
 
 
 
 

 
 
 

 אני ואיכות הסביבה
 

 
 שתתפים למ  חוברת

 כתב: דן קינן 
 

 

 
 



 בחן את עצמך: את/ה ואיכות הסביבה 

 
תה גמרת לאכול פאלפל. הנייר בידך ובכל האזור אין ע את/ה מהלך/ת ברחוב. זה

 פח אשפה. מה את/ה עושה בנייר?
 . מחזיק/ה בו עד שבסופו של דבר, כנראה, אגלה פח כזה.1
 מקום בו זרוקה פסולת ומשליך/ה את הנייר שם.. מחפש/ת 2
 . משליך/ה מיד, לא חשוב לאן זה יפול.3

את/ה עדיין ברחוב ורואה כיצד מישהו אחר משליך על המדרכה עטיפה של  

 גלידת טילון. מה תעשה/י?
 . אגש אליו ואעיר לו.1
 . ארים את העטיפה ואשליך לפח הקרוב.2
 . שום דבר. זה לא ענייני.3

חוזר/ת הביתה ורואה את הכניסה מטונפת בעלונים/ את/ה 

 עיתונים/ ניירות. מה תעשה/י?

 . אנקה את הכניסה.1
 . אבקש מההורים שידברו עם המנקה.2
 . שום דבר. אין לי זמן וזה לא התפקיד שלי.3

האם היית מוכן/ה להתנדב לצאת בחופש הגדול למחנה  

 עבודה, שמטרתו ניקוי חופים ויערות?

 ות רבה.. בהתלהב1
 . אם לא יהיה לי משהו חשוב יותר לעשות, למה לא?2
 . מה פתאום, יש מי שאחראי לכך.3

יד על הלב: כשאת/ה עורך/ת מסיבה אצלך בבית, האם את/ה מקפיד/ה לא  

 בלילה? 12לעשות רעש אחרי 

 . אני מקפיד/ה מאוד.1
 . לא תמיד, רק אם אני שם/ה לב לשעה.2
 . בכלל לא.3

וצב ליד ביתך מיכל לבקבוקי פלסטיק, האם תקפיד/י להשליך בו במידה ויש או י

 את בקבוקי הפלסטיק הריקים?
 . בוודאי.1
 . רק אם יהיה לי זמן.2
 . לא!!!3

 
 תן/י לעצמך ציון!

 
 



 סכם/י את המספרים שליד התשובות אשר בחרת וראה/י היכן את/ה עומד/ת.
 
 נקודות: 9עד  6 ⚫
 

איכות הסביבה ושיפורה ומוכן/ה לעשות למען מטרה זו הרבה  את/ה חסיד/ה מושבע/ת של שימור

מאוד. עד כדי כך שאפילו לא קשה לך לוותר על נוחות ורמת חיים. האם חשבת להצטרף לאחד מן 

 הארגונים העוסקים בשמירה על הטבע ואיכות הסביבה?!

 
 נקודות: 12עד  10 ⚫
 

וטיפוחה. את/ה גם מוכן/ה לעשות  עקרונית יש לך מודעות רבה לצורך בשמירת איכות הסביבה

משהו, אך לא לצאת מגדרך. אם את/ה נמצא/ת בסביבה הפתוחה לרעיון זה את/ה משתף/ת 

 פעולה, אולם אינך נוטל/ת יוזמה משלך.

 
 נקודות: 15עד  13 ⚫
 

כשאת/ה גלוי/ה עם עצמך, את/ה מודה כי כל נושא איכות הסביבה אינו חשוב לך במיוחד ובוודאי 

אינו ממריץ אותך לעשות משהו בנידון. אבל מאחר ובחברה רווחות דעות אחרות, את/ה מוכן/ה 

 להכנע ללחצי הרוב ולהעמיד פנים כי אתה משתף פעולה בלב שלם.

 
 נקודות: 18עד  16 ⚫
 

עניין בנושא איכות הסביבה. לא ממש משנה לך אם סביבתך נקיה או מלוכלכת. אין לך שום 

מבחינתך יש גורמים האחראים לנקיון הסביבה והם אלו האחראים לכך. את/ה לא מבין/ה מדוע 

 אנשים עושים כזה עניין גדול מכמה ניירות.

 

 



 

 

 מדוע לשמור על איכות הסביבה:
 

 הסיבה ה"אגואיסטית" .1
 
 

רומסים, ומכאיבים ומשחיתים כאשר אנו "
אנו עושים זאת לא לטבע ולא לארץ, לנו 

 עמוס קינן. אנו מעוללים זאת"
 

 

 חברותא

טבע בכל זיק לספרו אחד לשני כיצד לדעתכם האדם  מ. 1
 ?או בכל דרך אחרת  צמחים אוזוןהקשור לחיות 

לנו אנו  .לא לטבע ולא לארץש" אנו עושים זאת  כתב נ. 2
זה בסוף משפיע טבע אם אנחנו מזיקים לדוע מעוללים זאת. מ

 עלינו?

 

 



                                      

 

"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על 

כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין 

הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל 

 שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" ותחריב את עולמי, 

 )קהלת רבה פרשה ז' כח(                                                                                                 

 

 בחברותא 

 קשה לתקן? " יהיה אם נקלקל"  ,בטבע ובין בני אדם לדעתכם אלו דברים  

 

 

בידינו לעבדה היא נתנה   .הארץ הזאת אינה שלנו"

 ולשמרה, ורק כך ורק אז היא גם הארץ שלנו."

 (  עמוס קינן)                                                         



 

 

 . לדורות הבאים3

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  -בחברותא
 מה הסיבה לא לדאוג לטבע לפי הטקסט שלפניכם?


