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 משמר החוף –הדרכה  ערכת
 

 :תוכן עניינים
  ראשי פרקים, דגשים, מטרות: הערכההקדמה על. 

  שלוש פעילויות – ים גדול ומופלא -1מערך. 

  רקע ושלוש פעילויות – מפגעים בים  -2מערך. 

  רקע וארבע פעילויות -החוף בידיים שלנו  -3מערך. 

 חד פעמיות -פעילויות נוספות. 
 

 .המהווה חלק בלתי נפרד מהקיט -נספחים –מצורף קובץ נוסף 
 
 

 על הערכה -הקדמה
 

 ,שלום רב
 
" חוף נקי"שמטרתה להעביר את מסרי , מרכז בתוכו פעילות חינוכית רבה" משמר החוף"

גילינו שלמרות , בבואנו להציע פעילות לשותפינו לעשייה. והחשיבות בהגנה על חופי הים והסביבה
-חסרות לנו הפעלות לחינוך הא, "שה במחשבה תחילהחוף מע"שלבתי הספר קיימת ערכת 

 .יפורמאל
 :שמטרתה, והכנו את הערכה הזאת, לא התעצלנו

ועדי הורים  ,מורים ,מדריכים, רכזי נוער)יצירת בנק תוכן מרכזי עבור גורמים חיצוניים  .1
לפעילויות שונות ולקהלי יעד ( רכזי ומתנדבי משמר החוף)ולגורמים פנימיים ( ב"וכיו
 יםשונ

אנחנו : או כמו שנאמר)י יציקת תוכן לפעילות "יצירת ערך מוסף לפעילות משמר החוף ע .2
 ...(לא רוצים שילדים רק ינקו

מד בפני ושיעור ע/ה כך ש ניתן להעבירה ברצף אך כל נושאוימשלושה נושאים ובנ תורכבמהערכה 
 .עצמו ויהיה ניתן להעביר רק אותו
 (  בני נוער ומבוגרים, יסודיילדים ב)הערכה מיועדת לכל הקהלים 

 . ניתן להעביר את כל הפעילויות או רק חלק מהן ולמשך של כשעה וחצי מתוכנן כל שיעור 
 

 ,מהערכה ושתיהנאנחנו מקוות 
 

 "משמר החוף"צוות      
 .והדס הראל מיכל אבני, חמוטל בירן     

 
 :הפרקיםראשי 

 
בי בין המשתתפים לים על מנת ליצור ליצור חיבור חיו נועדמערך זה  –ים גדול מופלא  .1

 .זיקה ורצון לפעילות בהמשך
 :מטרות
 יצירת חיבור וזיקה חיובית בין הקהל לים 

 הבנת הצדדים החיוביים של הים וחשיבותו לחיינו 

  הכרת השימושים הרבים שיש לים ולחוף 
 
 

 י"מפגעים שיש בחוף ונוצרים ע/לקהל את הבעיות המערך נועד לחשוף -מפגעים בים .2
 ...ולהרחיב במיוחד על בעיית הפסולת, פעילות האדם

 :מטרות
 בדגש על מפגע הפסולת, הכרות עם המפגעים השונים בחוף הים 

 הבנת השפעתו של האדם ביצירת המפגעים 
 הבנת השפעת המפגעים על בעלי חיים וצמחים בסביבה הימית 
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וכמובן , אקטיביזםל, מערך אחרון שמטרתו לחבר את הקהל לעשייה -החוף בידיים שלנו .3

החוף וכמובן לא קיון ישמור על נולגרום להם לרצות ל "נקי חוף"לחבר אותם לתוכנית 
 ....ללכלך

 :מטרות      
 הבנת האחריות האישית של כל אחד ואחת על הסביבה החופית 

 גיבוש פעילות אקטיבית של הקבוצה 

  (וביצוע בשטח)הכרות עם מדד חוף נקי 
 

למידה על המפגעים , חיבור חיובי לים: חרו על מנת ליצור רצף מעגליהנושאים הללו נב :הערה
 ...(גדולה כקטנה)וקריאה לעשייה 

 
י קבוצות "ע" תחנות"פעילויות שניתן להעביר ב -חד פעמיות -פעילויות נוספות.   4       

 .או כפעילויות בפני עצמן, מתחלפות

 
 
 

 

 ים גדול ומופלא -1מערך 
 
 

 :מטרות
 לים ציבורוזיקה חיוביים בין ה יצירת חיבור -
 הכרת הצדדים החשובים של הים וחשיבותו לחיים -

 .או לים ולחוף ים ולחולמי ההכרת השימושים הרבים שיש ל -
 

מטרתה של פעילות זו היא להבהיר למשתתפים כמה מהותי הים בחיינו ואיזה מקום הוא תופס 
 .בהם

לצורך לשמרו נקי ועל דרכי , ם הים וחופיובעקבות זאת יגיעו פעילויות נוספות הקשורות לזיהו
 .פעולה אפשריות לעשות כך

 
 

  ":פעילויות בים: "1' פעילות מס
 (יש לקיים פעילות זו בחוף הים)
 

הקבוצה מתחלקת לשתי קבוצות ומתחילה תחרות בין שתי הקבוצות כאשר כל קבוצה בתורה 
יש לציין שכן אפשר " להתחכם"כמובן שלאלו המנסים )מציינת פעילות שאפשר לעשות רק בים 

מטקות אפשר לשחק גם על , לדוגמא .לנקוב בפעילויות שניתנות לביצוע גם בתוואי שטח אחרים
 (.אולם הכוונה היא לפעילויות שהמקום הפופולארי ביותר לביצוען הוא חוף הים .הדשא בחצר

 
שימושי חוף הים המטרה במשחק זה היא לחבר באופן חוויתי את המשתתפים למגוון הרחב של 

 .השונים
 

  :בריבוע 9משחק : 2' מס פעילות
 (או בכיתהבחוף זו לקיים פעילות  ניתן)
 

השאלה תופנה תמיד אל שתי הקבוצות במקביל אשר ירשמו את התשובה על הדף ויחשפו אותו 
סביר להניח שבהרבה מהמקרים אף (. כדי למנוע מצב שקבוצה אחת מעתיקה מהשנייה)ביחד 

