ירוק הוא הצבע שלנו

מדריך כללית לאורח חיים ירוק
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עובדים יקרים,
נושא איכות הסביבה נמצא על סדר היום הארגוני שלנו כבר תקופה ארוכה ופעילותנו
הרבה בתחום זיכתה אותנו בחודש יוני השנה בפרס “מצוינות סביבתית“ מטעם השר
להגנת הסביבה.
כארגון מוביל בתחום הבריאות ,אנו דוגלים בשמירה על בריאות הסביבה (החיסכון
באנרגיה ,הטיפול הנכון בפסולת ,המודעות לנושא המחזור וכן הלאה) ,באותה מידה
שאנו מטיפים לשמירה על הבריאות האישית .בשני המקרים ,מדובר באחריות אישית
שכל אחד מאתנו צריך לקחת ,ובפעולות מניעה שחובתנו לעשות .איכות הסביבה ,אני
רוצה להזכיר ,קשורה קשר הדוק לאיכות ובריאות חיינו וחיי משפחתנו.
כולנו גאים על כך שהכללית מובילה תרבות ארגונית ,ששמה בראש סדר העדיפות שלה
את הדאגה לטבע ולסביבה ,ומיישרת קו עם הסטנדרטים המתקדמים בעולם בצמצום
ומניעת נזקים בתחום זה.
אני מוצא בחוברת זו תועלת רבה ,בהיותה חוברת פרקטית ,השמה דגש על המעשה
לצד ההלכה .תמצאו בה מאגר עשיר של רעיונות ,טיפים והמלצות (קלים ונוחים
ליישום) של מה ואיך אתם יכולים לעשות על מנת לתרום את חלקכם בשמירה על
הסביבה.
אני מבקש להביע את הערכתי הרבה למובילים את התחום ,ולכל המצטרפים אליהם
בפעולה לקידום איכות הסביבה.
אלי דפס
מנכ“ל הכללית
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עובדים יקרים,
תחת הסיסמה “ירוק הוא הצבע שלנו“ ,מובילה חטיבת הלוגיסטיקה והתשתיות את פעילות
הכללית למען איכות הסביבה ,והיום מהווה הכללית דוגמה לארגון ענק המוביל שינוי עמוק
בתוכו למען הסביבה בה הוא נמצא ופועל ,ושתוך זמן קצר יחסית הגיע להישגים משמעותיים
וראויים.
הפרס בו זכתה הכללית מטעם הנשיא והשר לאיכות הסביבה מחייב אותנו לפעול ביתר שאת.
כדי שתנופת העשייה תימשך ,חשוב שכולנו נזכור“ :כללית ירוקה“ אינה רק סיסמה .בתחום הזה
במיוחד ,הרבה מאוד תלוי בנו עצמנו .מדובר לא רק במחויבות ארגונית ,כי אם באחריות אישית
של כל אחת ואחד להשפיע בסביבתו הקרובה.
אני מאמין שנושא זה חשוב לכולנו ,קודם כל ברמה האישית ,משום שאיכות הסביבה היא חלק
מהירושה שנשאיר לדורות הבאים .מה שאנחנו ,כל אחד מאיתנו ,נעשה או לא נעשה היום ,ישפיע
ישירות על איכות חייהם ובריאותם של ילדינו ונכדינו כבר בעתיד הלא רחוק .אם נחשוב ירוק,
נתרום לחיים בריאים יותר וטובים יותר לכולנו!

ברוכים הבאים,
בהגדרה ,איכות הסביבה הוא מונח המתייחס ליחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית או
זו שנוצרה על-ידו .בעבר ,התמקדה הפעילות בתחום זה בפעולות שימור בלבד .אלא שבמשך
השנים גילו כי הבעיות רחבות הרבה יותר משמירה על הטבע .עם הזמן ,התפתחה ההכרה כי
בעיות הסביבה קשורות ישירות לבריאותנו ,ביטחוננו ואיכות חיינו היום ובעתיד.
כארגון הבריאות הגדול בישראל ,לקחה על עצמה כללית מחויבות חוצת ארגון ,לפעול למען
שמירה על איכות הסביבה למען איכות החיים ,תוך צמצום מקסימלי של נזקי האדם והתעשייה
ושימוש אחראי ומושכל במשאבי הטבע.
הסביבה זה אנחנו
על מנת לשמור על איכות חיינו וחיי ילדינו היום ובעתיד ,אנחנו חייבים לנהל אורח חיים ירוק.
המתכון לכך הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים :כל מה שצריך כדי לעשות את השינוי הוא
קורטוב של מודעות ואכפתיות ,רצון להשפיע ,ושינוי קל בהרגלי הצריכה והשימוש שלכם.
זהו .ברוכים הבאים.
כשמדברים על איכות הסביבה ,קיימים מספר מושגי יסוד החוזרים על עצמם .כדי שתיכנסו
בקלות לעניינים ,ריכזנו עבורכם את המרכזיים שבהם:
מושגים

הסברים

בחוברת זו גיבשנו כלים מעשיים שנוכל להפעיל כדי לממש את המחויבות שלקחה על עצמה
הכללית ואת האחריות האישית בתחום השמירה על הסביבה.
החוברת יכולה לסייע לכולנו לקחת חלק פעיל במאמץ לו שותפים כיום אזרחי העולם כולו.

אפקט החממה

הצטברות של גזים באטמוספרה שגורמת להתחממות כדור הארץ

זיהום אוויר

נוצר מפליטה של רכבים ,מפעלים ,תעשיות וגורמים טבעיים (כמו
התפרצויות געשיות)

אני מודה מראש להיענותכם ונשמח לרעיונותיכם.

חקלאות ומזון אורגני

חקלאות שאינה עושה שימוש בחומרי הדברה ודישון המזיקים לסביבה

גדי כהן – סמנכ“ל
ראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

טביעת רגל אקולוגית

השפעתו השלילית של האדם והתעשייה על הסביבה

יערות הגשם

כריתה לא מבוקרת של יערות גשם לצרכי חקלאות ושימוש בעץ ,גורמת
לבליה והרס של המאזן בטבע ,ותורמת להתחממות כדור הארץ

מיחזור

תהליך עיבוד של חומרים לשם שימוש מחודש בהם

נזקי קרינה
פסולת
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נזקים המתבצעים מקרינת ציוד ותשתיות כמו אנטנות ומכשירים
סלולאריים ,מכשירי חשמל וקווי מתח גבוה ,וגם מקרינה מזיקה של השמש
פסולת שתהליך התכלותה ארוך וגורם נזק סביבתי עצום .השיטות
הנפוצות לטיפול :הטמנה ,שריפה ומיחזור
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מבנה המדריך תוכן עניינים
המדריך מחולק ל  6קטגוריות:
ירוק בבית ● ירוק ביום יום ● ירוק במשרד
ירוק בדרך ● צרכנות ירוקה ● פנאי ירוק
בכל קטגוריה הכנסנו קצת רקע סביבתי ,כדי
שנבין עבור מה כל המאמץ ומה מידת התועלת
הסביבתית בצעד המוצג.
לכל נושא עליו אנו מדברים הוספנו סמליל
(אלמנט גרפי המייצג את המסר הרלוונטי),
שיקל עליכם לזהות את הנושא ולבחור את
הטיפים המעניינים אתכם ,לפי המפתח הבא:
סמליל הבריאות מראה צעדים ירוקים
שיכולים להביא גם לתועלת בריאותית,
לנו ולסובבים אותנו – להיות ירוק וגם בריא.
סמליל החסכון מראה צעדים ירוקים שגם
חוסכים כסף – להיות ירוק וחסכוני.
סמליל החדשנות מראה צעדים חדשניים,
בד״כ מיועד ל״מתקדמים״ המוכנים לבצע
שינויים מקוריים – להיות ירוק עמוק.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה  ,מועילה ו...ירוקה
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גם בבית אנחנו חושבים ירוק:

