
 

 

 תחרות הדירה הירוקה –בנק המשימות 

 
 לאורך התחרות על כל קבוצה לצבור כמה שיותר נקודות כדי להגדיל את הסיכוי לנצח.  . ' הדירה הירוקה' בנק המשימות לתחרות  .ן לפניכם 

 אלא אם כן מצויין אחרת.   -מפעם אחת    יותר את המשימות ניתן לעשות 

 בהצלחה!! 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  ? זה בר קיימאלמה  קצרה הרחבה  תיאור  

 הצלת פירות או ירקות "מכוערים"   101
חציל עם אף, גזר בעל שתי רגליים, בננה עם שריטה  

בקליפה, אבטיח לא ממש עגול... הם אולי לא יפים אבל  
 אכילים בדיוק כמו כל השאר. 

ירקות לא "יפים" או לא "בסטנדרט" בדרך כלל מגיעים  
(  LCAישירות מן השדה לפח. גישת ניתוח מחזור חייים )

מחשבת את כמות המשאבים אשר היה צריך להשקיע כדי  
לייצר יחידה. אובדן מזון כזה עולה לנו בהרבה משאבים  

 הנמצאים במחסור. 

צילום של המוצר ה"לא יפה", ספרו מה  
 אתם מתכננים להכין ממנו. 

 5 מזון 

 משאריות גידול מחדש של ירקות  102
מכירים את הסרטון הזה שמראה לכם איך להצמיח עוד  

 עלים מהסלרי שקניתם בסופר? אז כזה. 
  

תמונה של הגידול )אם זה לא ברור  
 מהתמונה, לציין מה נשתל/הושרש/ מגודל( 

 15 מזון 

הצלת מזון מטרתה למנוע מכל כל מוצר מזון תקין השלכה     איסוף או הוספת מזון ל"מקרר הקהילתי"  103
 סתמית.  

תמונה מקורית וספרו מה הוא המוצר  
 שהבאתם / לקחת ומאיפה

 25 מזון 

 שימוש ירקות/ פירות "עייפים"   104
הצילו את המוצרים העייפים לעל ידי מטרמורפזה  )בריבה/  

 תבשיל/מרק וכו'( 

מחשבת את כמות  ( LCAגישת ניתוח מחזור חייים )
המשאבים אשר היה צריך להשקיע כדי לייצר יחידת מוצר.  

אובדן מזון כזה עולה לנו בהרבה משאבים הנמצאים  
 במחסור. 

 25 מזון  תמונה של לפני + תמונה של התוצר 

 למדו על יתרונות הדיאטה הים תיכונית  105
תכננו יום שלם של ארוחות לפי עקרונות הדיאטה הים  

 תיכונית 
הדיאטה הים תיכונית הוגדרה על ידי משרד הבריאות  

 כדיאטה הממולצת והבריאה ביותר. 
 25 מזון  תמונות + פירוט/ מתכון/ תכנון ארוחות 

 בישול ארוחת שאריות  106
פתחו את המקרר שלכם. האם תוכלו להעניק חיים חדשים  

 לאורז מאתמול? 

בזבוז מזון הוא אחת הבעיות החמורות ביותר בעולם  
המערבי. כל מוצר מזון תקין שנוכל למנוע מהשלכה הרי זה 

 משובח.  

צילום לפני+אחרי של המצרכים והמנה  
 המוכנה + מתכון 

 50 מזון 

  השלכת מזון אורגני לקומפוסט 107

הפסולת  מ חלק נכבדשאריות מזון, או מזון אורגני מהווה 
על ידי הפיכתו לקומפוסט אנחנו משמרים   הביתית בישראל. 

נוטרינטים ומשאבים אשר גלומים שהושקעו כבר בייצור  
 בתוך המערכת.  

תיעוד של השקית שלכם פוגשת את  
 הקומפוסטר הקרוב לביתכם.  

