
 

אוצר
סביבה

אוצר 
סביבה 



 

אוצר סביבה הוא משחק בריחה, המשלב חידות, שירים, 

הקשורים  בנושאים  ופעילויות  משימות  סרטונים, 

לקיימות ולאיכות הסביבה. המשחק מופעל באמצעות 

טלפונים חכמים והוא פרי של שיתוף פעולה בין קרן 

קימת לישראל לבין המכון הטכנולוגי בחולון. המשחק 

מבוסס על פלטפורמת TREASURE HIT, שפותחה בפקולטה 

.HIT לטכנולוגיות למידה של

אוצר
סביבה

אוצר 
סביבה 



מטרת המשחק: לברוח בזמן מהפסולת. באמצעות פתרון כל 

החידות, המשימות והשאלות יצליחו השחקנים לגלות את מילת 

הקוד שתאפשר להם "לפתוח" את מתחם המשחק ולברוח החוצה.

מטרות הפעילות:
 היכרות עם נושאים שונים הקשורים לשמירה על איכות {

הסביבה.
 הבנת החשיבות של הנושא.{

 יצירת אתגר, משחק, הנאה וחוויה.{

תלמידי כיתות ז' ומעלה. גיל היעד:  

כשעה וחצי. משך הזמן:  

בכל מקום )חשוב שתהיה קליטה סלולרית 
טובה ויציבה בשטח הפעילות(. 

ניתן לשחק את המשחק בתוך חדר או כיתה*, 
שהופכים לחדר בריחה, או בחוץ במתחם מוגדר, 

שצריך לצאת מגבולותיו כדי לברוח.
*אם מחליטים על בריחה מתוך חדר רצוי להשיג 
מפתח לדלת, שיהיה במשך המשחק אצל המדריך.

מקום:  

 
 
 
 
 
 

ציוד וחומרים
 עבור כל שלושה חניכים נדרשים שני טלפונים ניידים, {

טעונים ומלאים, עם קליטה סלולרית וגלריית תמונות שיש 
בה מקום. 

 טלפון אחד ישמש להפעלת המשחק, לפתרון המשימות  
  ולניווט מתחנה לתחנה.

-  
  

 טלפון שני ישמש לצילומים, להתכתבויות עם המדריך  
 ועם חברי הקבוצה האחרים ולחיפושים באינטרנט.

-  
   

{ בקשו מהחניכים שיתקינו מראש על אחד המכשירים 

      את היישומון TREASURE HIT, הנמצא בחנות האפליקציות.

{ דף טיוטה קטן וכלי כתיבה לכל שלושה חניכים.

{ בקבוק שמפו או בקבוק סבון ריק, שעל החניכים להביא 

מהבית ביום המשחק. 

{ חפצים, שעליהם מדבקות מתאימות מתוך חוברת המשחק 

וגם חפצים דומים ללא מדבקות, כדי להסיח ולבלבל:
- 3 בקבוקי פלסטיק גדולים וריקים, רצוי מסוגים שונים,   

    שעל אחד מהם מדבקת קוד.
- 5 תפוחים גדולים, שעל אחד מהם מדבקת קוד.  

- 3 עיתונים/מגזינים ישנים, שבתוך אחד מהם   
    מדבקת קוד.

- עציץ או אגרטל עם צמח )או עץ במידה ומשחקים בחוץ(, 
   שעליו מדבקת קוד.

 
 

- 3 שקיות קניות רב-פעמיות, שעל אחת מהן מדבקת קוד.  
- פח אשפה שעליו מדבקת קוד.  

 מסיחים ותפאורה – חפצי פסולת נוספים, כמו ארגזים {

וקופסאות, גלילי נייר טואלט, נעליים ישנות, מכשירים  
אלקטרוניים וכדומה. על כל אלה לא יודבקו מדבקות קוד.

 
 

 חומרי יצירה: דבק, מספריים, סכין חיתוך בריסטולים, {

צבעים וכדומה.  

