
حلول المهام والغاز

جدوا الرمز الملصق على الغرض " ال يوضع عبوة بالستيكية 

في الحاوية-فقط بالتكرير"

امسحوا الغر

مهامرموزاسم المحطة

خذوا دقيقة من وقتكم من اجل فهم ما حدث للعبوة بعد ان وصلت الى حاويات   .1

https://youtu.be/0Z7vkg9qO4s .العبوات

ما هي نسبة تكرير العبوات في اسرائيل حسب الفيلم القصير؟ 

من بین االسماء التالية أسماء لشركات اعادة التدوير اإلسرائيلية؟ ھناك أكثر  .2

من شركة واحدة، فجدوا االجوبة حتى تستمروا في اللعبة

فكرة إلعادة االستعمال  .3

اكتبوا فكرة مبدعة إلعادة استعمال العبوات البالستيكية لتستمروا باللعبة

59 نسبة

80 نسبة

23 نسبة

شركة ایال إلعادة التدوير

تمیر -شركة إعادة التدوير

اسوفتا-شركة إعادة التدوير م.ض

ھأسفن-تجميع من اجل البيئة

بكبوكبح-جمع الزجاجات وعبوات الشرب
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امسحوا الرمز الملصق على ما ھو تفاحة

مشترك بین قوة الجاذبية واالیفون

حلول المهام والغاز

مهامرموزاسم المحطة

ابعثوا للمجموعة في الواتساب صورتكم تأكلون فيها طعاما يمكن منه انتاج السماد   .1

الطبيعي, وبهذا نقلل من كمية النفايات. حاولوا ايجاد اكبر عدد ممكن من هذه االطعمة. 

اكتبوا الكلمة "لذيذ" لتستمروا في اللعبة

ماذا تعرفون عن السماد الطبيعي؟  .2

ضعوا عالمة على جميع اإلجابات الصحيحة( ھناك أكثر من واحدة(:  

یسمى السماد الطبيعي باللغة العربية قمامة

یسمى السماد الطبيعي باللغة العربية زبل

%40 من كمية النفايات المنزلية  عبارة عن نفايات عضوية, يمكن تحويلها لسماد

من اجل انتاج سماد طبيعي یجب وضع الديدان خاصة داخل جهاز الكومبوست

ممكن انتاج السماد داخل شقة في مبنى، ولیس فقط في ساحة

تحويل النفايات العضوية الى سماد طبيعي ھو مثال للتكرير. التصرف الجميل والصحيح   .3

یساعد على الحفاظ على بيئتنا من أجل األجيال األتية. من اجل تذكر أھمیة التصرف، اكتبوا 

كلمة "جميلة" على الورقة التي تحملونها معكم من بدایة اللعبة، وأيضا ھنا في األسفل 

لكي تتقدموا للمهمة التالية.

19 18 



جدوا الرمز الملصق بین الكلمات الجريدة

والصور

حلول المهام والغاز

مهامرموزاسم المحطة

متى یوصى بجمع الورق إلعادة التدوير؟  .1

اكتبوا السؤال بجوجل فابحثوا عن العنوان داخل المقال في الشباك االخضر.

نتيجة للبحث في موقع קק"ל للشباب، أكملوا الجواب:

كل السنة، یومیا...

رمز ابحثو في الرابط

https://goo.gl/gFN8xB

مهام: یومیا، كل السنة، كل یوم بیوم، بیوم، على مدار السنة، بانتظام، كل یوم

نكرر ونقلل  .2

من اجل تقليل استخدامنا لألوراق یمكننا الكتابة على جانبي الورقة، والطباعة فقط وقت 

الحاجة و... حتى تستمروا في اللعبة، ابعثوا لمجموعة اللعبة في الواتساب فیلم قصير لتمثيل 

صامت یعبر عن تقليل استعمال الورق، مع الورقة مسودة. بعثتم؟ اكتبوا "من الممتع التكرير! 