 50 מזון 

 ללא מוצרי בשר  צמחוניות  לפחות שלוש ארוחות   יום צמחוני  108

גידול בעלי חיים לצריכת מזון נחשב לאחד מתחומי  
החקלאות שלהם השפעה סביבתית נכבדת בדמות פליטות  
גזי חממה, שינוי תכסית הקרקע, מים, ושימוש במזון אשר  

 יכול להצרך על ידי האדם באופן ישיר. 

 50 מזון  תמונות + פירוט/ מתכון/ תכנון ארוחות 

 לפחות שלוש ארוחות טבעוניות ללא מוצרים מהחי    יום טבעוני   109

גידול בעלי חיים לצריכת מזון נחשב לאחד מתחומי  
החקלאות שלהם השפעה סביבתית נכבדת בדמות פליטות  
גזי חממה, שינוי תכסית הקרקע, מים, ושימוש במזון אשר  

 יכול להצרך על ידי האדם באופן ישיר. 

 75 מזון  תמונות + פירוט/ מתכון/ תכנון ארוחות 

 

 



 

 

 

 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

 שימוש חוזר במים  201
ישנן מספר גישות לחסוך במים  במשק הבית ובהתנהלות  

 היום יום שלנו. חפשו  רעיונותבגוגל הקרוב לביתכם.  
מים משאב במחסור בכל העולם, ובמיוחד בישראל. בזבוז  

 מים עולה למשק הישראל המון כסף בשנה. 
 תמונה מקורית+ והסבר איך יישמתם 

חסכון  
 במשאבים 

10 

 העברת תשלומי החשבונות למייל   202
מכתבים פיזיים זה פאסה. בדקו האם פירוט חשבונות  

 הדירה שלכם מגיעים בפורמט דיגיטלי.   
 ציון החשבונות שהועברו למייל+ צילומסך  חסכון בנייר מיותר ומבטיח שתדעו בדיוק כמה צרכתם. 

חסכון  
 במשאבים 

50 

 ניקוי דיגיטלי  עמוק  203
למיילים פרסומיים, ניקוי קבצים מיותרים  ביטול הרשמה 

בדרייב, במחשב , ובענן, מחיקת תמונות ואפליקציות  
 מיותרות בפלאפון 

אחסון בענן, ואינטרנט בכלל, צורך אנרגיה רבה. כמות  
המידע המיותר שאינו בשימוש המאוחסנת בשרתים  

השונים תורמת לעומס הדיגיטלי שמתורגם בסופו של דבר  
 וספים. לכריית משאבים נ

 מה ניקיתי ומספר הקבצים שמחקתי. 
חסכון  

 במשאבים 
75 

 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

301 
פוסט/ שיתוף כתבה סביבתית מבוססת  

 האישי  מדע בפיד 

תוכלו למצוא מבחר גדול של כתבות מבוססות מדע באתר   
של סוכנות הידיעות זווית מבית האגודה האקולוגית  

 לסביבה,  או בעיתונות מחו"ל. 

עובדות שהושגו בעבודת מחקר הן אלו ששהוכיחו שכנעו  
והביאו לתודעה, לאחר עבודה איטית אבל מתמדת על  

 קיומו של משבר האקלים. 
 5 הסברה  צילום מסך  

302 
טיוב שמסבירים בפשוטות  -איתור סרטוני יו

 סוגיות סביבתיות 
ציון שם הסרטון+ לינק + תובנה שלקחת    

 ממנו
 10 הסברה 

 10 הסברה  ציון האתר / מיזם / עוקב שנרשמת אליו      הרשמה לניוזלטר סביבתי  303

 צפיה בסרט מתוך רשימת סרטים 304
בחרו אחד מהסרטים מרשימת הממולצים שלנו המביאים  

זווית חדשה על מבחר סוגיות סביבתיות. מכירים סרט  
 אחר? גם זורם.  