 5-6 דפי יצירוקה – מתלה ירוק מודפסים מהלינק:  {

                                   http://tinyurl.com/ya8p45gf
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 מהלך הפעילות
 ארבעה עד שלושה של לצוותים המשתתפים את מחלקים {

 תלמידים ונותנים לכל צוות דף טיוטה וכלי כתיבה.

 ןוומשייהויעל ןתקוהש אחד ןופטל שיתווצ כלשל יםודאומ{
 תוצו שלכל יםודאמו ת.יולרסל טהיקל ועם ןוטע ואהיכו
ם,ימוילצל שמשמש ףוסנ רישכמו חקשמש חדא רישכמ שי

 לבחור צוות מכל מבקשים בגוגל. ולחיפושים לווטסאפ 
 אחראי רישום, שיכתוב את מילות המפתח על דף הטיוטה.

 המשחק. טחש תא ומרכל הגזרה, תוולבג תא יםירמגד{
 היאל דשע םויהס תעש יהמ – קחשמה ןמז תא םירידגמ

 חייבים לברוח.

 יםיטרמד תוילה יםתדל)מש שחקהמ ןפוא תא םיריבמס{
תיקוסמ יעמשהל רשפא .רהיוולא םיכינחה תא יסנכהול

 רקע דרמטית ומותחת(. 

לפתיחת המשחק, מקריאים את הקטע הבא:{
 םק"ג של פסולת. א 700אדם בישראל מייצר בשנה כ- כל 

 כסה אותנו... איזה פחד!כף תלא נשים לב הפסולת תי
 ה נעשה כדי שהעולם לאן? מאיך נברח מהפסולת בזמ

 ה לברוח מהפסולת בשיאנסתכסה באשפה? במשחק ני
 מהירות לפני שנטבע!ה

 ולת כמה שיותר מהרמהפס המטרה שלכם – לברוח
עות מילת המפתח לפניאמצצאת ממתחם המשחק בול

 שמד מתחת להררי אשפה!יו שהזמן ייגמר וכדור הארץ 

 .11-12 מקריאים את ההנחיות שבעמוד {

- נותנים לשחקנים את מספר לאחר הקראת כל ההוראות {
 בגדול את המספר המופיע )ניתן להראות 92354 שחק:המ
 (17 עמודב

 כל צוות בוחר שם ומתחיל לשחק.{

 הכנות
 מכינים בחדר, לשחק בוחרים אם – למשחק מקום בוחרים {

םחתמ רידגהל שי – ץוחב םיקחשמ םא .ולש תלדה חתפמ תא
 שרק המשחק, ממתחם יציאה ולקבוע ברורים גבולות עם 

 אם עוברים אותה סימן שהמשחק הסתיים.

 יתייווחול הנהמל קחשמה תא ךופהל ידכ :יוצר בלא הבוח אל{
ומכ ,שארמ קחשמה רוזא תא שיבלהול "טשקל" ץמלומ רתוי

 רקע, מוסיקת מיוחדת, תאורה כולל אמיתי, בריחה חדר 
 ןורתפ על ושיקש יםניינמע יםיחמס םיצפוח יםניש םיבד

הברה וב שיש םוקממ החירב לש הריווא ורצייו תודיחה
 פסולת, חפצים ולכלוך. 

 קחשמ דוק תקבדמ גוס לכמ דחא ץפח לע םיקיבדמ{
 ףדב ,בל ומיש .תרבוחה זכרמבש תוקבדמה ףד ךותמ
 ,קחשמה תוקבדמ לש םיקתוע השולש ואצמת תוקבדמה

 לשלושה משחקים.

 הרוצב קחשמה םחתמב םיצפחה תא םיאיבחמו םירזפמ{
 םיתדלשמו םהישעל םיודקה תא ואצמל השק היהיש ת,זאכ

 שמדבקות הקוד תהיינה נסתרות ככל האפשר.

