
 

 ב-כיתות אהפחתה במקור ושימוש חוזר  –שיעור בנושא תרבות הצריכה 

 לקוח מתוך יחידת הוראה בנושא "הפרדת פסולת במקור"

 

 יפתחו מודעות להרגלי הצריכה שלהם ולהשפעתם על בעיית הפסולת. התלמידיםמטרת השיעור: 

 הפחתה במקור ושימוש חוזר –התלמידים יכירו פתרונות לבעיית הפסולת   

 

 נושא השיעור: 1שקופית 

 הקריאו את השיר: 2שקופית 

 .צדוק-מאת גלית בן "המתנה של סבא"

 .תמאיה חגגה יום הולד

 :המשפחההיא קיבלה המון מתנות מבני 

 ,הדוד משה הביא לה כדור כחול

 ,דוד אליהו הביא דלי וכף לשחק בחול

 ,דודה חנה הביאה שמלה לבנה ויפה

 ,תיק מקטיפה -והדודה שושנה 

 ,אחיה, דורון, הביא לה בובה

 .נתנה לה נשיקה -ואחותה, ליאת הפעוטה 

 ,סבתא לאה הביאה סלסלת ממתקים

 ,קלמר וצבעים -והאחיינית רונית 

 !מאיה שמחה -מתנות  המון

 ...נשארה רק מתנה אחת שעוד לא פתחה

 

 ,הסבא הגיש למאיה מעטפה מרהיב

 ".זו מתנתי לנכדתי האהובה"

 :כך הוסיף בקריצה-ואחר

 "כסף הזה קני לך מה שאת רוצה"ב

 .מאיה חשבה "מה אקנה בכסף?"

 !"אקנה עוד בובה -ש לי רעיון י"

 .בובותיש לך המון  ,אימא אמרה "לא ולא!"

 ?"בשביל מה

   –שה אך מאיה התעק 

 ...נו, אימא, בבקשה"



 

 בל.אני רוצה בובה כמו שיש לענ 

 .אין לי בכלל -כזו בדיוק  

 הכסף שלי  -וחוץ מזה 

 ."אחליט בעצמי -ומה לקנות 

 :אז סבא אמר

 ,יש עוד זמן לחשוב, אין מה לדאוג"

 !"הבה נמשיך לחגוג -ובינתיים 

לאחר קריאת השיר בקשו מהתלמידים להעלות טיעונים בעד ונגד קניית הבובה. עודדו את התלמידים 

 להעלות טיעונים רבים ככל האפשר. 

 דוגמאות לטיעונים בעד

 "הכסף הוא של מאיה ולכן זכותה להחליט מה לעשות בו"בעלות על הכסף:  •

 "אין למאיה בובה כזאת". ייחודיות הבובה: •

 זה יום ההולדת של מאיה, לכן צריך לתת לה להחליט"." האירוע:ייחודיות  •

 דוגמאות לטיעונים נגד

 : "כדאי למאיה לחסוך את הכסף ולא לבזבז אותו".חיסכון בכסף •

 : "לא תמיד חייבים לרצות את מה שיש לאחרים".השפעה חברתית •

 ד".: "אפשר להסתפק בצעצועים שיש לי בבית. לא צריך לקנות כל הזמן עוצניעות •

 : "מאיה עוד קטנה ועליה להקשיב לעצות הוריה".עצמאות •

 : "כשמאיה לא תרצה עוד את הבובה, היא תהפוך לפסולת".השפעה על הסביבה •

שאלו את התלמידים מה קורה למוצרים או לאריזות כאשר השימוש בהם מסתיים? בקשו מהתלמידים 

 מה קרה כשסיימתם להשתמש במוצר?לתת דוגמא למוצר שקנו ולא השתמשו בו או השתמשו רק מעט. 

סכמו כי כשאנחנו מקבלים או קונים מוצר שאיננו צריכים או שאין לנו שימוש בו, הוא נכנס למסלול הפסולת. 

כאשר אנחנו מקבלים או   נזכיר את יום הניקיון שציינו בתחילת השנה ואת בעיית הפסולת ההולכת וגדלה.

 קונים הרבה מוצרים שאיננו צריכים או שאין לנו שימוש בהם,  נוצרת הרבה מאוד פסולת. 

מה הקשר בין צריכה מוגברת לבין כמות פסולת גדולה? ככל שנצרוך יותר, כמות הפסולת תהיה גדולה 

 יותר.

לפתרון הזה קוראים "הפחתה מה יכול להיות הפתרון? נצרוך פחות כך שתיווצר פחות פסולת.  :3שקופית 

 במקור" או "הפחתת פסולת". הפחתה היא הפתרון המיטבי להתמודד עם כמות הפסולת. 

 כעת נכיר עוד פתרון שיכול לסייע לנו להפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

 ים בין התמונות עם ההצעות לשימוש חוזר לבין ההסבר שיופיע על המסך.יש להתא: נשחק משחק. 4שקופית 

https://wordwall.net/play/10968/087/458 

בשיעור זום, ניתן להעתיק את הקישור לצ'ט ולאפשר לילדים לשחק עצמאית או לשתף את המשחק. אם 

 נטלי, יש צורך בחיבור לאינטרנט.השיעור פרו

 בסיום המשחק שאלו מה המכנה המשותף לכל התמונות?

שימוש באותו מוצר כמה פעמים ללא השלכתו  –: התמונות במשחק ממחישות שימוש חוזר 5שקופית 

 לאשפה. שאלו את התלמידים אלו עוד דוגמאות לשימוש חוזר הם מכירים או מיישמים בעצמם.

https://wordwall.net/play/10968/087/458


 

במהלך השיעור דיברנו על כך שצריכה של מוצרים רבים שבחלקם אין לנו שימוש או  :נסכם את השיעור

פעמי( מעלה את כמות הפסולת הנוצרת. הזכרנו שני פתרונות: הפחתת -שהשימוש בהם קצר )ולעיתים חד

 פעמי.-הפסולת על ידי הפחתת צריכה והפתרון של שימוש חוזר על ידי הפיכת המוצר למוצר רב

משחקים,  כגון, חפצים שאיננו צריכים עודפינה שאליה נביא  –תן" -קח פינת" יתתית:הצעה לפעילות כ

אלה ישמשו את ילדי הכיתה למשחק ופעילות במהלך יום הלימודים. בנוסף, ניתן להפכה . , חומרי יצירהספרים

להגדיר יש  למרכז השאלה, התלמידים יוכלו להשאיל משחק או ספר מהפינה הביתה ויחזירו לאחר השימוש.

מקום מוגדר בכיתה שבו יוצב ארון או מדפים. התלמידים יביאו מביתם את החפצים שאינם צריכים ויניחו אותם 

 באופן מסודר בפינה המוגדרת לכך.

 