 25 הסברה  ציון שם הסרט+ תובנה שלקחת ממנו  

305 
שמיעת פודקאסט או הרצאה בהקשר  

 סביבתי  
בחרו אחר מפוסקסטים הממולצים שלנו. שמעתם אחד  

 אותנו. אחר? שתפו 
  

שתפו קישור לפוסטקס שברחים, מה היה  
הנושא, איפה זה מתחבר אליכם והאם  

 למדתם משהו חדש? 
 25 הסברה 

306 
ללמוד מהי הירככית הפסולת ולהעביר את  

 זה הלאה  
הסבר מה למדתי )בקצרה ממש(, למי    אנשים על הירככית הפסולת  3-עליכם לספר ל 

 סיפרתי וכיצד איישם 
 50 הסברה 

307 
הכנת טריוויה בנושאי קיימות ואיכות  

 הסביבה 

הזמן להיות אקטיבים! למדתם משהו חדש? נשמח לדעת  
נסחו אותו כשאלה למאגר שאלות הטריוויה של קמפוס  

 ירוק.  
  

העלאת השאלות לקבוצת הפייסבוק של  
התחרות ופתיחת סקר או ארגון אירוע  

 טרייויה 
 50 הסברה 

 היומית שלך חישוב טביעת הרגל  308
בדקו את עצמכם באחד ממחשבוני טביעת הרגל  

 המאושרים לתחרות.  

פליטות גזי חממה הן אחד מהפרמטרים לאמוד את  
ההשפעה הסביבתית הקשורה בפעילות אנושית. פליטות  

גזי חממה נוצרות מכל פעילות אנושית של יחידים, ארגונים  
 וקהילות. 

צילומי מסך ממחשבון נבחר על ידי  
 התחרות + תיעוד יומן יום 

 75 הסברה 

309 
ויקי  -כתיבת / עריכת ערך בויקיפדיה או אקו 

 בעברית על מושג הקשור לקיימות
כתבו ערך שאינו קיים, תרגמו ערך שאינו מופיע בעברית,  

 או עדכנו ערך קיים 
  

תיעוד עריכה של הערך שבחרתם וסיכום  
 קצר של החוויה שלכם 

 100 הסברה 

 

 



 

 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

401 
נסיעה בין עירונית בתחבורה ציבורית /  

 שיתופית 

carpool מצאו את   --, רכבת, אוטובוס, שילוב אמצעים
מסלול הנסיעה למחוז חפצכם בכל דרך רק לא לבד ברכב  

 פרטי. 

העולמיות.  מפליטות גזי החממה 14נסועה מהווה כ % 
הפחתה בנסועה או הגברת השימוש באלטינטיביות  

 ציבוריות או שיתופיות יכולות לעשות שינוי גדול. 

צילום  / צילום של ביט  /  תיעוד כרטיס נסיעה 
 בטרמפ

 50 תחבורה 

402 
ק"מ )לאורך התקופה (    50צבירה של 

 באופניים או הליכה ברגל 
  

ביותר. הוא אינו  הליכה ברגל היא שימוש הדרך הסביבתי 
תורם לפליטות גזי חממה, מעודד אורח חיים בריא ומזמן  

 אינטראקציות בסביבה העירונית. 

צילום מסך של אפליקציה של צעדים/  
 נסיעה באופניים 

 75 תחבורה 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

501 
בפעילות ארגוני  תרומה סמלית לתמיכה 

 הסביבה בישראל 
תרומה סמלית  יכולה להתבטא על ידי עשיה באופן ישיר  

 )הצטרפות( או עקיף )תמיכה(. 
  

