
 פעילות לקראת יציאה לניקוי חוף

 סרטון חוף נקי- המשרד להגנת הסביבה

 לאחר הצפייה בסרטון ולפני היציאה לחוף 

.נעצור רגע ונשאל מספר שאלות חשובות  

https://www.youtube.com/watch?v=4biXjzTDSqE
https://www.youtube.com/watch?v=4biXjzTDSqE
https://www.youtube.com/watch?v=4biXjzTDSqE
https://www.youtube.com/watch?v=4biXjzTDSqE
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... התחלקו לקבוצות וקדימה ל   

 

כל קבוצה מחליטה ביחד על התשובה הנכונה  

 וכשיינתן האות מניפים את התשובה שנבחרה

 לפני שנמשיך לדון בשאלת האחריות בואו נבדוק האם אנחנו
 יודעים כמה עובדות חשובות על מצב החופים והפסולת
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מהו שיא גינס בצפייה רצופה  
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...השאלה הבאה אינה קשורה ישירות לים אבל היא ממחישה מה יכול לקרות אם לא הולכים מספיק לים  

שעות 27.  א  

שבוע שלם.  ג  

שעות 72.  ב  



כל קבוצה מקבלת תפקיד אותו היא צריכה 

 :לייצג בדיון

,  גולשים, מורים, ח ימיים"בע, תלמידים

 .'וכומשפחת של נופשים בים 

 

....ולמשימה הבאה  

 :כל קבוצה לפי התפקיד שקיבלה תכתוב סיבות

 ?למה קיימת פסולת בחוף  •
 ?למה לצאת לנקות את החוף/ ?למה להשאיר חוף נקי    •
 
 



... ועכשיו חזרה לדיון בכיתה  

באם אף אחד לא ייקח אחריות על ניקיון החוף מי 

 ?  יהיו אלו שיפגעו

 

 



 סרטונים נוספים שכדאי להציג
 

 אוסף תמונות- מרק פלסטיק

 
 בקבוקי פלסטיק וזיהום ימי 

 
 

Sources and impacts of marine litter  

https://www.youtube.com/watch?v=SQh898IcOgM&feature=player_embedded#at=117
https://www.youtube.com/watch?v=SQh898IcOgM&feature=player_embedded#at=117
https://www.youtube.com/watch?v=SQh898IcOgM&feature=player_embedded#at=117
https://www.youtube.com/watch?v=SQh898IcOgM&feature=player_embedded#at=117
https://www.youtube.com/watch?v=rf5iHqT1Rzc
https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4


?איך משאירים חוף נקי בסוף הבילוי בים  

! לב ששום דבר לא מתעופף ברוחשמים   

! את כל הפסולתאוספים   

  הכלאת הציוד לחוף ככה לוקחים  איתנושהבאנו כמו 

! הפסולתחזרה כולל שקית   

!שלנופריטים שלא  5עוד אוספים   

בודקים שלא השארנו אחרינו שום עקבות חוץ מכפות 

!החוףרגלינו על   

 



 חוף נקי

אם אנחנו לא נלכלך אז -מאיתנוהאחריות היא של כל אחד •
 ....לא יהיה מה לנקות

 

 :כשיוצאים לניקיון בחוף הים

י שכולם יודעים שלא לנגוע בידיים בכלים \בהגיעך לחוף וודא•
 .מזרקים וכל דבר חשוד, חדים

 

פסולת רבה מצטברת לא פעם בעורף החוף ומומלץ במבצעי  •
 .העורף איזוריניקיון לתת דגש על 

 

 .יעודיעם סיום הניקיון יש להקפיד לזרוק את השקיות למיכל •
 



תודה על ההקשבה ושיתוף הפעולה  

..נתראה בים  