  .תדע לענות על השאלה והניקוד ילך לזו שענתה תשובה יותר קרובהקבוצה לא 
במידה ומדובר בקבוצה אשר המדריך לא מרגיש שמתאים לשאלה את כל השאלות אפשר לשאול 

 :שאלה אחת מכל קטגוריה
 
 חיות וים 
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 ?מיהו הדג הכי גדול בעולם( 1
 

הוא לא  .לנקטון ולא טורףשהוא דג האוכל פ - ןלווית-הדג הגדול ביותר הוא הכריש :תשובה
  .תוקפני

לפיכך אם . יונקיםאלא הם לא דגים , אבל -( םלווייתני)יש יצורים ימיים גדולים מכריש הלוויתן 
לוויתן כחול הוא . אז זו לא תשובה נכונה', הכחול הלוויתן' מישהו ענה כתשובה לשאלה זו שזה 

 .אלא הוא יונק ימי, אך הוא לא דג, החיה הכי גדולה
 

 ?איזה אחוז מצבי הים הבוקעים בטבע ישרוד(2
 אחוז אחד :תשובה

 
 ?מהו אורך החיים הממוצע  של דולפין( 3

 שנים 30 :תשובה
 
 ים וגיאוגרפיה 
 
 ?בעולם דולמהו האוקיאנוס הג( 1 

מכסה שליש משטחו , כדור הארץהגדול ביותר ב אוקיינוסהאוקיינוס השקט הוא ה :תשובה
, בנוסף. שעל פני כדור הארץ ביחד יבשותשטח זה גדול בהרבה משטח כל ה(. ר"מיליון קמ 179.7)

 אמריקהיבשת : גבולותיו הם. שעל פני כדור הארץ המים החופשייםהוא מכיל כמחצית מכמות 
אוקיינוס נוס השקט לבין האוקיי מצר ברינגבצפון מפריד . במערב אוסטרליהו אסיה, במזרח

 .אוקיינוס הדרומיוס השקט לדרום בין האוקיינ ° 60ובדרום מפריד קו הרוחב  הקרח הצפוני
 
 ?כמה משטחו של העולם מכוסה בים( 2

 שני שליש :תשובה
 
 ?צא ים המלחכמה מטר מתחת לפני הים נמ( 3

 מטר מתחת לגובה פני הים  421: תשובה
 
 ספורט 
 
 ?איזה מקום בעולם נחשב לטוב ביותר בגלישת גלים( 1

 הוואי :תשובה
הגולשים . שנה 3,000-הפעולה של רכיבה על גלים על לוח מעץ נולדה במערב פולינזיה לפני יותר מ

היא אמצעי יעיל לחזרה לחוף עם השלל אשר גילו כי הרכיבה על הגלים , הטובים ביותר היו דייגים
. התפתחה תפיסת הגלים מחלק מיום העבודה השגרתי לתחביב מהנה, בסופו של דבר. שלהם

 . שינוי זה חולל מהפיכה בגלישה
 
 ?מהו שיא העולם בצלילה חופשית( 2

 .unassistedצולל מניו זילנד שבר את השיא העולמי בצלילה חופשית בסגנון  2009-ב :תשובה
 . משקולות וחבל ,מטרים למשך שלוש דקות ללא סנפירים 81צולל ירד לעומק ה

 
 ?מה היה גילו של האדם הצעיר ביותר שהקיף את כדור הארץ בהפלגת יחיד( 3
 

לאדם הצעיר ביותר שהשלים את הקפת כדור  מייקל פרהםהיה האנגלי  2009בשנת  :תשובה
 . ימים 164-שנים ו 17והוא בן , הארץ בהפלגת יחיד

 
 הים התיכון 
 
 ?והימים בעולם מהווה הים התיכון םהאוקיינוסימשטח כמה אחוז ( 1

  3% :תשובה
 
 ?כמה אנשים חיים סביב הים התיכון( 2
 (ארצות 19תושביהן של : רמז)

 מליון איש  130 כ :תשובה
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2009
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%9D&action=edit&redlink=1
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 ?איזה סדר גודל של הובלת דלק בעולם מתרחש במימי הים התיכון( 3
 יותר משליש :תשובה

 
 ים בישראל 
 
 ?ברי הראשוןאיפה היה הנמל הע( 1

 1938-נפתח ב -נמל תל אביב   :תשובה
 
 ?מהו אורך רצועת החופים בישראל( 2

 ?מ מראש הנקרא ועד עזה"ק 190  :תשובה
 
י "ע 2013איזה אחוז מתצרוכת המים העירונית בישראל יסופק בשנת , פ החלטת הממשלה"ע( 3

 ?מים מותפלים
 75%  :תשובה

 
 ים - שיאי גינס 
 
 ?מנית של כמות האנשים העירומים הגדולה ביותר לתוך היםזכניסה בו מהו שיא גינס ב( 1

 אנשים בו זמנית 13,674 – 2009:  תשובה
 
 ?מהו שיא גינס בבניית המזנון הגדול ביותר של מאכלי ים על גריל בשטח פתוח( 2

 100מזנון שאורכו  ג של סרדינים"ק 6340, 2010, למאי 29פורטוגל ב, בעיירה סטבול :תשובה
 טריםמ
 
השאלה הבאה אינה קשורה ישירות לים אבל היא ממחישה מה יכול לקרות אם לא הולכים ( 3

 ...מספיק לים
 ?הבטלוויזימהו שיא גינס בצפייה רצופה 

 כוסות קפה 30שעות רצוף במהלכן הוא שתה כ 72 הבטלוויזיצעיר מסרלנקה צפה  2009ב :תשובה
 "...24"בתכנית ? במה הוא צפה

 
 היסטוריה 
 
 ?איך נקרא אל הים במיתולוגיה היוונית( 1

 פוסידון :תשובה
 
 ?מדוע טבעה אונית הטיטאניק( 2

 נתקעה בקרחון :תשובה
 
 ?מה למעשה הוא חשב שגילה, כשקולומבוס גילה את אמריה( 3
 את הנתיב הימי להודו :תשובה 
 
 
 עובדות כלליות על ים 
 
ת מתרחשת בכבלים הנמצאים מתחת איזה אחוז מכל התקשורת המתקיימת בעולם בין אומו( 1

 ?לים
 אחוז  50 :תשובה

 
 ?כמה מהירה יותר מהירות הקול במים אשר באוויר (2

 5%פי   :תשובה
 

 ?האטלנטי סבאוקיינומה מהווה כמות הקרח באנטרקטיקה ביחס לכמות המים (3
 האטלנטי יש מים סשבאוקיינובאנטרקטיקה יש אותה מידה של קרח כמו   :תשובה

