
 

 ת תרבות הצריכה יופעילוקובץ 

 טביעת רגל אקולוגית  - 1פעילות  תרבות הצריכה

כדי לספק את הצרכים )אנרגיה, מזון, מים,  הערכה כמותית של שטח האדמה הנדרש -הגדרת המושג 

אנשים חומרי בנייה וחומרי גלם למוצרי צריכה(, ולקלוט את חומרי הפסולת של האדם או של קבוצת 

)לדוגמה: משפחה או עיר(. המושג הזה מבוסס על ההבנה כי האדם המודרני, ובעיקר החברה 

 .המערבית בהיותה חברת צריכה, יוצרת עומס על הסביבה ומבזבזת את משאבי כדור הארץ

 (המשרד להגנת הסביבה)מתוך האתר של  מלאו את השאלון -משימה 

 כמה אתם שומרים על המשאבים של כדור הארץ? -בחנו את עצמכם

 (:אני יוצא/ת לבית הספר )ברוב הימים

 ברכיבה על אופניים או בהליכה ברגל 

 במכונית הפרטית של ההורים 

 בתחבורה ציבורית: באוטובוס או ברכבת 

 

 :ההורים שלי יוצאים בבוקר לעבודה

 בהסעה מאורגנת 

 בתחבורה ציבורית או ברגל 

  הפרטית שלהםבמכונית 

 

 כשאני יוצא מן החדר אני מכבה את האור

 לעולם לא 

 תמיד 



 

 לפעמים 

 

 :בבית שלנו, הנורות הן

 כולן חסכוניות באנרגיה 

 מקצת הנורות חסכוניות 

 נורות שאינן חסכוניות 

 

 בדרך כלל אני מתרחץ/ת באמצעות

 (מקלחת קצרה )פחות מחמש דקות 

 אמבטיה 

  (דקותמקלחת ארוכה )מעל חמש 

 

 בכל יום אני משחק/ת במחשב או צופה בטלוויזיה במשך

 בין שעה לשלוש שעות 

 פחות משעה 

 מעל שלוש שעות 

 

 :אצלנו בבית אוכלים

 אוכל שאנחנו מבשלים בבית 

 אוכל מוכן מוזמן ממסעדה 

 מקצת האוכל מוכן ומקצת האוכל מבשלים בבית 

 

 בדרך כלל המשפחה שלי יוצאת לחופשה



 

  לחוץ לארץבטיסה 

 לפעמים בישראל ולפעמים בחוץ לארץ 

 רק בישראל 

 

 :כשאני מצחצח/ת שיניים

 ברז המים תמיד פתוח 

 ברז המים תמיד סגור 

 לפעמים ברז המים פתוח 

 

 :האשפה שאנו מייצרים בבית

 כל מה שאפשר למחזר מועבר למחזור )בקבוקי פלסטיק / נייר / שאריות אוכל לקומפוסט  /

 (קרטון / זכוכית

 מקצת האשפה מועברת למחזור 

 הכול נזרק לפח הרגיל. איננו ממחזרים שום דבר 

 

 אני לוקח/ת את האוכל לבית הספר

 בשקית פלסטיק 

 בקופסה רב־פעמית 

 בשקית פלסטיק מתכלה 

 

 

 

 



 
 דיון:  

ממוצע? לאדם לישראלי ממוצע או לאפריקאי  -. למי יש טביעת רגל אקולוגית גבוהה יותר 1

  ?עירוני או לאדם כפרי

 ?. מה המשמעות של טביעת רגל אקולוגית גבוהה2

 ?. מדוע יש צורך במושג הזה? אילו נתונים הוא מאפשר להבין ולדעת3

מה צריכה מדינת  . טביעת הרגל האקולוגית של הישראלים היא מהגבוהות בעולם. מדוע?4

 ?תושביהישראל לעשות כדי להקטין את טביעת הרגל של 

 ?. מה אתם יכולים לעשות, החל מהיום, כדי להקטין את טביעת הרגל שלכם5

את הקטנת טביעת הרגל האקולוגית? איזה פרסום  כדי לעודד אפשר לחוקק . אילו חוקים6

  ?להקטנת טביעת הרגל האקולוגית לפעול אילו מאמצי שכנוע יוכלו לשכנע את הציבור או

 

 אני צרכן נבון  -2פעילות 

מושג המתאר את מנהגם של אנשים לרכוש ולצרוך מוצרים רבים יותר מן  - ת המושגגדרה

שלא מדובר באנשים בודדים, אלא בתופעה חברתית רחבה. המושג  המילה "תרבות" מציינת הנדרש.