חקשמל פטסאוו תצובק םימיקמ :הביבס רצוא תצובק{
הפעילות, במהלך המשתתפים. לכ את אליה ומצרפים 

מהמשימות. כחלק וסרטונים תמונות לקבוצה מעלים החניכים 
ולשמור התוצרים את לראות יכולים כולם המשחק לאחר 

 אותם למזכרת. 
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יחד – באמצעות מספריים, צבעים, ניירות  וחומרי   יוצרים

יצירה הופכים את בקבוקי השמפו הריקים, שהחניכים  הביאו  
או  למתלים לכיור.   מהבית בתחילת  הפעילות, למחזיקי טלפון

                  

                               

 סיכוםסיום המשחק 
}

}

}  אם משחקים בתוך כיתה - מחכים לצוותים ליד הדלת. 

בחוץ – ממתינים ביציאה     אם משחקים במתחם מוגדר
 ממתחם המשחק. 

 לסרטון יצירוקה - מתלה ירוק:
 כדי לברוח, הצוות צריך: 

1. להראות צילום מסך של משימת הסיום. 
2. ללחוש למדריך )באוזן( את  מילת המפתח: שמח"ה 

)שימוש חוזר, מיחזור, חשיבה, הפחתה(. 
3. להראות שביצע את כל משימות הווטסאפ.  

 בכל פעם שצוות מצליח לגלות את הסיסמה בודקים שאכן 

השלים את כל משימות הווטסאפ, צילם את המסך  ואז  
את הדלת/מאשרים  יציאה.  לו  לצאת – פותחים מאפשרים

http://tinyurl.com/ycnb9rlc 

}

}

}

אם בוחרים יצירה אחרת מתוך מדור יצירוקה בחלון   
הירוק של קק"ל, יש לשנות בהתאם לכך את החפץ  

שמבקשים מהחניכים להביא  מהבית לפעילות.     
 ממתינים שכולם יברחו או שזמן המשחק המוגדר יסתיים. 

למדור "יצירוקה" - יוצרים בראש ירוק:    
איך היה? מה למדתם? מה היה לכם קל ומה היה    שואלים:

קש ה? מה  אתם  חושבים  שתיישמו  בבית  מתוך  הדברים  
 http://tinyurl.com/yadzll5rשהכרתם במהלך הפעילות?

}

}

 מכריזים על הזוכים – הראשונים שהצליחו לברוח  מהפסולת. 

 מעניקים פרסים/תעודות/תשואות וכבוד. 

תמונות ותוצרים נבחרים מקבוצת הווטסאפ של  המשחק   שולחים
 greenwin@kkl.org.il   :אלינו, לחלון הירוק

נשמח לשמוע גם משובים, חוויות וכל מה שתרצו לספר... 

http://tinyurl.com/ycnb9rlc
http://tinyurl.com/yadzll5r
http://tinyurl.com/yadzll5r
http://tinyurl.com/yadzll5r
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להיעזר                     -ניתן  המשחק  את  היטב  שתכירו   מומלץ 

במדריך לשחקנים:

     

 חשוב שתנסו לשחק בעצמכם באמצעות הקודים  שבהמשך 

החוברת.  

במהלך  המשחק  עברו  בין  הצוותים  המשחקים  ועזרו  להם   
בשאלות טכניות. 

ניתן להמשיך  עד   נגמרת הסוללה באמצע המשחק - לא  אם

אותה. לכן, הקפידו שהשחקנים יצאו לשחק עם   שטוענים
מכשירים טעונים. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

אסור להזיז או לקחת חפץ שגיליתם. מי שעושה זאת  נפסל 

מיידית ויוצא מהמשחק. 
 

 
שלה  שימו לב: כל חפץ יגלה לכם מילה  שהאות הראשונה

שייכת למילת הקוד שתחלץ אתכם מהחדר. 

את המילים תצטרכו לרשום על הדף שקיבלתם. 

הקפידו לשים לב להוראות ולרשום נכון.

לא ניתן לחזור לאחור! אם תפספסו, אתם עלולים  להישאר

לכודים  לנצח בתוך ערימת האשפה! 

