
 

                                                                                                                     

 2020אוקטובר 

 יום הניקיון וקורונה שיעור:מערך 

 ואורי מורלימרב יגר  ,יפעת וינרב :וערכו כתבו

 דק' 60 משך השיעור:

 כיתות ד, ה, ואוכלוסיית היעד: 

 הקדמה:

מציאות ומציאות החיים של כולנו הפכה ל 2020נגיף הקורונה פרץ לחיינו בחודש מרץ 

הצטברות ניסיון ומידע משתנה עם הזמן ועם  עצמוהמידע על הנגיף  .משתנה ולא וודאית

 הסביבה עוקבים אחרי ההשפעות של הנגיף בהיבטים סביבתיים.בנושא. גם מדענים ואנשי 

ירידה חדה בצריכת הנפט וירידה תחילה ף בעולם ראינו יהתפשטות הנגפרוץ המגיפה ועם 

אט, אט עם חזרתנו לשגרה הדברים חזרו לקדמותם . משמעותית בפליטת תחמוצת החנקן

 , כפפותגובר בכלים חד פעמייםעקב שימוש )בין השאר ואף גרוע מזה, כמויות הפסולת עלו 

נושאים הסביבתיים פינו את מקומם לשיחות על התמודדות עם הקורונה (, הומסכות

 והסביבה משלמת את המחיר.

אזרחי . רביםהניקיון ברשות  נוהיועדיין עולים  במדינת ישראל אחד הנושאים שעלו לכותרות

מות אדירות של פסולת. יאחריהם ערלטייל בטבע אך השאירו האחרון ישראל ניצלו את הקיץ 

כמו גם האחריות האישית של כל אחד ל אחד מאיתנו ותפקידנו הניקיון הוא אחריות של כ

מצגת זו חשיבות גדולה בהעברת מסר החינוכי החשוב לפעילות זו ול לכלך.ללא  -ואחת הינה

 לילדי הדור הבא.

 2-1שקופית 

בשלב הראשוני  הקורונה לסביבה בה אנו חיים?נגיף התנהגות אנושית לבין  האם יש קשר

כל אחד  .בכל מקום הנגיףה מהירה של תנועה של אנשים בעולם גרמה להפצוה הגלובליזציה

משמע לכל אחד  ל להעביר את הנגיף בין מדינות ועדיין יכול להעביר ולהשפיע. ומאיתנו יכ

חומים של שמירה על תגם ב מאתנו יכולה להיות השפעה על הסביבה ואפילו על העולם.

מקום עבור לבמקום אחד בעולם יכולות ל האדם יוצרזה נכון. בעיות סביבתיות ש הסביבה

ממש כמו בנגיף הקורונה גם בהיבט -ויותר מזה )למשל זיהום אויר, זיהום מקור מים( אחר

 ! ויש להתנהגות שלנו תפקיד הסביבתי , ההתנהגות שלנו משפיעה על הסביבה

 



 

 3שקופית 

הקורונה גרמה גם להשפעה חיובית על קשות אבל השפעות בריאותיות וכלכליות קורונה ל

 ?מה לדעתם ההשפעה החיובית של הקורונה על הסביבהתלמידים שאלו את ההסביבה. 

 : 4שקופית 

 , אין עבודה, אין טיסות, אין לימודים. הורדנו את קצב החיים -להאטההקורונה גרמה 

 צפו בסרטון "הטבע מתעורר מחדש".איך זה משפיע על הסביבה? על הטבע? 

 : 5שקופית 

 אויר הזיהום ב ההפחתהקורונה גרמה ל

 פחות טיסות בעולם •

 פחות נסיעות במכונית )הרבה אנשים עובדים מהבית( •

 פחות תחבורה ציבורית •

 חממהההאטה הכלכלית בעולם וירידת הביקוש לנפט גורמת לירידה בפליטות גזי  •

 

אשר מכלי רכב שנמדד בתחנת הניטור של איגוד ערים  גרף מדידת זיהום אויר :6שקופית 

בבית ספר היובל באשדוד. הגרף מראה ירידה משמעותית ממוקמת על ציר תנועה מרכזי 

)ימי סגר הקורונה( לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף לכך היו כתבות  2020בשנת 

