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?איך הרגשתם
?איפה טיילתם לאחרונה
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גולי אורטל עברי: צילום





נתונים כמותיים של פסולת בישראל

:יום כרוכות בייצור פסולת-רוב הפעולות שלנו בחיי היום

.מיוצרות בישראל בכל שנהמיליון טונות פסולת עירונית ומסחרית5.3

.מיוצרות בישראל בכל שנה מבנייה חדשה ומשיפוציםמיליון טונות של פסולת בנייה 6-כ

35%-כ, מיוצרות בישראל( פסולת אורגנית)מיליון טונות של פסולת פריקה ביולוגית 1.8

.מכלל הפסולת העירונית המוניציפלית



נתונים כמותיים של פסולת בישראל

.  ג פסולת בממוצע בכל יום"ק1.7אדם בישראל מייצר 

ג פסולת בשנה"ק612ג פסולת בחודש "ק51:כמות זו שווה

בשנה 1.8%-קצב גידול ייצור הפסולת הוא כ

(.מתאים לגידול באוכלוסייה)



?נקיציבורימרחבעללשמורחשובלמה











פגיעה בבעלי חיים







?מה עשיתם עם הפסולת כשיצאתם לטבע



?מה אנחנו יכולים לעשות



נקי במרחב הציבורי

?מה אנחנו עושים כדי לשמור על הסביבה שלנו



https://www.youtube.com/watch?v=FQawGt6gJjU


?מה נדרש מאיתנו

להפחית את כמות האשפה

לתכנן כשיוצאים אל הטבע

לקחת איתנו את הזבל

להעביר את זה הלאה



תכנון מקדים לקראת היציאה למרחב הציבורי

:לתכנן כשיוצאים אל הטבע•

מזון שנביא עימנו•

כלים בהם נשתמש•

אריזות שנארוז את הדברים•

פסולת אישית  •



נעביר את זה הלאה



פליק

https://www.youtube.com/watch?v=eYZnlodPShw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TjILMDdBXwJaJ7PQXBZCARs46NF0o4rVX14XhyVE-zfTNI-mn1JRtHHo
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