להסביר מיהו הארגון, מה הוא עושה, למה  
 התחברתי לפעילות שלו, וביטוי לתרומתכם 

 25 אקטיביזם 

 יום התנדבות בעמותת "שבועת האדמה"  502
ימי התנדבות   -עירונית שיתופית עמותה שמקדמת חקלאות 

 פתוחים בכל יום רביעי 
חיבור בין אדם לאדמה ולתהליך ייצור המזון שאנחנו  

 אוכלים 
סלפי במפגש / תמונה מקורית וספרו מה  

 היה שם 
 100 אקטיביזם 

 יום התנדבות בעמותת סל"ק  503
ההתנדבות ביום   -חלוקת מזון )מוצל( למשפחות נזקקות  

 העירוני. שישי בשוק 

פעילות הארגון עונה על ערכי הקיימות )כלכלה, חברה,  
סביבה( בעצם כך שהיא עושה שימוש במזון מוצל ובכך  

חוסכת במשאבים מצמצם פסולת, מייצרת ייעול של  
  המערכת הכלכלית ועושה בהם שימוש חברתי

סלפי במפגש / תמונה מקורית וספרו מה  
 היה שם 

 100 אקטיביזם 

504 
שיחת היכרות עם תא סטודנטיאלי סביבתי  

 לבחירתכם.ן  

פלסטי"ק, מגמה ירוקה, מהנדסים ללא גבולות וכו'. עקבו  
אחר פעילות התאים הסטודנטיאלים והצטרפו לפעילות  

 לדוגמא. 

סלפי במפגש / תמונה מקורית וספרו מה   
 היה שם 

 100 אקטיביזם 

 שיפור נראות  הסביבה הקרובה 505
לפועל של יוזמת ניקיון במרחב הציבורי בקרבת  הוצאה  

 הבית או בטבע 
פסולת במרחב הציבורי היא מפגע אסטטי, תברואתי  

 ואקולוגי.  

העלו פוסט ובו ציינו את כמות שקיות  
הפסולת שאספתם והממצאים הכי הזויים  
 שמצאתם. צרפו תמונות ממהלך המשימה. 

 100 אקטיביזם 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  קצרה הרחבה  תיאור  

 עם כלים רב פעמים, כן?  פיקניק בחיק הטבע )כולל טבע עירוני(   601

מחקרים מצביעים כי שהייה בחיק הטבע מבטיחה בריאות  
טובה יותר, בעלת השפעות פסיכולוגיות חיוביות, מחזקת  

ומגיברה את הקשר בין האדם לסביבה ואת תחושת  
 השייכות 

תמונה, סיפור מאיפה הכלים ומהי נקודות  
 החן שבחרתם לעשות בה פיקניק 

 50 טבע 

  טיול במקטע לבחירה של סובב באר שבע  602

יציאה אל הסביבה הקרובה מראה לנו שגם הטבע הקרוב  
הוא מרשים בדרכו שלו. הכרות עם הסביבה הקרובה  

המעטים  מגבירה את הזיקה והאכפתיות לערכי הטבע 
 שעוד נותרו לנו. 

תיאור מקטע הדרך שבחרתם, צילום של  
 צמחי בר, בעלי חיים, נוף.... 

 75 טבע 

 הכנת פצצות זרעים  603
תוכלו להעזר במדריכים המופיעים באינטרנט כיצד להכין  

פצצת זרעים. שימו לב שהנכם בוחרים רק זרעים של מינים  
 אשר אינם נחשבים פולשים! 

תפוצת המינים המקומית נקטעת ומצטמצטת בגלל פיתוח  
 עירוני מואץ, העדפה של גינון מנוהל.  

שיתוף המדריך להכנה, מהם הזרעים  
 שהשתמשתם  

 75 טבע 

   לשתול עץ  604

עץ אחד הוא מערכת אקולוגית שלמה.עץ הוא עדיין  
האמצעי היעיל ביותר לקיבוע פליטות גזי חממה, מיתון  

הטמפרטורה, מתן צל, ומשמש גם כבית גידול למגוון  
 ביולוגי לא מועט.  

 100 טבע  צילום + תעודת זהות לסוג עץ הנבחר 



 

 

 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

 כביסה בתוכנית חסכונית   701
ישנן מספר גישות לחסוך במים  ובאנרגיה בתהליך  

 הכביסה. חפשו בגוגל הקרוב לביתכם.  