 
 

 

 

  

 

הנחיות לשחקנים טיפים למדריכים 
בשטח המשחק מפוזרים שישה חפצים ועליהם קודים , .1לפני שמתחילים לשחק 

שכל אחד מהם מוביל למשימות, לחידות ולשאלות .
ברגע שהמשחק מתחיל  כל צוות מקבל רמז, המוביל  

לחפץ כלשהו הנמצא במתחם. 
הרמז נראה כך: 

}

http://tinyurl.com/y7a6bsyk 

על כל צוות להבין איזה חפץ הוא מחפש ולמצוא אותו  .2
במתחם המשחק. 

מדבקת קוד צריכה להיות מודבקת על החפץ. 
כשחושבים שמוצאים את החפץ הנכון יש לסגור את 

הרמז ולסרוק את הקוד באמצעות היישומון, כדי לוודא 
שאכן  זה  החפץ  )הסריקה  מתבצעת  בתוך  המשחק, אין  צורך 
לאחר מכן, יש  לענות על  נפרד לסריקת  קודים(. ביישומון

השאלות ולבצע את המשימות .
עד שלא פותרים נכונה – לא ניתן לעבור הלאה ולחפש 

את החפץ הבא. 

}

נושאים טכניים 
}

להשאיר את החפצים שגיליתם נסתרים  ונחבאים הקפידו
השתדלו להתרחק ככל האפשר מהקבוצות האחרות 

ולדבר בלחש, כדי לא לחשוף  בפניהן את החפצים
והתשובות שלכם. 

.3 

4. 

נסגר מאיזושהי סיבה - עזרו  במהלך המשחק  היישומון  אם

לחניכים  לחזור  אל  הנקודה  שהיו  ב ה: פותחים  שו ב, מחפשים 
את המשחק לפי מספר המשחק, בוחרים בשם  הקבוצה 
שכבר הוגדר )לא מגדירים קבוצה  חדשה( וממשיכים  לשחק. 

5. 

}

}
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 .7 
 

 
 

לא כדאי  לנחש!  אם  טועים  מקבלים  עונש  - להתעכב  ולחכו ת.   
 .9 

 
השתמשו בכל הכלים שלרשותכם כדי למצוא את  התשובה. 
אפשר לשאול אנשים, אפשר לחפש בגוגל, אפשר  להתקשר  

לחבר טלפוני...

 .10 
 
 

 .11 
 
 

 
 
 

אם מסיבה כלשהי המשחק נסגר – נכנסים שוב ליישומון, 
מקלידים את מספר המשחק ונכנסים לאותו שם קבוצה ,

כפי שהגדרתם בהתחלה. 
תשובה -  קראו והבינו היטב  לפני שלוחצים או מקלידים
לבחור תשובה אחת נכונה  את המשימות!  לפעמים צריך

ולפעמים יותר מתשובה אחת. כל שגיאה מעכבת את 
התקדמותכם. 

.8
יש לחפש היטב את החפץ – כל מה שיש במתחם המשחק 

משתתף )למעט אלמנטים המהווים סכנה בטיחותית(.

זכרו, משימות הווטסאפ הן חלק מהמשחק. גם אם  תמצאו 
את מילת המפתח, אבל לא השלמתם אותן - לא תוכלו 

לברוח! 
בסוף המשחק, כשמגיעים למסך הסיום, מצלמים אותו  12.

)בצילום מסך או באמצעות הטלפון הנוסף( ומראים  
למדריך, כדי לתעד את זמן הסיום. 

12 



1 

2 

3 
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אוצר
סביבה

אוצר 
סביבה 

92354 
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רעיון לשימוש חוזר 

כתבו רעיון  גאוני לשימוש חוזר בבקבוק פלסטיק ותוכלו 

להמשיך במשחק. 

