
החידון מתקיים בסיוע המשרד להגנת הסביבה



תלמידים יקרים,
ברוכים הבאים לחידון הקיימות תשפ"א !

המיוחדת  הלימודים  לשנת  והתאמנו  שפיתחנו  חדשה  פעילות  הוא  החידון 
שאתם חווים לאור משבר הקורונה.

למי מיועד החידון? לחברי מועצות התלמידים הירוקות בכיתות ד'-ו',  בבתי 
הספר שאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, מלווה.

מה מצפה לנו? למידה על הסביבה - עצמאית והיברידית (ב- zoom), חידון 
שאתם תעבירו לתלמידי בית הספר וכמובן אירוע גמר. באירוע הגמר יתמודד 
נציג אחד מכל בית ספר שמשתתף. לזוכים מחכה פרס אישי ופרס בית ספרי.

חוברת זו כוללת בתוכה את כל המושגים בהם יעסוק החידון. בחוברת כ- 50 מושגים אשר יחשפו בפניכם 
עולם מרתק שכולו סביבה וקיימות. עליכם ללמוד את המושגים.

כמה טיפים לפני שמתחילים:

יו"ר האיגוד יורם סויסה, מנכ"לית האיגוד ד"ר ענת רוזן, מרב יגר, בתאל פרלמן 
וצוות חינוך והסברה

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה

אנו מקווים שתיהנו מהשתתפותכם בחידון ומאחלים בהצלחה לכולם !

* קראו ולמדו את המושגים לפי הסדר בו הם מופיעים בחוברת. כך יהיה לכם יותר קל !
* נסו להבין את משמעות המושג ולא רק ללמוד בעל פה.

* בחלק מהמושגים מופיעים קישורים לסרטונים, לכרזות ועוד.
   אנו ממליצים להיכנס אליהם. הם חלק מחומר הלימוד ויעזרו לכם להבין את המושגים.
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כללי
1  קיימות

תפיסת עולם המאמינה ביכולת שלנו לחיות חיים מלאים, מספקים וראויים, היום, מבלי לפגוע בדורות 
הבאים (בילדינו ובנכדינו). קיימות מתייחסת לתחומים רבים כגון: שמירת טבע והגנה על החי והצומח, 

צמצום צריכה, הפחתת פסולת ועוד. 
כל אחת ואחד מאתנו יכולים לאמץ את ערכי הקיימות ולהפוך אותם לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום 

שלנו. 

2  טביעת רגל אקולוגית 
מחשבון למדידת השפעה של פעילות כלשהיא על הסביבה. 

כל פעולה של אדם או קבוצה, משפיעה על הסביבה ונמדדת בהתאם לכמות המשאבים (במונחים של 
שטח) הנחוצים לבצע את אותה הפעולה.

לדוגמה, אפשר למדוד את השטח הנחוץ לגידול הירקות והפירות  שאני צורך. אפשר למדוד את השטח 
הנחוץ לגידול הכותנה הנדרשת כדי לייצר את החולצה שאני לובש. 

סך כל השטח שאני צורך לכלל הפעילויות שלי הוא טביעת הרגל האקולוגית שלי, כלומר ההשפעה שלי 
על הסביבה.

רוצים לבדוק מהי טביעת הרגל האקולוגית שלכם? היכנסו לקישור

5

https://kids.gov.il/sababa/pages/ecofoot/


3  התחממות גלובלית 

עלייה מתמדת בטמפרטורת כדור הארץ הנגרמת עקב הצטברות של
גזי חממה באטמוספירה (מעטפת כדור הארץ). 

כתוצאה מעליית הטמפרטורה, אנו רואים שינויי אקלים, כלומר שינויים במזג 
האוויר- גלי חום ושרב ארוכים, בצורת, סופות חול, ברד כבד, קיפאון ועוד.  

4    גזי חממה
תחבורה  חשמל,  (ייצור  אנושית  מפעילות  כתוצאה  לאוויר  הנפלטים  גזים 
(דמיינו  עבה  שמיכה  כמו  הארץ  כדור  סביב  מצטברים  החממה  גזי  ועוד). 

שמיכת פוך) ואז חום וקרינה נשארים כלואים בין ה"שמיכה" ובין כדור הארץ וגורמים לעלייה בטמפרטורה. 
במים,  וקל: חסכו בחשמל, חסכו  זה פשוט  גזי חממה-  פליטות  לסייע בהפחתת  יכול  כל אחד מאתנו 

הפחיתו את הפסולת שאתם מייצרים והעדיפו הליכה ברגל על פני נסיעה במכונית.

5   אחריות סביבתית אישית
מחויבות של כל אדם לשמור על הסביבה.

כדור הארץ שלנו חי ונושם. השמש, האוויר, האדמה והמים- כולם מתקיימים יחד באיזון.
כשבני האדם התחילו להתפתח וליצור לעצמם חיים נוחים בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, הם הפרו את 

האיזון על פני כדור הארץ והתוצאה היא פגיעה בטבע.
בני האדם חייבים לקחת אחריות אישית ולהפחית ככל הניתן את הפגיעה.

6   גרטה טונברג
נערה בת 17 משבדיה, אשר פועלת למען עצירת ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים.

