
                                                        

                                 
 

 

 רקע למורה ותמלול –מערך שיעור גיבורי הסביבה 

 

 רקע כללי

היכולת של כל אחד ואחד מאיתנו למנוע פגיעה מטרת השיעור היא להמחיש את 

 בסביבה, באמצעות פעולות פשוטות ובאמצעות חשיבה צרכנית ירוקה.

לכאורה משפחה רגילה, אבל בעצם כל בני  -נכיר בשיעור את משפחת סביבתי 

 הם גיבורי על שמצילים את כדור הארץ.המשפחה 

יכולות העל של בני המשפחה להציל את העולם באות לידי ביטוי בפעולות פשוטות 

 הנעשות לכל אורך סדר היום של בני המשפחה, ובעיקר במהלך מסע קניות משפחתי.

 משך השיעור: שיעור כפול

 ו-אוכלוסיית יעד: כיתות ד

 2שקופית 

משפחות, וכל משפחה ומשפחה היא מיוחדת במינה. מזהים את ישנם סוגים רבים של 

 המשפחות שבתמונות?

 3שקופית 

משפחת סביבתי: אמא, אבא ושני ילדים חביבים. משפחת סביבתי נראית  –נא להכיר 

 משפחה ככל המשפחות, אבל בני משפחת סביבתי הם גיבורי על!

 ופכת אותו לגיבור. מהו גיבור על? לכל גיבור על יש תכונה שמייחדת אותו וה

 בואו נגלה מה התכונות המיוחדות של בני משפחת סביבתי.

 4שקופית 

בוקר טוב! זהו עוד יום שיגרתי בחיי משפחת סביבתי. גם היום, כמו בכל יום, מצילים בני 

 משפחת סביבתי את העולם! 

 רוצים לגלות איך? המשיכו במצגת.



                                                        

                                 
 

 5שקופית 

 ת סביבתי. זהו סדר יום שיגרתי בחיי בני משפח

האם סדר היום הזה דומה או שונה מסדר היום שלכם? במה? מהו סדר יום שיגרתי  שאלה:

 עבורכם ועבור בני משפחתכם?

)המטרה: לזהות בהמשך השיעור נקודות במהלך סדר היום של התלמיד, בהן יכול גם הוא 

 להציל את העולם(.

 6שקופית 

כך עסוקים... אז מתי בעצם מספיקים בני סדר היום של משפחת סביבתי עמוס מאד. הם כל 

 המשפחה להציל את העולם? 

 בכל רגע ורגע! 

בכל שעות היום ובכל אחד מן העיסוקים שלהם, מצילים בני המשפחה את העולם בעזרת 

 פעולות פשוטות ביותר. 

 7שקופית 

למשל בדרכים. כאשר בני משפחת סביבתי צריכים להגיע ממקום למקום, הם עושים זאת 

 בדרכים שונות. 

 לאן בני משפחת סביבתי צריכים להגיע?  שאלה:

 לעבודה, לבית הספר, לחוגים, לחברים וכדומה. תשובה:

 האם גם אתם נמצאים בדרכים? מתי? לאן אתם צריכים להגיע? שאלה:

 8שקופית 

 ים בני המשפחה לעבודה ולבית הספר? איך מגיע

 9שקופית 

אמא עובדת מחוץ לעיר. היא נוסעת מידי בוקר ברכב הפרטי שלה ואוספת בדרך שתי חברות 

 לעבודה. 

 10שקופית 



                                                        

                                 
 

אבא מגיע באוטובוס אל תחנת הרכבת ומשם ברכבת אל מקום עבודתו שנמצא בעיר 

 השכנה.

 11שקופית 

י במיוחד ואוהב מאד לרכב על אופניו אל בית הספר מידי בן סביבתי היקר הוא ילד ספורטיב

 בוקר.

 12שקופית 

בת סביבתי החביבה מעדיפה לצעוד ברגל ולנשום את אוויר הבוקר הצלול. היא נפגשת 

 בדרך עם חברות מן הכיתה ויש להן זמן לדבר בדרך על הרבה הנושאים המעניינים.