 
  בנושא יםשירים 
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בקטגוריה האחרונה של המשחק שלנו כל קבוצה צריכה לשיר שיר אחר עם הנושא ים בתוכן ויש  
 לא לוותר למי שלא מוכן לשיר –כאן הזדמנות להשוות נקודות ולבצע מהפך 

 
 

  :משחקים שונים: 3' מספעילות 
 (יש לקיים פעילויות אלה בחוף הים)
 

 :שניתן לקיים רק על החולמשחקי שונים של תנועה והוצאת מרץ 
  משיכות שוודיות

 פירמידות
 (שלושה לא נשמע טוב) מקלות 3
 

 סיכום
 

המדריך מסכם ומספר לקבוצה כיצד ראינו שהים ממלא חלק כה נכבד בחיינו הן מבחינה פרקטית 
 . והן מבחינה הנאתית

 אוזבקיסטןעל ומספר המדריך שואל את הקבוצה האם הם היו יכולים לדמיין חיים ללא חוף ים 
לא רק : כדי שתי מדינות יםמן ה המרוחקות עולםהיחידות ב מדינותהן שתי הש טייןליכטנשו

  אותן מוקפות יבשה מכל עבר ואין להן גם כל המדינות המקיפות, מכל עבר יבשה מוקפות שהן
 .ואומר לקבוצה לדמיין איך זה לחיות כהה

אחרי שהבנו כמה חשוב הים מכל הבחינות נשקיע אנרגיה בפעילויות הבאות בהבנה איך , עתה
 .לשמור עליו

 

 

 

 מפגעים בים -2מערך 

 .י פעילות האדם"ונוצרים עמפגעים שיש בחוף /לקהל את הבעיות לחשוף :מטרות

 :מטרות

 בדגש על מפגע הפסולת, הכרות עם המפגעים השונים בחוף הים 

 הבנת השפעתו של האדם ביצירת המפגעים 

 הבנת השפעת המפגעים על בעלי חיים וצמחים בסביבה הימית 

 

 על נושא מפגעים בים קצת מידע ורקע

 .ו עדיין לא חלחלה למודעות הציבורשמירת החופים בארצנ

 :מספר בעיות בחופים ישנן

, בשל כך. לכן מנוצל לצרכים של קבלנים פרטיים, חול ים הוא משאב מבוקש – גניבת חול    .1

 . ניזוקים מצוקי כורכר ואף הופכים מסוכנים מחשש התמוטטות

, ףמגיעים לחום המהנופשימגיעה לחוף מרבית הפסולת  – פסולת מוצקהי "זיהום חופים ע    .2

 לחוף המגיעפסולת . כמויות גדולות של אשפה בחופים ואינם טורחים לנקות אחריהםמשאירים 

סערות או פסולת שנקברה י "ע –פלט ים  -מחופים אחרים, מהנחלים, י הרוח"ע -מפנים הארץ גם

 .ועוד קרשים, אשפה מכלי שייט, רשתות דייג -מהים , מחופים אחרים ממדינות שכנות, בים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%98%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%94
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דרך מערכת הביוב  מגיעים לים -וחומרים מסוכנים מתכות כבדותי "ם עחופיים וזיהום     .3

הזרמת בוצה ממכון ' לדוג, הנמצאים בסמוך לחוף מוסכים ומהכבישים, ממפעלים, והניקוז

 . םלי( ן"השפד)גוש דן  הטיהור של אזור

 :תומוזרמים לחוף ולים ממספר מקורו נפלטים ודלקים שמנים -ודלקיםזיהום הים משמנים .  4

( 10%)מהאטמוספרה, (10%)מתאונות ימיות , (22%)תפעול כלי שיט מ, (48%)מתעשייה ונגר עילי 

 , נזק כלכלי, זיהום זה מביא לנזק אקולוגי. (2%-כ)ומקידוח והפקה 

באמצעות צינורות המוצא של מתקני  אלה מגיעים לים - חומרי דשן והזנה אורגניים זיהום.   5

  .ומתעשייה מחקלאות ימית, מנחלים, הורביוב גולמי או ממכוני טי

וכן  לים ביתיים גולמיים או מטוהרים למחצה שפכים הזרמתב מקורו -זיהום מחיידקים   . 6

 . משפכי תעשיית המזון

, שוברי גלים, מזחים, נמלים, במשך השנים נבנו לאורך חופי ישראל מרינות -יה על החוףבני   .7

מתקני צבא ותשתיות , צינורות גז, ארובות חברת החשמל, תעשיות, בריכות, מעגנות, רציפים

יזמים בונים עוד ועוד לאורך קו , בשנים האחרונות. ן"כמו כן נעשתה בנייה רבה של נדל. נוספות

 . החוף

 : עניין זה מביא לשתי בעיות

כתוצאה , היום, סנטימטרים של חוף בממוצע 31עם קום המדינה היו לכל תושב ישראל : צפיפות

. סנטימטרים של חוף בלבד 2.5נותרו לכל תושב  -י בנייה"ידול האוכלוסייה ותפיסת החופים עמג

מתירים את הכניסה לחופים רק למי  ן"הנדלהבנייה של  :חוסר נגישות לחוף לכלל האוכלוסייה

סי  -הבעיה החמירה כאשר החל להיבנות מלון הדירות  .דירה על חוף הים רכשמי שו שיכול לשלם

, כביכול לתיירות, רוב המלונות החדשים שהוקמו, מאז. לאורך החוף בצפון תל אביב - אנד סאן

 .משמשים בתי מגורים לעשירים בלבד

 נוסעים על החוףהוכלי רכב  טרקטורוניםנובע כתוצאה מ -צבי הים, ח"הרס בתי גידול של בע.   8

