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טבלת שליטה להדפסה
שם המשחק: אוצר סביבה (מזהה: 155)

שם: פתיחה תחנה 1 
פתרוןמשימהשלב

מידע בלבד (2769)1

ברוכים הבאים למשחק הניווט אוצר סביבה הידעתם? כל אדם בישראל מייצר
בשנה כ- 700 ק"ג של פסולת! אם לא נשים לב הפסולת תיכף תכסה אותנו... איזה

פחד! במשחק עליכם לברוח מהפסולת כמה שיותר מהר. תוכלו לצאת ממתחם
המשחק רק אם תמצאו את מילת המפתח הסודית - מהר! לפני שהזמן ייגמר וכדור

הארץ יקבר מתחת הררי אשפה! 

שם: בקבוק פלסטיק תחנה 2 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2770)1

מצאו קוד שמודבק על חפץ שנופל בפח... הכתום! סרקו אותו 

הקוד: בקבוק פלסטיק

שאלה אמריקאית + סרטון (2771)2

הידעתם שלבקבוק פלסטיק לוקח 400 שנה להתכלות? כדאי שעד אז הוא יעשה
עוד כמה דברים... צפו בסרטון כדי לגלות מה קורה לאריזה אחרי שהיא מגיעה לפח

הכתום, וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו.

https://youtu.be/ct32s_GHge0
לאן מגיעות האריזות בסוף תהליך המיון? 

למפעלי המיחזור השונים
להטמנה באתרי פסולת

למערכת הביוב
לים

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

מיון רשימה (2772)3

הסדר הנכון:סדרו את הפעולות לפי הסדר בו הן מתבצעות בתהליך הפרדת הפסולת במפעל    
הפרדה בין אריזות דו מימד לתלת מימד

מגנט ענק מושך את אריזות המתכת
הפרדה בין סוגי הפלסטיק השונים

כבישה ליצירת "באלות"

צילום וידאו (2773)4

צלמו סרטון קצר שבו אתם מספרים על רעיון גאוני לשימוש חוזר בבקבוק פלסטיק.
מהר - שלא יגנבו לכם את זכויות היוצרים!

שם: פח האשפה תחנה 3 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2774)1

מצוין למחזר אבל אל תיפלו בפח! סרקו את הקוד שמודבק על זה שלא יתמלא רק

אם נפחית את הצריכה, נייצר פחות פסולת ונמחזר יותר. 

הקוד: פח אשפה

שאלה פתוחה (2775)2

הפחתה על שמבוססת סביבתית גישה של שם לגלות כדי הציורים חידת את אפס פסולת פתרו

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/ct32s_GHge0
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%A4%D7%97%20%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%94&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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ת שמבוססת על הפחתה בת שה סב ם כד לגלות שם של ג ור דת הצ פתרו את ח

של כמות הפסולת שאנחנו מייצרים  

אופציות נוספות: 
0 פסולת

שאלה אמריקאית (2776)3

כאשר אנחנו מפחיתים את הצריכה וקונים פחות, הדרישה לייצור המוצרים יורדת,
וכתוצאה מכך דרושים פחות חומרי גלם ואנרגיה. הפחתה מונעת יצירת פסולת

חדשה. איך אנחנו יכולים לסייע בהפחתה?    

נקנה את מה שבאמת צריך
נשמור על החפצים שלנו ונתקן אותם

במידת הצורך
נצרוך מוצרים שאינם חדשים

כל התשובות נכונות

שאלה פתוחה (2829)4

אם נקנה ונצרוך פחות חפצים נצליח לפעול על פי עקרון ההפחתה. כדי לזכור כמה
זה חשוב, כתבו "הפחתה", שננו את המילה וזכרו אותה עד סוף המשחק ולתמיד.   

הפחתה 
אופציות נוספות: 

"הפחתה" 
עקרון ההפחתה

שם: עציץ תחנה 4 
פתרוןמשימהשלב

שאלה פתוחה + סרטון (2777)1

צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו

https://youtu.be/MzNySkPBp3o

מי יכול להפחית את כמות הפחמן הדו חמצני שנמצא באוויר?