 כיצד לדעתכם משפיע כל אחד מבני המשפחה על הסביבה?  שאלה:

זיהום אוויר, רעש, עמידה בפקקים, צריכת משאבים מתכלים  –אמא ברכב פרטי  תשובה:

  )דלק(. לוקחת איתה ברכב חברים נוספים לעבודה וכך מונעת נסיעה של מכוניות נוספות.

ולכן חוסך בזיהום, שריפת כלי רכב ציבורי שלוקח הרבה אנשים בבת אחת  –אבא ברכבת 

דלק ועמידה בפקקים. למרות שמסילות רכבת לפעמים יכולות לחצות שמורות טבע ולגרום 

  לפגיעה בבע"ח, הרכבת היא כלי תחבורה ידידותי מאד לסביבה.

רכיבה על אופניים אינה צורכת דלק, אינה מזהמת ותורמת לכושר הגופני של  –ילד באופניים 

  הרוכב.

  הליכה ברגל אינה מזהמת, אינה תורמת לפקקים ומשפרת כושר גופני. –ברגל  ילדה צועדת

 כיצד אתם מגיעים בבוקר לבית הספר? מה ההשפעה שלכם על הסביבה? שאלה:

 13שקופית 

 מתי עוד במהלך היום משפיעה משפחת סביבתי על העולם? 

 14שקופית 

עושים קניות, וגם משפחת  נבחר במהלך שיגרתי שכל משפחה חייבת לעשות: קניות. כולם

 סביבתי. בואו נראה כיצד משפחת סביבתי מצילה את העולם בקניות.

 מה אתם והוריכם קונים בדרך כלל כשעושים קניות?  שאלה:

 הכל! –מזון, בגדים, מוצרי ניקוי, צעצועים, רהיטים, ספרים ועוד. בקיצור  תשובה:



                                                        

                                 
 

מי במשפחה עורך את הקניות בדרך כלל? האם אתם מצטרפים להורים בקניות?  שאלה:

 האם אתם משפיעים על החלטתם לקנות מוצרים מסוימים? אילו מוצרים למשל?

 15שקופית 

 נראה דוגמאות למוצרים שכולנו קונים:

קים רהיטים, ספרים, פריטי אופנה, תיקים, ממתכשירי אלקטרוניקה, בגדים, מזון, נעליים, מ

 ועוד ועוד...

 16שקופית 

 אז מה הבעיה?

קודם כל ננסה לראות מדוע אנחנו קונים כל כך הרבה דברים: האם בגלל שאנו צריכים כל כך 

 הרבה או מסיבות אחרות? 

 האם אנו באמת צריכים את כל מה שאנחנו קונים?

מדוע אנו קונים מכנסי ג'ינס חדשים? או מחשב חדש? או תיק חדש, למרות שעדיין  שאלה:

 יש לנו את התיק הישן?

האם תמיד אנחנו קונים מוצר חדש בגלל שהישן התקלקל או נגמר? האם לפעמים אנחנו 

 קונים משהו למרות שכבר יש לנו מוצר דומה?

 ר חדש?האם יש סיבות נוספות, מלבד צורך, בקניית מוצ: שאלה

לפעמים אנחנו קונים מוצרים חדשים גם כאשר איננו זקוקים להם. ישנן סיבות  :תשובה

נוספות שגורמות לנו לקנות, למשל צורך להיות אופנתיים או מעודכנים, רצון להשוויץ במשחק 

 חדש או בגלל שלחברים אחרים קנו.

ל מן המוצרים שאנו )המטרה: לזהות שלא תמיד אנחנו קונים בגלל צורך אמיתי. חלק גדו

 קונים, נרכשים מסיבות אחרות(.

 17שקופית 

האם אנחנו יודעים איך מכנסי הג'ינס החדשים שקנינו הגיעו למדף בחנות? או השידה 

 החדשה שההורים רכשו? ננסה לחזור אחורה ולראות מה מקור המוצרים שאנו קונים.