צריכת החשמל של מכונת הכביסה )ובמיוחד המייבש( היא  
אחת מהגבוהות במוצרי הבית, והיא מושפעת מבחירת  

ממוצרי הכביסה אינה  תוכנית הכביסה. גם השימוש בחלק 
בהכרח ידידותית לסביבה מכיוון שמכיל חומרים הגורמים  

 לעליה בחומציות מערכות המים. 

ציינו מהי שיטת הכביסה שבחרתם, ובאיזה  
 משאבים היא חוסכת.  

 5 יום יום 

702 
שימוש בבקבוק מים רב פעמי במהלך כל  

 האתגר 
 משימה זו תקבל ניקוד רק פעם אחת במהלך התחרות.  

- החשובים יותר ב  R-הדוגמא הפשוטה ביותר לשני ה
Reduce Reuse Recyle 

 5 יום יום  תמונה מקורית עם הבקבוק 

 ותרו על שקית בכל קנייה  703
שאלו את עצמכם האם אתם באמת צריכים שקית? האם  

ללא שקית  תוכלו להשתמש בשקית רב פעמית במקום? או 
 ככל?

ניילון, ומוצרי פלסטיק על שלל סוגיו מהווים מטרד אקולוגי  
ומפגע נופי לא קטן. גם שקית רב פעמית אגב היא לא  

 צרכו במתינות.  -פתרון קסם  

צלמו את המוצר שקניתם + ספרו מה היה  
 הפתרון שמצאתם. 

 5 יום יום 

704 
שימוש בסבון/שמפו מוצק במקום רכישה  

 בבקבוק פלסטיק של נוזלי 
שימוש במוצרים מופחתי אריזות מפחית את כמות הפסולת   

 אותה אנחנו מייצרים. 
 15 יום יום  צילום 

   צעדים ביום  10,000עמידה ביעד של  705
זה טוב לבריאות, זה מצמצם את טביעת הרגל הפחמנית  

כתוצאה מאי שימוש בתחבורה ממונעת ומעודד מרחב  
 עירוני חי יותר! 

צילום מסך באפליקציית ספירת  הצגת 
צעדים בפלאפון + פירוט המסלול )מאיפה  

או צילום של  \ לאיפה הייתי אמור להגיע( ו
 נתוני אפליקציה 

 25 יום יום 

706 
הפרדה במקור של הפסולת הביתית לפי  

 הזרמים הרלוונטים 
 הכינו אמצעיים להפרדה אצלכם בבית  

שלכם? האם  האם אתם יודעים באמת מהו נפח הפסולת 
 אתם צורכים מדבר אחר יותר מאשר אחר? 

 25 יום יום  תמונה+ פירוט 

 תחבושות בד, מונקאפ....  שימוש במוצרי הגיינה רב פעמיים  707
ההשפעה הסביבתית שמייצרים מוצרים הגיינה חד פעמיים  

 מתחילה בשלב ייצור המוצר ונמשכת על השלכתו 
תצלום של המוצר / חווית משתמש/  

 איפה רוכשים? \ דיסמלצה \המלצה
 25 יום יום 

 הכנת קוסמטיקה טבעית  708
החליפו את קרם הלחות, הדאורדרנט או השמפו שלכם  

 באלטרנטיבות מסרתיות, ביתיות וממרכיבים טבעיים. 

תעשיית הקוסמטיקה התעשייתית המתשמשת בחומרים  
תעשייתים היא צרכנית גדולה של מים, שינוי כיסוי קרקע  

ותורמת בין היתר לפסולת, אריזות ולעיתים גם בודקת את  
 מוצריה על אורגזנימים אחרים.  