" فيمكنكم االستمرار في اللعبة.
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ابحثوا عن الرمز الملصق على الشيء كیس متعددة االستعمال

الذي یستطیع حمل لبنة وحليب وخبز 

وشكوالتة وبندورة كل الطريق من 

السوق للبیت

حلول المهام والغاز

مهامرموزاسم المحطة

قانون األكياس ساري المفعول في 2017، بحیث غیر الشكل العام لعربات السوبر ماركت   .1

لدینا جمیعا. لماذا نحتاجه؟ ضعوا عالمة على كل الجمل الصحيحة-ھناك أكثر من واحدة

یمكن أيضا اعادة استعمال اغراض اخرى، على سبيل المثال: المالبس.  .2

ھل أنتم مستعدون أن تلبسوا قميصا )بحالة جیدة( من دكان ید ثانیة؟ اختاروا

الجواب المناسب لكم:

مستحيل, ھذا مقرف, انا البس فقط مالبس جدیدة .1

یمكن أن ألبس إذا ساعد البیئة .2

طبعا، ال یوجد عندي مشكلة، في اغلب األحيان یمكن شراء اشیاء جميلة   .3

ورخيصة من ید ثانیة

مهام: 1,2,3  

ھل كنتم تصدقون؟! االطنان من النفايات البالستیكیة یتم التخلص منھا في

المحيطات، وعلى مدار السنين تكون جزر بالستیكیة ضخمة في المحیطات.

https://goo.gl/BCZF8m : يمكنك المشاهدة في الرابط

حاولوا التخمين - ما ھي مساحة اكبر جزيرة؟

األكياس البالستيكية تزید من حجم النفايات

أكياس النيلون مصنوعة من مواد اصطناعية الغير قابلة للتحلل وتسبب تلوث شديدا 

للبيئة

ً

األكیاس البالستیكیة تطیر في الھواء وتلوث البیئة

80 مرة أكبر من مساحة دولة إسرائيل

بمساحة تل أبيب

5 مرات اكبر من مساحة الھند

10 مرات اكبر من مساحة دولة 

إسرائيل



امسحوا الرمز الموجود على ما غير نباتات \ اشجار

طبيعة البالد خالل القرن ال20- من بني 

الى اخضر

حلول المهام والغاز

مهامرموزاسم المحطة

رائع! للنباتات القدرة على تنقية الھواء من التلوث الناتج من األنشطة أو اعمال االنسان  .1

https://youtu.be/VN--w5esSQI

ماذا نسمي العملية التي تنقي الھواء في النباتات؟

صوروا أحد من اعضاء المجموعة يتوجه باالنفعال للبشر باسم االشجار ويطلب منهم   .2

ايقاف قطع االشجار وتسبب الضرر لهم. )من اجل التحدي -تنكروا لشجرة واستخدموا المواد 

الموجودة حولكم(. 

أرسلوا الفيلم لمجموعة اللعبة في الواتساب فاكتبوا هنا اسم الشجرة التي تحبونها أكثر 

لالستمرار في اللعبة

ليس فقط السيارات من يلوث الهواء -كل شيء نستخدمه ينتج أكثر وأكثر تلوث الهواء   .3

والتربة والمياه فهي بيئتنا. من المهم التفكير جيدا قبل شراء اي غرض.

https://goo.gl/x8gaW4 :اركبوا اللغز في الرابط المرفق

اكتبوا الكلمة على الورقة وايضا هنا لالستمرار في اللعبة

مهام: بيئتن  

تثبیت الكربون

تثبیت األوكسجين

كربونات
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من الرائع التكرير ولكن ال يكفي! سلة مهمالت

امسحوا الرمز الملصق على 

الشيء الذي ال يمتلئ اال عندما 

نقلل من االستهالك وننتج أقل 

نفايات ونكرر أكثر

حلول المهام والغاز

مهامرموزاسم المحطة

حل لكلمة السر )بيئتنا جميلة بسلوكنا-يتم 

تجميع الكلمات من المحطات: نباتات، سلة 

المهمالت، تفاحة( 

العبارة الرئيسية هي:

بيئتنا جميلة بسلوكنا

من اجل التعرف على احدى التوجهات البيئة المبنية على تقليل كمية النفايات التي   .1

ننتجها، حلوا اللغز في الرابط التالي فاكتبوا الجواب: 

اغنية حب لغرض قديم.  .2

في حالة ان نحب ونهتم في اغراضنا، لن نحتاج لشراء اغراض جديدة وانتاج المزيد من النفايات! 

اكتبوا اغنية حب من اربع اسطر لغرض قديم فكرتم برميه

إذا قللنا من استهالكنا، ننجح في العمل حسب مبادئ تقليل النفايات. التقليل من   .3

االستهالك متأثر بسلوكنا. اكتبوا "بسلوكنا" على الورقة وايضا هنا في االسفل لالستمرار 

للمهمة التالية.