לא צורכים  -לא משלמים
•ניתוק מלא של מכשירים חשמליים במקום השארתם במצב “סטנד-ביי״ ,יחסוך  6-10%מחשבון
החשמל הביתי שלכם.
•השארת שקע המיקרוגל בחשמל יכולה להביא למצב בו כמות החשמל הנצרכת להצגת השעה
במכשיר גבוהה יותר מהכמות הנדרשת לחימום המזון.
במילים אחרות :נתקו ותחסכו!

בעיה :בכל פעולה שאנו עושים ,הדורשת חשמל או דלק ,אנו
למעשה צורכים אנרגיה .ייצור החשמל מתרחש ע״י שריפת
דלקים בתחנות הכח .כתוצאה מתהליך זה ,חלה עלייה ברמת
זיהום האוויר ופליטת גזי חממה התורמים להאצת התחממות
כדור הארץ.
פתרון :במספר פעולות פשוטות ,שלא ישפיעו כלל על הרגלי
הצריכה שלנו ,ניתן להפחית את צריכת החשמל ולקצץ
בחשבון החשמל החודשי בעשרות אחוזים.
זכרו :חוסכים אנרגיה – חוסכים כסף
שימוש ירוק במזגן
•בקיץ מומלץ לכוון את התרמוסטט לטמפרטורה של  25מעלות ובחורף תספיק טמפרטורה של  20מעלות.
•שינוי התרמוסטט במעלה אחת ,גורם לשינוי של כ 5%-בצריכת החשמל של המזגן.
•כדאי לשמור על מסנן נקי מאבק ולכלוך כדי שהמזגן יפעל ביעילות מרבית.
•הצללת החדר בקיץ תביא להפחתת עומס החום ולעבודה פחות מאומצת של המזגן.
•יש להפסיק את פעולת המזגן כשעוזבים את החדר לפרק זמן ארוך.
תאורה חסכונית
כדאי להחליף את הנורות הרגילות בנורות חסכוניות באנרגיה ,כמו פלורסנט או פלורסנט קומפקטית .נורות
אלה מעט יקרות יותר מנורות הליבון הרגילות ,אך יעילות הרבה יותר :הן מספקות פי  6-15יותר זמן שימוש
ב 80%-פחות צריכת חשמל.
גם בכללית מפחיתים
כללית מקפידה על מעבר לנורות פלורוסנטיות וחיסכון בחשמל .בבתי החולים סורוקה ,הרצפלד ,יוספטל,
גהה ,העמק ובילינסון כבר עברו לנורות  T5חסכוניות.
קונים מוצרי חשמל? חפשו את הדירוג האנרגטי ותחסכו
ניתן להשוות בין יעילות של מכשירי חשמל דומים ע״י דירוגם האנרגטי – מדד המצוין על גבי
רכישת מוצר בעל יעילות אנרגטית גבוהה ,חוסכת בצריכת החשמל במהלך השימוש בו .כשמדובר במוצרי
חשמל ,מדובר בשנים רבות של חיסכון.
המכשיר.1

1מדד יעילות אנרגטית מסומן באותיות  Aעד  ,Gכאשר ככל שהמקדם גבוה יותר ( ,)Aכך המכשיר פועל באופן יעיל יותר וצורך
פחות חשמל בזמן השימוש בו .בישראל חלה חובת הסימון בעיקר על מזגנים ומקררים ,אך בקרוב תורחב גם למכשירים אחרים
כמו מדיח כלים ,מייבש כביסה ,מכונת כביסה ותנור אפייה.
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עקרונות השימוש הירוק במקרר
המקרר והמקפיא נחשבים ל״זוללי״ חשמל משמעותיים בבית כיוון שהם פועלים  24שעות ביממה365 ,
ימים בשנה .תכירו את חמשת המ״מים ,שיעזרו לכם לייעל את צריכת האנרגיה שלהם:
•מיקום  -יש למקם את המקרר במקום מוצל ומרוחק ממקורות חום.
•מעלות  -יש לכוון את התרמוסטט במקרר לטמפרטורה של  5-7מעלות ולהשתדל להפחית את תדירות
ומשך פתיחת דלתות המקרר והמקפיא.
•מזון –
 לחכות שמזון חם יתקרר לטמפרטורת החדר לפני שמכניסים למקרר ,ארוז ומכוסה. הפשרת מזון קפוא בתא הקירור של המקרר מנצלת את הקור הנפלט ממנו תוך כדי ההפשרה. לא מומלץ למלא את המקרר במוצרים בבת אחת ,כדי למנוע עליית טמפרטורה. יש לוודא שהמקפיא מלא לפחות בשני שליש מנפחו ,כדי להבטיח פעולה יעילה שלו .מצד שני ,אסורלצופף בתוכו יותר מדי מזון וחשוב לאפשר זרימת אוויר חופשית בין המוצרים.
•מרווחים  -יש להקפיד על איטום המרווחים בין הדלתות והדפנות של המקרר והמקפיא ,ועל סגירה
הרמטית של דלתותיהם .איטום לא תקין ניתן לגילוי על-ידי הכנסת פיסת נייר בין מסגרת המקפיא
והדלת .אם הנייר יוצא בקלות כשמושכים אותו ,סימן שהמקרר אינו אטום כהלכה.
•מענה לצרכים  -יש לבחור מקרר שהוא גם חסכוני באנרגיה וגם מותאם בגודלו לצורכי המשפחה .ככל
שהמקרר גדול יותר ,הוא צורך יותר חשמל (גם אם הוא באותו דירוג אנרגיה ממקרר קטן ממנו).
שימוש יעיל וחסכוני בתנור
•הימנעו מחימום מוקדם של התנור כל עוד הדבר אינו נדרש במפורש במתכון.
•נצלו את התנור לאפייה של מספר מאכלים בו-זמנית ,על-ידי תוכנית “טורבו“.
•הימנעו מפתיחת דלת התנור במהלך עבודתו.
•הפסיקו את פעולת התנור כעשר דקות לפני הסיום והשתמשו בחום שנותר בו.

