
 

 ניקיון ברשות הרבים–דף למורה 

 כתבה: בטי כהן

 ב-קהל יעד: כיתות א

 דק' 45 משך השיעור: 

נתחיל בסרטון קצרצר. לאחר הצפייה נשוחח על הסרט. להדגיש שבסוף, בכוחות משותפים,  – 2שקופית 

לאוניה. אז על מה יהיה השיעור היום?  פסולתהלווייתן והחיות האחרות להעלות את הרשת עם ה יםמצליח

 היום נדבר על הסביבה שלנו, מה עלול לקרות אם לא נשמור עליה נקיה מפסולת.

ראשית נבין מהי פסולת, שלפעמים אנחנו קוראים לה גם זבל או אשפה. פסולת היא כל מה  – 3שקופית 

מגלה בכל  לחיצה על העכברכים יותר ואנחנו זורקים. איזה סוגים של פסולת אתם מכירים? שאנחנו לא צרי

 פעם עוד דוגמא לפסולת.

לפח האשפה...  – לחיצה אחת על העכברבדרך כלל, לאן אנחנו זורקים את הפסולת שלנו?  – 4שקופית 

או שאנחנו משליכים לפחי המיחזור. יש לנו הרבה פסולת שאנחנו עושים בה שימוש חוזר  – לחיצה נוספת

לעיתים קרובות אנחנו נמצאים במקום ציבורי כמו פארק, גינה או ברחוב, ואנחנו רואים  – לחיצה נוספתאבל... 

שאנשים השליכו את הפסולת שלהם שם. למקום כזה אנחנו קוראים גם "רשות הרבים", שזה מקום ששייך 

 לכולם.

מתכלה = מתפרק עד חומר לכה ברשות הרבים? האם היא מתכלה? מה קורה לפסולת שהוש – 5שקופית 

שהוא לגמרי נעלם וחוזר לאדמה, לטבע )לא רק מתפורר לחתיכות קטנות(. לכל סוג של חומר יש זמן התכלות 

 שונה. 

יתכלו כעבור כמה חודשים. לפחית  –יתכלו בערך תוך חודש או כמה שבועות. נייר וקרטון  –שאריות מזון 

שנה להתכלות! ולזכוכית, מיליון שנה  500ואפילו  400, 300, 200 –פלסטיק לוקח מאות שנים שתיה או 

 להתכלות!

בואו נראה אם אנחנו מצליחים לזכור כמה זמן לוקח לכל פריט פסולת שנזרקת במרחב הציבורי  – 6שקופית 

כל הפריטים בשקף. לחיצה אחת והפריט מהבהב. לחיצה שניה מתגלה משך זמן ההתכלות. כך ללהתכלות: 

אם משהו לא יבוא  אנחנו יכולים להבין מזה שרוב הפסולת שמושלכת במרחב הציבורי תישאר בו שנים רבות

 .ויאסוף אותה

 פסולת גורמת לכל מיני נזקים. נשוחח על התמונות והתחושות שעולות מהן – 7שקופית 

 פסולת פוגעת באדם -  8שקופית 

חיים. חיות בר נמשכות למזון שנזרק בשטח ציבורי, מתקרבות לבתים פסולת פוגעת בבעלי  – 9שקופית 

ומתרגלות למזון מבני אדם. זהו מזון שאינו טבעי או בריא להן. בנוסף, הן עלולות לאכול גם פסולת שהיא 

בכלל לא מזון, כמו היעל הזו שמנסה לאכול שקית. אכילת פסולת כמובן מזיקה ופוגעת בבריאותן של החיות 

. ניתן להרחיב בנושא זה גם על פלישת חזרי הבר ת בר וגם חיות אחרות כמו כלבים או חתולים()גם חיו

 לשכונות מגורים בעיר חיפה.

נזק נוסף נגרם למים שאנחנו שותים ולאוויר שאנחנו נושמים. איך נראה לכם מקור המים  – 10שקופית 

 כשפסולת מתפרקת, משתחררים ממנה חומרים רעילים שמזהמים את המים והאוויר.  בתמונה?

נשחק עכשיו משחק של "מצאו את ההבדלים" בין שתי התמונות. כמה הבדלים מצאתם?  – 11שקופית 

 נשוחח על מה שרואים בתמונות.

 ריים:רעיונות אפש מדוע לדעתכם קיימת בעיה כזו, של פסולת ברשות הרבים? – 12שקופית 

כשאנו רואים שיש הרבה פסולת שמפוזרת, נראה לנו לא נורא להשליך עוד פסולת.. קצת כמו  •

  להמשיך לבלגן עוד חדר שגם ככה מבולגן...

 יש אנשים שמתעצלים לאסוף אחריהם •

 יש אנשים שלא אכפת להם שמלוכלך •



 

 אנחנו חושבים שאם לא נקבל עונש על מעשה כזה, זה בסדר לעשות אותו •

 פיק( פחים לאשפה, הפחים מלאים ואין לאן לזרוקאין )מס •

 אנשים לא מבינים מה הנזקים שנגרמים מהפסולת •

 אנשים חושבים שתפקיד של מישהו אחר לנקות •

 אם מישהו אחר זורק פסולת, אז זה בסדר שגם אני אזרוק •

של ארתור? ה, דיון.. מה הילדים חושבים על התנהגותו ינצפה בפרק של ארתור. לאחר הצפי – 13שקופית 

האם הוא רצה להצטרף לסיירת הניקיון? כיצד הוא הרגיש? מדוע בסוף כולם עזרו לנקות? כיצד אתם הייתם 

 נוהגים/מרגישים?

לצאת לתעד ולאסוף פסולת  -לסיכום, נחשוב יחד מה כל אחד מאתנו יכול לעשות? ומשימה   – 14שקופית 

 ברשות הרבים הקרובה לבית ולשתף את הכיתה.

 

 

 

 