 

 

  

בקבוקפח  - איסוף  בקבוקים 

ומכלי שתייה 

 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים  שם התחנה

קחו דקה כדי להבין מה קורה לבקבוק אחרי שהוא הגיע למיחזורית. 1.
https://youtu.be/1_2NQ5Fl4Ys 

מבקבוקי המשקה בישראל ממוחזרים על פי  הסרטון? כמה אחוזים

 57 אחוז

 80 אחוז

 23 אחוז

אילו מהשמות הבאים הם שמות של תאגידי מיחזור ישראליים? 2.
יש כמה כאלה, סמנו את כולם כדי להמשיך במשחק 

למען  הסביבה אלה - איסוף למען הסביבה  - איסוף האספן

תמיר  - תאגיד  מיחזור  האריזות

מיחזור  בע"מ אסופתא - תאגיד

.3

מצאו קוד שמודבק על
חפץ ש"לא נופל בפח - רק 

 במיחזורית!" וסרקו אותו 

בקבוק פלסטיק
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שלחו  לקבוצת  הווטסאפ של  המשחק  תמונה  שלכם,  שבה  כולם  נוגסים  
נפח האשפה   במאכלים שאפשר לשים בקומפוסטר, וכך להקטין את

כאלה. כתבו ולזכות בדשן  מעולה. נסו להשיג כמה שיותר מאכלים
"טעים!" כדי להמשיך לשחק.  

 
 
 
 

 

 

         

 

           

          

          

 
 
 

 

 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים שם התחנה

מיחזור: בדרך לקומפוסט  1.

נראה מה אתם יודעים על קומפוסט:2.

סמנו את כל  התשובות הנכונות )יש יותר מאחת כזו(: 

  לקומפוסט קוראים בעברית זבלית 

לקומפוסט קוראים בעברית דשונת 

הם זבל אורגני שיכול להפוך  לדשן     70 אחוז מהפסולת  הביתית
 מצוין

    כדי  לעשות  קומפוסט  חייבים  לשים  תולעים  מיוחדות  בקומפוסטר

  אפשר לעשות קומפוסט גם בתוך דירה בבניין, לא חייבים  חצר

של מיחזור. 3. היא אחת הדוגמאות  לעיקרון הפיכת פסולת אורגנית  לדשן
בתחילת  כדי לזכור כמה זה חשוב, כתבו "מיחזור" על הפתק  שקיבלתם

המשחק וגם כאן למטה ותוכלו להמשיך למשימה הבאה.  

תשובה: מיחזור, מחזור, "מחזור", "מיחזור". 

 סרקו את הקוד שמודבק על
 משהו שחסר בתמונה

תפוח
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ממחזרים ומפחיתים 
כדי להפחית את השימוש שלנו בנייר נוכל לכתוב משני צידי הדף, 

להדפיס  רק  אם  חייבים   ו... כדי  להמשיך  לשחק  שלחו  לקבוצת  הווטסאפ 
של המשחק סרטון שלכם עם דף )טיוטה( מציגים בפנטומימה פעולה  

שמפחיתה את השימוש בנייר. 
שלחתם? כתבו "כיף למחזר!" ותוכלו להמשיך לשחק. 

 
 
 
 
 
 

 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים שם התחנה

מתי מומלץ איסוף נייר למיחזור? כתבו את השאלה בגוגל, חפשו את
שעולה  בחיפוש,  קק"ל  לצעירים בתוך הכתבה  שבחלון ירוק, אתר הכותרת

והשלימו את  התשובה: 

כל השנה, יום...

תשובה:  יום.  

.2 

מצאו קוד שמודבק בין
 מילים ותמונות ... 

עיתון
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 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים שם התחנה

חוק השקיות שנכנס לתוקף ב-2017 שינה את פניהן של עגלות הסופר
של כולנו. למה צריך אותו? מה הנזקים שגורם השימוש בשקיות? סמנו  

את כל ההיגדים הנכונים - יש כמה כאלה 

שקיות ניילון מגדילות את נפח הפסולת 

לוקח לשקית ניילון מאות שנים להתכלות - להתפרק ולחזור לטבע 

השקיות מתעופפות ברוח ומזהמות את הסביבה

אפשר לעשות שימוש חוזר גם בחפצים נוספים, כמו בגדים למשל. 2.
האם הייתם מוכנים ללבוש חולצה )במצב טוב( מחנות יד שנייה? 