גרטה התחילה את הפעילות שלה בעקבות סרטון שראתה בשיעור על שינויי האקלים. 
אחד  יום  במחאה.  ופתחה  מעשה  לעשות  החליטה  היא  ידיים  בחיבוק  לשבת  במקום 
השוודי.  הפרלמנט  בניין  מול  להפגין  נסעה  היא  הספר,  לבית  להגיע  במקום  בשבוע, 
המחאה שהיא התחילה צברה תאוצה וסחפה אחריה עוד ועוד בני נוער. ההפגנה הפכה 

להיות הפגנה המונית, ובעקבותיה התחילו הפגנות בכל העולם.
רוצים לראות איך גרטה נראית?- סרקו את הברקוד.
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כללי7
מצעד האקלים  7

אירוע בהיקף עולמי, שנועד לעורר מודעות ופעולה עולמית לעצירת 
התחממות כדור הארץ. מטרתו להשפיע על ממשלות העולם לפעול 
בנושא. מצעד האקלים הראשון התקיים בניו יורק בשנת 2014 והיה 
בני   300,000 מ-  יותר  של  בהשתתפות  בהיסטוריה,  ביותר  הגדול 

אדם! מאז, מדינות רבות בעולם יוזמות אירועים ומצעדים דומים.
גם בישראל מתקיים המצעד ומדי שנה משתתפים בו אלפי תושבים,

תלמידים, ארגוני סביבה, חברות ועוד.
 

ככה זה נראה בישראל 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה  8
התאגדות של שמונה רשויות לשמירה על איכות הסביבה.

כולל את הרשויות: אשדוד,  והוא   1985 יבנה הוקם בשנת  איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל 
גדרה, גן יבנה, בני עי"ש, חבל יבנה, ברנר, גדרות ונחל שורק. 

האיגוד פועל בתחומים רבים- איכות אוויר, פסולת, תעשייה ושפכים, חינוך סביבתי ועוד ומטרתו למנוע 
ולטפל במפגעים סביבתיים בעזרת צוות מקצועי ומיומן.

אז איפה אתם פוגשים את פעילות האיגוד? ממש כאן! האיגוד מלווה את בית הספר שלכם במטרה לקדם 
מהפעילות חלק  הוא  השנה  שמתקיים  החידון  מקיים.  חיים  אורח  ולעודד  הסביבה  איכות  נושאי  את 

הייחודית שמקיים האיגוד.

למידע נוסף לחצו כאן

 

צילום: אורן זיו

https://www.youtube.com/watch?v=wwZuGACzHbU&ab_channel=%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94GreenCourse
https://www.env.org.il/he/


פסולת



1   ניקיון ברשות הרבים
רשות הרבים היא המקום שכל אחד מאתנו רשאי לשהות בו או לעבור בו כמו: רחוב, כביש, חוף ים, 
האוסר  הניקיון  חוק שמירת  לפי  אלו  הניקיון במקומות  על  מחויבים לשמור  כולנו  ועוד.  שמורת טבע 

להשליך פסולת ברשות הרבים. האחריות היא של כולנו!

שחקו קהוט ובדקו את הידע שלכם בנושא ניקיון בקישור הבא

2   יום הניקיון הלאומי
ותושבים)  בתי ספר  ילדים,  (גני  יוצאים אלפי מתנדבים  זה  ביום  בישראל אחת לשנה.  יום המתקיים 

לנקות מקומות שונים ברשות הרבים – חופים, חורשות, יערות, נחלים ועוד. 
מטרתו של יום זה היא הגברת המודעות בקרב תושבי מדינת ישראל לשמירה על הניקיון.
אז מה כולנו יכולים לעשות? להצטרף למבצעי הניקיון המתקיימים ביום הניקיון הלאומי. 

אבל לא רק בו!!! נמשיך לשמור על הניקיון כאורח חיים- 
כל יום! כל השנה!

3   משבר הפסולת
בכל שנה ְגֵּדָלה מאוד אוכלוסיית העולם ואיתה ְגֵּדָלה כמות 
הפסולת שאוכלוסייה זו מייצרת. יש יותר אנשים, אנשים אלו 
טלפונים  יותר  צעצועים,  יותר  בגדים,  יותר  יותר-  קונים 

ומשליכים את החפצים הישנים לפח כפסולת.
האם חשבתם פעם לאן הולכת כל הפסולת הזו?

אותה  ולוקחת  הביתה  אלינו  מגיעה  פסולת  איסוף  משאית 
מדינה  היא  ישראל  הטמנה.  לאתר  הירוקים)  (מהפחים 

קטנה ועוד מעט לא יישאר מקום באתרי הטמנה.
כמות  את  לצמצם  חייבים  אנחנו  בפסולת,  לטבוע  לא  כדי 

הפסולת הנשלחת להטמנה.
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https://kahoot.it/challenge/03630531?challenge-id=7aca10cc-61a1-4523-9743-a162f21b4f4c_1603969848274


אתר ַהְטָמָנה    4
לגרום למפגעים סביבתיים  יכול  (מחביאים) פסולת באדמה. אתר הטמנה  בו מטמינים  שטח אדמה 
הפסולת  מרבית  כיום,  ועוד.  רעש  מפגעי  תהום,  מי  זיהום  חממה,  גזי  ופליטת  אוויר  זיהום  כמו  רבים 

בישראל המגיעה לפח הירוק נשלחת לצערנו להטמנה. 
הפסולת  כמות  את  להקטין  וכך  הירוק  לפח  הפסולת שאנו משליכים  כמות  את  לצמצם  יכולים  כולנו 

הנשלחת להטמנה.
מי יודע כמה אתרי הטמנה יש בישראל? סקרנים?

