
חידון הקיימות הגדול
1' מפגש תירגול מס



?מה זה בכלל–קיימות 

שמירת טבע והגנה  : קיימות מתייחסת לתחומים רבים כגון•

.הפחתת פסולת ועוד, צמצום צריכה, על החי והצומח

. דרך חיים–זו תפיסת עולם •

מספקים וראויים, תפיסה המאמינה ביכולת שלנו לחיות חיים מלאים•

(. בילדינו ובנכדינו)מבלי לפגוע בדורות הבאים , היום

!!!קשורהכולבקיימות •



?מה אנחנו עושים לעולם שלנו



צורכים    פולטים פסולת   מנצלים את הטבע

משאבי טבעחזרה אל הטבע

??איך זה קורה



טביעת רגל אקולוגית
מחשבון למדידת השפעה של פעילות כלשהיא על הסביבה  

ניצול שטח חקלאי

ניצול משאבי טבע

ניצול שטח תשתית  

למתקני אנרגיה

ניצול שטח לבניית  

ערים וכבישים

?כמה שטח אנו משאירים לטבע



לכל פעולה שנבחר לבצע יש השפעה ישירה  





בעיית הפסולת

2020

ג”ק1.2-כ

יום/נפש

הכפלנו  

את כמות  

!הפסולת

:כעת נתרגל

.ספרו כמה בני משפחה יש במשפחתכם•

?כמה פסולת המשפחה שלכם מייצרת ביום•

?כמה פסולת המשפחה שלכם מייצרת בשנה•

ג”ק2-כ

יום/נפש

1975



?????אז מה הפתרון
??????כיצד נתמודד עם הפסולת לפני המפולת

לצפייה בסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=VD9ARL4xLR0


'ל–שלושת ה 

שבאמת צריךלקנות רק את מה -הפחית צריכה ל

משימת השימוש החוזר–רגע לפני שנמשיך 

במוצר שוב ושוב להשתמש -( שימוש חוזר)השתמש שוב ל



'ל–שלושת ה 
למיין את הפסולת בבית ולהשליכה  –הפריד פסולת למיחזור ל

לפח מתאים

פח לפסולת 

אלקטרונית
פח כתום 

לאריזות
פח כחול 

לנייר

מיחזורית לבקבוקים 

ומיכלי פלסטיק
פח סגול 

לזכוכית



!חוקים–פתרון נוסף 

:חוקים חשובים לצמצום בעיית הפסולת

חוק הפיקדון1.

חוק האריזות2.

חוק השקיות3.

חוק הטיפול בפסולת אלקטרונית4.



...בואו נתרגל קצת

ניהול אורח חיים אחד מהמשפטים הבאים מדגים יפה 

?איזהו. מקיים

כיבוי אורות וסגירת הברז בעת , שמירה על הניקיון. א

.צחצוח שיניים

.רחצה בים ושיזוף בשמש, רכיבה על אופניים. ב

.רכיבה על קורקינט וצפייה בסרטי טבע, קניית מזגן. ג



...בואו נתרגל קצת

היא הנערה השבדית אשר יזמה מהלך עולמי  טונברגגרטה 

. להגברת המודעות לנושא התחממות כדור הארץ

?מה היה המהלך שיזמה 

יום הניקיון הבינלאומי. א

הפגנות בחופי הים למען הצלת הצבים. ב

שביתת בתי ספר נגד הזנחת משבר האקלים. ג



...בואו נתרגל קצת

דנה החליטה למכור את האוטו שלה וקנתה אופניים איתם היא  

היא אפילו מעלה אותם לרכבת כשהיא נוסעת  . מגיעה לכל מקום

.  מאשדוד לתל אביב

:המושג שמתאר את הפעולה שדנה עושה היא

צמצום טביעת רגל אקולוגית. א

צמצום טביעת אצבע ירוקה. ב

צמצום טביעה מקיימת. ג



...בואו נתרגל קצת

אימא שלי מאוד אוהבת ריבת תותים והיא גם לא נפרדת 

אתמול היא מילאה את הצנצנת  . מהצנצנת כשזו מתרוקנת

. הריקה בזיתים והכניסה למקרר

.אימא שלי החכמה עשתה פעולה שנקראת מיחזור

?לא נכון/ נכון 



...בואו נתרגל קצת

מה הדבר הראשון שקופץ  –פתחו אותו –גשו אל הפח הביתי 

?  לכם לעין

?מהי הפסולת הכי בולטת בפח שלכם

?פלסטיק? זכוכית? נייר? אורגנית? איזה סוג פסולת זו

ולאיזה פח –כל אחד את הפסולת שלו אט'בצכעת רשמו 

פח , פח כחול, פח סגול: רשמו)מיחזור ניתן להשליך אותה 

..(מיחזורית, כתום



...בואו נתרגל קצת

,בקבוקים מסוימים למרכולאחזיראם

.בגדולממשלהרוויחאוכלאני

,פחיותוגםמזכוכית,מפלסטיקקטניםבקבוקים

.אגורות30פריטכלעלאקבל

אני מיישם את חוק הפיקדון–אומר לכם בביטחון 

?לא נכון/ נכון 



...בואו נתרגל קצת

!אחי לומד בתיכון ובבית הספר שלו החליפו את כל המחשבים

אני מאוד  . חדשים45-מחשבים ישנים החליפו מקומם ל45

מקווה שאת הישנים דאגו להעביר  

:כי זה חובה במסגרת, למקום הנכון

חוק מיחזור מחשבים. א

חוק הטיפול בפסולת אלקטרונית. ב

חוק האריזות. ג



...בואו נתרגל קצת

אשר קורא לנו למיין את ' בשלושת הל' איך נקרא הל

הפסולת שלנו כבר בבית כדי שהיא תגיע לפחי  

?המיחזור בשכונה

להפחית צריכה. א

להפריד פסולת. ב

להשתמש שוב. ג



!!  כל הכבוד

קראו ולמדו מחוברת המושגים–בינתיים 

!נתראה בתירגול הבא