 .הגורמים להרס של קיני צבי הים וכן לחשש פגיעה ברוחצים על החוף

ללא " )חופיים מתים אזורים"להיווצרות של  עלולות לגרום – פריחות מזיקות של אצות.  9

 .לתמותת דגיםאשר הביאה פריחת אצות רעילות נגרמה תופעה של במימי חיפה  1993-ב. (חמצן

 .המתרחצים בים באותה תקופה סבלו מתופעות דומות לאסטמה וגירויים בעיניים

דייגים משאירים , כמו כן. הביא לירידת אוכלוסיית הדגים באופן מדאיגדיג יתר יכול ל -דייג .  10

 .ציוד דייג פגום בחוף אשר יכול לפגוע בבעלי החיים השונים

  

 :הבעיות בים ובחופים שציינו למעלה מביאות ל

 בתי גידול חופייםו ח ימיים"חסר תקדים לבע נזק אקולוגי 

 נזק כלכלי ותדמיתי לענף התיירות והפנאי 

 (פגיעה משמנים ודלקים) (נמלים, כ"ת)הנדסי למתקני תשתית  נזק 

 אתרי טבע וארכיאולוגיה, נזק פיזי לחופים 

  (מגע בחומרים מסוכנים ועוד, חתכים משברי זכוכיות)נזק לבריאות הציבור 

 פגיעה בהנאה מהנוף וממשאב הטבע  -נזק אסתטי 

 



 7 

 

 מפגעים בים בנושאפעילויות והפעלות 

  יות בחופיםסוג -1' פעילות מס

  (או בכיתה בחוףפעילות זו לקיים  ניתן)

 "(חוף מעשה במחשבה תחילה"מתבסס על הפעילות בחוברת )

 הכרת סוגי הבעיות בחופים ודיון לגבי פתרונות: מטרת הפעילות

 .כולל מבוגרים, ומעלה 14פעילות זו מיועדת לגילאי 

 (פתיחה שעה )המלווה בתמונות ,  "בעיות בחופים"את הפעילות במצגת  מתחילים

יש (. שעה עד שעה 3/4בין . )ומתן הסברים במקביל, הממחישות את הבעיות השונות

 ? מי האחראי על קיום הבעיות האלו בים ובחופים -לשאול אותם

 כל קבוצה מקבלת כרטיס עם סוגיה  -לאחר מכן מחלקים את הקבוצה לארבע קבוצות

 (.ראה נספחים)ותה סוגיה הנוגעת לפגיעה בחופים וכן אינפורמציה על א

מהם הצדדים לכאן ולכאן ולהציע , למנות יתרונות וחסרונות -עליה לדון בסוגיה או בעיה 

 :פיתרונות

 ?האם להרשות כרייה של חול עבור בנייה באזור מישור החוף -סוגיה .1

 ?האם לאפשר בנייה לאורך החופים ולסגור אותם בפני הציבור -סוגיה .2

 .והכחדתם בעיית הפגיעה בצבי הים .3

 

 .לחלוקה לקבוצות -בקובץ הנספחים 7כל אחת מהסוגיות נמצאת בנספח מספר 

 

 

 הבנאים והחיות, המתרחצים  -2' פעילות מס

 "(מגמה ירוקה"לקוח מאתר ) בחוף פעילות זו יש לקיים

 . הכרת בעיית הבנייה בחופים ואיך היא פוגעת בחי ובאדם: מטרת ההפעלה

 .   9-13פעילות זו מיועדת לגילאי 

 .טים או מדבקות עם תפקידים למשחקשל, חבל: חומרים

 פתיחה 

הוא רצועה צרה וש א מקום מיוחד מבחינת החי והצומחכמה החוף הו יש להסביר על החוף 

סנטימטרים רבועים של שטח  2.5ניתן לחלק לכל אדם . שאמורה להיות נגישה לכלל האנשים

של כל אדם ואז  וף לכלל האוכלוסייה זה השטחואז להסביר שאם נחלק את הח, לעמוד עליהם

  .להתחיל את המשחק

אם : כדאי לנצל אלמנטים שנמצאים בסביבה כדי להדגים את הבעיות, אם כבר נמצאים בחוף

למרות שהם )סגירת שטחים  –חברת חשמל ; להסביר על עצירת החול, נמצאים ליד מרינה

 –מצוק ; איזה פסולת יש –מלוכלך  חוף; השפעת המים החמים( פותחים לאחרונה טיילות

 . 'התמוטטות מצוקים וכו

 ? למי יש יותר חוף –משיכת חבל : משחק

 .יש לשחק בשטח פתוח אחר ולדמות שהוא חוף –אם אין בנמצא  –יש להשתמש בשטח חוף ממשי 

 : קבוצות שוות 2-מחלקים את הקבוצה ל
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" שטח מרעה"לכל חיה יש  .'ברבור וכדו ,סוס ים, צב: כל ילד מקבל תפקיד של חיית ים 1בקבוצה 

 .הריבועים מפוזרים אקראית בשטח. י קווים"ריבוע של מטר מרובע בערך שיסומן ע

 אנשים שרוצים לבנות בחוף  –" בנאים: "מחלקים את הילדים לשני סוגים של אנשים 2בקבוצה 

 . אנשים שרק רוצים להתרחץ בחוף –" מתרחצים"ו 

של מטר על מטר שמפוזר אקראית " שטח חוף אהוב עליהם"ם גם הם מקבלי" המתרחצים"