עציץ 
אופציות נוספות: 

אגרטל 
ואזה 
צמח 

עץ

ברקוד (2778)2

סרקו את הקוד שמודבק על התשובה לשאלה הקודמת  
 

הקוד: עץ או עציץ

שאלה אמריקאית + סרטון (2779)3

שריפת דלקים גורמת לזיהום אוויר ובנוסף גם לפליטה מוגברת של פחמן דו חמצני
CO2, שהוא אחד מגזי החממה המגבירים את התחממות כדור הארץ. 

הצמחים מפחיתים את כמות הפחמן הדו חמצני בתהליך שנקרא 'קיבוע פחמן'.
צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו

https://youtu.be/VN--w5esSQI
אחרי תהליך קיבוע הפחמן שמבצע העץ, איזה גז פולט העץ לאוויר?  

חמצן
פחמן

פחמן דו חמצני
בישול

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

צילום וידאו (2780)4

דמיינו שאתם עץ... 
צלמו אחד מחברי הקבוצה פונה בפנייה נרגשת לבני האדם בשם העצים ומבקש

שיפסיקו לכרות אותם ולפגוע בהם  

פאזל (2781)5

אנחנו חלק מהטבע ותלויים בו, צריך לשמור עליו, ולא רק לנצל אותו. איך נוכל
לחיות בלי עצים שנותנים לנו פרי וצל? פתרו את הפאזל כדי לגלות את מילת

המפתח להתנהלות נכונה. 

תמונת הפאזל:

https://youtu.be/MzNySkPBp3o
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%A2%D7%A5%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A5&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/VN--w5esSQI
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שאלה פתוחה (2830)6

מה היתה המילה שגיליתם כאשר פתרתם את הפאזל? רמז: תחשבו טוב...   רשמו
אותה כאן וזכרו אותה היטב.  

חשיבה

שם: שקית רב פעמית תחנה 5 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2782)1

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

הקוד: שקית רב פעמית

השלמת מילים (2783)2

חוק השקיות, שנכנס לתוקף ב-2017,  
נועד להפחית את השימוש  

ב[1] ניילון, מפני שהן עשויות מסוג של [4] שאינו מתכלה וגורם לזיהום קשה של
הסביבה, הן מגדילות את נפח הפסולת, והן מתעופפות ב[3] ומזהמות את ה[2].

בנק מילים: רוח, שקיות, סביבה, פלסטיק 

1 = שקיות
4 = פלסטיק

3 = רוח
2 = סביבה

שאלה אמריקאית (2784)3

אפשר לעשות שימוש חוזר בחפצים רבים וכך לשמור על הסביבה. 
בחרו מבין האפשרויות הבאות במה אתם מוכנים להשתמש מ"יד שניה":  

בגדים כמו חולצות, מעילים,
מכנסיים

אופניים, קורקינט, רולרבלייד,
אוברבורד

טלפון נייד, מחשב, טאבלט
ציוד לביה"ס כמו ספרי לימוד, ילקוט

כל אלה

מצא את ההבדלים (2785)4

טונות של פסולת פלסטיק הזורמת לאוקיינוסים כבר שנים יצרו איי פלסטיק
ענקיים באוקיינוס. מדענים צופים כי בשנת 2050 יהיה יותר פלסטיק בים מאשר

דגים. הקליקו על 3 דברים לפחות שלא אמורים להיות בים באופן טבעי

חיבור זוגות (2786)5

איך נוכל להחליף את החד פעמי ברב פעמי ולשמור על הסביבה? הקליקו על
המלבנים כדי לחבר בקו את הזוגות הנכונים  

"שקית ניילון" + "שקית רב פעמית"
"עיתון נייר" + "דף חדשות באינטרנט"

"שקית לסנדביץ'" + "קופסה רב
פעמית"

"בקבוק מים קטן מפלסטיק" +
"בקבוק אישי רב פעמי"

שאלה פתוחה (2831)6

השקית הרב פעמית היא דוגמה נהדרת לשימוש חוזר שאפשר לעשות בחפץ

במקום שימוש חד פעמי והשלכתו לפח.  כדי לזכור כמה זה חשוב,

כתבו כאן "שימוש חוזר", שננו את המילים וזכרו אותן היטב, לא רק עד סוף

שימוש חוזר 
אופציות נוספות: 
"שימוש חוזר" 

שמוש חוזר

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%91%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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המשחק, אלא תמיד.  

