
 

 הניקיוןשמירת הטמעת ערך :מערך שיעור 

 דקות. 70משך השיעור : 

 בתי ספר יסודיים ',ה-אוכלוסיית היעד: כיתות ד'

 zoom -ב למידה מרחוקמותאם ל

על התאמה, שעבר ,   , של עמותת נקי שיעור מערךהינו המערך  **

 ללמידה מרחוק **ידי צוות חינוך והסברה באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, 

 מ.א. מטה אשר.  - תודה מיוחדת גם לרותי מכלוף

  -מטרה 

 התלמיד יבחר לשנות דפוסי התנהגות בכל הקשור לשמירת הניקיון. 

 

  -מטרות כלליות 

 התלמיד יבחן את דפוסי התנהגות שלו ויבין האם ואיפה הוא משליך פסולת במרחב הציבורי.

 .'כולנו מלכלכים' והכרת 'מעגל העברת האחריות' –הזדהות עם ההיגד 
 

 -מטרות אופרטיביות 
 התלמיד יביע דעותיו בהקשר לדעות המוצגות וימצא את הדעה איתה הוא מזדהה ביותר. 

 התלמיד ישתתף בדיון הכיתתי.

 

 :למורה

מרחב להשתנות. זאת באמצעות בחינת דפוסי מטרת השיעור היא לאפשר לתלמידים 

בד"כ  -שים לב אישיים ואיתור המקום והזמן בו הם עצמם משליכים פסולת. )ההתנהגות 

 מרבית התלמידים משליכים פסולת(.

 להשגת המטרה הזו כוון השיעור.

התלמידים יסכימו להיחשף ויספרו איך ואיפה הם  הצלחת השיעור תקבע אם בשלב הדיון

שנות ים שעליהם לעצמם משליכים פסולת מאחר והדבר נחוץ לשלב הבא בו הם מבינ

 .התנהגות

שיש להסתיר עובדה ה משליך/משאיר לפעמים פסולת אל תראה זאת כ/אם גם את

כיצד )מה ואיפה( אתה תן להם דוגמה אישית בכך שתספר להם מתלמידייך. נהפוך הוא, 

 ה אדם כמוהם ורוצה כמוהם להשתנות./שאתוכך תסייע להם להרגיש משליך פסולת 

 דקות 10-כ -פתיחה

ניקיון  אנחנו הבתחום  מדינת ישראל מצטיינת בהישגים יפים בתחומים רבים.: 1-5שקופיות 

וסרטון במצגת מופיעות כמה תמונות  איך נראים השטחים הפתוחים שלנו? .לא מצטיינים

 .לצורך פתיחת הדיון

 :6-7שקופיות 

 דיון:רכו את שתי השאלות שבמצגת ועלתלמידים  וגיהצ

 ? בסביבה צריך לשמור על הניקיון: מדוע בכלל ושאל .א

 תשובות אפשריות



 

 .נעים לחיות בסביבה נקיה •

 .לשחק בסביבה נקיה )יש פחות מחלות(ובריא יותר בטוח  •

 גם בבעלי החיים שלנו וגם בחיות הבר. -אנחנו לא פוגעים בבעלי חיים •

 

 

 ? של הסביבה : כיצד אתם הילדים שומרים על הניקיוןושאל .ב

 תשובות אפשריות

 מלכלכיםלא  •

 השלכת פסולת רק לפח •

 אוספים גם פסולת של אנשים אחרים •

 דיון:- 8-12שקופיות 

שאלוני עמדות  550במטרה להבין מיהו האדם המלכלך 'סיירת ניקיון' חילקה ואספה יותר מ 

כמעט כולנו מלכלכים אך בקרב קהל מגוון ברחבי ישראל. מהניתוח עולה התובנה הבאה: 

 בד"כ אנו לא חשים כך.

רובנו תופסים את עצמנו כשומרי ניקיון וחשים שרק האחר )שכן, חבר, מכר(  במילים אחרות, 

מלכלך.  הדבר אינו אפשרי מאחר והמרחב הציבורי בישראל מלוכלך וזה אומר שכמעט כולנו 

 מלכלכים אותו מדי יום. 