9

טיפים לכביסה וייבוש ידידותיים לסביבה
יש למלא את מכונת הכביסה והמייבש ,אך לא בצפיפות שתפגע באיכות הכביסה .שימו לב :קיימת אפשרות
להשתמש בתוכנית  Half Loadכשהמכונה אינה מלאה ,אך יש לזכור שתוכנית זו משתמשת ביותר
ממחצית כמות המים ,החשמל וחומרי הניקוי ,ולכן היא אינה יותר חסכונית.
•כדאי להשתמש בתוכנית עם טמפרטורה נמוכה יותר :תוכנית של  40מעלות במקום תוכנית של 60
מעלות יכולה לחסוך שליש מכמות האנרגיה הנצרכת ,עם אותן תוצאות ניקוי.
•בגדים ספוגים במים יש לסחוט טרם הכנסתם למייבש.
•מומלץ להשתמש בחבל כביסה במקום במייבש ככל שמתאפשר .כך ניתן לחסוך בחשמל ולהפחית כ3-
קילוגרם פליטות גזי חממה עבור כל מכונה.
•חשוב לנקות את מסנן המייבש לאחר כל הפעלה.
הידעת?

מכונת כביסה חסכונית יכולה לחסוך יותר מים במהלך חייה ,מהכמות שאדם שותה
לאורך כל חייו!

בידוד וזיגוג הבית
בית המבודד בצורה נאותה יכול להיות חם יותר ב 10-מעלות בחורף וקריר יותר ב 7-מעלות בקיץ.
בידוד טוב מושג באמצעות קירות חיצוניים מבלוקים מבודדים ,חלונות ופרופילים משופרים ,וסתימת
פתחים בקירות.
חימום מים מושכל
כדי לחסוך באנרגיה בשימוש בדוד חשמלי ,כדאי להתחשב בשלושה גורמים מרכזיים:
•תרמוסטט  -לפי חברת החשמל ,מומלץ לכוונן את התרמוסטט לטמפרטורה של  60מעלות צלסיוס.
כוונון לטמפרטורה גבוהה יותר ,מגדיל את איבוד החום מן הדוד ,מאיץ את הצטברות האבנית ,וכתוצאה
מכך מעלה את צריכת החשמל.
•משך זמן ההפעלה  -דוד שפועל זמן רב יותר ,מחמם כמות גדולה יותר של מים (ולא את המים
לטמפרטורה גבוהה משנקבע ,כפי שנהוג לחשוב) .על-כן ,לפני שמגדירים משך זמן הפעלה ,יש לקחת
בחשבון את כמות המים בהם משתמשים.
•ניקיון דוד שמש  -כדאי לנקות את הקולטים אחת לחצי שנה ולפתוח ניקוז מים להוצאת חלודה ואבנית.
קומקום חשמלי צורך חשמל רב בעת הפעלתו כדי לחסוך באנרגיה ובכסף מומלץ:
•למלא בקומקום את הכמות אותה מתכננים לצרוך .אין צורך למלא קומקום עבור כוס תה אחת ...קו
המינימום יספיק לשם כך.
•להסיר אבנית באופן תדיר .אבנית מקשה על מוליכות החום וכתוצאה הפך צריכת האנרגיה גבוהה יותר
בחימום קומקום שאינו נקי.
•לחמם מים באמצעות כיריים-גז במקום באמצעות חשמל.
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גם בכללית חוסכים באנרגיה
•מרכז לשיקום לוינשטיין הוא האחרון בין בתי החולים של כללית בו הוחלף דלק בעירה מזוט קל (דלק
על בסיס נפט) לגפ"מ ,שהינו סוג דלק ידידותי לסביבה .מתקן לייצור הקיטור משמש להסקת בניין
המאושפזים ולחימום מים לצריכה ,לבישול ולחימום הבריכה הטיפולית.
•בבתי החולים שלוותה ,גהה ובית רבקה הותקן מתקן המייצר מים חמים לצריכה ע"י שימוש במשאבת
חום .המתקן מבטל שימוש בסולר היקר ומונע ייצור גזי פליטה המזהמים את הסביבה.
•בבתי חולים העמק ,מאיר ובילינסון הוקמו מערכות סולאריות לחימום מי ההזנה לדוד הקיטור.
•בכל מוסדות כללית מונו נאמני אנרגיה ,האחראיים להתייעלות אנרגטית.
•הכללית מתכוונת למדוד את סך צריכת האנרגיה שלה (חשמל+דלקים) באמצעות מדידת “טביעת הרגל
הפחמנית״ (סך פליטות גזי החממה) במתקניה.
הידעת?

מחזור פחית שתייה אחת יכול לחסוך מספיק אנרגיה כדי להאיר נורת  100וואט
ל 4-שעות!

חוסכים במים
ישראל נמצאת בעיצומו של משבר מים חמור ,מהקשים בתולדותיה .בנוסף למאמצי ההתפלה
והקמת מתקני טיפול בשפכים של המדינה ,אנו יכולים לסייע לשמירה על מקורות המים ע״י
מספר פעולות פשוטות:
מונעים בזבוז מים מיותר
•התקנת חסכמים בברזים השונים בבית יכולה לסייע לחסוך עד  40%מצריכת המים בבית.
•תשומת לב לדליפות וטפטופים של מים .ברז מטפטף יכול להביא לבזבוז של כ 2,000-ליטר
מים בחודש.
•מקלחות קצרות יותר או אמבטיות רדודות יותר .מאפשרות לחסוך עד  400ליטר מים בשבוע.
•סגירת מים בין פעולות שונות :בין סיבון לשטיפת כלים ,בין גילוח/צחצוח לשטיפה ,וכן הלאה.
הדחה חסכונית
כ 40%-מצריכת המים הביתית משמשת להדחת אסלות.
כל הדחה מלאה משמעה  9ליטרים של מים ,ולכן שימוש בניאגרה דו-כמותית המאפשרת בחירה בין הדחה
מלאה לחלקית עשויה לחסוך עד  30%מצריכת המים להדחת האסלה.
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שימוש מושכל ויצירתי
•לפני הכניסה למקלחת ,בשעה שמחכים למים החמים ,אפשר לאגור את המים הקרים בגיגית או דלי
ולהשתמש בהם בהמשך – להשקיית עציצים ,שטיפת הבית ,מילוי הניאגרה וכדומה .ניתן לחסוך כך כ4-
ליטר מים בכל מקלחת.
•נותרו מים לאחר הרתחת ביצים קשות או החלפת מים באקווריום? ניתן להשתמש במים להשקיית
עציצים ,הם ייהנו מחומרי המזון (נוטריינטים) שבמים ,וכך כולם ייצאו מורווחים.
•מומלץ להשקות עציצים מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה כדי להימנע מאידוי המים בשעות החמות יותר
של היום.