                                                        

                                 
 

הן  –אנו רוכשים דרושים משאבים : לשם ייצור והכנת המוצרים שמסלול חייו של מוצר –הסבר 

חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים והן אנרגיה הדרושה למפעלים ולשינוע המוצרים ממקום למקום, 

 במקרים רבים למרחקים עצומים אפילו בין יבשות.

 למשל עץ, מהווה מקור לרבים מהמוצרים שאנו משתמשים בהם.  –חומרי גלם אלו מקורם בסביבה 

תה בחנות, נבנתה במפעל או בנגריה. מן המפעל היא הובלה במשאית אל שידה חדשה שנקנ

 החנות. 

 : מהם חומרי הגלם מהם עשויה השידה? מה מקורם? שאלה

: השידה עשויה מעץ. העץ הוא משאב טבעי של כדור הארץ. בעבר היו יערות נרחבים תשובה

ונים, הלכו והתמעטו על פני כדור הארץ, אך בעקבות שימוש מואץ של האדם בעץ לצרכים ש

 שטחי היערות על פני כדור הארץ.

 : מה הבעיה בצמצום שטחי היערות? שאלה

. היער מהווה בית גידול ליצורים רבים ועם הידלדלות היערות, הולכים ומצטמצמים 1: תשובה

 שטחי המחיה של בעלי חיים רבים, חלקם עד לכדי סכנת הכחדה למין.

חמצני שהוא גז חממה. הידלדלות היערות גורמת להתחממות . היערות סופחים פחמן דו 2

 כדור הארץ ולשינויי אקלים.

. עצים במקומות רבים מחזקים את הקרקע ומונעים סחף שלה בזמן שיטפון. הידלדלות 3

 היער עלולה לגרום במקומות שונים בעולם לסחף של בוץ ולסחיפה של קרקע חקלאית.

 שאלות להרחבה: 

 משאב מתכלה ומהו משאב מתחדש?מהו משאב? מהו 

מהן ההשפעות הנוספות שיש לכריתת יערות על כדור הארץ? )ניתן להיעזר במאמרים 

 שבקישורים המצורפים(

 בירוא יערות:

ipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%90_%D7%99%http://he.wik

D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA  

 השמדת יערות:

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2687  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%90_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%90_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2687%20


                                                        

                                 
 

 18שקופית 

לו עשרות ואף מאות שנים להתחדש לצורך ייצור השידה השתמשנו במשאב אשר שלוקח 

באופן טבעי. משך השימוש בשידה לעומת זאת, הוא קצר ולרוב עומד על שנים ספורות 

 בלבד. לאחר זמן השימוש השידה תמצא את דרכה אל פח האשפה.

חודשים בלבד. רוב המוצרים שאנו קונים  6הרחבה: משך השימוש הממוצע במוצרים הוא 

חודשים בלבד לאחר שרכשנו אותם. מדובר  6אל פח האשפה  מהם( ימצאו את דרכם 99%)

כמובן בממוצע, כך שהוא לוקח בחשבון מוצרים כמו השידה שנמצאים בשימוש שנים אחדות 

ומוצרים אחרים, כמו בקבוק שתייה, שנמצאים בשימוש דקות או שעות עד אשר מושלכים אל 

 פח האשפה.

 ? : מה קורה למוצר שהשלכנו אל הפח הביתישאלה

 19שקופית 

 משאית אשפה מגיעה אחת למספר ימים ואוספת את כל הפסולת הביתית שלנו. 

 פסולת באתר המשרד להגנת הסביבה:

https://www.gov.il/he/departments/topics/waste_and_recycling 

 

 20שקופית 

 לאן משאית האשפה מפנה את הפסולת?

 21+22שקופית 

הפסולת הביתי שלנו מועברת ע"י משאיות אל אתרי פסולת עירוניים. משם רוב רובה של 

הפסולת הביתית מוצא את דרכו אל אתרי הטמנה, בהם טומנים את הפסולת באדמה. חלק 

 קטן מאד מן הפסולת ממוחזר.

