
 
 

 

 

 



 
 

 

 רקע:

לאנשי הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים משימוש בכלים חד פעמיים הינם חמורים וידועים 

לפלסטיק לוקח מאות שנים להתכלות ובזמן הזה כלים חד פעמיים עשויים מפלסטיק. . מקצוע רבים

 הוא מתפרק לחלקיקים זעירים המתפזרים בים. דגים ניזונים מחלקיקים אלה ואנו אוכלים את הדגים. 

 60%לים מידי שנה, כאשר  תמושלכפלסטיק של פסולת  טוןמחקרים שונים מראים כי שמונה מיליון 

 היא פלסטיק.  מהפסולת בים 90%מגיעה ממתרחצים.  זומפסולת 

במערב הים התיכון וגבוה מהממוצע  10ריכוז חלקיקי הפלסטיק שנמדדו בים בישראל גבוה פי 

 מהממוצע העולמי.

 בגלל שקיות פלסטיק ופלסטיק בים.מיליון עופות ובעלי חיים ימיים מתים בכל שנה 

, אישרה מועצה העיר אשדוד תיקון לחוק עזר עירוני האוסר על הכנסת כלים חד פעמיים 2021ביולי 

לעודד את הציבור להיות שותפים בשמירה על הסביבה הימית על מנת לחופים. ושקיות נשיאה חד"פ 

 חלק בתהליך הסביבתי.  ווייקחהגנים ילמדו על הנושא  ילדי, גם באשדוד

 למפגש:ש מראציוד שיש להכין 

 בד/סדין כחול •

 עם תמונות להדפסה( 1נספח ) מודפסות בובות/צעצועי אמבטיה/ציורים/תמונות –חיות ים  •

 שקית, בקבוק מים –פריטי פסולת פלסטיק חד פעמי  •

 (2כרטיסיות משחק זיכרון )נספח  •

 שמח ועצוב – 2מנספח מספר  ציורים של חייכניםלהדפיס  •

 שקית בד, צלחת, כוס, בקבוק, מזלג וכו' –פריטים רב פעמיים  •

 כובע, מגבת, קרם הגנה וכו' –פריטים שלוקחים לים  •

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 הגננת תפתח את המפגש בסיפור: 

 

  כעת, הגננת תפרוש בד כחול במרכז המפגש 

 תשאל את הילדים אילו בעלי חיים יש בים. הגננת 

הילדים יעלו רעיונות והגננת תזמין אותם לקחת בעל חיים ימי שנמצא אצלה )בהתאם למה שהילד 

הציע( להניח אותו במרכז הבד. ניתן להשתמש בבובות, משחקי אמבטיה, ציורים או תמונות של 

 ש את שפע בעלי החיים בים. , על מנת להמחי(להדפסה 1נספח מצורף ) בעלי חיים ימיים

פסולת הפלסטיק החד נדגים כיצד , )באופן מפוזר על פני הבד( את בעלי החיים ונהנחשלאחר 

ניתן להדגים ו אין צורך לרכוש במיוחדשקית, בקבוק מים וכו'.  בעזרתפעמי מגיעה לים. ניתן להדגים 

)כמו הרוח שמעיפה את הפסולת( עם מה שיש בגן. הגננת תחזיק ביד שקית פלסטיק, תנשוף עליה 

 והילדים יראו כיצד השקית מגיעה אל הים. כך ניתן להדגים עם מספר פריטי פסולת. 

"אתמול אחרי הצהרים הלכתי עם הבת שלי לטיול 

בחוף הים. אנחנו מאוד אוהבות את הים; הרוח 

 הנעימה והמלטפת והחול הרך...

אתמול היה כל כך נעים שהחלטנו לחלוץ נעלים 

ולטבול את כפות הרגליים במים הקרירים. טיילנו לנו 

לאורך החוף, הקשבנו לקולות הגלים ונשמנו את 

 האויר הנקי. 

רגל! לרגע לפתאום, הרגשתי שמשהו נדבק לי 

נבהלתי, חשבתי שזו מדוזה! "אוי" צעקתי והסתכלתי 

 על הרגל שלי. 

