לא! לכוסות החד פעמיות

הקטינו את כמות הפסולת

עוברים לנורות חדשות

מכוונים את המזגן

כולנו התרגלנו להשליך
לפח מוצרים בקלות רבה
מדי .רכישת מוצרים חדשים
והשלכתם לפח באופן
מתמיד ,גורמים לעלייה
בכמות פליטת גזי חממה.
בואו נלמד להקטין את
כמות הפסולת שאנו
מייצרים.

שינוי של  2מעלות
בתרמוסטט של המזגן,
יפחית במידה ניכרת את
כמות פליטת ה co2 -של
משק הבית ויביא לחסכון
משמעותי בחשבון החשמל.

כביסה נבונה

הייצור ,ההובלה
וההטמנה של כוסות חד
פעמיות הם כמו עצם
בגרון של כדור הארץ
שלנו .כל ילד ,חניך
ומדריך יוכל ליהנות
מכוס אמתית וקבועה
שתשמש אותו בכל פעם
שיבוא .זה גם יותר כיף!

לאהוב לכבות

נורות הליבון הרגילות
מבזבזות את רוב
האנרגיה שהן צורכות על
חום ולא על הפקת אור.
נורת  CFLהחדשה
מחזיקה מעמד זמן ארוך
יותר ותחסוך לכם כ-
 80%מצריכת החשמל.

למחזר יותר

בלי עטיפה בבקשה

כל נייר או ניילון
שמשתמשים בו
לעטיפה מוצא במהרה
את מקומו בפח .לא
צריך עטיפה לכל דבר!
בפעם הבאה ,נבקש
את המוצר ללא עטיפה
בכלל.

כבסו את הבגדים
במים פושרים! הקפידו
לא לעלות את
טמפרטורת המים מעל
ל 38-מעלות צלזיוס

כיבוי מכשירי החשמל
שאינם בשימוש .פשוט
להתרגל להוריד את
המתג של האור,
המזגן ,הטלוויזיה
ושאר החשמלים יביא
לחסכון של אלפי טון
פחמן דו חמצני בשנה.
גם ככה סיימנו
להשתמש בהם כרגע.

אנו ,שכל היום גוזרים,
מדביקים ומציירים
מבזבזים המון נייר.
הציבו שלושה ארגזים
בק"ן אשר כל אחד
מיועד למחזור נייר,
בקבוקים ופחיות .כולם
יהנו להיות אחראיים
לרוקן את הפחים וזו
גם הזדמנות לאסוף
כסף.

שאלון טביעת הרגל האקולוגית שלי
 1.באיזה תדירות את/ה אוכל/ת אוכל מן החי? (בשר ,עוף ,דגים ,ביצים ,מוצרי חלב)
אף פעם  0נק'
לעיתים רחוקות( .צמחוני/ת – לא אוכל/ת בשר ועוף ,אוכל/ת מדי פעם ביצים/מוצרי חלב)  10נק'
לפעמים( .לרוב בלי בשר ועוף ,ביצים/מוצרי חלב כמעט כל יום)  20נק'
בדרך כלל (בשר פעם או פעמיים בשבוע)  30נק'
פעם ביום (בשר כל יום)  40נק'
כמעט בכל ארוחה (בשר וביצים/מוצרי חלב)  60נק'
2.כמה מן האוכל שאת/ה אוכל/ת הוא אוכל מעובד ,ארוז או מיובא ?
מעט מאוד .רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא לא מעובד ,לא ארוז ומגודל בישראל  0נק'
כרבע  30נק'
כמחצית  80נק'
כ 130 3/4-נק'
רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא מעובד ,ארוז ומגיע מרחוק  180נק'
3.כמה פעמים בשבוע את/ה אוכל/ת מחוץ לבית ?
פעם בשבוע  0נק'
פעמיים-שלוש בשבוע  10נק'
כל יום  20נק'
4.עד כמה האוכל באכילה בחוץ מתבסס על מזון מעובד או מיובא?
אוכל/ת בעיקר אוכל מקומי לא מעובד (למשל ,חומוס ,פלאפל ,סביח)  0נק'
אוכל/ת לעתים רחוקות במסעדות מסוגים שונים  10נק'
אוכל/ת לעתים קרובות ארוחות במסעדות יוקרה  20נק'
אוכל/ת לעתים קרובות במזללות של מזון מהיר (למשל ,מקדונלדס)  30נק'
5.האם את/ה ממחזר/ת אשפה ?
כלל לא  80נק'
רק פלסטיק לכלובים ברחוב  60נק'
פלסטיק לכלובים ומחזיר/ה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור  40נק'
פלסטיק לכלובים ומחזיר/ה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור ,וכן בטריות  30נק'
ממחזר/ת פלסטיק ,נייר ,בטריות  20נק'