 הטמנת פסולת באדמה?: מהם אתרי הטמנה? מה הבעיה בשאלה

: אתר הטמנה הוא אתר מיוחד שהמדינה הקצתה לצורך הטמנת פסולת. האתר תשובה

מטופל באופן מיוחד שמונע חלק גדול מן הנזקים שבהטמנת פסולת, כמו חלחול רעלים 

 לקרקע ולמי השתייה במאגרים התת קרקעיים.

 : מהן לדעתכם הבעיות בהטמנת פסולת באדמה?שאלה

https://www.gov.il/he/departments/topics/waste_and_recycling


                                                        

                                 
 

 חסור במקום. מ1: תשובה

 . ריח רע2

 . למרות הטיפול, חלחול של רעלים לקרקע ולמאגרי מים תת קרקעיים3

 . פליטות של גזי חממה4

 הטיפול בפסולת בתחנת המעבר חירייה:

https://www.hiriya.co.il/ 

 23שקופית 

הלוא כל מוצר שאנו קונים מבוסס על משאבי : אז מה אפשר לעשות? להפסיק לצרוך? שאלה

 כדור הארץ ויהפוך בסופו של דבר לפסולת.

 : אפשר לקחת דוגמא ממשפחת סביבתי: קניות שמצילות את העולם!!!תשובה

 : מהן לדעתכם קניות שמצילות את העולם?שאלה

 : יד שנייה, לקנות פחות, מוצרים ידידותיים לסביבה.תשובה

 

 

 24שקופית 

אילו קנינו את השידה מיד שנייה, היינו מונעים שימוש במשאבי כדור הארץ מצד למשל כך 

 אחד והיווצרות של פסולת נוספת מצד שני.

 25שקופית 

לראות ל אפשר לקנות מיד שנייה. אבל תמיד אפשר להפעיל את הראש וולא תמיד ולא הכ

 ציל את העולם.האיך בכל זאת אפשר לקנות ול

 26שקופית 

 כמו כל משפחה ממוצעת, גם משפחת סביבתי יוצאת לערוך קניות שבועיות. 

 שהקניות שלה פוגעות בסביבה כמה שפחות. ךנראה כיצד פועלת משפחת סביבתי כ

 27שקופית 

https://www.hiriya.co.il/


                                                        

                                 
 

 משימה ראשונה היא להחליט היכן לערוך את הקניות. 

 : מהן האפשרויות העומדות בפני משפחת סביבתי?שאלה

 שוק, מבחר רב של סופרמרקטים ומרכזי קניות. : חנות מכולת,תשובה

: האם תמיד היה מבחר גדול כל כך של חנויות? מה לדעתכם היה בעבר, למשל כאשר שאלה

 סבא וסבתא שלכם יצאו לקניות? היכן הם ערכו את הקניות שלהם?

 28שקופית 

ומצם בעבר בכל שכונה הייתה חנות מכולת אחת, ובה נמכרו מוצרים בסיסיים, במבחר מצ

מאד יחסית למבחר שקיים היום. המוצרים שנמכרו בחנויות היו מוצרים מקומיים שיוצרו 

בסביבה הקרובה. כך למשל לא ניתן היה למצוא בישראל מוצרים מתוצרת חוץ, אלא אך ורק 

 מוצרים שיוצרו בישראל.

בעלי ירקות ופירות גודלו במשקים חקלאיים קרובים וכך גם מוצרים נוספים שיוצרו בידי 

 מקצוע מקומיים.

רוב המוצרים היו טריים ונמכרו בצורתם הטבעית ולא בצורת מוצר מעובד או ארוז באריזות 

 מיוחדות.

 : מהו מוצר מעובד? תנו דוגמא למוצר מעובד ולמוצר טבעי.שאלה

תירס )מוצר טבעי( שניצל  –מוצר שהופק במפעל ואינו קיים באופן טבעי בטבע. לדוגמא 

 תירס )מעובד(.

 29שקופית 

כיום אנו עורכים קניות בסופרמרקטים ענקיים שניתן למצוא בהם מגוון רחב של מוצרים מכל 

העולם. ישנם מוצרים רבים שאיננו יודעים ואיננו יכולים אפילו לדעת מה מקורם, היכן יוצרו 

 ומהיכן הגיעו חומרי הגלם שלהם.