שם: עיתון תחנה 6 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2787)1

מצאו וסרקו קוד שמודבק בין מילים ותמונות ...  
 

הקוד: עיתון

שאלה אמריקאית (2788)2

נדפיס מסמכים ארוכיםמה מכל האפשרויות הבאות לא יעזור להפחית את השימוש בנייר?  
נכתוב משני צדי הדף

נקרא ספרים ועיתונים דיגיטליים
נבקש שישלחו לנו חשבונית בדוא"ל או

לנייד
(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

צילום וידאו (2869)3

נייר ממחזרים בפח הכחול. גם הים הוא כחול, בסמל של קק"ל הצבע הכחול מסמל
שיקום נחלים ובנית מאגרי מים, הג'ינס הוא כחול (לפעמים), העיניים של יונית לוי...

הסתכלו על עצמכם ועל הסביבה וצלמו 5 פריטים כחולים בתמונה אחת

בחירת תמונה (2868)4

כולנו משתמשים בכמות גדולה של נייר. החדשות הטובות הן, שאם נייר ממוחזר
כהלכה ומצליחים לשמור על ניקיון הסיבים ניתן להשתמש בו 5-7 פעמים! בחרו

את מה שלא יכנס לפח הכחול בתום השימוש

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שם: תפוח תחנה 7 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2790)1

סרקו את הקוד שמודבק על מי שלא נופל רחוק מהעץ  
 

הקוד: תפוח

שאלה אמריקאית (2792)2

קומפוסט, או ְּדשֹוֶנת בעברית, הוא דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק. סמנו

את התשובה הנכונה   

40% מהפסולת הביתית היא זבל
אורגני

לקומפוסט קוראים בעברית 'זבלית'
הקומפוסט שוקל יותר מהזבל שיצר

אותו
(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

צילום תמונה (2791)3

צלמו תמונה קבוצתית, שבה כמה שיותר מחברי הקבוצה נוגסים במאכלים
שאפשר לשים בקומפוסטר, וכך להקטין את נפח האשפה ולזכות בדשן מעולה. נסו

להשיג כמה שיותר מאכלים כאלה.  

שאלה פתוחה (2832)4

כל אחד יכול לייצר קומפוסט. הפיכת פסולת אורגנית לדשן היא דוגמה למיחזור. 

   כדי לזכור כמה חשוב למחזר, כתבו כאן "מיחזור", שננו את המילה

וזכרו אותה לא רק עד סוף המשחק אלא תמיד.

מיחזור 
אופציות נוספות: 

"מיחזור" 
מחזור 

"מחזור"

שם: סיום תחנה 8 
פתרוןמשימהשלב

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073


13:44 ,26.2.2023 אוצר סביבה | טבלת שליטה להדפסה (155)

https://kkl.nivut.net/A_score/printControlTable/?navID=155&key=87018 5/5

מהשלב פתרוןמש
1

מיון רשימה (2833)

כמעט הצלחתם לברוח! מוכנים לגילוי מילת המפתח שתציל אתכם מהפסולת?
סדרו על ידי גרירת המלבנים את המילים שמצאתם כך שתיווצר מילה מהאותיות

הראשונות של כל אחת מהמילים.  העזרו בסרטון למציאת מילת המפתח   את
המילה שקיבלתם רשמו במסך הבא

הסדר הנכון:
שימוש חוזר

מיחזור
חשיבה

הפחתה

שאלה פתוחה (2834)2

המילה שתאפשר לכם ולכולנו לברוח מהפסולת היא:     

שמחה 
אופציות נוספות: 

שמח"ה

מידע בלבד (891)3