תמונה של המרכיבים בהם השתמשתם  
לפני, תמונה שלכם מהלך ההכנה + קישור  

 ון מתכ  \לאיך מכינים 
 50 יום יום 

     ניקיון הבית בחומרים טבעיים  709
תמונה של מרכיבי חומרי הניקיון החלופיים  

 והסבר לאיך משתמשים ואיך מכינים  
 75 יום יום 

 תיעוד היום הצרכני שלי  710
עריכת יומן הוצאות יומי. רשמו כל הוצאה כספית קטנה  

 כגדולה

נובעת מצריכה, או  רוב ההשפעה הסביבתית האישית שלנו 
צריכת יתר. האם אנחנו צורכים מה שאנחנו    -יותר נכון  

 בדיוק צריכים? כמה כסף אנחנו מוציאים על האקסטרות? 

שיתוף יומן ההוצאות או קטעים ממנו + מה  
 למדנו על הצרכנות היומיומית שלנו 

 75 יום יום 

 תרגול ורכישת כישורי תיקון   711
באופניים, סריגה של שקיות  תפירה, החלפת גלגל ברכב או 

 ניילון וכו 

פעם היינו מתקנים מוצרים. היום יותר קל לקנות חדש  
ולסגור את הסיפור, אבל בעקבות זה כישורי חיים ואומנות  

 מסורתית שהחזיקו שנים הולכים לאיבוד 

מה למדתם? ממי? מה היה הצורך שלכם?  
 צילום התוצר 

 75 יום יום 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

1000 Wild card 
הצעה של רעיון למשימה שלא חשבנו עליה ולא מופיעה  

 פה. כרוך באישור מארגני התחרות. 
 הסבר על הרעיון + תיעוד + תמונה   ספרו לנו! --אנחנו לא יודעים 

ניקוד משתנה  
בהתאם לדעת  

מארגנים, מזכה  
 בונוס בנק' 

 

 



 

 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

801 
רכישה של פריט יד שניה במקום פריט  

 חדש הנחוץ לכם  

שימו לב! אין הכוונה במשימה זאת לעודד צריכה עודפת.   
אלא להעניק משך חיים נוסף לפריט )חולצה, רהיט, כל  

בעבר בעלים אחרים. זאת במידה  דבר אחר( אשר היו לו 
 והדבר באמת נחוץ לכם. 

ייצור פריטים חדשים היא פעולה הדורשת המון אנרגיה  
)מדלקים ממקור פוסילי(, מים ועוד משאבים בכל שרשרת  

הייצור. הפחתה של רכישת חדש תשאיר יותר חומר  
 במערכת הטבעית וגם לא תוסיף פסולת וזיהום. 

הפריט אצלי   צילום מאיפה הגיע וצילום של 
 בשימוש והסבר מאיפה נרכש 

 5 צרכנות

802 
רכישה של קפה/ שתיה חמה בכוס רב  

 פעמית מהבית 
 כי קפה בחד פעמי זה לא באמת טעים.  

כוסות חד פעמיות מכילות פלסטיק )כן גם אלו מהנייר(. זמן  
שנה.   500-הפירוק של פלסטיק מוערך על ידי מחקרים כ

 האלו?דקות  5-היה שווה את ה

תמונה האם הצלחתם + שתפו מה היו  
 התגובות שקיבלתם לאחר הבקש 

 5 צרכנות

803 
קניות בתפזורת עם שקיות/קופסאות  

 מהבית 
 אריזות כבר אמרנו?   

תמונה של מה נקנה +פירוט  )מילולי(  
 וסלפי ממקום הרכישה 

 10 צרכנות

 להשאיל ספר במקום לקנות  804
תשכחו להחזיר. תוכלו להעזר  ! רק אל INכי ספריות זה 

 ברשימת הספרים המומלצים שלנו. 