רעיונות לצמצום ומחזור פסולת ביתית

כמות הפסולת הממוצעת שאדם מייצר בישראל היא כ 1.53-ק“ג ביום ,שהם כ 560-ק“ג בשנה .בישובים
מבוססים יותר מגיעים גם ל 4.5-ק"ג פסולת לאדם ביום .כמויות הפסולת הללו מצטברות על פני שטחה
המוגבל של המדינה ,והתחזית הלא נעימה צופה שבעתיד הלא רחוק אנו עלולים למצוא עצמנו מוקפים
בזבל של עצמנו ,שמחלחל לאדמה ומשפיע על איכות המים שלנו ,פולט גזי חממה ומגביר את קצב
התחממות כדור הארץ.
אלא אם נעשה ונשנה.
להלן מספר טיפים למחזור ,שימוש חוזר וטיפול נכון בפסולת הביתית שלנו:
פלסטיק
לפלסטיק לוקח זמן רב מאוד להתפרק .בנוסף ,תוך כדי
תהליך הפירוק שלו ,הוא תופס נפח גדול באתרי הפסולת.
פלסטיק הוא גם חומר דליק ,שבערתו גורמת לפליטת
גזים רעילים לאוויר .מרביתנו מודעים לנושא ומשליכים את
בקבוקי הפלסטיק לכלובי המחזור הפזורים ברחבי הארץ.
בקבוקי חצי ליטר ניתן גם להחזיר לאחת מרשתות הסופר
ולקבל בתמורה את הפיקדון ששילמנו.
במרכז רפואי מאיר “נשתלה״ גינה אקולוגית – 1,000
פרחים עשויים מבקבוקי משקה ריקים.
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כיצד יודעים איזה פלסטיק ניתן למחזור? בעיקרון ,כל מה שיש לו פקק ניתן להשליך לכלובי המחזור.
להסברים נוספים על סוגי הפלסטיק ואפשרויות המחזור שלהם ,היכנסו לאתר “כללית ירוקה״ בפורטל.

תרופות
אם נשליך תרופות שפג תוקפן לפח האשפה ,הן תחלחלנה בסופו של דבר למי התהום
או לנחלים ,תפגענה ביצורים החיים בהם ,או תחזורנה אלינו דרך הברזים והפירות והירקות
שאנו אוכלים .לעומת זאת ,תרופות המוחזרות אל מרכזי האיסוף בקופות החולים,
מועברות במרוכז לאתרים מאושרים להשמדת כימיקלים.
גם בכללית מטפלים בפסולת
כללית נרתמה לאיסוף תרופות וב 600-מבתי המרקחת במרפאות ובתי החולים של
כללית ניתן למצוא מיכלים לאיסוף תרופות שאין בהן עוד צורך ,או שפג תוקפן.
נייר וקרטון
נייר וקרטון תופסים נפח רב במטמנות ,ובתהליך התפרקותם משחררים גזי חממה הגורמים להתחממות
כדור הארץ .נייר שמועבר למחזור ,הופך לנייר טואלט או מטפחות אף ,בעוד שנייר עיתון הופך בד"כ לאריזות
ביצים .הנייר הלבן והעיתונים נאספים בפחי מחזור ייעודיים ונקודות איסוף קרטון ניתן לרוב למצוא ליד
סופרים וחנויות פירות וירקות.
סוללות
סוללות משומשות אינן ניתנות למחזור ומכילות חומרים מסוכנים .לכן ,יש לאספן במתקנים
מתאימים המצויים במקומות שונים בעיר (ניתן לברר במוקד העירוני).
גם בכללית מטפלים בפסולת
לאחרונה הוצבו מאה מיכלי איסוף של סוללות משומשות במוסדות כללית כשירות ללקוחות,
לעובדים ,ולציבור הרחב .הסוללות שנאספות מועברות במרוכז להטמנה במתקנים מוסדרים.
טיפ

עדיף להשתמש בסוללות נטענות ,בהן ניתן לעשות שימוש חוזר עד מאות פעמים.

חומרים אורגניים
התפרקות החומרים האורגניים במטמנה משפיעה על התחממות כדור הארץ .עם מעט השקעה ויצירתיות,
אפשר למחזר פסולת אורגנית למזון טעים .למשל :בחורף אפשר להשתמש בקליפות התפוזים להכנת
ממתקים .ואילו בקיץ ,לאחר ריקון המלון מתכולתו ,אפשר לשטוף את הגרעינים ,לייבשם בשמש ,ולאחר
כמה ימים לקלות אותם עם מלח.
טיפ

במקום לזרוק ,אפשר לייצר מהזבל האורגני דשן באמצעות ריכוזו בערימת קומפוסט.2

2הנחיות להקמת ערימת קומפוסט ניתן למצוא באתר מרכז השל ,המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית

13

פסולת אלקטרונית
פסולת אלקטרונית מכילה מרכיבים יקרים ובהם
מתכות ,זכוכית ופלסטיק .טלפון סלולרי ,לדוגמה,
מכיל כמה עשרות מיליגרמים של זהב (כן ,כן),
ולכן ממחזור של  100טלפונים סלולריים אפשר
להכין טבעת זהב במשקל  3-4גרם.
בחלק מהמוקדים העירוניים ניתן לקבל מידע על
נקודות איסוף לפסולת אלקטרונית בעירכם.
טיפ

פרק שני

ירוק ביום יום

חפצים שיצאו מכלל שימוש כמו זוג
משקפיים ישנים ,צעצועים ,כסא ,יכולים
אולי לשמש אחרים .על-כן ,לפני שמשליכים
 מפרסמים .מגוון אתרים ובהם “אגורה״( )www.agora.co.ilמקלים על תהליך
תרומת חפצים ישנים.

גם בכללית מטפלים בפסולת רפואית
כללית מפעילה טכנולוגיה לטיפול עצמאי בפסולת רפואית ,ובכך חוסכת שינוע פסולת זיהומית ממוסדות
הכללית למפעלי העיקור ואת הטיפול בפסולת הזיהומית .הפסולת הרפואית בבית החולים מועברת לאתר
פסולת בתוך בית החולים ,פסולת זאת עוברת גריסה ועיקור והחומר הנותר מפונה לטיפול כפסולת רגילה.
גם בכללית מטפלים בשקיות ניילון
בכללית מצאו פתרון להפחתת השימוש הנרחב ( 17מיליון בשנה) בשקיות ניילון:
 מעבר לשקיות מחומרים ידידותיים לסביבה בעלי יכולת התכלות ,תוך זיהום מינימלי של הסביבה. אספקת שקיות תרמיות רב-פעמיות לתרופות הדורשות קירור ,צעד המאפשר חיסכון הן בשקיות והןבתרופות ,בשל הארכת אורך חיי המדף שלהם.
טיפ
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חשוב להסביר לילדים על נושא איכות הסביבה כבר מגיל צעיר .מידע רלוונטי בגובה
העיניים בנושא מחזור ,רעיונות ליצירה באמצעות הפסולת הביתית ,משחקים
לעצירת זיהום העולם ועוד ,תמצאו באתר המשרד להגנת הסביבה.
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טיפים לאורח חיים ירוק ובריא יום יום
קח פרי (אורגני) ותהיה בריא

פירות וירקות טריים ,כמו גם מוצרי בשר אורגניים ,נחשבים בריאים יותר .עם הדברה מפוקחת ,הימנעות
מתוספים מלאכותיים ואנטיביוטיקה ,ארוחה אורגנית היא ללא ספק ארוחה בריאה ומזינה ,וידידותית לסביבה
ולמערכת העיכול שלנו.
להלן מספר כללי מפתח לצריכת פירות וירקות טריים ( 3הק״ופים):
•קליפה  -קליפה עבה שניתן לקלף ,כמו של אבטיח,
מאפשרת אכילה “בטוחה“ יותר מאשר במקרה של
שזיף שקליפתו דקה והוא נאכל איתה.
•קור  -באכילת מזון מבושל ,חלק מהריסוס והרעלים
בירקות ובפירות מתפרקים .לכן ,כשקונים מזון שלא
יבושל ואוכלים אותו קר ,עדיף לבחור במזון אורגני.
•קפלים – ירקות בעלי קפלים עלולים לצבור ריכוזים
גבוהים של ריסוס במקומות אלו ,לכן מומלץ להעדיף
אורגני גם במקרה זה ,או לחלופין להימנע מאכילת
החלקים ה“שקועים“.