התשובה מסתתרת מאחורי הברקוד:

5    זמני התכלות של פסולת
הזמן שלוקח למוצרי פסולת המוטמנים באדמה להתכלות 
לכל  בטבע.  המשתלבים  לחומרים  ולהפוך  (להתפרק) 

סוג פסולת יש קצב התכלות אחר.

להשתמש  נפסיק  בואו  לסייע.  יכול  מאיתנו  אחד  כל 
רב  שקיות  פעמיים,  רב  שתייה  בקבוקי  נעדיף  בקלקר, 

פעמיות ונפריד פסולת לפח המיחזור המתאים.

פסולת 10

אינו מתכלהקלקר
לעולם

1.000.000
(מיליון) שנים

500
שנים

200-500
שנים

300-500
שנים

בקבוק
זכוכית

פחית
שימורים

בקבוק
פלסטיק

מוצרי
עור

פחית
שתייה

(אלומיניום)

50
שנים

100
שנים

חיתול
חד פעמי

שקית
פלסטיק

10-20
שנים

13
שנים

1-5
שנים

נייר
וקרטונים

פסולת
אורגנית

6-12
שבועות

רהיט
מעץ

בגדים
מכותנה

4-6
שבועות
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6   שלושת ה-ל'

שלוש דרכים שכל אחד מאתנו יכול וצריך לאמץ כדי להפחית את כמות הפסולת שאנו משליכים לפח 
הירוק. 

הדרכים הן- להפחית צריכה, להשתמש שוב, להפריד פסולת למיחזור.

להפחית צריכה= לקנות רק את מה שבאמת צריך ובכך לייצר פחות פסולת. 
במהלך כל יום אנחנו מקבלים הרבה החלטות שיכולות להפחית צריכה, למשל:

הלכתם עם חברים לקניון וראיתם מבצע נהדר- שלוש חולצות במחיר של אחת. בואו נקנה! אבל רגע, 
אולי נעצור ונחשוב- האם אנחנו באמת צריכים או שאנחנו קונים רק כי יש מבצע? אם לא נקנה נפחית 

צריכה ונפחית פסולת.
הייתם במרכול והציעו לכם שקית? רגע, בואו נעצור ונחשוב- אם נסרב לשקית חד פעמית ונשתמש 

בשקית רב פעמית, נוכל להשתמש בה שוב ושוב וכך להפחית פסולת.

להשתמש שוב (שימוש חוזר)= להשתמש במוצר פעם נוספת לאותה מטרה לה נוצר או למטרה אחרת. 
למשל, שטיפת צנצנות זכוכית של ממרח שוקולד כדי לאחסן בה רוטב שאותו הכנתם בבית.

וגם אוליי לחדש אותו או לתקן אותו בו שוב  חושבים לזרוק מוצר לפח? בדקו אם אפשר להשתמש 
ולהשתמש בו שוב. אם נשתמש במוצר פעם נוספת, נמנע ממנו להגיע לפח ונפחית פסולת.

בצע
מ

מבצעים

מבצעים
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רכישת
מוצרים

הפרדה לפחי מיחזור

פנוי פחי המיחזור
והובלה למפעל

מפעל מיחזור-
יצירת חומר גלם

מהפסולת ייצור
מוצרים חדשים

מהחומר
הממוחזר

אריזות
ושקיות

זכוכיות נייר

רוצים לדעת אילו פחים להפרדת פסולת ומיחזור יש אצלינו בעיר אשדוד וקרובים אליכם?
היכנסו לאתר העירייה בקישור הבא

7   פסולת אורגנית
פסולת שמקורה באורגניזם (צמחים או חיות). כל בית בישראל מייצר פסולת אורגנית – קליפות של 

ירקות ופירות, שאריות אוכל מבושל, גזם גינה ועוד. 
המשרד להגנת הסביבה בדק את הפסולת שלנו וגילה שפסולת אורגנית מהווה כמעט חצי מתכולת הפח 

שלנו. רוב הפסולת האורגנית מושלכת לפח הירוק ולכן מגיעה להטמנה באדמה, שם היא מתפרקת 
וגורמת לשחרור של גז מתאן (סוג של גז חממה) המגביר את התחממות כדור הארץ. 

כל אחד מאיתנו יכול לסייע ולהקטין את כמות הפסולת האורגנית המושלכת לפח הירוק בעזרת קומפוסטר.

המתאימים,  המיחזור  לפחי  והשלכתה  ביתית,  פסולת  של  ומיון  הפרדה  למיחזור=  פסולת  להפריד 
מונעות מהפסולת להגיע לפח הירוק וכך כמות הפסולת הנשלחת להטמנה ְקֵטָנה. 
בתהליך המיחזור מוצרי פסולת הופכים לחומר גלם שממנו יוצרים מוצרים חדשים. 

למשל: אם נשליך בקבוק פלסטיק גדול לפח הירוק הוא יגיע לאתר הטמנה, אבל אם נשליך אותו לכלוב 
סלסלה  עט,  אחר:  מוצר  ממנו  ייצרו  ובהמשך  גלם  לחומר  יהפוך  המפעל,  אל  יגיע  הוא  הבקבוקים, 

לתותים, קופסה ועוד.