 . אים יחדמקבלים שטח אחד גדול בו כולם נמצ" בנאים"וה, בשטח מסביב

הם יכולים , אם הם מפסידים את השטח . שאר בשטחי המרעה שלהםיהיא לה המטרה של החיות

 .לעבור לשטח של חיה אחרת

, אם הם מפסידים את השטח, אהוב עליהםהיא להתרחץ בשטח החוף ה המטרה של המתרחצים

 .של אדם או של חיה, הם יכולים ללכת לשטח אחר

 . כמה שיותר שטחים כאשר מותר להם לעזור אחד לשני" לכבוש"היא  המטרה של הבנאים

בעזרת משיכת חבל הם . בכל סיבוב הבנאים יכולים להחליט איזה שטח הם רוצים לכבוש

אסור לחיות או למתרחצים בשטחים אחרים לעזור )טח הזה מתחרים נגד המתרחץ או החיה בש

 (.להם

. החיה שהפסידה חייבת להצטופף בשטח של חיה אחרת. אם הבנאים מנצחים השטח עובר אליהם

כמה חיות או . המתרחצים שהפסידו יכולים להצטופף בשטח של מתרחץ אחר או בשטח של חיה

אם הם מנצחים במשיכת החבל . באותו השטחיכולים לעזור אחד לשני אם הם , מתרחצים וחיות

 .הם יכולים לשמור את השטח לעצמם

י כך שייתנו להם בחזרה שטח "הבנאים יכולים לפתות את המתרחצים להצטרף אליהם למאבק ע

קצת יותר קטן מהשטח האהוב עליהם וכך יצטרפו המתרחצים למאבק לעזרת הבנאים וימשכו 

בנאים צריכים ה, יכים לשמור לעצמם מקסימום שטחהמתרחצים והחיות צר. איתם את החבל

 .להתרחב כמה שיותר

, (אלא אם יש לכם איזה בריון עוצמתי בקבוצת המתרחצים או החיות)סביר להניח  :מה יקרה

המתרחצים חלקם יצטרפו . שבסוף כל החיות ימצאו את עצמן מצטופפות על שטח אחד או שניים

 .לכבוש את רוב השטח בנאים יצליחווה, לחיות וחלקם לבנאים

 

 :שאלות לדיון

 ? מדוע כל החיות והמתרחצים בסוף במשבצת אחת  -  

 ? מדוע הבנאים לוקחים את כל השטחים  -  

 ?מדוע האנשים לא עוזרים לחיות תמיד  -  

ח "בע? האם זה לא כך גם במציאות! לא היו כוחות! הילדים בודאי יגידו שהמשחק לא היה הוגן

גם בין האנשים לא כולם יכולים . להתמודד מול האדם ולכן נדחקים לשוליים גם אינם יכולים

 . להרשות לעצמם לקנות דירה בחוף הים

 ?מהן הבעיות הנובעות מכך  -  

 .חוסר שוויון בחברה, הכחדת מינים, פגיעה בחי ובצומח   -  

 ?כיצד ניתן לפתור אותן  -  

לו שאין להם את האמצעים גם לא, מר אותו לכולםמכיוון שזהו ערך טבע ייחודי אנחנו רוצים לש

 .הכספיים

יש להסביר שאנחנו כאנשים חזקים יותר מחיות הים ולכן מבלי משים אנחנו דוחקים את רגליהם 
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בניסיונותינו להתרחב ולבנות עוד בתים ועוד מרינות על החוף . הצידה( החיות)של החלשים 

 .אנחנו שוכחים את שוכני הים המקוריים ומשתלטים על שטחם, לטובתנו

 

 ?מתרחציםאיך אפשר לעזור לתושבי הים ול

עלינו לדאוג שלא יבנו במקומות אלו וכמו כן אסור לנו : והוסיפו גם. תנו לילדים להעלות רעיונות

 .לינו תמיד לדאוג לניקיון בחופיםע, לזהם ולקלקל את השטח כי זה מפריע לאיזון האקולוגי

 

 

 

  הדרך לחוף נקי  -משחק לוח  -3' פעילות מס

   (9' סראה נספח מ -משחק)רצוי לשחק בחוף 

 . ח ובני האדם"בע -הכרת בעיית הפסולת בחופים וההשלכות שלה על הסביבה: ת הפעילותמטר

אותו על " לצייר"וכן ניתן , ניתן לשרטט אותו על בריסטול. זהו משחק לוח :משחק -הפעילות

 .בכל מקרה רצוי לשחק אותו על החוף. בהנחה שיש מספיק מקום, החוף

. ששם החוף נקי -שבו החוף מלוכלך לקצה הדרך -ההתחלהלהגיע מנקודת  -מטרת המשחק

 .ובנושא שמירת החוף וניקיונ –בדרך ישנם משימות וחידות. מנצחת -הקבוצה המגיעה ראשונה

 .מומלץ שלא יותר מארבע קבוצות. קבוצות ומעלה 2י "ניתן לשחק את המשחק ע

לכל " חייל משחק", (9ח ראה נספ)חידות ומשימות , כרטיסיות של מידע, לוח משחק  :עזרים

 .קובייה רגילה, ('מקל ארטיק וכדו, אבן, צדף)שייאסף מן החוף  -קבוצה

כמספר , כל קבוצה בתורה מטילה את הקובייה וצועדת בעזרת החייל על הלוח :מהלך המשחק

יש (. ניתן להציב משתתף כחייל -אם משחקים על לוח שציירנו בחול)הצעדים שיצא בקובייה 

לבצע משימה או , יש לפעול על פי ההוראות שעל המשבצת שאליה הגיעו. המספריםלהתקדם לפי 

השאלה עוברת לקבוצה  -קבוצה שאיננה יודעת את התשובה לחידה. בהתאם, לענות של שאלה

מפסידה  -אם הקבוצה לא הצליחה במשימה. מזכה אותה בתור נוסף -השנייה ואם היא יודעת

 .תור

 .מנצחת -ת הסיוםהקבוצה המגיעה ראשונה לנקוד

 .לפעילות 9יש להשתמש בנספח 
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 החוף בידיים שלנו -3מערך 

 

לאחר החיבור לים והבנת . פעילות זו מכוונת ליצירת פעילות אקטיבית של הקהל בחוף הים

 . במפגש זה נבין את החשיבות בנקיטת עמדה וביצוע פעולות בשטח להובלת שינוי, המפגעים שבו

 

 :מטרות

  האחריות האישית של כל אחד ואחת על הסביבה החופיתהבנת 

 הבנת הכוח של קבוצה להוביל שינוי 

 גיבוש פעילות אקטיבית של הקבוצה 

  (וביצוע בשטח)הכרות עם מדד חוף נקי 

 

 

  קצר למדריךרקע 

 ?איך אנשים משפיעים על סביבת חוף הים

 ?איך אנשים משפיעים על סביבת חוף הים

הובילה לפגיעה ( תיירות ועוד, חקלאות, תעשייה, בנייה, תחבורה)ה הפעילות של האדם בסביב

לתקן את לשנות את מנהגנו , בני האדם יש את היכולת ליצור שינוי, לנו אבל . קשה בסביבת הים

עבורנו ועבור הדורות , הדומם, הצומח, לשמור על הסביבה החופית עבור החיהנזקים שנעשו ואף 

אימוץ וטיפוח קטע , טיול וניקיון בחוף: יכולה ליצור את השינוי כל פעילות קטנה שלנו. הבאים