לאחרונה עולה קרנה של הכלכלה השיתופית, יותר ויותר  
אנשים משחררים את הצורך להיות הבעלים הבלעדי של  

פריטים. אנחנו בתהליך נפלא של מעבר מכלכלת מוצר  
 לכלכלת שירות 

 10 צרכנות תמונה + פירוט מאיפה הושאל 

805 
רכישה של סבון ושמפו ו/או מוצרי מזון  

 באריזות חסכון לצמצום אריזות  
  

צדדית. מצד אחד הן פסיכולוגיות  -אריזות חסכון הן חרב דו 
מעודדות צריכת יתר )יש, אז למה לא להשתשמש( מצד  

שני הן יעילות בצמצום אריזות. דייקו את הצורך שלכם וקנו  
 בהתאם. 

 15 צרכנות ליטר(   2 צילום + הסבר ) אריזה של לפחות

806 
פרטים שלא בשימוש   5הוצאת לפחות 

מהבית ו/או הארון ומציאת בית חדש  
 בשבילם 

דייקו את המתלחה שלכפ. לכולנו יש יותר פריטי לבוש  
 מאשר שאנחנו באמת לובשים. 

שפע ועומס הם אחד מסממני התרבות של העולם   
 המערבי החוטא בצריכה עודפת. 

צילום ופירוט של הפריטים ותיעוד המסירה  
ליעד החדש )תמונה/ צילום מסך/ קבלה/  

 משהו אחר(  
 25 צרכנות

807 
השאלה של ציוד באופן שיתופי במקום  

 קניה  
תוכלו לעשות זאת באמצעות מיזם הכלבויניק, או בצורה  

 פאשן של השאלה מחברים, שכנים ועוד.  -האולד

לאחרונה עולה קרנה של הכלכלה השיתופית, יותר ויותר  
אנשים משחררים את הצורך להיות הבעלים הבלעדי של  

פריטים. אנחנו בתהליך נפלא של מעבר מכלכלת מוצר  
 לכלכלת שירות 

ם המשאיל + הסבר קצר על  סלפי עם הגור
 הצורך לשמו השאלתי 

 25 צרכנות

 מחדוש של פריט קיים  808
טיוב ופינטרנט מפוצצים ברעיונות למחדוש. הפתיעו  -יו

 אותנו! 

לכל חפץ בעולם יש יותר מגלגול אחד. הענקת חיים חדשים  
למוצרים מזיווית קצת שונה תרחיק אותו מאתר המטמנה  

 הקרוב. 
 צרכנות +אחרי + הסבר תמונת לפני 

ניקוד  
משתנה 
בהתאם  
לדעת  

 מארגנים 

 

קוד  
 משימה

 ניקוד  נושא  תיעוד נדרש  למה זה בר קיימא?  הרחבה קצרה  תיאור  

 יצירה מחומרים ממוחזרים  901
חפשו בגוגל הקרוב לביתכם פתרונות יצירתיים לשימוש  

 בחומרים שיש בכל בית.  
אבל למה הזבל שלנו לא   - זבל של אחד הוא זהב של אחר 

 יכול להפוך לאוצר כבר אצלנו בבית? 
 50 פסולת  תמונה לפני ואחרי + הסבר 

 חקר  הפסולת הביתית   902
על  לפני שזורקים את הפסולת בבית, נסו ללמוד קצת 

הרגלי הצריכה שלכם מהצד ההפוך! שימו ככפות לשים   
 ולאפיין מה יש בתוך שקית הפסולת הביתית שלכם 

כל פעולה אנושית מייצרת פסולת, זה בלתי נמנע. השאלה  
 כמה, איזה וכמה מתוכה ניתן לצמצם? 

 75 פסולת  תמונה הרכב הפסולת + פירוט והסבר 

 אבל למה בעצם? - השקית כבדה  הביתית שקילה ומיון  של הפסולת  903
פסולת היא לא רק נפח, היא גם משקל. ומשקל הפסולת  

 משתנה על פי הרכב הפסולת.  

מס' ימים   -תמונה + ציון המשקל + פירוט 
שלקח למלא את השקית, האם הפסולת  

לספר איך עשיתי מספר נפשות  מופרדת,  
 במשק הבית ועוד 

 75 פסולת 

 