להסבר נוסף על הפרדת פסולת למיחזור צפו בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=WuQAiQfXMug&ab_channel=sharonmark
https://ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8/
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8   קֹוְמּפֹוְסֵטר

מתקן שניתן להציב בחצר הבית או בחצר הבניין ובעזרתו להפוך פסולת אורגנית לקומפוסט.
הקומפוסט הוא דשן טבעי שנוצר מהתפרקות הפסולת האורגנית ומומלץ לפזר אותו בגינה או להוסיף 

לאדמה בעציץ. הקומפוסט מעשיר את האדמה ומשפר את יכולת הגידול של צמחים ועצים.

9       חוק הפיקדון
חוק המטיל פיקדון (תשלום) בסך 30 אגורות על כל מיכל משקה 
ליטר. את   1 עד  ופחיות)  זכוכית  בקבוקי  (בקבוקי פלסטיק,  קטן 
המשקה  מיכל  את  שמחזירים  ברגע  בחזרה  מקבלים  הפיקדון 

למרכול או לחנות המשקאות.
ניקח לדוגמא בקבוק קולה קטן שיריב קנה במרכול. לאחר שיריב 
וקיבל בעבורו 30  סיים לשתות הוא החזיר את הבקבוק למרכול 
לחברת  הבקבוק  את  העביר  המרכול  הפיקדון).  (דמי  אגורות 

מיחזור וכך נמנעה הגעת הבקבוק לפח הירוק. 

10      חוק האריזות

מאריזות,  הנוצרת  הפסולת  כמות  את  לצמצם  הנועד  חוק 
החוק  באריזות.  חוזר  שימוש  ולעודד  הטמנתה  את  למנוע 
להציב  ומועצות)  (עיריות  המקומיות  הרשויות  את  מחייב 
פחים כתומים לפסולת אריזות ופחים סגולים לאריזות זכוכית. 
תאגיד מיחזור האריזות בישראל נקרא תמיר והוא זה שאחראי 

על פינוי פחים אלו למיחזור.
רוצים לדעת מה נכנס לפח הכתום ומה לא?

 לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko&ab_channel=%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


פסולת
11    חוק השקיות

חוק האוסר על חלוקת שקיות פלסטיק חד פעמיות בחינם במרכולים. 
השקיות נמכרות לציבור בסכום של 10 אגורות לכל שקית. ממועד כניסת החוק חל שינוי עצום ואנשים 

רבים הפחיתו בצורה משמעותית את השימוש בשקיות חד פעמיות. 
כל אחד מאיתנו יכול לסייע- צאו לקניות עם תיקי בד רב פעמיים או שקיות רב פעמיות.

צפו בסרטון ללמידה נוספת

12     חוק הטיפול בפסולת אלקטרונית
חוק האוסר להשליך פסולת אלקטרונית (מוצרי חשמל)

וסוללות לפח הירוק ומחייב כל אזרח להפריד ולהשליך פסולת
כזו לפח מיחזור מיוחד לפסולת אלקטרונית.

פסולת אלקטרונית שמגיעה לפח הירוק עלולה להיטמן באדמה
ולפלוט רעלים הגורמים לזיהום קרקע ומים.

14

https://www.youtube.com/watch?v=xsmnyZhin3I&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
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1  תרבות הצריכה

במדינות  קיימת  הצריכה  תרבות  צריכים.  שאנחנו  למה  מעבר  מוגברת,  צריכה  המעודדת  תרבות 
מפותחות בעולם, וגם בישראל. אנשים קונים מוצרים שהם לא באמת צריכים, במחשבה שזה ישפר את 

רמת חייהם ויגרום להם להרגשה טובה. כמובן שזה לא נכון!
צריכה מוגברת גורמת להוצאות כספיות מיותרות ולזיהומים סביבתיים רבים כמו זיהום אוויר ממפעלים, 

זיהום אוויר מכלי תחבורה שמעבירים את המוצרים ממקום למקום, עלייה בכמות הפסולת ועוד.

2  צריכה מקיימת

בשונה מתרבות הצריכה, צריכה מקיימת היא צריכה נבונה שמעודדת לצרוך ולקנות תוך התחשבות 
בסביבה. הנה כמה טיפים שכדאי לכולנו לאמץ: לקנות רק מה שבאמת צריך, להגיע לחנות עם רשימת 
מחומר  (עשויים  מקיימים  מוצרים  לרכוש  ופרסומות,  למבצעים  להתפתות  לא  מראש,  מוכנה  קניות 

ממוחזר או מחומרים שניתן להפריד למיחזור) ולרכוש מוצרים מקומיים- מוצרים המיוצרים בישראל.