הייצור של הקורנפלקס, אולם אפשר למצוא על גבי האריזה את ארץ  –למשל קורנפלקס 

 דל התירס שממנו הוא יוצר וכיצד הוא הובל והגיע אל המדף בחנות.ו יכולים לדעת היכן גאיננ

 30שקופית 

 רוב המוצרים בסופר ארוזים באריזה ואינם נמכרים בצורתם הטבעית או בתפזורת.

 : אילו סוגי אריזות של מוצרים אתם מכירים? שאלה



                                                        

                                 
 

 אלומיניום, ניילון, קלקר, קרטון, נייר.: פלסטיק, תשובה

 : מה מטרתן של האריזות הללו? שאלה

: שמירה על טריות המוצר, אסתטיקה, נשיאה נוחה )אפשר לתת דוגמא לכל סוג של תשובה

 אריזה(.

 31שקופית 

 משפחת סביבתי החליטה לערוך את הקניות בסופר השכונתי משיקולים שונים.

ובני משפחתכם עורכים קניות בדרך כלל ומהם השיקולים מה דעתכם? היכן אתם : שאלה

 שמנחים אתכם בבחירה?

 . מחיר 1השיקולים המרכזיים שהנחו את בני משפחת סביבתי בבחירת מקום הקניות היו: 

 הבחירה במקום קרוב כדי להימנע מנסיעה מיותרת. –. מרחק 2

ירוקה ומציגה למכירה  הנהלת הסופרמרקט מקדמת סביבה –. מוצרים ידידותיים לסביבה 3

 מבחר רב של מוצרים ידידותיים לסביבה.

 האדום לחיצה על הכפתור : מהו מוצר ידידותי לסביבה? תשובה בהמשך...שאלה

 32שקופית 

 מהו מוצר ידידותי לסביבה?

 

 33שקופית 

מוצר עמיד ובר קיימא הוא מוצר שיכול להחזיק מעמד לאורך זמן. זה בדיוק ההפך ממוצר חד 

שמושלך לפח לאחר שימוש אחד. במוצר בר קיימא אפשר להשתמש מספר רב של  פעמי

 פעמים ולמשך זמן ארוך.

 : מה היתרון במוצר בר קיימא?שאלה

: אפשר להשתמש בו לאורך זמן וכך נמנעים משימוש נוסף במשאבי הסביבה לצורך תשובה

רם גם לזיהום אוויר ייצור של מוצר חדש וגם מייצור של פסולת מיותרת. תהליך הייצור גו

וצורך אנרגיה. כאשר אנו נמנעים מצריכה של מוצר נוסף חד פעמי אנו מונעים צריכה נוספת 

 של אנרגיה וזיהום הסביבה.



                                                        

                                 
 

 34שקופית 

חומרים שהפקתם אינה פוגעת בסביבה או  –מוצר העשוי מחומרים ידידותיים לסביבה 

 ם אינם מזהמים ומזיקים לסביבה.חומרים טבעיים או חומרים שכאשר הם הופכים לפסולת ה

 35שקופית 

מרי גלם ומוצר שאינו מופק מחומרי גלם חדשים אלא מח –מוצר העשוי מוחמרים ממוחזרים 

 שמקורם במוצרים ישנים שמוחזרו.

מוצר שניתן להפוך אותו בתום השימוש בו לחומר גלם ליצירת  –מוצר שניתן למיחזור 

 מוצרים חדשים.

שאתם מכירים שעשויים מחומרים ממוחזרים ולמוצרים שניתנים  תנו דוגמאות למוצרים

 למיחזור.

רים כמו סלסלות פלסטיק צבקבוקי מים מפלסטיק ניתנים למיחזור ועושים מהם מו –דוגמא 

 העשויות מחומרים ממוחזרים.

 חים למיחזור אתם מכירים? מה משליכים לכל פח?פאילו שאלה: 

 36שקופית 

חלק גדול מהמוצרים שאנו צורכים, בעיקר מוצרי קוסמטיקה  –חיים מוצר שלא נוסה על בעלי 

ותרופות, מנוסה על בעלי חיים כדי לבדוק את השפעותיהם. כיום ניתן להימנע משימוש 

 בבעלי חיים לצורך ניסויים ברוב המוצרים.