כל אלו יוצרים שינוי חיובי בחוף ובעיקר אצל האנשים שרואים . הסברה בקרב אנשים ועוד, חוף

 . פעילות חיובית ומשנים את הגישה שלהם

 

- פתיחה

בה והן על על חוף הים הן כסביבה טבעית ואהוהסבירו לקהל המשתתפים כי עד כה למדנו 

במפגש זה נלמד מהי האחריות שלנו לחופים . במיוחד על מפגע הפסולת, המפגעים שיש בחוף הים

 .וכיצד אנחנו יכולים לפעול על מנת לשפר את המצב

 

  ?אני עושה, אכפת לי -משחק: 1' פעילות מס

 (פעילות זו ניתן לשחק בחוף או בכיתה)

(. אם בים שרטטו קו על החול, ז מול הקיראם בכיתה א)העמידו את קהל המשתתפים בשורה 

בקשו מכל משתתף להתקדם צעד אחד קדימה אם הוא מסכים אם הנאמר במשפט או להישאר 

 . במקום אם הוא אינו מסכים

  לי שאנשים זורקים פסולתאכפת 

 לי שהשכונה שלי מלוכלכת אכפת 

 מים במדינהמשבר במשק הלי שיש  אכפת 

 שחוף הים מלוכלךלי  אכפת 

 לשבת ליד זבל בחוף הים לי אכפת 

 שמיליוני בעלי חיים מתים כל שנה כתוצאה מפסולת ביםלי  אכפת 

 אני לא מתרחץ בתוכואם לי שביוב מוזרם לחוף הים גם  אכפת 
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עתה . לנקודת ההתחלה, עתה בקשו מהם לחזור אחורה. סמנו עד היכן הגיעו המשתתפים
ם המשפט נכון לגביהם או הקריאו את המשפטים הבאים ובקשו שוב להתקדם הא

 . להישאר במקום אם לא
 

 רק בפח האשפה, אני לעולם לא זורק פסולת 

 אני מעיר לו, אם אני רואה מישהו זורק פסולת בשכונה שלי 

 לא שוטף את הרכב בצינור, מקצר את זמן המקלחת -אני חוסך במים ,
 .משקה את הגינה עם שאריות המים מהשימושים הביתיים ועוד

 העירוניה לכלוך בים אני מתקשר למוקד שאני רוא 

 ל מלא בפסולת אני אוסף את הפסולת ושאני מגיע לים ורואה כי הכ
 שסביבי

 משתדל לקנות בשקיות רב . אני כמעט ולא משתמש בשקיות ניילון
 פעמיות

 אני מארגן מחאה מקומית, שאני שומע על ביוב שמוזרם לים 

 
יוצר פער גדול בין מידת יכלל  בדרך. עכשיו סמנו את מידת התקדמות האנשים

 . ההתקדמות בשלב הראשון של המשחק לבין מידת ההתקדמות בשלב השני

 
 ?למה אנחנו לא עושים, אכפת לנו -דיון

 
 יש פער בין האכפתיות שלנו לבין מה  ? מה הדבר הבולט ביותר בפעולה הזו שעשינו

 שאנחנו עושים 

 בל כל כך מעט אנשים עושיםא, איך יכול להיות שלכל כך הרבה אנשים אכפת ?
אין , לא יכולים, בורג קטן במערכת – מידי 'קטנים'אנחנו : תשובות אפשריות)

 ...(יש דברים חשובים יותר, זמן

  אזרחים /ילדים/ל בני נוערואתם בסך הכ: כנראה שאתם צודקים: "פנו לקבוצה
האם  -!" אפילו שאכפת לכם מזה, אתם לא מסוגלים לעשות שום דבר, עסוקים

  ?אתם מסכימים עם הדברים

  בכלל צריך לעסוק בוהתושבים /האם נושאי איכות הסביבה זה משהו שהנוער? 
 ?לעשות משהו בנושא יםמסוגל תושבים בכללהאם ה

   לשיפור המצב בחוף היםבאופן אישי לעשות אילו דברים יכול כל אחד ? 

 

  -יםהמה אני יכול לעשות בשביל  -משחק: 2' פעילות מס

 (ילות זו ניתן לשחק בחוף או בכיתהפע)

כל אחד רושם על גבי הפתק מה הוא היה מוכן לעשות בשביל . מחלקים למשתתפים פתק ועט

, ניקיון תוך כדי הליכה בחוף: כדאי לתת לקהל דוגמאות של עשייה כגון. שמירה על החופים

ק שקיות לחל, להחתים אנשים על עצומה נגד הלכלוך בחופים, 'משמר החוף'להתנדב ב

, הקמה של פורום תושבים ובעלי עניין, פשוט לא ללכלך בעצמי -שום דבר מיוחד, למתרחצים בים

 .....לתת הרצאה בפני תלמידים על חשיבות השמירה על הניקיון בחוף ועוד

כל קבוצה שחפצה . עכשיו כל המשתתפים מתערבים זה בזה ומחפשים מישהו שכתב כמוהם

, כוח אדם, קהל יעד, תוכן, סיסמא, שם: בשת את הפרויקט שלהבאותה הפעילות מתאגדת ומג

 ...'דרכי פעולה וכו, לוח זמנים

 . כל קבוצה מציגה את העשייה שלה בפני הקבוצות האחרות
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  -פעילות השמיכה או כוחה של קהילה: 3' פעילות מס

 רצוי לשחק פעילות זו בחוף

לשם כך דרושות קבוצה . צתית חווייתיתונתנסה במשימה  קבו, עכשיו נבין מהי כוחה של קבוצה

 . ושמיכה

מבקשים , כשהשמיכה צפופה ממשתתפים, עכשיו. מבקשים מכל הקבוצה לעמוד על השמיכה

זה שעכשיו ) מהם לנקוט במספר פעולות על מנת שימשיכו לעמוד על השמיכה אבל על צידה האחר

כל הקבוצה ? ך עושים זאתאז אי. )ברצפה/נוגע בחול, מבלי שאף משתתף יורד -( כלפי מטה

. הפינה הנגדית והופכים אותה לצד השניכ מקפלים את "אח, מתרכזת בפינה אחת של השמיכה

עמד על הצד המקופל ולאט לאט משחררים עוד חלקים מהשמיכה על יחלק מהמשתתפים עובר לה

 .(שכל הקבוצה עומדת על צידה השני של השמיכה

, ...(ולכלוך)ומלאים באנשים , צפופים ולחים -פי ישראלהשמיכה היא כמו חו?? ומה מוסר ההשכל