יום צמחוני בשבוע

מלבד האנטיביוטיקה וההורמונים הניתנים לבהמות
במהלך גידולן ומועברים אלינו עם אכילתן ,עצם גידול חיות המרעה לתעשיית הבשר מצריך כמויות עצומות
של אנרגיה ,מגדיל כריתת יערות גשם ויוצר זיהום סביבתי רב .אם כל אחד מאיתנו יוותר על בשר ,אפילו רק
יום אחד בשבוע – תהייה תרומה משמעותית למזעור הנזקים לסביבה .לזה תוסיפו את העובדה שארוחה
צמחונית היא גם זולה יותר ,ונראה שיצאנו מורווחים מכל הכיוונים.

זהירות! רעלים

בישראל ,הרעלות הן הגורם השמיני בשכיחותו לפנייה לחדרי מיון ,השישי בשכיחותו לתמותת ילדים עקב
פגיעה בלתי מכוונת ,והחמישי בשכיחותו לאשפוז .מרבית הפגיעות נעשות בשל בליעה או שאיפה של
חומרים מסוכנים הנמצאים כמעט בכל בית ובהם חומרי ניקוי ,תרופות ,חומרי הדברה ותכשירי קוסמטיקה.
במידה ומחליטים לנקות את הבית בחומרים המכילים כימיקלים ,יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
•פתיחת החלונות בבית ,כדי שאוויר נקי יפזר את האדים המזהמים.
•שימוש בכפפות גומי רב-פעמיות וחולצה בעלת שרוולים ארוכים לניקיונות.
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•יש להימנע מערבוב חומרי ניקוי ,כדי לא ליצור חומרים רעילים עקב המגע ביניהם.
•שימוש בתכשירים שמורחים ולא מתיזים מפחית את פיזור הרעלים באוויר ושאיפתם.
•שטיפה במים של משטחים שחוטאו באמצעות כימיקלים (במיוחד במטבח) תסייע להיפטר משאריות.
•ילדים וחומרי ניקוי לא הולכים ביחד .אין לאחסן חומרים במיכלים של אוכל! יש להציב את מיכלי הניקוי
הרחק מהישג ידם של הילדים ,וחשוב לוודא שהם לא יכולים לפתוח אותם בקלות.

עשה זאת בעצמך
החלפת כימיקלים בחומרים טבעיים שאנו רוכשים או מכינים בעצמנו ,מסייעת לנו לשמור על
איכות הסביבה:
•הזוטא הוא עשב המשמש בין היתר לתיבול ולריפוי ויכול לשמש כתחליף אקונומיקה לשטיפת הרצפה
ולחיטוי הבית ,תוך שהוא משאיר ריח טרי ,טבעי ורענן (והרבה יותר בריא מאדים של אקונומיקה.)...
•חומץ יכול לשמש כתחליף מצוין לנוזל ניקוי אסלות או לחומר להסרת אבנית מקומקומים וברזים .ניתן
להרתיח  2כוסות חומץ יחד עם כוס מים והאבנית נעלמת לאחר ההרתחה.
•מזון שרוף על מחבת? חותכים בצל לשמונה קוביות ,מניחים במחבת ומכסים במים את האזור השרוף,
מוסיפים כפית מלח ומרתיחים ל 10-דקות או עד שהכתם נעלם.
•להסרת כתמי קפה מספלים ,משרים במים חמים עם סודה לשתייה למשך הלילה.
•לניקוי המראות באמבטיה ,אפשר לעבור עם סמרטוט יבש אחרי המקלחת כשהמראה מכוסה באדים.
למקרים קשים יותר ,אפשר לנקות עם חומץ מדולל.
•נשפך שמן על בגד? זורים מעט מלח או קורנפלור על הכתם ,ממתינים כ 15-דקות שהשמן ייספג
ואז שוטפים.

יצירתיות
לא חייבים לרכוש כלי ניקוי חדשים ,אפשר לתת הזדמנות נוספת לחפצים שסיימו את תפקידם
במסגרת ייעודם המקורי .תחשבו יצירתי:
•חולצות ישנות ומגבות כותנה ניתן לחתוך לגודל הרצוי ולהשתמש לניקוי.
•גרב בודדת שזוגתה אבדה יכולה להתלבש על היד ולשמש לניקוי אבק.
•מברשות שיניים יכולות לסייע בשפשוף ברזים ואזורים שקשה להגיע אליהם.
•מברשות גילוח ומברשות צבע ישנות יכולות לשמש לניקוי אבק מפריטים עדינים.
•בקבוקי ספריי (שפריצרים) ישנים ,ניתן למלא שוב ושוב בחומרי ניקוי תוצרת בית.
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קוסמטיקה

גם בתחום הקוסמטיקה ,מומלץ להיות ערניים
יותר לסוגיית החומרים הרעילים:
•מומלץ לקרוא את התווית .חלק מההגדרות
השיווקיות לגבי מוצרי קוסמטיקה אינן מוגדרות
בחוק ,מה שמוביל לסיסמאות כמו “טבעי“,
“היפו אלרגני““ ,נטול ריח“ למוצרים שאינם באמת
כאלה .במוצרים המוגדרים כנטולי ריח למשל ,יכול
להימצא ריח הסוואה בניחוח טבעי ,על כן יש לוודא
שהמילה ״Fragrance״ כלל אינה מופיע ברשימת
המרכיבים.
•יש להימנע ממוצרי קוסמטיקה המכילים מתכות
רעילות כמו כספית או עופרת.
•מומלץ להשתמש בפחות מוצרי קוסמטיקה .הפחתה
או הפסקת שימוש במוצר שאינו חיוני ,מפחיתה את כמות הכימיקלים איתה אנו באים במגע יום יום.
• כדאי לבחור סבון עדין .תפקיד הסבון הוא להסיר לכלוך ושומן מפני העור ,אולם הוא מסיר גם את
השומנים הטבעיים של העור .בחירת סבון עדין יותר תפחית את ייבוש העור ואת הצורך בקרם לחות.
•עדיף להימנע משימוש בצבעי שיער כהים המכילים זפת פחם (זפת שחורה הנוצרת מזיקוק פחם),
מחקרים מצביעים על חומר זה כמסרטן.
•מומלץ להפחית את השימוש באבקות כמו טלק לתינוק .עפ״י מנהלת המזון והתרופות האמריקאית,
שאיפה יומיומית של רכיבי האבקות הללו יכולה לגרום נזק לריאות.
•אם משתמשים בלק לציפורניים ,עדיף לצבוע את אצבעות הרגליים ולוותר על הידיים .את הצביעה יש
לעשות רק בחדר מאוורר היטב .בזמן ההיריון עדיף להימנע כליל משימוש ,בשל חשש מפגיעה בעובר.
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פרק שלישי