מפריד/ה זבל אורגני לקומפוסט  10נק'
מפריד/ה זבל אורגני לקומפוסט וממחזרת פלסטיק ,נייר ,בטריות  0נק'
6.האם את/ה חוסך/ת חשמל ?
כן ,הן בהתנהגות והן בצרכנות נבונה ,ובידוד הבית  0נק'
כן ,בהתנהגות האישית למשל מכבה אורות ,לא מחמם/ת או מקרר/ת את הבית מעבר למידה
סבירה  10נק'
כן ,דואג/ת לבידוד טוב של הבית  20נק'
כן ,קונה מכשירי חשמל יעילים  30נק'
לא  70נק'
7.האם את/ה חוסך/ת מים ?
כן ,בהתנהגות היומיומית וגם אביזרי חסכון בבית  0נק'
כן ,בהתנהגות היומיומית  20נק'
לא

 60נק'

 8.מהו אמצעי התחבורה שבו את/ה מגיע/ה לעבודה/ללימודים ?
ברגל או באופניים  0נק'
בתחבורה ציבורית או בהסעות מאורגנות  30נק'
ברכב פרטי או במונית עם עוד אנשים  50נק'
ברכב פרטי או במונית לבד  100נק'
9.בממוצע ,מה המרחק שאת/ה נוסע/ת ברכב פרטי במשך שבוע ימים (אם כנהג/ת ואם כנוסע/ת ?)
 0ק"מ  0נק'
 10 - 50ק"מ  10נק'
 50 - 150ק"מ  30נק'
 150 - 300ק"מ  70נק'
 300 - 500ק"מ  120נק'
 500ק"מ ויותר  300נק'
10.האם יש ברשותך רכב ?
אין ברשותי כלי רכב ממונע כלשהו  0נק'
אופנוע  20נק'
מכונית קטנה  50נק'

מכונית משפחתית  80נק'
מכונית גדולה  120נק'
רכב שטח  160נק'
11.בממוצע ,כמה שעות את/ה טס/ה במהלך שנה אחת ?
 0שעות  0נק'
 5שעות  30נק'
 10שעות  60נק'
 25שעות  150נק'
 50שעות  300נק'
12.בממוצע ,כמה זמן את/ה נוסע/ת ברכב יחד עם אדם אחר ?
בדרך כלל  0נק'
כמעט תמיד ( 75%מהזמן)  20נק'
חצי מהזמן  50נק'
לעתים ( 25%מהזמן)  80נק'
בדרך כלל לא  100נק'
13.באיזו קטגוריה נמצא סוג הדיור שבו את/ה מתגורר/ת ?
בית צמוד קרקע  80נק'
בית דו-משפחתי או דירה בבניין עם עד  4דירות  30נק'
דירה בבניין רב קומות  0נק'
14.מהו הגודל של ביתך ?
 40מ"ר או פחות  0נק'
 40 - 60מ"ר  10נק'
 60 - 100מ"ר  20נק'
 100 - 150מ"ר  30נק'
 150 - 200מ"ר  40נק'
 200מ"ר או יותר  70נק'
 15.האם את/ה נוהג/ת לקנות דברים שאינם באמת נחוצים לך ?
אף פעם לא  0נק'
לעתים רחוקות  20נק'

לעתים קרובות  80נק'
הארונות שלי מלאים בדברים שאיני משתמש/ת בהם  100נק'

תוצאות:
כמה כדורי ארץ היו חוצים כדי לקיים את החיים האנושיים אם
כולם היו חיים באותה רמת חיים כמוך?