  הקורונה.ידה בזיהום האוויר עקב צמצום הפעילות בתקופת ופרסומים רבים בנושא היר

 :7שקופית 

לצערנו עדיין קיים בעולם סחר בחיות  -שינויים בחוקים הנוגעים לסחר בבעלי חיים ולציד

בר בהיקפים נרחבים, בעלי החיים מוחזקים בתנאים ירודים עם תנאי גידול קשים ולא 

מותאמים.  הסחר מתבצע ע"י אנשים פרטיים וסוחרים גדולים למטרות רווחיות. רק לפני 

לי חיים. ( התקיים מבצע רחב היקף בארץ ובעולם ללכידת סוחרים בבע2019שנה וחצי )מאי 

סוחרים. סחר בבעלי חיים  180בעלי חיים ברחבי העולם ו  4400במבצע זה נתפסו יותר מ 

 הינו אחד הגורמים להכחדת בעלי חיים. 

משבר וירוס הקורונה, שלפי הערכות עבר לבני אדם מבע"ח במסגרת מכירה בלתי מבוקרת 

ש את החוקים בתחום צורך לבחון מחדאת העמו  הביאשל חיות בר בשוק בווהאן שבסין, 

עמותות ששומרות על בעלי חיים פנו למקבלי החלטות כדי לזרז מכירת חיות בר ואכיפתם. 

 ולחוקק חוקים נגד סחר והתעללות בבעלי חיים.



 

יתכן שהדבר יביא עמו חיזוק למאמצים הבינ"ל בכלל, ולאלו של סין בפרט )שכבר אסרה 

 בציד לא חוקי וסחר לא חוקי בחיות בר.שווקים למכירת בע"ח, לפחות זמנית(, להיאבק 

 :8שקופית 

לכל דבר יש שני צדדים. נכון שהקורונה גרמה לטבע "לנשום מחדש" אך יחד עם זאת 

בעלי חיים הרגישו נח להסתובב  :סביבהה ות על שלילי להשפעותגם  גרמההקורונה 

 הפסולת.נראתה עלייה בכמויות ובעיקר  במחוזות בני האדם ולעיתים גרמו נזק

מהם הדברים השליליים שהקורונה הביאה עמה )רוב התשובות יהיה תלמידים שאלו את ה

 השפעה בריאותית וכלכלית, הכווינו אותם לבעיה הסביבתית(.

 :9שקופית 

הערים והפארקים התרוקנו  צפו בסרטון והרחיבו על הבעיה:, פלישת חיות בר למרכזי ערים

מבני אדם, בעלי החיים ששטח המחייה שלהם הצטמצם בעבר כתוצאה מבנייה ופעילות 

פלישת חיות בר למרחבים האדם, ניצלו את ההזדמנות ופלשו לפארקים ולרחובות בערים. 

עירוניים היא תופעה ידועה שהחלה הרבה לפני הקורונה. אומנם בעלי החיים חיו באזורים 

בה לפני שהאדם בחר להתיישב בהם אך כיום כשהם נכנסים לחפש מזון הם עלולים אלה הר

להוות סכנה. הם תוקפים חתולים, כלבים, פוגעים בחקלאות ולעיתים אפילו גורמים לנזק 

 ברכוש. 

  :10שקופית 

דוגמא ידועה לכך היא חזירי הבר בחיפה, החזיר הוא בעל חיים חכם, הוא יודע כי בערים אין 

לו אויבים, המזון זמין בשפע וכך הם נכנסים למרכז העיר, מסתובבים ללא הפרעה ומתרבים 

ללא בקרה )כתוצאה ממזון לא מוגבל והעדר אוייבים טבעיים(. בתקופת הקורונה שהרחובות 

 התופעה התגברה וחזירי הבר שוטטו במרכז העיר ונכנסו לחצרות בתים. היו ריקים מאדם

 

 :11שקופית 

מדוע בתקופות הקורונה אנחנו  התלמידיםשאלו את . עלייה בשימוש בכלי פלסטיק

 משתמשים יותר בכלי פלסטיק והאם גם בבית שלהם חלה עלייה בשימוש בפלסטיק. 