בחרו בתשובה המתאימה לכם: 
. בשום אופן, זה מגעיל, אני לובש/ת רק דברים חדשים 1
 יכול להיות שהייתי לובש/ת אם זה עוזר לסביבה .2

3. בטח, אין לי בעיה עם זה, הרבה פעמים אפשר לקנות דברים יפים
וזולים ביד  2.

 תשובות:  1,2,3

הייתם מאמינים? טונות של פסולת פלסטיק הזורמת לאוקיינוסים כבר  .3
שנים יצרו איי פלסטיק ענקיים באוקיינוס. תוכלו לראות אותם בקישור:    

נסו לנחש - מה שטחו של האי הגדול מביניהם?  https://goo.gl/BCZF8m 

פי  5 משטחה של הודופי  80 משטח מדינת ישראל

פי   10 משטח מדינת ישראלכשטחה של תל אביב

השקית הרב פעמית היא דוגמה נהדרת לשימוש חוזר בחפץ - 3.
במקום שימוש חד פעמי והשלכתו לפח. 

כדי לזכור כמה זה חשוב, כתבו "שימוש חוזר" על הפתק שקיבלתם  
הבאה.  בתחילת המשחק וגם כאן למטה ותוכלו להמשיך למשימה
תשובה:  שימוש חוזר, "שימוש חוזר", שמוש חוזר, "שמוש  חוזר".

חפשו את הקוד שמודבק על
זו שיכולה לסחוב שוב ושוב 
קוטג', שני חלב, לחם פרוס, 
שוקולד וארבע עגבניות כל 

 הדרך מהסופר הביתה 

שקית רב פעמית
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יפה! הצמחים הם אלה שמסוגלים לנקות את האוויר מן הזיהום שנוצר  
כתוצאה מפעילות האדם.  

https://youtu.be/VN--w5esSQI 
איך נקרא התהליך שמתרחש בצמחים ומנקה את האוויר?

 
 
 
 

צלמו את אחד מחברי הקבוצה פונה בפנייה נרגשת לבני האדם  

בשם העצים ומבקש שיפסיקו לכרות אותם ולפגוע בהם.    

)רוצים בונוס? התחפשו לעץ באמצעות חומרים שקיימים במתחם  

המשחק(.

שלחו את הסרטון לקבוצת הווטסאפ של המשחק, כתבו כאן שם של   

עץ שאתם אוהבים ותוכלו להמשיך לשחק.

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים שם התחנה

.1

קיבוע פחמן 

קיבוע חמצן 

פחמניזציה 

.2

  

הזיהום הפחמני נובע, בין היתר, מצריכה לא אחראית וללא מחשבה - 3  .
לא רק המכוניות מזהמות את האוויר - כל חפץ שאנו צורכים יוצר עוד  
ועוד זיהום פחמני וגם מזהם את הקרקע והמים. חשוב לחשוב פעמיים  
לפני שקונים עוד מוצר!! הרכיבו את הפאזל בקישור וכתבו על הפתק  
שבידכם וגם כאן במשחק את המילה שקיבלתם כדי להמשיך לשחק:  

 https://goo.gl/JDMGW2 
תשובה:  חשיבה.

סרקו את הקוד שמודבק על
משהו שיכול לנקות את סוג 

 הזיהום שמתואר בסרט: 
https://youtu.be/MzNySkPBp3o 

עציץ/עץ
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לגלות שם של גישה סביבתית שמבוססת על הפחתה של כמות הפסולת  כדי
שאנחנו  מייצרים  פתרו  את  חידת  הציורים  שבלינק  וכתבו  כאן  את  התשוב ה:

 https://goo.gl/ycktPd 
תשובה: אפס פסולת. 