לסטיק שנסחפה בגלים" )הגננת "זו רק שקית פ

 רקתראה לילדים שקית אמיתית( אמרתי לבת שלי. "

תי שאלה ונשמעה לי קצת ישקית פלסטיק?!" ב

  כועסת.  "לא נורא" אמרתי לה. "לא קרה לי כלום!".

 

תי, "ומה לגבי יבאמרה לא קרה כלום?!" לך "

הצבים, הדולפינים, כלבי הים וכל הדגים שחיים 

הפלסטיק הזה כל כך מסוכן להם! אתמול בים? 

. ראו שם איך כל הראיתי תכנית בטלוויזי

הפלסטיק החד פעמי שאנשים מביאים לחוף, 

כוסות, שקיות, צלחות ובקבוקים... עפים ברוח 

 מתפרקונסחפים עם הגלים לים. הפלסטיק 

 ןלחתיכות קטנות וכל מיני בעלי חיים בולעים אות

לגוף מאוד מאוד  בטעות. הפלסטיק שנכנס להם

מזיק להם. הוא גם מלכלך את הים ומזהם את 

 החופים!"

הרמתי את השקית והכנסתי אותה לתיק שלי. 

המשכנו לטייל, הבטתי אל הים הכחול וחשבתי על 

מה שהבת שלי סיפרה לי ודמיינתי את מעמקי 

 הים.

 



 
 

בפסולת הגננת תשוחח עם הילדים על התחושות שלהם: "מה אתם  "התמלא"לאחר שהים 

 " ?אתם מרגישיםרואים?" "על מה אתם חושבים?" "מה 

  הדגים "יודו" לילדים שניקו להם את הים.  ויאספו את הפסולת.לאחר הדיון ינקו הילדים את הים 

 אספו גם את החיות והים. 

 !פלסטיק חד פעמימוצרי  ?כעת תשאל הגננת את הילדים ממה עשויה כל הפסולת הזו

שמשים אותנו פעם אחת, ואח"כ שמפריטים  .חד פעמי= אופן השימוש ?מה זה "חד פעמי"

 . נזרקים

, אנחנו יכולים להשתמש , שכל כך פוגע בבעלי החייםבמקום כל החד פעמי הזההגננת תסביר: 

ניתן לשאול . ולא זורקים אחרי שימוש אחד הרבה פעמיםמשתמשים בפריטים "רב פעמיים", בהם 

שקית בד,  – כאלההגננת תראה לילדים פריטים אם הם מכירים פריטים רב פעמיים והאת הילדים 

 .כוס, בקבוק וכו'

 משחק זיכרון. ונשחקפעמי מול רב פעמי -: חד(2מס'  מצורף כנספח) בעזרת קלפים גם נמחיש

יש אנשים שמאוד חשוב ובאיגוד ערים לאיכות הסביבה הגננת תספר לילדים, שבעיריית אשדוד 

מה זה חוק?( אם צריך, נשאל להם לשמור על הסביבה ועל החופים היפים והחליטו לחוקק חוק )

לחוף  שהולך. כל מי ושקיות נשיאה חד פעמיות מביאים לחוף הים כלים חד פעמייםלא  שמשמעותו:

 ובסיום השימוש לקחת אותם איתו.כלים רב פעמיים  עמוהים צריך להביא 

ולמיין עם הילדים את  2חייכנים בנספח את להדפיס יש  בואו נראה מה מותר להביא לים:

מה למה מזיק לסביבה ופוגע בבעלי החיים ומה מותר להביא לים. ( 2)של נספח מס' קלפים ה

 .שמתאים           ומה שלא 

 

 

 

 



 
 

 

לסיכום; הגננת והילדים ימחיזו/ידגימו כיצד הם ילכו מחר לים: איך נתארגן בבית ומה ניקח 

 .וכו' אפשר פנטומימה משותפת איתנו? אפשר להדגים על אחד הילדים, 

 , כובע על הראש. ראשית

עם מים שנמלא בבית, קופסא רב פעמי מה נשים בו? קרם הגנה, מגבת, בקבוק  –תיק בד רב פעמי 

 .עם פירות, צלחת רב פעמית, מזלג מתכת וכו'רב פעמית 

 החוף והים מודים לכם !


