
 

  .פסולתניקיון ומיון מפגש 

 דקות 70משך המפגש: 

 כתבה: ענבל בן ארי

 

 -התרבות שלנו היא תרבות של שכחה. הפסולת שאנו מייצרים כל הזמן מזהמת את עולמינו רקע:
אנחנו קונים כדי להשליך. כל מה שישן לא מספיק טוב אנחנו צורכים ומסלקים מיד. רכישה ושכחה. 

 לנו. אין התחשבות בעתיד, אין דאגה לדורות הבאים ואנו חיים בהווה מתמשך.
 מה ניתן לעשות?

 הרבה ! -לשמחתנו
 ניתן להבין את ההשלכות של מה שאני עושה.

 ניתן לקחת אחריות על הפגיעה בסביבה ולמזער אותה.
 הפחתת צריכה והפרדת פסולת   הרבים,שמירה על ניקיון ברשות 

 שיכולות להשפיע ולמזער את הפגיעה בסביבה. הן פעולות פשוטות יחסית 
 עלינו כמחנכים מוטלת האחריות לחשוף ולהטמיע רעיונות אלו בקרב התלמידים שלנו.

 

 אשפהניקיון ברשות הרבים ולבחון את דפוסי ההתנהגות בנושא  :תמטרו

 .ה? דהמושג "הפרדת פסולת". מהי חשיבות ההפרלחשוף את           

 ימים ומה משליכים לכל פח.אילו פחי הפרדת פסולת קילהכיר           

 

 א', ב', ג'תלמידי כיתות  :קהל היעד

 

 אפס פסולת פסולת,מיון , סיפור החיים של מוצרהרגלי ניקיון,  :נושאים

 

 תיאור הפעילות זמן חלק מטרה

ברור הרגלי 
הניקיון 

 שלנו

פתיחה: 
 –משחק 

לאן נושבת 
 הרוח

 10עד 
 דקות

כל הקבוצה מכבה את משחק לאן נושבת הרוח:  –צ'ק אין 
המצלמה ונשאלות שאלות על הרגלי ניקיון. מי שהתשובה 

מדליק את המצלמה ואז מכבים שוב ושואלים את  מתאימה לו
הרחוב על יד הבית שלי  השאלה הבאה. שאלות לדוגמה:

יש לי בבית מספר סוגים של פחים / אני אוסף לכלוך  מלוכלך.
הייתי רוצה שהעולם יהיה נקי יותר / לפעמים  /זרוק שאני רואה 

אני זורק מה שאיני צריך על הרצפה / יש דברים שמותר לזרוק 
שאני הולך לים אני מוצא בדלי סיגריות בחול / כעל הרצפה / 

לו /  מעיראני  ,על הרצפהפסולת כאשר אני רואה מישהו שזורק 
אני אוהב לטייל במקומות נקיים / כשאני ומשפחתי מסיימים את 

אני לא  /הלכלוךהפיקניק תמיד אנחנו אוספים אחרינו את כל 
 ....עצוב לי לראות ים מלוכלך /לרוקן את הפחאוהב 

 לפח.רק את הפסולת זורקים אנחנו לא מלכלכים. סיכום: 

האם אני 
מה ל מודע

שאני זורק 
 ?פחל

מפגש 
פליאה עם 

פסולת ה
 .שלנו

פגישה 
חוזרת עם 

דברים 
שנפרדנו 

 .מהם

20 
 דקות

מהחדר של  לפחהתלמידים בוחרים פח בבית )עדיפות 
יש  פסולתכמה  –התלמיד(, מביטים פנימה ובודקים מה זרקנו 

בפח? אלו חומרים יש בו )עץ / פלסטיק...(? האם יש להם ריח? 
 האם יש פסולת חד פעמית? רב פעמית?

מנסים לענות לעצמינו למה זרקנו? האם היינו יכולים לנהוג 
)לזרוק פחות/ לעשות שימוש חוזר / לא לקנות מה שלא  ?אחרת

להשתמש ברב פעמי במקום בחד פעמי/להפריד לפח  /צריך
 (מיחזור

 הפסולת.ברור רגשות כאשר מביטים על 



 

הרחבת 
המבט שלנו 

על מוצרי 
 צריכה

סיפורו של 
מוצר / 

 חפץ

 20כ 
 דקות

כל ילד יחפש בבית מוצר אחד )בקבוק שמפו / בגד/ מאכל  .1
 מהמקרר/ צעצוע/ מה שרוצים(

 את הקשר שלו אליו ואת הסיבה שבחר בו. ,ויציג את אותו
ננסה יחד למצוא את שלושה מוצרים ו –נבחר שניים  .2

? מאלו החפץ כיצד נוצר: שעומדים מאחוריהםהסיפורים 
חומרים הוא מורכב? מאיפה הגיע? כמה אנשים הוא פגש 

בדרך? כמה זמן הוא אצלי? האם בזמן שהוא אצלי הוא 
 .השתנה? מה יקרה כשאסיים להשתמש במוצר? 

לאן הוא -ולשאול לנסות למצוא שלושה תסריטים שונים
יגיע? כמה זמן הוא יהיה שם? מה יקרה לו? את מי הוא 

במקום לזרוק לפח אפשר לעשות צר שלדוגמא: מו) יפגוש? 
 במקום לזרוק לפח ניתן לתרוםבו שימוש חוזר, מוצר ש

 (.מה עושים בו? -מוצר שיצא מכלל שימוש ,לאחר
  

 

חידון  מיון אשפה
 בקבוצות

10 
 דקות

ומה  הם מכיריםפסולת מבררים עם הילדים אלו פחי מיון  .1
 .זורקים בכל אחד מהם

תלמידים בכל  5 – 4מחלקים את הילדים לקבוצות של  .2
 קבוצה.

 –אחרי הטבלה  שנמצאת כל קבוצה מקבלת את התמונה  .3
  חידון הפרדת פסולת.

 המתאיםאשפה לפח  בקבוצה  מתאימיםהתלמידים  .4
  חוזרים לקבוצה דנים ומשווים תוצאות. .5

 קישור להורדת האפליקציה בצאט  שיםלהמשך תרגול ניתן ל
איגוד המשחק של   Catomolo - כתומולו

 .תמיר עם דדי החתול

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo
oistudios.dedi&hl=iw  

 

סיכום 
 שיעור

 10 
 דקות

מילה אחת או או אומר לוח לבן / צאט, כל תלמיד כותב 
משפט קצר תגובה לשיעור: מה לקחתי / מה ארצה לשנות 

 אותי... מה הכעיס אותי / מה אהבתי...אצלי מה סיקרן 

 

 



 

 :חידון הפרדת פסולת

 

 

 


