
 

 טביעת הרגל האקולוגיתמערך שיעור 

 מומלץ בחום לקיים בשיעור כפול.)הזמן הנקוב מחושב על פי שעת שיעור.  

 להכין את כף הרגל מבעוד מועד( –אפשרות נוספת 

 

 היום נדבר על טביעת הרגל האקולוגית ופיתוח בר קיימא דקות( 5) .1שקף 

 לכם? מראו - "טביעת רגל אקולוגית"– ח: מה המונת פתיחהשאל

 טבע?  -1בשקף מספר דיון: האם יש בתמונות 

 האדם חרש ועיבד וגידל ומנצל. שתשובה: התמונה הימנית איננה טבע כיוון 

 התערבות של האדם. זהו טבע.בתמונה השמאלית אין 

 שאנחנו משבשים ומנצלים את הטבע?טוב שאלה רטורית !!! : האם זה 

שמשווה בין  (חשבונּאות סביבתית)שיטת חישוב  הינה  טביעת הרגל האקולוגית דקות( 3) .2שקף 

מה שאנחנו עושים וההשפעות של הפעילויות האלו על הסביבה לבין היכולת של כדור הארץ לתמוך 

בפעילותנו ולספק את צרכינו. השיטה עוסקת בעיקר במשאבים המתחדשים ובודקת את מידת 

ואת אופן ההשפעה של  , שותם הטבעיתהצריכה שלנו אותם בהשוואה לזמינותם או לקצב התחד

 במילים אחרות הבדיקה היא של דפוסי השימוש שלנו במשאב הקצב   .צריכתם על מערכות אקולוגיות

 .השימוש בו לעומת זמינותו וקצב התחדשותוומשך 

 בשקף עצמו  דקות( 3) .3שקף 

 בשקף עצמו  דקות( 2) .4שקף 

אך  –דב קוטב , תמונה של לתמונת ארובות העשן  להצמיד לא קשורזה נראה   דקות( 2) .5שקף 

 הסמל הזה של דב הקוטב הוא לא בכדי! קיים ביניהם קשר הדוק. 

 אנחנו פוגעים בסביבה ויש למעשינו השלכות ישירות ועקיפות.

 לכל מעשה יומיומי שנבחר לעשות יש השלכה על הסביבה ועל טביעת הרגל האקולוגית שלנו.

, לקנות הקים גינה קהילתיתגדל את הירקות שלנו לבד, ליכולים לבחור לאנו דקות(  2)  .6שקף 

 ענקיים שמוכרים לנו מזון מעובד וארוזאו להשתעבד לסופרים  מחקלאי "קטן"

 ללכלך ולגרום לכךאו  לא להשליך פסולת וגם באופן אקטיבי לנקות  -אנו יכולים לשמור על סביבה

 .שלנו פסולתמהיפגעו חיים הבעלי 

כל דבר שנבחר לעשות יביא אותנו צעד אחד לחיים מקיימים ולהורדת טביעת  דקות( 5) .7שקף 

 הרגל האקולוגית שלנו.

 צפייה בסרטון הממחיש כיצד עיר עוברת למקיימת

 בשקף עצמו ( דקות 2) .8שקף 



 

 בשקף עצמו  (1. )דקה 9שקף 

  דוגמה להכנת טביעת הרגל האקולוגית שלידקות(  10). 10שקף 

 

 צבע אדום, ירוק וצהוב\טוש  בשימוש חוזר,שאלון טביעת הרגל: נייר הכנה ל

 וכדומה( וגוזר אותו. \כל תלמיד מסמן את רגלו עם טוש על נייר שהביא מביתו )קורנפלקס 

 מסמנים עיגולים לפי הצורה בשקף וכותבים את המילה המתאימה. –לאחר 

 דקות( מילוי השאלון 10). 11שקף 

 ה של טביעת הרגל האקולוגית שלי. דוגמה לתוצא12שקף 

 צובעים כל עיגול בצבע המתאים לתשובה שנבחרה.