זהו בעצם מעגל 'העברת אחריות'. במעגל זה כל אדם מאשים את האחר )מעביר את 

 חריות(, אך לא רואה את עצמו ואת דפוסי ההתנהגות שלו עצמו.הא

מומלץ להעביר כסקר אינטראקטיבי בזום ולהשוות בין  10ושקופית  8את שקופית  -שימו לב

 התוצאות של הסקר הקטן בכיתה לסקר של סיירת ניקיון.

 דקות: 40 -כ -פעילות

דים וערכו דיון על הדמות לפניכם קטע קריאה. קראו את הקטע בפני התלמי -13שקופית 

המסופרת )יעל(. על התלמידים לתאר את הדמות במילים שלהם בעזרת מחסן המילים 

 המצורף במצגת.

. בסופו ערכו משחק לפניכם קטע קריאה. קראו את הקטע בפני התלמידים -14שקופית 

אחד מייצג את נתי ואחד מייצג את הילד האחר )בחרו יחד עם  -תלמידים 2תפקידים בין 

 למשוך ולשכנע לדעה שלו.. כל אחד מנסה התלמיד שם( 

 את ההכרעה ייקחו שאר תלמידי הכיתה.

לפניכם קטע קריאה. קראו את הקטע בפני התלמידים וערכו דיון על הדמות  -15שקופית 

. ניתן במקום דיון לערוך גם כאן משחק תפקידים בין האם הוא צודק?ופרת )דניאל(. המס

 דניאל למנהלת.



 

עברו בסיומו . לפניכם קטע קריאה. קראו את הקטע בפני התלמידים -16-17שקופית 

לשקופית הבאה והקריאו לתלמידים את ההיגדים. אחרי כל היגד התלמידים יענו את 

 תשובתם.

 ההיגדים, חשפו לתלמידים שהאחריות בכל אחד מהמקרים היא שלנו.כשתסיימו את 

  מאיה מכיתה ו'.קטע שקראתם על להקבילו את התובנה 

 

 דיון בנושא 'מעגל העברת האחריות' -סיכום

 :18שקופית 

 

 ?  ארבעת המקריםמהו המכנה המשותף שחוזר על עצמו ב .1

 תשובות אפשריות

 .מדברות על הפסולת שהושלכה בגוף שלישיכל הדמויות אשר מציגות את עמדתן  •

ילדים/ות אחרים/ות הם אלו שזורקים את הפסולת ולא הדמויות  -עפ"י הדמויות  •

 עצמן.

 התפקיד לנקות הוא של מישהוא אחר )לא הדמות עצמה(. -הדמויותחלק מעפ"י  •
 

  תלמידים, כיצד אתם עצמכם נוהגים בהקשר להשלכת פסולת ? .2
לספר כיצד )מה ואיפה( הוא עצמו משליך כדאי לבקש מהתלמידים זה הזמן שבו 

מרבית האזרחים כולל  -תזכורת: הנחת היסוד ועפ"י המחקר של סיירת ניקיוןפסולת. 

 תלמידים משליכים פסולת כמעט מדי יום.

 

 דקות 10 -סיכום והתחייבות

 :19שקופית 

אנו רואים ומבינים כי כמעט כולנו משליכים פסולת במרחב הציבורי. אין לנו את היכולת 

אף אחד לא צריך לנקות 'לחיות בשלום' עם הידיעה הזאת ועלינו להבין שכדאי לנו להשתנות. 

 אם כל אחד ואחת מאתנו יפסיק להשליך פסולת, לכולנו יהיה כאן הרבה יותר נקי. אחרינו. 

 

 שאנחנו מפסיקים מרגע זה ואילך להשליך פסולת.בואו נתחייב 

 זו ההזדמנות להכין עצומה כיתתית, להחתים עליה תלמידים, מורים והורים.

 

 

אף אחד לא צריך לנקות את הפסולת שאנו מייצרים- לא העובד ניקיון, לא המורה ולא אב 

 הבית, אלא כל אחד צריך להיות אחראי על הפסולת שלו.