 מוצר שעליו סימן הארנב הוא מוצר שלא נוסה על בעלי חיים.

 37שקופית 

)לדוגמא: צלופן שעוטף מהי לדעתכם אריזה מיותרת?  –ריזות מיותרות מוצר שאינו ארוז בא

 פרחים(

 ממה עשויות אריזות בדרך כלל? מתי אפשר להימנע או להפחית באריזות?

 38שקופית 

 לחצו לחזרה לקניות

 39שקופית 



                                                        

                                 
 

 –לאחר שהחליטו בני המשפחה איפה לערוך את הקניות, הם מתפנים למשימה נוספת 

 רשימת קניות.

 : מדוע לדעתכם צריך רשימת קניות? להשא

: רשימת קניות תעזור לנו לקנות רק את מה שאנו באמת צריכים ובכך להימנע הן תשובה

 מבזבוז של כסף והן מרכישות מיותרות שפוגעות בסביבה.

 : מדוע כדאי להימנע מרכישות מיותרות?שאלה

הן בחומרי גלם והן בפסולת לסביבה קודם, כל מוצר שאנו קונים עולה  : כמו שראינותשובה

נוספת ובזיהום סביבתי. לכן כדאי לקנות רק מה שבאמת צריכים ולא להתפתות לקנות 

 מוצרים מיותרים.

: אנחנו חיים בתרבות שנקראת תרבות הצריכה ומבוססת על צריכה של תרבות הצריכה –הסבר 

כאשר מוצרים רבים הפכו להיות ים קצר. מעודדים אותנו לקנות עוד ועוד ימוצרים, רובם בעלי אורך ח

סמלי סטטוס חברתיים ואין לנו צורך אמיתי בהם. ישנם מוצרים שמראש אורך חייהם מיועד להיות 

 על מנת שנאלץ להחליף את המוצר הישן במוצר חדש. ,קצר במיוחד

 

 תרבות הצריכה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94

%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94  

 ?תרבות הצריכה או תרבות הזבל

-AAhttp://www.masa.co.il/article/2132/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%

-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94

-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA

%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C%3F/  

 40שקופית 

שאלה: מה מופיע ברשימת הקניות של המשפחה שלכם? מי קובע מה לכתוב ברשימת 

 הקניות? האם הוריכם או שגם אתם משתתפים בהכנת הרשימה?

 41שקופית 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
http://www.masa.co.il/article/2132/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C%3F/
http://www.masa.co.il/article/2132/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C%3F/
http://www.masa.co.il/article/2132/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C%3F/
http://www.masa.co.il/article/2132/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C%3F/


                                                        

                                 
 

משפחת סביבתי התחילה במסע הקניות, ושוב, הפיתויים גדולים. רשימת הקניות עוזרת 

 להם להימנע מרכישות מיותרות.

 : באילו דרכים מנסים לפתות אותנו הצרכנים לקנות כמה שיותר?שאלה

 , אריזות מפתות ועוד. 1+1: מבצעי הוזלות, תשובה

 42שקופית 

האפשרויות העומדות בפנינו בכל מוצר ומוצר הן  אפילו כאשר אנו נצמדים לרשימת הקניות,

 בדרך כלל רבות. כיצד נבחר בין סוגים שונים מאותו המוצר?

 43שקופית 

 למשל לחם.

 : תנו דוגמאות לסוגים השונים של לחם.שאלה

 : שחור, לבן, חיטה מלאה, פרוס, פיתות, לחמניות, באגט ועוד.תשובה

 לקניה? : מהם השיקולים המנחים בבחירת לחםשאלה

 : מחיר, איכות, טעם, וגם ההשפעה על הסביבה.תשובה

 44שקופית 

 באיזה לחם אתם הייתם בוחרים?

 45שקופית 

נעדיף מוצרים שאינם ארוזים באריזות מיותרות. האריזות מוצאות את דרכן במהרה לפח 

 האשפה וזמן ההתכלות שלהן ארוך במיוחד ויכול להגיע למאות ואלפי שנים.