לחצו כאן לצפייה בסרטון   

3  ִמְפָגּע סביבתי

בסביבה.  לרעה  לשינוי  הגורמים  פגיעה  או  זיהום 
ברשות  שמושלכת  פסולת  להיות  יכול  סביבתי  מפגע 
הרבים או זיהומים שונים כמו זיהום אוויר, זיהום קרקע, 
זיהום ים וחופים ואפילו זיהום רעש ואור. מפגע סביבתי 

הוא גם אירוע טבעי כמו סערות, הצפות וכו'.
כל המפגעים האלו מסכנים את בני האדם, את בעלי 

החיים ואת הצמחים.
המפגעים הסביבתיים נגרמים בדרך כלל  מפעילות בני 
האדם ופעמים רבות הם גם תוצאה ישירה של תרבות 

הצריכה.

https://www.youtube.com/watch?v=hhqZlNAfSSM&ab_channel=sharonmark


4  זיהום אוויר

לאוויר  נוספים  שבו  מצב  הוא  אוויר  זיהום  וחמצן.  חנקן  ובעיקר  שונים  גזים  של  תערובת  הוא  האוויר 
חומרים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי ושעלולים להשפיע על הבריאות שלנו. זיהום אוויר נגרם בעיקר 
מפעילות בני האדם בתחומים שונים: תחבורה, תעשייה ועוד. כל אחד מאיתנו יכול להשפיע ולהפחית 
את זיהום האוויר- כיצד? במקום לנסוע ברכב נעדיף ללכת ברגל או לרכוב על אופניים, נחסוך בחשמל 

ונפחית בצריכה.

ללמידה נוספת צפו בסרטון הבא

5  התייעלות  ֵאֶנְרֵגִּטית

הפחתת צריכת אנרגיה חשמלית.
תחנות  מרבית  כוח.  בתחנות  מיוצרת  חשמלית  אנרגיה 
בו  שריפה  בתהליך  חשמלית  אנרגיה  מייצרות  הכוח 
נפלטים לאוויר חומרים מזהמים. אם נצרוך פחות חשמל 
ופחות  פחות  יעבדו  הכוח  תחנות  אנרגטית),  (נתייעל 

חומרים ייפלטו לאוויר. 

מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור? צפו בסרטון

אדם וסביבה 17

מכבים וכך חוסכים

https://www.youtube.com/watch?v=SL9QWqnDA-Q&ab_channel=madaim1
https://www.youtube.com/watch?v=X8no4iOGKcU&ab_channel=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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6  זיהום ים

מצב בו נוספים לים חומרים שהם לא חלק מההרכב הטבעי של המים.
זיהום ים מתייחס גם לחוף.

בני האדם-  בעיקר מפעילות  נגרם  ים  זיהום  הזיהומים,  רוב  כמו 
פעילות יבשתית (פסולת ושפכים שזורמים ממפעלים או פסולת 
בים)  רוחצים  או  שאנחנו משאירים כאשר אנחנו מבקרים בחוף 
פסולת  השלכת  מאניות,  ודלק  שמן  של  (נזילות  ימית  ופעילות 

ורשתות דייגים מכלי שיט ועוד).
רוב הזיהום הימי נגרם מפסולת פלסטיק.

ומי נפגע מזה? אנחנו כמובן! 

כדי להבין כיצד זה קורה צפו בסרטון הבא

7  איי פלסטיק

בלב האוקיאנוס השקט נמצא אי ענק של פסולת שגודלו פי 80 מהשטח של מדינת ישראל. זהו מפגע 
סביבתי שמורכב בעיקר מפסולת פלסטיק אנושית: כלי פלסטיק שונים, אריזות ורשתות דייגים. 

מדי שנה, מושלכים לאוקיאנוס כ-8 מיליון טונות של פלסטיק- כמות השווה למשאית זבל אחת מידי 
דקה. אם המצב ימשיך כך, בעוד 30 שנים יהיו באוקיאנוסים יותר חלקיקי פלסטיק מאשר דגים!
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https://www.youtube.com/watch?v=LJVxWNvBaEU&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99


8   חוף ללא פלסטיק 
מיזם חדש האוסר על שימוש בכלים חד פעמיים ושקיות פלסטיק בחוף הים במטרה לצמצם את פסולת 
הפלסטיק המגיעה לים. מדובר ביוזמות מקומיות של רשויות (מועצות ועיריות) הנמצאות לאורך חוף ים, 

יוזמות שכבר מיושמת בארץ בהרצליה, בתל אביב, באילת וגם... אצלנו באשדוד.

9   דגל כחול 
העומדים  לחופים  הניתן  בינלאומי  איכות  תו 
המים,  וניקיון  איכות  כמו:  סביבתיים  בתנאים 
תחזוקה  רכבים,  כניסת  איסור  החוף,  ניקיון 

שוטפת, קיום כללי התנהגות בחוף ועוד. 
בארץ  הראשונה  העיר  היא  אשדוד  הידעתם? 
שלה  המוכרזים  הרחצה  חופי  שבעת  שכל 
קיבלו את תו הדגל הכחול! זוהי בהחלט גאווה 

מקומית.

10   זיהום אור 

תופעה בה מפעילים תאורה מלאכותית בשעות 
החשיכה וגורמים להפרעה בפעילות בעלי חיים. 
הם  מהביצה  בוקעים  הים  כשצבי  למשל, 
אם  הירח.  אור  בעזרת  לים  דרכם  את  מוצאים 
החוף מואר גם בתאורה מלאכותית הם עלולים 

להתבלבל ולהתקדם אל החוף במקום אל הים, מה שיכול לגרום למותם. מה הפתרון? תאורה ידידותית 
לסביבה: הצבת מעט תאורה ליד שטחים פתוחים וריכוז אלומות האור לאזור קטן. 
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 1   מגוון ביולוגי 

שלל היצורים החיים והצמחים- בים, באוויר וביבשה.
חיידק, אצה, פיל או אנחנו בני האדם, בעלי החיים והצמחים בג'ונגל, בדיונה, או באוקיינוס- כולם חלק 

מהמגוון הביולוגי.
בכל מדינה בעולם ובכל אזור יש מגוון ביולוגי שונה.