 !אבל אם עובדים וחושבים כקבוצה אפשר להתגבר על מכשולים קשים

 

  -פעילות אקטיביסטית בחוף הים: 4' פעילות מס

 (מדד חייב להתבצע בחוף, הסבר יכול להיות בכיתה)

( לבד או בקבוצה)אנשים  דוגמאות רבות מהארץ ומהעולם לפעילות שלספרו לקבוצה כי ישנם 

 (המצורף" נספחים"בקובץ  לינקים ובמידעעיין ב). למען שמירה על החופים

ן שאיימו "התרחשו כמה מאבקים אזרחיים לשמירה על חוף הים בדרך כלל מתוכניות נדל, בארץ

המאבק להצלת , המאבק להצלת חוף פלמחים: מהמאבקים הבולטים. להפקיע שטח ציבורי פתוח

(. ב כנספח"לינקים לאתרים ומידע על חוף פלמחים מצ)המאבק על מגדלי חוף הכרמל  ,חוף בצת

תושבי המקום שנזעקו על העוול שנעשה בכולם התאגדו אזרחים  -המשותף לכל המאבקים הללו

את  צעירים שגילו  המאבק להצלת חוף פלמחים התחיל כיוזמה של, לדוגמא. לחוף הקרוב אליהם

הקימו , הצעירים ואזרחים נוספים שהצטרפו אליהם. יול חורף שגרתיבמהלך ט השינויים בחוף

מחאה והחלו בפעילות הסברה ומחאה נגד הכוונה לכסות את חוף הים בשלמת בטון  בחוף אוהל

 .ומלט

ישנה פעילות אקטיביסטית למען שמירה על ניקיון , ן"פרט לפעילות אזרחים נגד תוכניות נדל

 ! שדרכה אתם נמצאים כאן היום" משמר החוף"א תכנית דוגמא לקבוצה שכזו הי, החופים

י המשרד להגנת הסביבה כדי להוות גוף התנדבותי הפועל למען "תוכנית משמר החוף הוקמה ע

המתנדבים במשמר החוף עוסקים . העלאת המודעות לחשיבות השמירה על ניקיון החופים

ליווי , ניקיון החוף: ויות כוללותהפעיל. וכישוריו יובהתאם לרצונות דכל אח, בפעילויות רבות

ביצוע , סברה בחופיםהשתתפות בימי אכיפה וה, הפעלה/קבוצות בפעילות בחוף ונתינה של הסבר

 ...מדד חוף נקי ועוד

  -מדד חוף נקי
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 -תית וחשובה במיוחדינתנסה בפעילות חווי, אחרי שלמדו על כל מה שאפשר לעשות למען החוף

 . מדד חוף נקי

 ?מהו המדד

והוא הפרמטר היחיד להערכת , חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה של מידת ניקיון החוף מדד

וכמובן  הפרויקטלהערכת הישגי  " חוף נקי"שמש את צוות מהמדד ". חוף נקי" פרויקטהצלחת 

 .לשם בדיקה קבועה של קטעי החוף

החוף בצורה  מדידה להערכת מידת הניקיון של-מטרת המדד היא ליצור פרמטר אובייקטיבי ובר

 .כדי לאפשר הערכה אחידה של כל חופי הארץ, שאינה מושפעת מהמודד

עולה כי המרכיב העיקרי של פסולת בחוף , מתוך סקרים שנערכו בשטח ועל סמך מידע מוקדם

לפיכך נקבע כי הפלסטיק יכול לשמש כסמן . מסך כל הפסולת 80%המהווה לפחות  פלסטיק הוא

הנחת בסיס אחת , רות שהפלסטיק אינו המרכיב היחיד של הפסולתלמ. למידת הניקיון של החוף

המדד מתבסס על מספר פרטי פלסטיק מגודל של פקק  .היא שאם אין פלסטיק אין פסולת אחרת

 .בקבוק ומעלה ביחידת שטח

ספירת פרטי הפלסטיק הפזורים ברצועת חוף ברוחב קבוע מקו המים ועד קו : תהליך הדיגום

, כיוון שהפסולת אינה מפוזרת בצורה אחידה לאורך החוף. מכשול אחר/מצוק/דיונה/ההצמחיי

 .יבחרו מספר נקודות דיגום אקראיות

  -הפשילו שרוולים ויאללה לעבודה, עכשיו

כל חוליה לוקחת קטע חוף מקו המים ועד עורף החוף ומחלקת . 5חלקו את הקבוצה לחוליות של 

 (ראו תמונה מטה. )'אותו לרצועות של שני מ

 . ל אחד סופר ברצועה שלו את כמות הפסולת מפלסטיק מגודל של פקק ומעלהכ

 . עכשיו אפשר להכניס את הנתונים לנוסחא ולדעת מהי מידת הניקיון של החוף

 
 
 
 

 = מדד   
 

 
 מלוכלך מאד  מלוכלך בינוני נקי נקי מאד מדד חוף

 ומעלה 20 10-20 5-10 2-5 0-2 מדד
 
 

 (רוחב החוף\11*ממוצע מספר חלקי פלסטיק בדיגום( + )רוחב החוף\11*ממוצע מספר חלקי פלסטיק בדיגום)
 מספר הדיגומים            
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 ?מה עושים עם המדד, ועכשיו אחרי שממדנו

המדד הוא גם כלי ". המאומצת"אפשר להשתמש במדד לאורך זמן כדי לעקוב אחרי רצועת החוף 

מומלץ . נהדר להשוואה בין רצועות חוף שונות וגם ובין מצב החוף לפני ואחרי מבצע ניקיון

 . אחר הניקיון ולראות את הבדליםלהתחיל כל ניקוי חוף בביצוע מדד ואז לעשות מדד ל

 : סיכום

. לעשייה סביבתית -מאכפתיות וחוסר עשייה : לקבוצה את התהליך שעברו בפעולה הראו , לסיום