 46שקופית 

ם בקניה של ירקות ופירות עלינו לבחור מתוך מגוון רחב של אפשרויות. למשל, תוצרת ג

 הארץ או מיובא, ארוז או בתפזורת, אורגני או רגיל.

 47שקופית 

ככלל, נעדיף לרכוש מוצרים מקומיים ושאינם מיובאים. נשתדל אפילו שהמוצרים יהיו 

 מקומיים ומן הסביבה הקרובה.



                                                        

                                 
 

תפוזים איכותיים שגודלו במקור ביפו   -דוע בעולם הוא תפוזי "ג'אפה" דוגמא למוצר ישראלי י

 ומכאן שמם.

כמו כן נעדיף לרכוש פירות וירקות עונתיים. ירקות ופירות אלו הם בריאים יותר ומובטח לנו 

 שלא נשמרו תקופה ארוכה בקירור או עברו שינויים גנטיים על מנת שיתאימו לעונות אחרות.

 48שקופית 

נו, הוסעו אלינו בעזרת אמצעי תחבורה שונים ים שמקורם במרחק רב ממקום מגורמוצרי

)משאיות, רכבות ואפילו אוניות(. הובלה ושינוע של מוצרים צורכת כמות רבה של אנרגיה 

 ודלק ומזהמת את הסביבה.

צריכה של מוצרים מקומיים מונעת הובלה למרחקים ארוכים וגם תומכת בחקלאים וביצרנים 

 שבסביבה הקרובה ומעודדת כלכלה מקומית.

ככל שהכלכלה המקומית תהיה חזקה יותר, כך נוכל להמשיך ולצרוך תוצרת מקומית 

 איכותית.

 49שקופית 

 כיום ניתן לקנות את רוב הפירות והירקות כתוצרת אורגנית.

 : מה ההבדל בין תוצרת אורגנית לתוצרת רגילה?שאלה

ללא שימוש בחומרי דשן מלאכותיים או בהנדסה גנטית : תוצרת אורגנית מגודלת תשובה

 בצמחים. בחקלאות אורגנית ניתנת תשומת לב רבה לקרקע ולשמירה עליה לאורך זמן.

 מזון אורגני

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7

%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA  

 50שקופית 

לקראת סיום הקניות מגיעה משפחת סביבתי לאגף החטיפים. כאן הפיתויים גדולים מתמיד, 

 וגם המחיר הסביבתי גבוה במיוחד. 

 ן" ביותר למשפחת סביבתי?: מדוע זהו האגף "המסוכשאלה

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA


                                                        

                                 
 

: חטיפים וממתקים מפתים מאד לקנייה, מחירם גבוה והנזק הסביבתי שהם גורמים תשובה

 הוא גדול יחסית. אלו הם מוצרים מעובדים, ארוזים ובעלי ערך תזונתי נמוך.

  51שקופית 

 ניקח לדוגמא מוצר שכולנו מאד אוהבים: שוקולד.

 ממה מיוצר שוקולד?: האם שוקולד הוא מוצר טבעי? שאלה

 : שוקולד הוא מוצר מעובד המיוצר מפולי קקאו ומחומרי גלם נוספים.תשובה

להזכירכם כל מוצר המיוצר במפעל פוגע בסביבה, בגלל זיהום, שימוש במשאבים, שינוע וכו'. 

 לכן גם שוקולד פוגע בסביבה בתהליך הייצור שלו.

שטחי יער רבים במדינות שונות בוראו הרחבה: במקרה של השוקולד ישנה שפעה נוספת. 

על מנת לפנות מקום למטעי קקאו רווחיים. זוהי פגיעה קשה בטבע, בבתי גידול, במגוון 

 הביולוגי ובמשאב היקר של יערות הגשם.

 צ'ארלי בממלכת השוקולד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91

%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%D

7%95%D7%9C%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)  

 שוקולד גם מזיק לסביבה –לא רק הורס שיניים 

4190174,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

 52שקופית 

 ה.כעקרון כל מפעל מזהם את הסביבה, אולם קיימות דרכים לצמצם את ההשפעה המזיק

התקנת מסננים על הארובות, שימוש באנרגיה ירוקה וצמצום כמות הפסולת הנפלטת 

 מהמפעל הן חלק מהדרכים להתמודד עם הבעיה.