על התאגידים  ביקורת על החברה, על השיטה הקפיטליסטית, -"תרבות הצריכה" הוא מושג ביקורתי 

 .ום, המביאים לצריכה מוגזמת ועיוורת שתוצאותיה הרסניות הן לאדם והן לסביבהועל עולם הפרס

  ?"מה יש לי בחדר"רשימה של  -משימה 

  כל האביזרים שיש לכם בחדר: רהיטים, משחקים, מכשירי כתיבה, ספרים, ערכו רשימה של

 בגדים, נעליים ועוד...

  ..הביטו ברשימה שכתבתם, נסו להיזכר אם לא שכחתם משהו 

  עכשיו ענו על השאלה: האם אתם צריכים את כל הפריטים הרשומים ברשימה שערכתם? על

 איזה חלק )באחוזים( ניתן לוותר?



 
 )החל  –בחרו מוצר אחד מהרשימה וכתבו את תהליך הייצור שלו )ניתן להיעזר בגוגל או לשער

זה חומרים השתמשו? מהיכן נלקחו החומרים? כמות החומרים שהיה באי –מחומרי הגלם 

 צריך כדי לייצר את המוצר? איזה מפעלים השתתפו בתהליך הייצור? 

  לאחר שהבנתם את המחיר הסביבתי שצריך לשלם כדי לייצר מוצר מסויים, הביטו שוב

 בה.  ברשימה וחישבו כמה משאבים נלקחו מכדור הארץ כדי לייצר את כל מה שרשום

 .עכשיו העלו רעיונות כיצד ניתן לצמצם את כמות המשאבים שאנו קונים/צורכים מהסביבה 

 .הכינו פרסומת/כרזה המעודדת ילדים נוספים לצרוך פחות וכך לעזור לסביבה 

 

 סמלים ירוקים  -3פעילות 

 תמונות של סמלים של מוצרים ידידותיים לסביבה מצורפות 

  מסמל?כתבו ליד כל סמל מה הוא 

 מה המשמעות שמאחורי כל סמל? 

 ?על אילו מוצרים ניתן למצוא כל סמל 

  בסמלים ידידותיים נוספים? אם כן באילו ומה סימלונתקלתם האם? 

 

 :הסמלים הללו הם כמו רמזים לבעיות סביבתיות

 האם קיימת פגיעה בבעל חיים או בסביבה? )כמו דולפין הנלכד ברשת כשצדים את הטונה 

  מסויים ניתן למיחזור או לשימוש חוזר?האם מוצר 

  ?האם יש פגיעה בשכבת האוזון 

 

 :משימה לבית

 .חפשו סמלים ידידותיים על מוצרים שיש לכם בבית

 .חפשו אותם גם בסופר בין המוצרים השונים והביאו לכיתה



 

 



 
 קנוי מול עשוי  - 4פעילות 

 הפסולת הנשארת בסיום.הביטו בתמונות של משלוחי המנות וערכו רשימה של כמות 

 

 

 

 

 .ערכו דיון על היתרונות בכל אחד ממשלוחי המנות, החל מתהליך ייצור/הכנת המוצרים 

 ?איזה משלוח יותר ידידותי לסביבה ומדוע 

 ?מה ההבדל מבחינת טביעת הרגל האקולוגית 

 לתהליך ההכנה )מלבד הפן הסביבתי(? איזה משמעות יש 

  ולא לקנות?לבד תנו דוגמאות לשלושה דברים נוספים שניתן להכין 


