
המרחב הציבורי הוא של כולנו

המצגת מבוססת על מערך שיעור של עמותת נקי

מרב יגר, אורי מורלי, בתאל פרלמן: עריכה



מדינת  ... והזוכה היא
!ישראל

זכינו במקום הראשון בתחרויות  
...עולמיות 



המצאנו המצאות שכבשו  
...את העולם



אחדבתחוםאבל
לאאנחנווחשוב
,הראשוןבמקום

...קרובלאאפילו

מצטייניםלאאנחנו
הניקיוןעלבשמירה



אצלנושקורהמהוהנה

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=7eff6d383e2d1710VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=e6e0075040092710VgnVCM200000650a10acRCRD&Partner=searchResults


לשמורצריךמדוע
?הניקיוןעל



?הניקיוןעלשומריםאתםכיצד



סקרערכהניקיוןסיירת
אנשים500-מיותרבקרב

:חלקבוניקחאנחנוגםכעת

:באיזו מידה אתה שומר על הניקיון

אני לא שומר בכלל. א

לפעמים אני שומר ולפעמים לא. ב

אני תמיד שומר על הניקיון. ג



סקרערכהניקיוןסיירת
500-מיותרבקרב

.אנשים
:התשובה בסקר

מרבית המשיבים ענו  

כי הם שומרים על 

הניקיון



שומרים על  (חבר, מכר, שכן)באיזו מידה אנשים אחרים 
?הניקיון

אנשים אחרים לרוב לא שומרים על הניקיון. א

אנשים אחרים תמיד שומרים על הניקיון. ב



סקרערכהניקיוןסיירת
.אנשים500-מיותרבקרב

: מרבית המשיבים ענו

(מלכלכים)כי אחרים אינם שומרים על הניקיון 



?המסקנהמהי
כמעט כולנו מלכלכים

אך אנחנו 
לא מרגישים בכך



מחסן מילים

עצב, שמחה, אכזבה, זלזול, אמפטיה, כעס, הזדהות:רגשות

יוהרה, גאוותנות, מנהיגות, אומץ:תכונות

מתן דוגמה אישית, שחצנות, חוצפה, לקיחת אחריות:דפוסי התנהגות

.  'שמי יעל ואני תלמידת כיתה ד❖
.  בהפסקות אני אוהבת לשבת עם החברות שלי על הספסל שנמצא ממש מול הכיתה שלנו

זה מפריע לי בעיקר בגלל שאני מתבאסת לשבת במקום , בזמן האחרון שמתי לב שמאוד מלוכלך בכל אזור הספסלים וגם ליד הספסל שלנו

.  מלוכלך
שקיות וכל מיני עטיפות של חטיפים שילדים אחרים זרקו והיום הייתי צריכה  20אתמול בהפסקה עשיתי סיבוב ובשתי דקות אספתי בערך 

.  עטיפות וכבר היה מאוד נקי3-4לאסוף רק 
אני אמנם תלמידה אחת אבל אני חושבת שאם אני יכולה לאסוף כל יום קצת לכלוך אז כל תלמיד ותלמידה יכולים פעם ביום להתכופף  

.ככה לכולנו יהיה הרבה יותר נקי. ולאסוף משהו אחד אל הפח



משחק תפקידים

.לעזור לו לנקות את המגרש' ילד האחר'תפקידו לשכנע את ה:נתי

.תפקידו להסביר לנתי למה הוא פראייר:'הילד האחר'

.תלמידי הכיתה: הכרעה

.  'קוראים לי נתי ואני תלמיד בכיתה ה❖

.בהפסקה אני והבנים אוהבים לשחק כדורגל במגרש ואיך ששומעים צלצול אנחנו רצים מהר לתפוס את המגרש כשהוא ריק

משחקים במגרש של  ' עסוקים בהכנות לחטיבת הביניים וכיתה ד' בהפסקה האחרונה לפני שהולכים הביתה אנחנו לבד במגרש כי כיתה ו

..  אבל באסה לשחק במגרש שלנו אחרי ההפסקה הגדולה, הקטנים

של במבה וגם קליפות  , ים'שקיות של סנדוויצ! יפה שלהם בכל מקום'כי מלא ילדים אוכלים בהפסקה כל מיני שטויות וזורקים את הג? למה

.  של פירות

הייתי מוכן לנקות אבל מפחד מאיך  . אני מתבאס לשחק במגרש מלוכלך אבל לפני יומיים התחלתי לנקות וילד אחר קרא לי פראייר

..שיקראו לי



.'אני דניאל מכיתה ו, היי אחים❖

יש  לנו מסדרון  , (רק לנו מרשים טלפון בהפסקות)אנחנו כבר גדולים ולא עפים על המגרש אלא מעדיפים בהפסקות לשחק בטלפונים 

.פרטי שלנו ושם נמצאים כל הילדים וגם הבנות

.  בחלונות וגם על הרצפה יש מלא פסולת, אז מתחת לכל הספסלים. הבעיה היא שכבר שבוע עובדת הניקיון שלנו חולה ואף אחד לא מנקה

עד שהעובדת תחזור היא לא מביאה , למה בינתיים, אני גם לא מבין את הילדים שזורקים את כל הלכלוך וגם לא מבין את המנהלת שלנו

..הרי אף אחד לא מצפה שאנחנו ננקה. זה ממש סבל לחיות ככה. עובדת ניקיון חדשה

מחסן מילים

עצב, שמחה, אכזבה, זלזול, אמפטיה, כעס, הזדהות:רגשות

יוהרה, גאוותנות, מנהיגות, אומץ:תכונות

מתן דוגמה אישית, שחצנות, חוצפה, לקיחת אחריות:דפוסי התנהגות



❖Nice to meet  -מאיה כיתה ו'  .

זה באמת חשוב למרות שקצת הגזימו  . ושאריות של אוכל, פחיות, בשנה שעברה למדנו על המיחזור וכמה חשוב להפריד בין נייר לניילון

.עפו על עצמם כל המוזרים האלה, יאללה. מיחזורעשו לנו כאן פינת . בקטע של להביא פחים בצבעים שונים לכיתה

אני מצפה להגיע בבוקר וללמוד בכיתה נקייה  . יפה ובשביל זה יש אב בית'אני תלמידה כאן וזה לא התפקיד שלי לדאוג לכל הפסולת והג

..  סליחה, ואם לתלמידה נפל איזה נייר על הרצפה בטעות אז אני לא מצפה ממנה להתכופף ולהרים

מצטערת לא  , כל השאר. חשוב לי להיות תלמידה טובה וחברותית ובהחלט מקובל עלי שאנחנו צריכים להרים את הכיסאות בסוף היום

..באחריות שלי



של מי  : בדקו את עצמכם
?האחריות לנקות

תומר הלך ברחוב 
ונפלה לו חתיכת 

נייר מהכיס

שקית אוכל זרוקה  
במסדרון בית 

הספר

קליפות גרעינים 
מפוזרות על החול 

בחוף הים

שקיות זבל על  
המדרכה מחוץ 

לבית פרטי

פסולת בשמורת  
הטבע והנחלים

עטיפות ממתקים 
ברצפת האוטובוס  
לאחר טיול כיתתי



..לסיכום

מה משותף לכל  
?ארבעת המקרים 

כיצד אתם נוהגים  
בהקשר להשלכת  

? פסולת 

כיצד אנחנו  
?יכולים להשפיע 



!אנחנו לא מלכלכים

!האחריות היא שלי


