
הפרדת האשפה לפחי 
ִמחזור מצמצמת את 

כמות האשפה שמגיעה 
להטמנה, וכך מסייעת 

להפחתת הזיהום. הגיע 
הזמן שניקח אחריות על 

הפסולת שאנחנו 
מייצרים!

מפרידים, ממחזרים, 
משתמשים שוב.

אשפה לסל
זה חבל!

מפרידים, ממחזרים, 
משתמשים שוב.

אשפה לסל
זה חבל!



באופניים או בתחב״צ
 עדיף, זה ברור!

מפחיתים פליטות פחמן
 ושמורים על הכדור

באופניים או בתחב״צ
 עדיף, זה ברור!

מפחיתים פליטות פחמן
 ושמורים על הכדור

הליכה ברגל, נסיעה 
בתחבורה שיתופית, 

בתחבורה ציבורית או 
באופניים מפחיתה את 

פליטות גזי החממה 
שגורמים לשינוי האקלים.



בחרנו את המועד 
והמיקום של האירוע 

מתוך שאיפה להשתמש 
ככל שניתן באור השמש 

ובמיזוג טבעי, וכך להקטין 
את צריכת האנרגיה 

באירוע.

במקום מזגן, חלון 
פתוח – עדיף 

לאקלים,
עדיף לרוח!

במקום מזגן, חלון 
פתוח – עדיף 

לאקלים,
עדיף לרוח!



ארוחה מהצומח, המוגשת בתפזורת 
(ללא אריזות), מסייעת למאבק 
בשינוי האקלים: פליטות הפחמן 

הנגרמות בתהליך ייצור המזון נמוכות 
יותר, והארוחה מייצרת פחות פסולת. 

כיבוד שמגיע מהסביבה הקרובה 
מעודד את הכלכלה המקומית, ואינו 

דורש הובלה ארוכה ומזהמת, וכך 
פוחתות פליטות הפחמן.

בתיאבון!
צמחוני, משלנו,

טרי וטעים – גורֶמה  
שנלחם בשינוי 

האקלים

בתיאבון!
צמחוני, משלנו,

טרי וטעים – גורֶמה  
שנלחם בשינוי 

האקלים



מפחיתים פסולת פלסטיק 
שמיוצרת תוך שימוש 

בדלקי מחצבים מזהמים 
ושאינה מתכלה לאורך 

מאות שנים.

בכלים רב-פעמיים 
הכול טעים יותר! 

נוח, נעים, ועל 
הכדור שומר 

בכלים רב-פעמיים 
הכול טעים יותר! 

נוח, נעים, ועל 
הכדור שומר 



שואפים לקיים אירוע עם 
אפס פסולת – שטיפה 
ושימוש חוזר בכלים 

שווים את המאמץ.

חד-פעמי – לא
באירוע שלי

חד-פעמי – לא
באירוע שלי



לשתות מים – הכי בריא! 
בקבוקים מהבית במילוי 
רב-פעמי מפחיתים את 

פסולת האריזות שאנחנו 
מייצרים.

חושבים טיפה, 
חוסכים במים, ולא 
טובעים באריזות 

עד השמיים!

חושבים טיפה, 
חוסכים במים, ולא 
טובעים באריזות 

עד השמיים!



כל השלטים באירוע 
ניתנים לִמחזור או 

מיועדים לשימוש חוזר 
באירועים הבאים. 

הפרסום בוצע באופן 
דיגיטלי בלבד! 

שלטים ירוקים 
בתפיסה (ולא בצבע)

 כי גם בדרך לאירוע 
שומרים על הטבע 

שלטים ירוקים 
בתפיסה (ולא בצבע)

 כי גם בדרך לאירוע 
שומרים על הטבע 