תהליכי הפיתוח המואצים של בני האדם (בניית ערים, סלילת כבישים), התחממות כדור הארץ וייצור 
פסולת פגעו ופוגעים במגוון הביולוגי.

עלינו למצוא דרכים להמשיך את הפיתוח האנושי אך במקביל לשמור על המגוון.

שחקו קהוט ובדקו את הידע שלכם על מגוון ביולוגי בקישור הבא 

2   מינים בסכנת הכחדה 

בעלי חיים וצמחים העלולים להיעלם מהעולם. מינים אלו מתוארים בספר שנקרא ה-"ספר האדום". 
רבים מהמינים האלו הגיעו למצב זה עקב הפעילות שלנו, בני האדם: צמצום שטחים פתוחים, זיהום 
אוויר, זיהום מים ועוד. בעיה נוספת היא הפסולת שאנחנו משאירים אחרינו בטבע. כל אלו יכולים לפגוע 

בבעלי החיים ובצמחים.  
הידעתם? בעבר חיו בישראל דובים וברדלסים, אולם הם נכחדו לפני כמה עשורים.  

גם כיום חיים כאן מינים רבים הנמצאים בסכנה כמו צב הים והנשר.

https://kahoot.it/challenge/01855264?challenge-id=7aca10cc-61a1-4523-9743-a162f21b4f4c_1607343316872
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3   מינים פולשים  
בעלי חיים וצמחים שיצאו מאזור המחייה הטבעי שלהם (לרוב בעקבות 
פעילות של בני אדם) והגיעו למקום חדש. המין הפולש הופך את המקום 
החדש ל"בית שלו" ועלול לפגוע בבעלי החיים והצמחים המקומיים (ממש 
כמו מצב בו אורח מגרש את בעל הבית מביתו ונשאר לגור בבית שאינו 

שלו).
כיצד המין הפולש יכול לעשות זאת? המינים הפולשים מתחרים במינים 

המקומיים על מזון, על מים ואפילו עלולים לטרוף ולגרש את המינים המקומיים.  
מיינה מצויה למשל, היא ציפור- מין פולש שהגיע אלינו מהודו. המיינות נמצאות 

בכל מקום! בטוח שראיתם אותן ליד הבית ובשכונה בה אתם גרים. 

לחצו כאן לצפייה בסרטון  

 4   אמנת המגוון הביולוגי 

שונות  ממדינות  נציגים  השתתפו  שבה  ועידה  בברזיל  ז'נרו  דה  בריו  התקיימה   1992 בשנת  
וארגונים שונים. הועידה נקראה ועידת ריו. אחת מהצלחות הועידה הייתה הכנת אמנת המגוון הביולוגי 
עליה חתמו 196 מדינות. במסגרת האמנה (ההסכם) התחייבו המדינות לפעול לצמצום פגיעה במגוון 

הביולוגי על פני כדור הארץ. גם ישראל חתומה על אמנה זו. 

5   בנק הזרעים העולמי 
אי שם באזור הקוטב הצפוני קיימת כספת מיוחדת במינה- ומה האוצר שבתוכה? זרעים של צמחים 
מכל העולם! בכספת זו שמורים מאות אלפי זרעים של סוגי צמחים המשמשים למאכל (כמו שעועית, 
חיטה ואורז). תנאי הקור הייחודיים באזור מסייעים לשמור על הזרעים, שמאוחסנים בארגזים, מתחת 
לאדמה. מטרת הכספת היא לשמור על מגוון סוגי יבול חקלאי אשר ישמשו את בני האדם במקרה של 
אסון. גם כאן בישראל יש לנו בנק זרעים, יש בו דגימות של למעלה מ- 30 אלף זרעים! ביניהם יש 

צמחים החשובים לחקלאות ולמאכל, אבל גם צמחי בר וצמחים בסכנת הכחדה.

https://www.youtube.com/watch?v=OtmGJNluY_4&ab_channel=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
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ביולוגית  6   הדברה 

היא צמצום השפעת מזיקים. הדברה 
חקלאים ומגדלים משתמשים בחומרי הדברה כדי להגן על הגידולים 
חומרי  הגידולים.  חיים שאוכלים את  יצורים   - מזיקים  שלהם מפני 
והם  רעילים  חומרים  שמכילים  כימיים  חומרים  לרוב  הם  הדברה 
עלולים לפגוע גם בבעלי חיים נוספים (שאינם מזיקים) וגם בקרקע. 

הדברה ביולוגית היא שימוש בחומרים ובאמצעים מהטבע להדברת 
מזיקים. היא מגנה על הגידולים ומצד שני היא אינה מזיקה לבעלי 

ולצמחים.  חיים 
דורס בשם תנשמת. עוף  היא  ביולוגית  דוגמה טובה להדברה 

קורה? זה  כיצד  רוצים לדעת 

צפו בסרטון הבא   

7   מסדרון אקולוגי 

וצמחים.  חיים  ומאפשר מעבר של בעלי  בין שטחים טבעיים  רצף של שטחים פתוחים, המחבר 
כך, אוכלוסיות בעלי החיים באזורים שונים, יכולות לעבור ממקום למקום, להתערבב ולהתרבות.  

