






?היוםעושיםמה

!!!העולםאתמצילים

בחיישיגרתיליוםהבאיםברוכים



השכמה 07:00

ולעבודההספרלביתמגיעים 08:00

צהרייםארוחת 13:00

על-גיבורותחוג 16:00

חברים 18:00

הביתהחזרה 19:00

לשינהוהתארגנותערבארוחת 20:00







מגיעיםאיך
?הספרולביתלעבודה



פרטיברכב–אמא
(חברותשתיעם)

מגיעיםאיך
?הספרולביתלעבודה



–אבא
ברכבת

פרטיברכב–אמא
(חברותשתיעם)

מגיעיםאיך
?הספרולביתלעבודה



–אבא
ברכבת

פרטיברכב–אמא
(חברותשתיעם)

–בן
באופניים

מגיעיםאיך
?הספרולביתלעבודה



–אבא
ברכבת

פרטיברכב–אמא
(חברותשתיעם)

–בן
באופניים

מגיעיםאיך
?הספרולביתלעבודה
אחדכלמשפיעכיצד

המשפחהמבני

?הסביבהעל





קניותכשעושים...למשל

אנשיםקוניםמה

רגילים

?כללבדרך

 ,הכל

!והרבה





?הבעיהבדיוקומה ...נו

...נבדוקבואו



השידהאתלדוגמאניקח

מהיכןונראה ,הזוהחדשה

אלינוהגיעההיא

השידהאתלייצרכדי

הטבעבמשאביהשתמשו

שהולכיםהארץכדורשל

ומתכלים

שלהייצורתהליכילאורך

לסביבהנפלטוהשידה

מזהמיםחומרים



בסופותגיעהשידהולאן

?דברשל



כלעםביחד ,האשפהלמשאית

שקנינוהאחריםהדברים



כאןלחצו
לגלותכדי

האשפהמשאיתמפנהלאן

?שלנוהפסולתאת



אתמובילותהאשפהמשאיות

הפסולתאתראלהפסולת

העירוני



ומכופלתכפולהבעיה
הרישלהצטברותשניומצד

 ,הקרקעאתשמזהמיםפסולת

והאווירהמים

משאבישלניצולאחדמצד

 ,הארץכדור

ייצורבתהליכיושימוש

מזהמים



?לעשותאפשרמהאז

!העולםאתשמצילותקניות



עםקורהמהנראה

הפעם ,השידהאותה

שנייהמיד

כמותאתהפחתנוגם

עלשמרנווגם ,הפסולת

היער



מידלקנותשאפשרדבריםיש

שחייביםדבריםישאבל ,שנייה

 .חדשיםלקנות

?אזעושיםמה
קצתעםכאןגם

להצילאפשרמחשבה

!העולםאת



:עללמשימתיוצאת





כאןקניותעשווסבתאסבא



כאןקניותעושיםאנחנו



הרבהכךכל ...ואוו

מבלבלממשזה ...דברים

פשוטלא

!העולםאתלהציל



:הוחלטמבצעייםמשיקולים

מאשריותרשםזול

אחרותבחנויות

צריךולאלביתקרובהוא

ברכבאליולנסוע

שלגדולמבחרבוישוגם

לסביבהידידותייםמוצרים

דווקאלמה

?השכונתיבסופר





קיימאוברעמידמוצר

 ,גלםבחומריחוסכים ,חדשמוצרמייצורנמנעיםכך

וזיהוםאנרגיה

:לדוגמא .פסולתעודמייצריםלאוגם

להחליףצורךואיןארוךחייושמשךלמוצרהכוונה

קרובותלעתיםאותו



לסביבהידידותייםמחומריםהעשוימוצר

מזהמיםשאינםמתכליםמחומריםאו

הסביבהאת

אינהשהפקתםגלםמחומריהעשוימוצר

בסביבהפוגעת



ממוחזריםמחומריםהעשוימוצר
למחזורוניתנים

 ,החציםסימוןאתנמצאואם

 ,למיחזורניתניםאריזתואושהמוצרנדע

המתאיםהפחאלאותםלהשליךונוכל

עשוייםהםאםמוצריםעלמצויןכללבדרך

ממוחזריםמחומרים



חייםבעליעלנוסהשלאמוצר

מןחלקהםהחייםבעליגם

לפגוענרצהולא ,הסביבה

בהם

 ,הארנבסימןעליושמופיעמוצר

חייםבעליעלנוסהשלאמוצרהוא



מיותרותבאריזותארוזשאינומוצר

עדיפותנייראריזות .האריזהעשויהממהגםנבדוק

פלסטיקאריזותעלכמובן

שפחותבכמהשארוזלמוצרהכוונה

ועטיפותאריזות



?זהמה ...ואוו

בהםשמשתמשיםקלקרפתיתיאלו

 .שונותלאריזות

...לפחבסוףנזרקיםוכולם

 .בזבוזאיזה ,חבלכמה

