
לאן הולכת האשפה שלנו??? 
מדינת ישראל, אחת המדינות שמייצרת כמויות גדולות של זבל  ביחס לכמות התושבים.
הזבל מהבתים  נאסף מידי בוקר למשאיות הזבל ומשם למטמנות האשפה(בורות ענק).
לפני כמה עשורים, האשפה היתה נאספת להרי זבל ענקיים, שיצרו מפגעים סביבתיים. 

 הר הזבל המפורסם נקרא "חריה" אשר אסף את הפסולת של גוש דן ונמצא ליד שדה
התעופה  בן גוריון.  הנפגעים היו רבים, התושבים שגרו ליד סבלו מהריח, הציפורים

שבאו לחפש אוכל מ"המזבלה" נתקעו מידי פעם במנועי המטוסים ויכלו להפיל מטוס
שלם.   גזים שהיו בקרקעית השתחררו לאוויר  ומידי פעם יצאו שרפות מקומיות.   

 בשנת 2004 הוחלט לשקם את ההר ולהפוך אותו מהר פסולת לריאה ירוקה. כיום אנו
מכירים אותו כפארק אריאל שרון.

 

אנחנו טובעים בזבל. מה אפשר לעשות ברמה הלאומית??

שימוש בפחות עטיפות למוצרים בסופר, הפחתת  שימוש במוצרים
העשויים מפלסטיק 

חינוך לצרכנות נבונה- קונים פחות, קונים רק מה שצריך!!

מפעלים למיחזור פסולת ביתית ותעשיתית 

שימוש בחומרי גלם שעברו מיחזור 

מה קרה להר??

נקי במרחב הציבורי

https://www.youtube.com/watch?v=lFR1vRSin5s


קיץ תשפ"ב התפרסמה ידיעה ברשתות החברתיות ש "עין חרדלית טובעת בזבל..." פסולת של
כלים חד פעמיים, חיתולים, שאריות מזון, כיסאות שבורים וכל מה שהשאירו הנופשים שטיילו שם
קודם. רוב המטיילים המשיכו הלאה, חלקם הוסיפו לכלוך על לכלוך, אבל למחרת הופיעה קבוצת
תלמידים מהישוב בית רימון במסגרת קייטנה והם לקחו שקיות זבל גדולות ולפני שיצאולמסלול

אספו את כל הפסולת איתם.

נקי במרחב הציבורי
ּ תֹאכֵל ּה לֹא ַתׁשְִחית אֶת ֵעצָּה לִנְדַֹּח ָעלָיו גְַּרזֶן כִּי מִּמֶנּו ָׂ כִּי ָתצוּר אֶל ִעיר יָמִים ַרבִּים לְהִלֵָּחם ָעלֶיהָ לְָתפְש

ֶָדה לָבֹא מִּפָנֶיךָ בַּּמָצוֹר. (דברים כ', יט) ּׂ וְאֹתוֹ לֹא ִתכְרֹת כִּי הָאָָדם ֵעץ הַש
 

מפסוק זה אנחנו לומדים על חשיבות שמירת הטבע כמצווה מהתורה, פרשנים מלמדים אותנו שכל עץ
אשר יש בו תועלת אסור להשחית אותו. אם הוא עץ מאכל או עץ אשר נותן צל ומקום מחיה לבעלי חיים

אסור לכרות אותו. 
ספר החינוך (מצווה תקכ"ט) מסביר לנו את שורש המצוה "ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב
והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך

החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו
גרגר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר

מהשחית בכל כחם, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקין שמחים בהשחתת עולם והמה משחיתים, במדה
שאדם מודד בה מודדין לו, כלומר בה הוא נדבק לעולם".

על אלו דברים צריך לשמור בבחינת "בל תשחית"  לפי  ספר דברים וספר החינוך? 

איך ניתן לחנך את המטיילים להשאיר אחריהם סביבה נקיה?

מה אנחנו יכולים לעשות??

לטייל עם כלים רב פעמיים, להגיע עם שקיות זבל, אכיפה  למי
שמלכלך

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B_%D7%99%D7%98


נקי במרחב הציבורי
איך אנחנו תלמידי החמ"ד יכולים לחולל שינוי?? 

עוברים  לבקבוקים רב פעמים

אוספים את הניירות בכיתה ומעבירים למיחזור

לפניכם מספר רעיונות שאפשר להתחיל אותם מחר בבוקר ולהיות שגרירים לשמירה על
הסביבה כי כל שינוי מתחיל בצעד קטן.   

חשבו על מבצע כיתתי ונסו לשכנע את תלמידי בית הספר לערוך שינוי.

מביאים ארוחות בקופסא רב פעמית

"הזבל של האחד הוא האוצר של האחר"
 רעיונות לפעילות בית ספרית

איסוף צעצועים במצב
טוב והעברתם

לצהרונים או למועדוניות

חנות יד שניה
של בגדים במצב  מצוין

איסוף בקבוקים
והבאתם לסופר

למיחזור. את הכסף ניתן
להעביר כתרומה



זכוכית
מתכתפלסטיקנייר 

התאימו בין הפסולת לפח המתאים