 בכלי פלסטיק בתקופת הקורונה:עלה השימוש ומדוע הנה כמה דוגמאות כיצד 



 

רשתות בתי קפה בעולם לפני משבר הקורונה אפשרו ללקוחותיהן לקבל קפה בכוס  •

ניתנות  שהביאו מהבית, אבל כיום הן מגישות משקאות בכוסות חד פעמיות שלא

  .למחזור, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף

חייבו מרכולים ו שברפעמיים במהלך המ-ישנן מדינות שאסרו את השימוש בסלים רב •

דחתה כניסה  אף מדינת מיין בארה"ב לעשות שימוש בשקיות נייר או פלסטיק. 

 לתוקף של החוק נגד השימוש בשקיות ניילון.

מספקים שינו את הגשת הארוחות ובמקום ארוחות בסגנון מזנון בתי מלון וחדרי אוכל  •

 לאורחים ארוחות אישיות בחמגשיות ובאריזות פלסטיק.

שבעבר נמכר במרכולים ובחנויות בתפזורת )כמו פירות יבשים, קטניות ועוד(, אוכל  •

 .נמכר כיום במארזים סגורים מפלסטיק

 ומה עם הפחתת צריכה?

 :21שקופית 

האם נתקלו  תלמידיםשאלו את העלייה בכמות הפסולת הרפואית שזרוקה בכל מקום. 

בכפפות/ מסיכות זרוקות. היכן היו זרוקות? ברחוב, בים, בשמורות הטבע, בפארקים, גני 

המגפה מביאה אתה הרבה פסולת רפואית. סין טובעת תחת פסולת שעשועים ועוד... 

 רפואית המיוצרת על ידי בתי חולים, כולל מסכות פנים, מגבונים וכפפות חד פעמיות. 

 .הבסין מדווחים כי נפח הפסולת הרפואית עלה פי ארבע בעיר ווהאן

פסולת רפואית בכל מקום. בהתחלה במגרשי החנייה וליד המרכולים וכיום גם  -גם אצלינו

 בשטחים פתוחים בים ובחופים. 

 :31שקופית 

 .צפו בכתבה בלינק מה עוד קורה אצלינו?

ו לבלות ולטייל בטבע נצאיבתקופת הקורונה לא רק כפפות ושקיות מושלכות בכל מקום. 

בים, בנחלים, בהרים ובשמורות , בילינו וונהנינשכל שאר המקומות היו סגורים(. בזמן )

 התפעלנו מן הטבע היפה אבל השארנו אותו מזוהם ומלוכלך. בטבע, 

היכן בילו בתקופת הקורונה )בחיק הטבע( והאם המקום היה נקי?  תלמידיםבדקו עם ה

איך ההרגשה לטייל בטבע כשהוא שלהם?  פסולתמלוכלך? האם הם לקחו עמם את ה

 מלוכלך ומזוהם? 

 



 

 

 :41שקופית 

האם נלמד משהו ונפיק מה תהיה ההשפעה המתמשכת של וירוס הקורונה על הסביבה? 

 לקחים לעתיד? מה יהיו הלקחים?

אירועים כמו אסונות טבע, הוריקנים, משברים כלכליים וכדומה יכולים להיות הזדמנות לשינויי 

התנהגות. התפרצות וירוס הקורונה עשויה אף היא להיות זרז לשינויים שישפיעו על 

 הסביבה. 

  :51שקופית 

ונה ועל המצב של השטחים הפתוחים אחרי שלמדנו על בעיית הפסולת בתקופת הקור

שפיע לטובה על אנחנו לא מלכלכים !!! בואו נ -בואו נחליט שמתנהגים אחרת, בישראל

 יכול לשתף במה שהוא מתכוון לעשות. תלמידכל   המשפחות, החברים והמכרים שלנו.

 אני לא מלכלך. •

 .פסולת רק לפח •

כאשר אנחנו יוצאים לטייל בטבע ואין פח בקרבתינו או שהפח מלא ניקח את הפסולת  •

 .שלנו איתנו

 נעדיף לקחת אתנו לכל בילוי בטבע כלים רב פעמיים שיחזרו אתנו הביתה.  •

, אך אם השתמשנו במסכה חד )יש לכבס מידי יום( נעדיף שימוש במסכה רב פעמית •

 .פעמית, נשליך אותה לפח ולא ברחוב