 .1 
 
 
 

 

 
 
 

 .3
 
 

 

 

 פתרונות למשימות ולחידות

משימות רמזים שם התחנה

 

שיר אהבה לחפץ ישן.2.

אם רק נאהב ונשקיע יותר בחפצים שכבר יש לנו, לא נצטרך לקנות  עוד 
חפצים חדשים ולייצר עוד אשפה! כתבו שיר אהבה בן ארבע שורות 

לחפץ ישן שחשבתם לזרוק.  

אם נקנה ונצרוך פחות חפצים נצליח לפעול על פי עקרון ההפחתה. כדי
לזכור כמה זה חשוב, כתבו "הפחתה" על הדף שקיבלתם בתחילת  המשחק 

וגם כאן למטה ותוכלו להמשיך למשימה הבאה.  

תשובה:  הפחתה.

מצוין למחזר אבל אל
תיפלו בפח! סרקו את 
הקוד שמודבק על זה, 

נפחית אם קר יתמלא שלא 
 את הצריכה, נייצר פחות 

 פסולת ונמחזר יותר.

פח אשפה

פתרון מילת המפתח:

 שמח"ה 
 פחתהה שיבה,ח יחזור,מ ימוש חוזר,ש



שמח"ה 
ראשי התיבות שמח"ה כוללים את המילים: שימוש חוזר, מיחזור, חשיבה והפחתה, 

אשר כל אחד מהם מייצג תחום אחר של תפיסה מקיימת לשמירה על הסביבה 

ולהקטנת נזקי האדם. 

שימוש חוזר: שימוש נוסף במוצר קיים, ללא התערבות או שינוי, בכלל זה שימוש 

זהה, דומה או שונה במוצר לעומת ייעודו המקורי. 

לדוגמה, לבישת בגדים "מיד שנייה".

מיחזור: עיבוד והפיכה של חומרי פסולת לחומר גלם, שממנו מיוצרים מוצרים 

חדשים. חומרים הניתנים למיחזור נחלקים למספר קטגוריות מרכזיות: חומר 

אורגני, נייר וקרטון, פלסטיק, זכוכית, גזם, מתכת. דוגמה למיחזור: גריסת בקבוקי 

פלסטיק והפיכתם לחומר גלם לייצור בד "פליס".

חשיבה: חשיבה סביבתית נכונה מובילה לצרכנות מודעת, המכירה בנזקי הייצור 

והצריכה של חברת השפע לסביבה. על פי תפיסה זו, לפני שרוכשים מוצר 

חדש – חושבים: האם הוא באמת נחוץ? האם ניתן להשתמש במוצר קיים לאותו 

צורך? האם יש חלופה שהיא ידידותית יותר לסביבה? החשיבה צריכה להיעשות 

טרם הקנייה, במהלכה וגם בזמן השלכת המוצרים וסיום השימוש בהם. דוגמה 

לחשיבה: "אולי אין צורך לקנות מגן נוסף לטלפון הסלולרי, אלא אפשר לשפץ את 

הישן"?

הפחתה: הפחתת הצריכה של מוצרים ואנרגיה, על ידי הגברה של שימוש חוזר 

ומיחזור, מאפשרת להפחית משמעותית את כמות הפסולת ובכך להקטין את 

זיהום הסביבה. על פי גישה זו מחפשים חלופות שיאפשרו להגדיל את המיחזור 

ואת השימוש החוזר במוצרים. גישת "אפס פסולת" מיישמת את עקרון ההפחתה 

הן ברמה האישית, הן ברמה הקהילתית והן ברמה העירונית. בין היתר, גישה זו 

מעודדת עיצוב מחדש של מחזור חיים של מוצרים ומשאבים, כך שיבוצע בהם 

שימוש חוזר ומיחזור מלא או כמעט מלא, במטרה שכמות האשפה שתישלח 

למזבלות תהיה אפסית.

דוגמה לעיר המיישמת גישת אפס פסולת בישראל: כפר סבא.
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