ירוק במשרד

(גם במשרד הביתי)
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גם במשרד אנחנו חושבים ירוק:

המשרד משמש בית שני לרבים מאיתנו .בנוסף לשימוש באנרגיה ובמים ,ולפסולת (הרבה) הנוצרת במהלך
עבודתנו ,ישנן פעילויות בעלות השפעה סביבתית הייחודיות למשרד ,כגון :שימוש רב בנייר ,עבודה מול
מחשב וצריכת כלים חד-פעמיים.
ללא מאמץ רב ,אנו יכולים לתרום לסביבת עבודה נקייה ובריאה יותר ,לחיסכון בארגון ולהפחתת הזיהום.
כמו שאמרנו :עושים – משפיעים.

שימוש ידידותי בטונר ודיו

•הדפסה באיכות “טיוטה״ צורכת פחות דיו .ניתן להתאים את ברירת המחדל של המדפסת ,כך שכל
הדפסה תצרוך פחות דיו.
•לפני הרכישה כדאי לוודא שמיכל הדיו יכול להיות ממולא מחדש או ממוחזר .רכישת דיו למדפסת
במחסניות שמולאו מחדש ,זול יותר ואיכותי לא פחות .וכמובן ,ידידותי...
•בחברות רבות ניתן להחזיר את הטונר עם סיום השימוש ולקבל זיכוי לרכישה הבאה.

מפחיתים משמעותית את השימוש בנייר

בממוצע 80-90% ,מהפסולת המשרדית מקורה בנייר .להפחתת השימוש בנייר ולמחזורו השפעה כלכלית
וסביבתית משמעותית.

טיפים להפחתת השימוש בנייר במהלך העבודה
•החליפו את ברירת המחדל של המדפסת המשרדית להדפסה דו-צדדית.
•החליפו את הפקס האנלוגי .אפשר להחליף לאינטרפקס המאפשר שליחת וקבלת פקסים דרך המייל.
•השתמשו באופציית צפייה לפני הדפסה כדי למנוע הדפסות מיותרות ובזבוז נייר.
•הימנעו ככל הניתן משימוש בתכתובות על-גבי נייר .השתדלו להשתמש בטלפון ובמייל במקום.
•לסוג הנייר בו אתם משתמשים יש השפעה על הסביבה :נייר ממוחזר ,או נייר קל יותר (ולכן דק יותר),
הנמכרים בחנויות לצרכי המשרד ידידותיים יותר לסביבה.
גם בכללית מפחיתים את השימוש בנייר
•בכללית ניתן להדפיס באופן דו-צדדי בכל המדפסות החדשות.
•אינטרפקס  -מתוך כ 900-עובדים בהנהלה ראשית בכללית 400 ,בחרו לעבור למערכת זו .המהלך
תורם משמעותית לשיפור איכות העבודה ,לשירות ואחזקה ,להפחתת השימוש בטיונרים ובנייר
ולחיסכון בזמן.
•בכללית עברו לשימוש בנייר  75גרם במקום  80גרם ,צעד זה הוביל במצטבר להפחתה של כ 7-טון
נייר בשנה.
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שימוש חסכוני במחשב

•בסוף יום עבודה או לפני שהולכים לישון מומלץ
לכבות את המחשב או להשאירו במצב
סטנד-ביי .אם ניתן ,נתקו גם את
הכבל מהשקע.
•אין צורך להשאיר מחשב נייד מחובר לשקע
כאשר אינו זקוק לטעינה.
•ניתן לשנות את ברירות המחדל לחסכון
באנרגיה במחשב .להדרכה – היכנסו לאתר
כללית ירוקה.

שימוש חוזר בציוד משרדי

•ניתן להקים עמדת “שימוש חוזר“ להחלפת ציוד משרדי שאינו נחוץ .במקום לצבור ערימות,
אפשר לחלוק עם אחרים וכך גם למצוא הפתעות.
•נייר שהודפס על צידו האחד יכול לשמש שוב (כל עוד התוכן המודפס אינו חסוי) לטיוטה טרם
שליחתו למחזור.
•ניתן למלא מחדש עטים במקום לרכוש חדשים ,בחנויות צורכי משרד.
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רכש ירוק למשרד

•תיקון ושדרוג מוצרי חשמל עדיף לסביבה מהשלכה
ורכישה מחדש.
•מדפסות לייזר הן יקרות יותר ,אולם העלות לדף
שלהן נמוכה משל מדפסות הזרקת דיו .לכן,
טרם הרכישה יש לערוך שיקולי עלות-תועלת
המתייחסים לכל תקופת השימוש במוצר.
•במידה ולא ניתן להשתמש בכלים רב-פעמיים,
כדאי לזכור שכלי פלסטיק הם האופציה הכי פחות
ירוקה .כלים אלו אינם מתפרקים ובמהלך שריפתם
הם פולטים חומרים רעילים לאוויר .במידה ונאלצים
לרכוש מוצרים חד-פעמיים ,מומלץ לבחור בכאלו
העשויים מחומרים מתכלים על בסיס נייר ,קליפות
בננה ,תירס ,קנה סוכר ,תפוחי אדמה ,חיטה ,או כל
חומר אחר שהוא פריק ביולוגית (שימו לב שכתוב על
אריזתם “חד פעמי מתכלה״).
גם בכללית נעשה שימוש בציוד ידידותי לסביבה
•בשירותי העובדים בהנהלה הראשית הוחלפו מתקני הנייר לניגוב הידיים במייבשי אוויר .אלו תורמים ,בין
היתר ,להפחתת השימוש בנייר ,וכן מפחיתים את הצורך בשימוש בחומרים כימיים ששימשו לפתיחת
הסתימות שגרם הנייר.
•בחלק ממוסדות כללית עברו לשימוש בכלים חד-פעמיים מתכלים ועטים ירוקים.
•מעבר לצריבה על דיסקים במקום הדפסה על ניירות במסמכים המכילים עמודים רבים.
•שליחת הזמנות דיגיטלית :בכללית נשלחות כ 150-אלף הזמנות לספקים בשנה .במסגרת פרויקט קופתי
שנקרא “שליחת הזמנות באמצעים דיגיטליים“ אין יותר ניירות .שליחת ההזמנות לספקים נעשית דרך
מערכת אוטומטית (שרת הזמנות) אשר בודקת את ההליך התקין של ההזמנה ושולחת אותה .הפרויקט
הביא לחסכון של כ 27-מיליון דפים בשנה!!
•פרויקט עתידי :חשבוניות בקובץ דיגיטאלי  -כללית מתכוונת לחייב את הספקים לשלוח חשבוניות בקובץ
דיגיטלי ולבצע התשלום באמצעות העברה בנקאית.