ועוד). כבישים  (כתוצאה מבנייה, סלילת  פוגעת ברצף של שטחים פתוחים  פעילות האדם 
כשאנחנו מתכננים בנייה חדשה חשוב מאוד לזכור, שגם בעלי החיים צריכים מקום וצריך להשאיר 

ורציף מספיק. - מעבר טבעי רחב  להם מסדרון אקולוגי 

כאן  נוספת על מסדרון אקולוגי לחצו  ללמידה 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps4s7kqnM0I&ab_channel=WildlifeIsraelYuvalDax
https://www.youtube.com/watch?v=qrN31eSuKmM&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F
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 8   דבורים 

חרקים מעופפים שניזונים מצוף ואבקת פרחים. הדבורים אחראיות על ָהֲאָבָקה של רוב הגידולים 
ָהֲאָבָקה, הפירות והירקות לא היו נוצרים. למעשה אנחנו תלויים  החקלאיים בעולם. ללא פעולת 

בדבורים לאספקת המזון שלנו.  
ונמצאת בסכנה. אוכלוסיית הדבורים בעולם מצטמצמת מאוד  יש בעיה חמורה!  כיום 

(מזון), צוף  ידי שתילת פרחים שיספקו להן  כיצד? על  יכולים לעזור לדבורים.  גם אנחנו 
או באדנית על החלון.   בגינתנו 

למגן דבורים אדום!  - התקשרו  בו  נתקלתם בקן דבורים בבית? אל תפגעו 

לגלות מהו מגן דבורים אדום  כדי  כנסו לקישור הבא 

 9   דולפין 

יונק ימי ממשפחת הלוויתנאים. לאורך 196 הקילומטרים החופיים של הים התיכון בישראל, מצאו 
מין  גם  והדולפין המצוי (שהוא  מינים שונים- הדולפינן המצוי  דולפינים משני   400 כ-  בית  להם 

דומים? הציצו בתמונות.  בסכנת הכחדה). האם הם 

על  פעמיים  חד  אוכל  כלי  או  לים? האם השארתם שקית  פלסטיק  פעם שקית  האם השלכתם 
הימנעו מכך! הקפידו לקחת את הפסולת שלכם איתכם. פסולת הפלסטיק בחוף עלולה  החוף? 

היא מזון. זו  כי פסולת  ולהיחנק, בחושבם  והדולפינים עלולים לבלוע אותה  לים  להגיע 
ימיים אפשר לפגוש בישראל? יונקים  עוד  אילו  לגלות  דולפין? סקרנים  רוצים לאמץ 

והתחילו לחקור!  היכנסו לאתר של עמותת דלפיס, שנמצאת באשדוד 

 

דולפינן מצוי
דולפין מצוי

https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&list=PLnzYc4iVVtohEG4IC04ZuybJcgnv7h26O&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://immrac.org/our-dolphins/#adopt2
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בני שלמון צילום: 

11.   צבי ארץ ישראלי 

אותו בחלקים  "ארץ הצבי". אפשר למצוא  נקראת בתנ"ך  אחד מסמליה של הארץ שלנו, שאף 
וגם אצלנו- בפארק החולות מדרום לאשדוד. נרחבים בארץ 

בישראל  לגמרי.  כמעט  נכחד  הוא  לישראל  במדינות השכנות  הכחדה-  בסכנת  מין  הוא  הצבי 
כאן.  דומה  אותו מגורל  חוקי שמירת הטבע שלנו הצילו  מספר הפרטים קטן, אך לעת עתה, 

איך אתם יכולים לשמור על הצבאים? מאוד פשוט- אל תלכלכו את פארק החולות ואת הרחובות 
ביישוב שלכם. לכלוך ופסולת מושכים תנים, שועלים וחזירי בר ואלו הם הטורפים העיקריים של 

הצבאים, כך שהצבאים באזורים הסמוכים ללכלוך נמצאים בסכנה!  

 



שטחים
פתוחים
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1   שטחים פתוחים 

שטחים שאינם בנויים, בתוך העיר או מחוץ לה, לדוגמה: פארק, שדה או שטח חקלאי.
לשטחים אלו יש חשיבות רבה- הם בית למגוון יצורים חיים, הם יכולים לשפר את איכות האוויר, הם 

יכולים לווסת (לאזן) את הטמפרטורה, וכמובן- הם משמשים עבורנו לבילוי ולפנאי. חשוב, נכון?  
השטחים הפתוחים נמצאים בסכנה. האוכלוסייה בארצנו גדלה ויש צורך בבנייה של שכונות חדשות, 
השטחים  חשבון  על  באה  זו  בנייה  ומפעלים.  מסחר  אזורי  ובהקמת  מהירים  כבישים  של  בסלילה 
ויותר. חובתנו למצוא את האיזון בין בנייה חדשה ובין שמירת השטחים  הפתוחים ו"נוגסת" בהם יותר 

הפתוחים, גם למען היצורים החיים וגם למען איכות החיים שלנו.  
 

2   טבע עירוני 

מגוון מקומות  ואתרים של שטחים פתוחים בתוך העיר. טבע עירוני יכול להיות חורשה עם עצים, קטע 
של נחל, שטח ציבורי בו גדלים פרחי בר, ואפילו עץ בודד. טבע עירוני הוא גם מושג המתאר את מגוון 

חיות הבר בעיר- ציפורים, צפרדעים, צבים, שועלים ועוד.  

