
 חמה-גן צעצועים קיבוץ מבוא

 דליה גולן: מנהלת הגן

 קלאודיה אוסטרובסקי: מפקחת

שימוש בפחים  

 החומים
 ילדי הגן חונכים את 

 תושבי הקהילה
 



 .  ברמת הגולן, שנמצא בקיבוץ מבוא חמה, מגן צעצועים, אנחנו ילדים וצוות

 .הגן שלנו הוא גן ירוק.גילאי-הגן שלנו הוא גן רב

 ?מי אנחנו



 אוספים פסולת יבשה בתוך הגן ומחוץ לגן

 מפרידים פסולת רטובה לפח החום

 אנחנו מפרידים פסולת יבשה ורטובה 



בקיבוץ מבוא חמה הוצב פח חום בכל 

 .  לצורך איסוף פסולת רטובה, שכונה

כל בית אב קיבל פח שיש לצורך  

 .איסוף שאריות המזון



את הפסולת הרטובה אוספים  

אותו  , למפעל יצור גז מתאן

 .  מוכרים לחברת החשמל

עקב שימוש לא נכון בפחים 

,  החומים בקרב אנשי הקהילה

 .  הפסולת מגיעה לאתר הטמנה

,  התושבים אספו את הפסולת הרטובה בביתם לתוך שקית ניילון

 .  והשליכו את הפסולת לפח החום עם השקית



וגילינו שם דמות  , ראשית יצאנו לבדוק את השלטים שהציבו בקיבוץ

 .מצוירת



 .שתייצג את הפח החום, יצרנו דמות חדשה, בהשראת אותה הדמות



 (פח אכלני" )פחלני: "והשם הנבחר.... בחרנו לדמות שם בבחירות חשאיות



הצענו רעיונות לפתרון בעיית  

 .בקבוצות, שקיות הניילון

 

,  לאחר איסוף הרעיונות

כתבתי סיפור שכלל בתוכו  

 .את כל התהליך שנעשה בגן

התחלנו להכין את מצגת  

 .ההסברה בקבוצות



 קבוצת הצלמים
 מצלמים את פחי המיון ואת הסביבה למצגת

 ומדפיסים את התמונות ליצירת דמויות בסיפור



 קבוצת הציירים

מציירים את סביבתו של  

 פחלני

 .וסורקים את הציורים למחשב



 קבוצת יוצרי הדמויות
 יוצרים את הדמויות המופיעות בסיפור

 וסורקים למחשב

 מיחזורית קרטונייה פחיתון



 קבוצת העורכים
 עורכים את השקופיות במצגת

 פחלני והילדים  :   "והמצגת מוכנה להצגה

 "מחפשים פתרון                                  



פחלני  והילדים 
 מחפשים פתרון



 .פחלני הוא פח אכלני במיוחד

 ,יש לו הכל שאריות מזון ועצם

 ...זה טוב ויפה אבל בעצם

 ,ישנה בעיה המציקה לו במיוחד

 !צריך למצוא פתרון ומיד



 ,שקיות הניילון מוצאות דרכן לתוכו

 :שקיות הניילון מטרידות את מנוחתו

 ,שקיות הניילון הן לא מזון"

 ".הוי ממש אסון, שקיות ניילון



 ,יצא פחלני לבקר את חבריו

 .אולי יוכלו לעזור לו לפתור את בעיותיו



 :פגש פחלני את המיחזורית

 ?שלום מיחזורית מה שלומך"

 "?אולי את זקוקה לשקיות ניילון בקרבך

 ,רק מיכלי פלסטיק ובקבוקים אני צריכה"

 ".  זו ממש בדיחה? אבל שקיות ניילון



 ,מאוכזב המשיך פחלני בדרכו

 .וניגש למר פחיתון שיעזור לו בבעייתו

 ?,מה שלומך, שלום מר פחיתון"

 "?אולי אתה זקוק לשקיות ניילון בקרבך

 ,רק עיתונים ונייר אני אוסף למיחזור"