פרק רביעי

ירוק בדרכים

הידעת?

יותר מ 100-מיליון עצים נכרתים מדי שנה רק כדי שיודפס עליהם דואר זבל.
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תחבורה ירוקה

כשאנחנו על הכביש ,יש לא מעט דברים שאנחנו יכולים לעשות על-מנת להפחית את הזיהום הסביבתי,
ולבחור באלטרנטיבה הידידותית לסביבה והבריאה יותר עבורנו.
שיתוף ברכב (קרפול)
בכל העולם משתמשים בקרפול ( ,)carpoolפתרון יעיל להפחתת מספר המכוניות על הכביש .מדובר
בהתארגנות של מספר אנשים הנוסעים באותו מסלול ,לנסיעה משותפת במכונית אחת .כך ,במקום
שחמש מכוניות תיסענה לאותו מקום וחזרה – נוסעת מכונית אחת בלבד .ניתן למצוא שותפים לנסיעה
באמצעות בדיקה עם חברים לעבודה הגרים בסמוך אליכם ,או על ידי הזנת מסלול הנסיעה הקבוע באתרים
המוקדשים לנושא כמו “טרמפ“ – אתר הטרמפים הישראלי .www.tremp.co.il
אופניים והליכה ככלי תחבורה
ע“פ איגוד האופניים העולמי 40% ,מה“יציאות מהבית״ נעשות לטווח של  3ק״מ ממנו – כלומר ,מרחק
מתאים בהחלט לנסיעה קצרה באופניים.
בחירה באופניים במקום ברכב מעניקה לכם רווח כפול :היא תורמת להפחתת הזיהום הסביבתי והרעש
ברחובות ,וגם תורמת לכושר הגופני .ארגון הבריאות העולמי ממליץ על מינימום של  30דקות פעילות
גופנית מדי יום כדי לשמור על אורח חיים בריא .כיוון שמרביתנו
לא מגיעים לרמת פעילות זו ,שימוש בתחבורה אקטיבית
(הליכה ברגל ונסיעה באופניים) מסייע להשיג יעד זה.
גם נסיעה בתחבורה ציבורית חוסכת במספר
כלי הרכב על הכביש ,ומאפשרת הגעה מהירה
ונטולת פקקים ליעד הרצוי .אם יש זמן ,מומלץ
גם לרדת תחנה אחת לפני היעד ולבלות כמה
דקות בהליכה בריאה.
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עדיף היברידי על הכביש
במידה ונאלצים לנסוע ברכב בכל זאת ,רכב היברידי הוא פתרון מומלץ וידידותי לסביבה .רכב היברידי מונע
באמצעות שני מנועים ,האחד מבוסס דלק והשני חשמלי ,כאשר סוללות המנוע החשמלי נטענות ע“י מנוע
הדלק בזמן הנסיעה והבלימה .מכוניות אלה צורכות כמחצית מכמות הדלק שצורכות מכוניות רגילות ,ולכן
מוכרות כמכוניות ידידותיות לסביבה.

נהיגה נכונה במכונית
מכוניות הן אחד מהגורמים המשמעותיים לזיהום האוויר ולפליטת גזים התורמים להתחממות כדור הארץ.
אולם ,רובנו עדיין זקוקים להן כדי להתנייד .מאחר שאצל רובנו ויתור על הרכב אינו בא בחשבון ,ישנן דרכים
להפחית את השפעותיו ,כלומר לוודא שמשיגים את היעילות המקסימלית מהשימוש בדלק:
•יש לשמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים ,כך הם יחזיקו מעמד זמן רב יותר וכן צריכת הדלק תהיה יעילה
יותר .מילוי לחץ אוויר אחת לעשרה תדלוקים יכול לחסוך  3-5%מצריכת הדלק.
•לא מומלץ להאיץ ולהאט לעתים תכופות ,הן מבחינת צריכת דלק והן מבחינת בלאי הבלמים“ .שיוט“ או
נסיעה במהירות קבועה מומלצים יותר .נהיגה מתונה יכולה לחסוך כ 5%-בדלק בכבישים עירוניים ו33%-
בנסיעה בינעירונית.
•עודף משקל ברכב גורם למאמץ גדול יותר של המנוע וכתוצאה מכך לצריכת דלק מוגברת .כל  45קילוגרם
של מטען יכול לעלות את צריכת הדלק של הרכב בכ.2%-
•בזמן הפעלת המזגן ,צריכת הדלק ברכב עולה ב– ,10%לעומת נסיעה ללא מזגן .במהירויות גבוהות לעומת
זאת (מעל  70קמ“ש) ,הפעלת המזגן יותר יעילה וחסכונית מאשר פתיחת חלונות הרכב ,שמגבירה את
כוח הגרר ופוגעת בביצועים האווירודינמיים של הרכב.
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תשומת לב ירוקה לפני נסיעה לחו“ל
טיסה לחו“ל היא דוגמה טובה למצב בו לא ניתן להימנע משימוש בשירותים הגורמים לפליטת
גזי חממה (המאיצים את התחממות כדור הארץ) .יחד עם זאת ,ישנן פעולות שניתן לעשות למען
קיזוז פליטות הגזים ,כך שסך ההשפעה שלנו על ההתחממות הגלובלית תפחת ואף תתאפס:
•השהיית המנוי לעיתון בעת שהותנו בחו“ל.
•אין צורך להשאיר בבית אורות וטלוויזיה דולקים כדי להטעות גנבים ,מספיק לבקש משכן לפנות את
הדואר אחת למספר ימים.
•ככלל ,מומלץ לנתק את כל מכשירי החשמל מהשקע.
•במקום מונית או נסיעה ברכב פרטי ותשלום עבור חניון ,אפשר להגיע בקלות ובמהירות לשדה התעופה
באמצעות הרכבת.
•על אף התחושה ש“הכל חופשי“ ,יש לנהוג בחסכנות בשימוש בחשמל גם בחופשה :כיבוי מזגנים ,אורות
וטלוויזיה כשעוזבים את החדר ,חשובים גם מחוץ לישראל ,שכן השפעת גזי החממה הנפלטים בעת
הפקת החשמל הינה גלובלית ולא מקומית.

פרק חמישי

צרכנות ירוקה

הידעת?