רוצים למצוא אתר טבע עירוני קרוב לבית?

הכניסו את כתובתכם במפה כאן והתחילו לחקור! 

3   יער מאכל 

יער הניטע על ידי בני אדם, בתוך יישוב בנוי, ומספק לנו מזון טרי, בריא ומקומי!  
היער העירוני כולל מגוון של עצים ושיחים אשר ניתן להשתמש בעלים או בפרי שלהם למאכל והוא 
של שנים  מספר  ולאחר  לאזור  להתאים  צריכים  היער  עצי  מינים.  למגוון  משיכה  כמקור  גם  משמש 
הסתגלות, הם אינם צריכים טיפול מיוחד- אין צורך אפילו להשקות או לדשן. ממש כמו בטבע, היער הוא 

מערכת שחיה ומתפקדת באופן עצמאי.  
יער המאכל הראשון בארץ הוקם כאן באזורינו, ביישוב קדרון, במועצה אזורית ברנר הנמצאת בשטח 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה.  

https://deshe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ccdb8f6583e46ce9e62dc1652adba89
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4   יער מאכל ט"ו  

הידעתם? באשדוד הוקם יער מאכל! כאן מותר ורצוי לקטוף עלים, פירות ותבלינים למאכל! היער 
וניטע בשיתוף  תוכנן  הוא  ט"ו.  ברובע  ונמצא  בעיר  הוא הראשון  הצעיר שהוקם בשנה שעברה 
פעולה עם התושבים, שעובדים ומטפחים אותו. ביער אפשר ליהנות מעשרות עצי פרי כמו תאנה, 

ביער עם המשפחה!   כולכם מוזמנים לבוא לבקר  וממגוון צמחי תבלין.  ותות  רימון 

יער המאכל בקישור הבא צפו בסרטון על הקמת 

תושבים  (קבוצת  היער  נאמני  לקבוצת  להצטרף  מוזמנים  אתם  ט"ו  יער  ליד  גרים  אתם  אם 
המתנדבת לפעול לטיפוח המקום). לפרטים נוספים פנו למחלקת איכות הסביבה בעיריית אשדוד. 

נחל לכיש   5
נחל שמתחיל באזור הרי חברון, עובר דרך תל לכיש (ומכאן שמו) ומסתיים מדרום לנמל אשדוד, שם הוא 
נשפך לים התיכון. אורכו של הנחל כ-70 ק"מ ורובו נחשב לנחל אכזב. קצת לפני שהנחל מתחבר לים הוא 
הופך להיות איתן בזכות מי תהום שמתפרצים מעומק האדמה. במהלך השנים הוזרמו לנחל שפכים ופסולת 
של מפעלים והנחל זוהם. לפני כעשר שנים החל תהליך שיקום ארוך של הנחל, שבמהלכו נאסרה הזרמת 

שפכים לנחל ואיגוד ערים לאיכות הסביבה החל לעקוב אחר איכות המים ולדגום באופן שוטף את הנחל.

חזר  והנחל  הצליח  השיקום  תהליך  לשמחתינו, 
להיות נחל זורם ובריא עם מגוון מינים עשיר- גם 

בתוך המים וגם על גדות הנחל.  
מומלץ מאוד להגיע לטייל בנחל וכמו תמיד- אל 

תשכחו!
והשאירו  הפסולת  את  אספו  נהניתם?  טיילתם? 

אחריכם נקי. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=2159106484392347
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6   פארק אקולוגי מצודת ים אשדוד 

חוף  לבין  חוף המצודה  בין  ונמצא  בקיץ האחרון  פארק טבעי חדש באשדוד שנפתח למבקרים 
ניצנים.   חולות  למסדרון אקולוגי הממשיך את שמורת  באר שבע. הפארק נחשב 

הליכה  נקודות תצפית, מסלול  למצוא  העיר הקדומה אשדוד-ים, בפארק אפשר  מלבד שרידי 
ושלטי הסבר. הפארק הוקם תוך שמירה מירבית על הצמחייה ועל בעלי החיים הנמצאים במקום.  
הידעתם? כדי למנוע זיהום אור, לא הוצבו בפארק אמצעי תאורה ולא ניתן לשהות במקום בלילה. 

ְבַטח     7   שמורת ים חולות ניצנים ושמורת ים אֶַ

מוגן הנמצא לאורך רצועת החוף שבין אשדוד לאשקלון.  שטח 

             

 

ים אבטח.   נקרא שמורת  בים  והחלק  ניצנים  חולות  ים  היא חלק משמורת  רצועת החוף 
הים.  ובמיוחד על צבי  הייחודי לאזור,  היא לשמור על מגוון המינים  מטרת שתי השמורות 

וגם לעזור להם.   ועלינו לשמור עליהם  מינים בסכנת הכחדה  הינם  לישראל  הים המגיעים  צבי 

היכנסו לקישור הים,  נוספת על צבי  ללמידה 

אשדוד

ים שמורת 
ניצנים חולות 

ים שמורת 
אבטח

ים שמורת 
ניצנים חולות 

אשקלוןאשקלון

אשדוד
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https://www.youtube.com/watch?v=rbkCQzhqwms&ab_channel=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D


בהצלחה!
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