 בכיתת המועצה או על קיר בבית הספר.... ותתולים את טביעות הרגל הצבוע –בסיום 

 

 השאלון: 
 

 מה הנך אוכל בהפסקת האוכל בבית הספר? .1

 

 לבן לשתייהמים + ירקות טריים עם סנדויץ'  .א

 ירוק מים+ סנדויץ' עם בשר  .ב

 צהוב משקה קל + סנדויץ' עם בשר  .ג

 אדום משקה קלחטיף מעובד +  .ד

 

 מה הנך ומשפחתך אוכלים בארוחה העיקרית בבית? .2

 

 לבן ירקות טריים ומבושלים עם אורז או פסטה + מים  .א

 ירוק  פסטה עם ירקות ועוף + מים \ שניצל ואורז \ פיצה עם סלט .ב

 צהוב  משקה קל, סלט + פסטה \שניצל, צ'יפס  \נקניקיה  \פיצה  .ג

 אדום משקה קלביצים וגבינה + פסטה,  \שניצל, צ'יפס  \נקניקיה  \פיצה  .ד

 

 כיצד הנך מגיע לבית הספר? .3

 

 לבן ברגל או באופניים  .א

 ירוק באוטובוס .ב

 צהוב בהסעה עם חברים  .ג

 אדום בהסעה עם אחד ההורים .ד

 

 מה הוא סוג הבית שבו הנך גר? .4

 

 לבן חדרים  4בבניין רב קומות בדירת  .א

 ירוק חדרים 4בבניין רגיל בדירת  .ב

 צהוב בבית קרקע קטן עם גינה קטנה .ג

 אדום עם חצר ענקיתבבית קרקע גדול .ד

 

 פסולת וחוסכים בחשמל ומים?  מפרידיםהאם אתה ומשפחתך  .5



 

 

מעלות,  21בבית מותקן דוד שמש, מחממים ומקררים עם מזגן על  .א
ואורות  מכשיריםבים מים בקומקום בכמות הנדרשת ומכ רתיחיםמ

שאינם בשימוש. מצחצחים שיניים ושוטפים כלים עם ברז סגור. 
מזון רטוב, נייר, בקבוקים, בגדים ופסולת  מפרידים לפח המתאים

 אלקטרונית

 לבן

מעלות  19בבית מותקן דוד שמש, מחממים ומקררים עם מזגן על  .ב
ת מעלות בחורף, מרתיחים מים בקומקום בכמות הנדרש 23בקיץ ו 

ומכבים מכשירים שאינם בשימוש. מצחצחים שיניים ושוטפים כלים 
 מזון רטוב, ובקבוקים מפרידיםעם ברז סגור. 

 ירוק

אין בבית דוד שמש, מחממים עם תנור חשמלי ומקררים עם מזגן על  .ג
מכבים מכשירים לא , מרתיחים מים בקומקום עד הקצה העליון ו19

ם כלים עם ברז סגור. שאינם בשימוש. מצחצחים שיניים ושוטפי
 בקבוקים מפרידים

 צהוב

 אדום פסולת מפרידיםבבית שלנו לא חוסכים בחשמל ומים וגם לא  .ד

 

 ?תרבות הצריכה בבית .6

 

ות בעיקר ליום קונים לי מתנ ימחשב בחדר והורי \אין לי טלוויזיה  .א
 ההולדת 

 לבן

 קונים לי מתנה ליום ימחשב בחדר והורי \אין לי טלוויזיה  .ב
 ואירועים מיוחדים ההולדת 

 ירוק

ליום והוריי קונים לי מתנות מחשב בחדר  \יש לי טלוויזיה  .ג
. יש הרבה מתנות שקנו לי ואני לא לאירועים מיוחדיםההולדת ו

 משתמש בהם.

 צהוב

כל מה שאני יש לי גם טלוויזיה וגם מחשב בחדר והורי קונים לי  .ד
 .רוצה

 אדום

 

 היכן הנך מבלה את החופשה עם משפחתך? .7

 

 לבן משפחתי ואני נוהגים לטייל ברגל בטבע ולעשות קמפינג  .א

 ירוק משפחתי ואני נוהגים לטייל ולישון בצימר או חאן אירוח .ב

נוהגים לצאת לחופשה משפחתית בחול פעם משפחתי ואני  .ג
 בשנה

 צהוב

צאת לחופשות רבות בבתי מלון בארץ משפחתי ואני נוהגים ל .ד
 ת בשנהלחופשה בחו"ל יותר מפעם אחטוס ול

 אדום

 

 

 