ניתן לקחת יוזמה ולפצות כראות עינינו על פליטות גזי החממה להן אנו אחראים.
באתר  climatecareניתן להזין את נתוני טיסותינו ולקבל אומדן בטונות גזי חממה.
כדי לפצות על הפליטות ,ניתן למשל לנטוע עץ באחד מהיערות בישראל באמצעות
אתר “הקלק וטע“ של קק“ל.
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סוף רכישה במחשבה תחילה

•תמיד עדיף לקחת את עלויות השימוש בחשבון ולא רק את עלות הרכישה .לעיתים מוצרי חשמל רבים
(נורות פלורסנט קומפקטיות ,מכונות כביסה ,מכונות צילום ,ועוד) ,יקרים יותר בעלות הרכישה ,אולם
חוסכים כסף בטווח הארוך .חסכון זה נובע מצריכת חשמל נמוכה או משך חיים ארוך יותר.
•כדאי לבחור מוצרים העשויים ממשאבים מתחדשים ,כמו למשל :מוצרי עץ מיערות שנשתלו במיוחד
לצורך ייצור המוצר.
•עדיף לבחור מוצרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ,כמו מגבות רב-פעמיות ,על-פני מגבות נייר.
•מומלץ להעדיף מוצרים מקומיים שקנייתם מעודדת את הכלכלה המקומית וחוסכת בפליטות גזי חממה
בשינוע .פירות וירקות ,למשל ,כדאי לקנות בעונה ולא את אלו שהובאו במיוחד מחו“ל או ששהו בהקפאה
כמה חודשים מאז שנקטפו.

פרק שישי

פנאי ירוק

טיפים לאחסון ירוק

לחומרי פלסטיק השפעה הרסנית על הסביבה ,אך הם חלק כל כך אינטגרלי מהחיים שלנו,
שנראה בלתי אפשרי להסתדר בלעדיהם .יחד עם זאת ,ניתן לפחות להפחית את תדירות השימוש
בחומרים הללו .הרעיונות הבאים יכולים לסייע בכך:
•עדיף להשתמש במיכלי קרמיקה או פלדת אל-חלד לאחסון מזון.
•אם בכל זאת מעדיפים מיכלי פלסטיק ,כדאי להעדיף כאלה העשויים מפלסטיק מתכלה או לעשות
שימוש חוזר במיכלי גלידה ,סלסילות לפירות ועוד.
•את הניילון הנצמד המשמש לעטיפת מזון ניתן להחליף בנייר שעווה או בנייר צלופן על בסיס
סיבי צמחים.
•מומלץ להעדיף מוצרי מזון הנמכרים בתפזורת ולשאת אותם בשקיות רב-פעמיות שהוכנו מראש ,על-פני
מוצרי מזון המגיעים עטופים מראש (תירס ,ירק וכו’).
•קנייה של מוצרים באריזות חיסכון ,או במיכלים למילוי מאפשרת חיסכון בקניות הבאות.
•עדיף להגיע לסופר עם תיק רב-פעמי לקניות .במידה וחייבים להשתמש בשקית ניילון בכל זאת,
כדאי לוודא שמכניסים פריטים רבים ככל האפשר לכל שקית.
•את השקיות הישנות מהסופר אפשר להפוך לשקיות זבל ,זאת כמובן לאחר שבדקנו שהן אטומות.
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מתוך השפע הגדול העומד לרשותנו במרחבי הארץ ,קבלו הצע גדול של רעיונות לפעילויות פנאי מגוונות
ובריאות (לגוף ולנפש) ,שאינן מכבידות על הכיס ,והכי חשוב ,מסייעת להעלאת המודעות ולשמירה על
הסביבה היקרה שלנו כסביבה ירוקה:

מטיילים ירוק

•“תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל״ הינה עמותה המקדמת תיירות וגופי תיירות אקולוגיים בישראל.
באתר העמותה ניתן למצוא הצעות מגוונות לסדנאות ,פעילויות מהנות ואירוח ,על טהרת התפיסה
האקולוגית.
• באתר קרן קיימת לישראל ניתן למצוא המלצות למסלולי טיול ,בהתאם לאזור ולאופי הטיול הרצוי,
אפשר להירשם לניוזלטר הירוק ,ודרכו תקבלו במייל ,אחת לשבוע ,הצעות למסלולי טיול ופעילויות בטבע
בהתאם לעונה ולאטרקציות הקיימות.
•שביל ישראל או ה״טרק הלאומי״ ,מסלול באורך של כמעט  1,000ק“מ צבוע כתום-כחול-לבן ,אותו ניתן
‘לטעום’ במקטעים או בטרק רציף שאורכו כחודש וחצי .למעוניינים באפשרות הראשונה ,אפשר לעשות
זאת עצמאית ,או דרך החברה להגנת הטבע המארגנת בקביעות טיולים לאורך השביל .למעוניינים לעשות
את השביל באופן עצמאי ,החברה מספקת מפות ,הנחיות ואף רשימה של “מלאכי השביל״  -אנשים
המתגוררים לאורך השביל ומארחים בבתיהם את ההולכים ,ללא כל תמורה ,או בתמורה סמלית ,קונים
עבורם מצרכים ,או משאירים להם קנקני מים בשולי הדרכים.
•חברת ״Go Eco״ מציעה טיולים עם ערך מוסף בארץ ובעולם .התוכניות בארץ נמשכות בין שבוע
לשמונה שבועות ,והן כוללות מגוון אפשרויות לתרום לטבע ,לקהילה ובדרך גם לנפש .בין התוכניות
המוצעות בארץ :בנייה בבוץ וחקלאות אורגנית במצפה רמון ,האכלת בעלי חיים ואיסוף נתונים מחקריים
בחי-בר יטבתה ,קידום תיירות אקולוגית וחוויה תרבותית בנצרת ,ועוד .ההשתתפות בתוכניות מצריכה
תשלום עבור דמי מחיה.

סדנאות וקורסים

•במרכז לחינוך סביבתי שבחירייה מתקיימים (בתיאום מראש) סיורים חווייתיים המספרים על גלגולה של
הפסולת שלנו .הסיורים כוללים את פארק תעשיית המחזור ,תחנת המעבר לפסולת ,וכן את פסגת הר
חירייה .בנוסף ,מתקיימות במקום מגוון סדנאות אקולוגיות – החל מקליעת סלים משקיות פלסטיק ועד
להכנת תיקים משלטי חוצות ,גיהוץ ניילון וסדנאות קומפוסט וגינון אקולוגי.
•בבית-נחמיה מתקיימת בימי שישי סדנת פרמקלצ׳ר בת  13מפגשים.
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית ליישום עקרונות אקולוגיים בבית ,בגינה ובמשרד .השיטה דוגלת
במקסום הקיים ,תוך מינימום מאמץ .הסדנה עוסקת באקולוגיה עירונית ,ייצור קומפוסט ,תכנון גינת
ירקות ,בנייה ירוקה ועוד .לפרטים“ :פרמה  -פתרונות ירוקים לאנשים״.
•ביום השישי האחרון בכל חודש ,מתקיימת סדנת קומפוסט בת שעתיים ברחוב ביאליק בת“א.
הסדנה נותנת כלים להקמת ערמת קומפוסט למי שיש ברשותו גינה עם אדמה וגם מציעה פיתרון חלופי
(תולעים אדומות) למי שאין לו גינה .פרטים באתר“ :אקולוגיה עירונית :עץ בעיר“.
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