 !"זה אסור, לא לא??? שקיות ניילון



עייף מהחיפוש ממשיך פחלני בדרכו עד שראה את הקרטונייה 

אולי את זקוקה  ? מה שלומך, קרטונייה יקרה" .עומדת לקראתו

,  אוי אני ממש זועפת??? שקיות ניילון? לשקיות ניילון בקרבך

 .רק קרטונים אני אוספת? אינך יודע



 ,מיואש ועצוב שכב פחלני לנוח

 :  ולפתע שמע לידו קולות ויכוח

 !  מה פתאום הוא ער, נראה לי שהוא ישן"

בואו ניגש  ? תגידו מה אתם לא רואים

 ".ונראה אם אנחנו טועים



,  בזהירות לפחלניילדי הגן מתקרבים 

 .  קופץ על גלגליו במהירות ופחלני

 "?שלום פחלני מה קרה"

 !אני ממש בצרה: "ענה פחלני

 ,אינני יודע כיצד משקיות הניילון להיפטר

 ".צריך למצוא פתרון ומהר



במקום שהאשפה תגיע  "

,  למפעל ייצור גז מתאן

 ,  ממנו מפיקים חשמל

משליכים אותה לאתר  

 "!הטמנה וחסל



 ,אל תדאג פחלני אנחנו נעזור"

 ".למקומך אתה יכול לחזור



 נכנסו כולם אל תוך גן הילדים

 .  והחלו לחשוב על פתרונות אחדים



, קבוצה אחת הציעה שלט להכין

כדי , להדביק על כל פח חום

 שהציבור יבין

קבוצה שניה החליטה לפרסם  

בכל אמצעי אלקטרוני בו , מודעה

 .ניתן לשלוח הודעה



,  קבוצה שלישית חשבה על רעיון

איך  , נערוך הצגה ונציג לאנשים"

,  לזרוק את האשפה לתוך פחלני

 ".זה ממש ירשים

נקום  : "הקבוצה הרביעית אמרה

מפחלני נוציא אנחנו את  ! ונעשה

 ".לפחות כדאי שננסה, השקיות



 .וכל קבוצה סיפרה  עד כמה הרעיון שלה מדהים, במפגש התכנסו כל הילדים

זו חייבת להיות הצעה שכל הקהילה  , לא ידעו להחליט באיזה רעיון לבחור

כל קבוצה חשבה שההצעה שלה הכי טובה , ויכוח קולני פרץ בין כולם. תזכור

 .בעולם



 :בקול גדול הויכוחעצר את , פח השיש ששמע את הכל

 ,להחליט לפחלניבואו ניתן , עצרו כולכם, רגע אחד"

 ".איזה רעיון לדעתו יהיה ממש להיט



 ,חזרו הילדים אל פחלני עם כל הרעיונות

 ,ופחלני הרגיש שהוא ממש  בצרות

 ???ברעיון של איזו קבוצה הוא יבחר

 ?אולי נדחה את הכל למחר,,, אוף



לבחור בכל ההצעות  , פתאום הבזיק במוחו רעיון

,  לכתוב כסיפור, לאגוד את הכל. מראשון עד אחרון

 לערוך במצגת ולפרסם לציבור  

 ,אני בטוח שכשהמצגת תעלה לשידור"

את שאריות  ". המצב ישתנה ונראה את השיפור

ואת חשיבותו של פחלני  , המזון ללא שקית ישליכו

 .יותר ויותר יעריכו



 ,לסיום נספר שבמבוא חמה הרעיון התממש

 .ועכשיו נפיץ את הבשורה ודוגמא נשמש



 סוף



בערב חג השבועות פתחנו בתהליך ההסברה לתושבי הקהילה בדרך  

 .והקרנו את מצגת ההסברה על שימוש נכון בפחים החומים, חגיגית



 ...לקראת סיום נספר
הכנו מדליות לאנשי הקהילה וערכנו תצפיות במוקד , לאחר סיום הכנת המצגת

אנשים שנצפו ממיינים את האשפה בדרך נכונה קיבלו . המיון של הקיבוץ

 .  מדליה לאות הוקרה והערכה על שימוש נכון בפחי המיון