.פסולתשלעצומהכמותוגם

בחזרהנעוףבואי

!העולםאתלהציל
לקניותלחזרהכאןלחצו

www.chrisjordan.comמתוךהתמונה



אתרקונקנהחזקיםשנהיהכדי

!שצריךמה

לקנותנתפתהשלאוכדי

שיהפכומיותריםמוצרים

מיותרתלפסולת



המבלבלהמבחרכלשוב ...אוי

 .הזה

!חזקיםלהיותזכרו

שמופיעמהאתרקולקנות

!הקניותברשימת

אתלהציל ,קדימה

!העולם







לחם :ברשימההראשון

 ,לחםשלסוגיםהרבהכךכל

?לקנותמהנחליטכיצד

לבדוקנשכחולא

עלההשפעהאת

.הסביבה

!קדימה

 ,וטעיםבריאלחםנחפש

הוגןבמחיר



 .אחתנכונהתשובהאיןלמעשה

גםלהתחשבננסהצרכניתבחירהבכל

 .סביבתייםבשיקולים

?בוחריםהייתםלחםבאיזה

?שיקוליםאילופיעל



שאינומוצרלבחורנעדיף

מיותרותבאריזותארוז

אלדרכןאתמוצאותהאריזותרובכי

 ,מידהפח

מתכלותאינן

מזהמותהסביבהואת

משגבהאזוריתהמועצהאתרמתוךהתמונה



כאןגם

רבהמבחר

http://tapetim.diq.co.il/40__Fresh_Fruits_and_Vegetables.htm


מוצריםלרכושנעדיף

שלאמקומיתמתוצרת

ארוכיםלמרחקיםהוסעו

גלםוחומרימוצריםהובלת

בארץארוכיםלמרחקים

האווירלזיהוםמוסיפה ,ובעולם

רבהאנרגיהוצורכתוהסביבה



תומכתגםמקומיתתוצרתשלקנייה

אתומעודדתמקומייםביצרנים

המקומיתהכלכלה



תוצרתלגבימה

?אורגנית

משתמשיםלאאורגניתבחקלאות

ובהנדסהמלאכותייםדשןבחומרי

 .גנטית

 ,הקרקעעליותרטובשומריםכך

.הביולוגיוהמגווןהסביבה



חטיפים
לאגףהגענו

...החטיפים

הסביבה ,קנייהכלעלכאן

במיוחדיקרמחירמשלמת

מדועלראותנעוףבואו



השוקולדמפעל...ואוו

של

!וונקהווילי

דוגמאהואשוקולד

.מעובדלמוצר

אלאטבעייםאינםמעובדיםמוצרים

במפעליםמלאכותיבאופןמיוצרים



לאעודוזה

...הכל

האוויראתמזהמיםמפעלים

והסביבה



פסולתהןמעובדיםמוצריםשלאריזות

באתריונאגרת ,מתכלהשאינה

רבותשניםלמשךהפסולת

הםוממתקיםחטיפים ,מזהחוץ

משמיניםהםאך ,טעימיםאמנם

הגוףלבריאותתורמיםואינם



???לעולםממתקיםנאכללאויותר

מוצרקוניםשאנופעםבכלבעצםאז

.הסביבהלזיהוםתורמיםאנו ,מעובד

!זהאתלהפסיקחייבים

 .במידהאבל ,נאכל

שלאשלנושההחלטהנזכורותמיד

הארץכדוראתלהציליכולה ,לקנות

לעזור ,ואבאלאמאבחזרהנעוף

!העולםאתלהציללהם



חטיפים
:לזכורחשוב

להחליטכדאילפעמים

לקנותשלא

!העולםאתלהציללנוולעזור



.בגדיםכשקוניםגםזאתנזכור

לוותראפשרלפעמים

הקנייהעל

שנייהידולמצואלנסותאו

 !לזכורחשוב

הבחירהגם

לקנותלא

צרכניתהחלטההיא כצרכניםשלנולהחלטות

ולהשפיעלשנותכחיש

הסביבהעל

החברהעלוגם



האם :בודקים–שקוניםלפני

למוצרזקוקיםבאמתאנחנו

?זה

ידמוצרלקנותנעדיף–כשאפשר

במשאביםשימושנמנעכך ,שנייה

פסולתפחותונייצרחדשים
יכולאחדכל ,פשוטיםכלליםמספרבעזרת

העולםאתולהצילעלגיבורלהיות

ידידותייםמוצריםלקנותנשתדל-קוניםכבראם

קטנההסביבהעלשהשפעתםמוצריםאולסביבה



להיותאתםגםרוצים

?סביבהגיבורי

שתעזורשלכםצרכניתהחלטהעללנוספרו

הכדוראתלהציל



!להתראות



חווייתיסביבתיחינוך–הירוקהקרקסרוזליסשחרי"עופותחנכתב

החינוךאגף–רעננהעירייתעבור

הסביבהלהגנתהמשרדבסיוע

בשרוןהסביבהלאיכותהאזוריתהיחידה–מקצועיייעוץ