 53שקופית 

מלבד תהליך הייצור המזהם, ממתקים וחטיפים כידוע אינם מזינים במיוחד. הם עשירים 

לרוב הם גם עטופים פוגעים בבריאות הגוף.  הם צריכה מרובהעת בסוכר ובשומנים וב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4190174,00.html


                                                        

                                 
 

בעטיפות צבעוניות שעשויות מחומרים בלתי מתכלים שנאגרים באתרי הפסולת לאורך שנים 

 רבות.

 54שקופית 

האם צריך להפסיק לאכול ממתקים? רצוי מאד, אבל כדאי לפחות להפחית כמה שניתן 

 בצריכה שלהם. בכל ממתק שבחרנו שלא לקנות, מנענו זיהום, שימוש במשאבים ופסולת

 מיותרת.

 55שקופית 

חשוב לזכור שאחת ההחלטות הצרכניות המשפיעות ביותר, היא ההחלטה שלא לקנות. 

החברה הצרכנית מפעילה עלינו לחץ רב מאד לקנות כמה שיותר מוצרים, תוך חוסר 

התחשבות מוחלט בסביבה. ההחלטה שלא לקנות, או הסירוב לקנות הוא הדרך הטובה 

 בה!ביותר להימנע מפגיעה בסבי

 56שקופית 

זוג המכנסיים העשירי שיושב בארון, הסמארטפון החדש   -זה נכון לגבי כל דבר שאנו קונים 

 שיצא ממש עכשיו וצעצוע הפלסטיק שנפסיק לשחק בו יומיים לאחר שנרכש.

לפני שקונים כדאי לעצור לרגע ולחשוב האם אנחנו באמת צריכים את המוצר הזה? ואם כן, 

 אותו בצורה חכמה שתעזור להציל את העולם?האם יש דרך לקנות 

 57שקופית  

 בעזרת כמה כללים פשוטים מאד יכול כל אחד להיות גיבור סביבה ולהציל את העולם.

הכלל הראשון הוא לבדוק האם אנחנו באמת צריכים את המוצר או שמא הוא מיותר והקניה 

 נובעת מסיבה אחרת? 

לרכוש מוצר חדש? תנו דוגמא למוצר חדש מהן הסיבות, מלבד צורך, שבגללן נרצה 

 שרכשתם שקנייתו לא נבעה מצורך אמיתי, אלא מסיבה אחרת. מה הייתה הסיבה?

 כלל שני הוא שבמידת האפשר נעדיף לקנות מוצר מיד שניה. זוכרים למה?

והכלל השלישי הוא שאם כבר קונים מוצר חדש, אז נשתדל לקנות מוצר שיהיה ידידותי 

 ם מהו מוצר ידידותי לסביבה?לסביבה. זוכרי

 58שקופית 



                                                        

                                 
 

זכרו שכל אחד יכול להיות גיבור על סביבתי ולהציל את העולם. ספרו לנו על החלטה צרכנית 

 אחת שתעזור גם לכם להציל את העולם.

 

 

 

 

 נקודות להרחבה:

 ? למה צריך להציל את העולם?הסביבתית בכלל הבעיה ימה

 מה הבעיה ולאן היא מגיעה? –פסולת 

 רבות הצריכה ופרסומותת

 

 חינוך סביבתי חווייתי הקרקס הירוק –המערך פותח ונכתב ע"י שחר רוזליס 

 אגף החינוך –עבור עיריית רעננה 

 בתמיכת המשרד להגנת הסביבה

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון –ייעוץ מקצועי 

 היחידה האזורית לאיכות הסביבהלשאלות והערות ניתן ליצור קשר עם 

 education@raanana.muni.il-ecoאו באימייל 

http://www.tik-tak.co.il/webPro/Connect/index.asp?codeClient=584&CodeSubWeb=0&Modul=30
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