בכל הקשור לנקיטת עמדה רב יש מקום  בני נוער ועד קשישים ,מילדים -הסבירו כי לכל קהל

 . בנושא פרויקטיםהיא זו שצריכה ליזום  ציבוריתומנהיגות , סביבתית -חברתית

ולהריץ אותו במסגרת , שהעלו הפרויקטיםמתוך  פרויקטלהחליט על  -כסיכום לפעולה מומלץ

 . הקבוצה

 : אפשר לקרוא את הסיפור הבא לסיום הפעילות, אם מתאים
 

 ...לתקן את העולם
 

יר הוא העב. פתרון בדעתו למצוא להן והיה נחוש, חי כל הזמן מודאג מבעיות העולם, מדען אחד
 .לספקות שלו ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות

עצבני בגלל , המדען .בעבודתו נחוש לעזור לו, פלש למקום ההתבודדות שלו 7-בנו בן ה, יום אחד
, אפשרי להוציא אותו משם כשראה שזה בלתי. למקום אחר ללכתילד לגרום לניסה , ההפרעה

גזר , הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת העולם .תוויסיח את דע, ילדיעסיק את החיפש משהו ש
אז ? נכון, אתה אוהב פאזלים: "ואמר לו, לילד יחד עם גליל נייר דבק ונתן, אותה להמון חתיכות

 תעשה את זה. נראה אם אתה יכול לתקן, הנה העולם כולו מפורק, אני אתן לך את העולם לתקן
 ."לבד לבד
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כבר שמע , מכן שעות לאחר אבל כמה, צליח להרכיב את המפההוא חשב שלילד ייקחו ימים עד שי
 ."לולהרכיב הכ הצלחתי, סיימתי, אבא"את קולו של בנו קורא לו ברוגע 

לא ראה ש להרכיב מחדש מפה שבגיל שבע יוכל הילד, זה לא ייתכן: האב לא האמין, בהתחלה
הולך לראות עבודה  אבטוח שהו כשהוא, וניגש לבנו, אבל הוא הניח את רשימותיו!!! מימיו

  ...מבולגנת
הוא עשה את  איך? איך זה ייתכן. החתיכות היו במקומן כל, המפה הייתה מושלמת, להפתעתו

 "?איך הצלחת", אמר המדען לבנו, "העולם אתה לא ידעת איך נראה"? זה
את הדף מן  אבל כאשר תלשת, ידעתי איך נראה העולם אני אמנם לא", אמר לו הילד, "אבא"

אבל , אני ניסיתי, לתקן כשנתת לי את העולם. תמונה של אדם ראיתי שבצדו השני יש, ברתהחו
, הפכתי את כל החתיכות, מהצד השני שבו נזכרתי בתמונה של האדם זה היה הרגע. לא הצלחתי

הפכתי , כשהצלחתי לתקן את האדם. אמור להיות שאני יודע איך הוא, האדם והתחלתי לתקן את
 ...צלחתי לתקן את העולםוראיתי שה, אותו

 
        

 
 "משמר החוף"במסגרת פעילויות חד פעמיות 

ל "את הפעילויות הנ. להלן מספר פעילויות עבור ילדים ונוער עם תכנים הקשורים למשמר החוף

 :ניתן להעביר בכמה אופנים

  .כפעילות בודדת -

כמו (. ת דיון בנושא מסויםלאחר מתן הרצאה או לפני עריכ -לדוגמא)כחלק מפעילות רחבה יותר  -

, כאשר ישנה קבוצה גדולה של משתתפים. בתחנות שונות, ניתן להעביר פעילויות אלה במקביל ,כן

. וליצור מספר תחנות הפעלה כמספר הקבוצות, משתתפים 10-15 -ניתן לחלק אותה לקבוצות של כ

כאשר כל  -כות במקבילכך שההפעלות נער. ל"בכל תחנה יש מדריך אשר מעביר הפעלה מסוימת מהנ

. הקבוצות מתחלפות בתחנות וכן הלאה( כרבע שעה)קבוצה בתחנה שונה ולאחר זמן שנקבע מראש 

 .כך נוצר מצב שכל המשתתפים עוברים בכל התחנות

 

 :להלן הפעילויות

 

 (פעילות בחוף) לוטו אשפה

ולת הם ימצאו הכי ואיזה סוג של פס, נותנים לקבוצה לנחש אילו סוגי פסולת הם ימצאו על החוף

 .'הכי מעט וכדו/ הרבה

כל קבוצה מקבלת לוח של לוטו (. משתתפים 3מומלץ )מחלקים את הקבוצה לקבוצות קטנות 

 .ושקית קטנה לאיסוף פסולת -(1נספח מספר )האשפה 

 .שיהיו קשיחים ורב פעמיים -מומלץ לערוך למינציה ללוחות :הערה

פ "ע, לפחות ארבעה פריטים מכל סוג של פסולתעל הקבוצה להסתובב בחוף ולאסוף לשקית 

 . או טור או אלכסון, כך שהם יוצרים שורה, הלוח

, פריטים של עטיפות או מקלות ארטיק 4עליהם לאסוף  -כדי לצור את השורה הראשונה: לדוגמא

 4, פריטים של מנגל או מתכת אחרת 4, פריטים של פריט לבוש מבד 4, פריטים של שקית חטיף 4

 .ם של חומר קלקר כמו כוסותפריטי

 .מנצחת -הקבוצה המביאה ראשונה את הפסולת בהתאם ללוח

יש להשוות . כל קבוצה מראה לכולם את פריטי הפסולת שנאספו -לאחר שהקבוצות חוזרות

הכי קטנה , ולראות אילו סוגי פסולת נמצאו בכמות הכי גדולה, לניחושים שלהם לפני הפעילות

על , חוףמגיעה לסוגי הפסולת ה ,שמירת החוף נקית הסבר קצר על חשיבות יש לת. פ הלוח"ע', וכד
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ניתן . 'על זמן ההתכלות של סוגי הפסולת  וכד, באדם ובטבע תפוגע הפסולת ןהדרכים בה

 (.2' נספח מס)להשתמש בטבלת סוגי הפסולת וזמן ההתכלות 

ולהראות תמונות לת הזו ניתן להוסיף ולשוחח על אופן הפגיעה של בעלי חיים ובני אדם מהפסו

 .פגועים כתוצאה מפסולתשל בעלי חיים 

 

 (לא חובה בחוף) תשבץ ים

 .  3-5עיין בנספחים 

על . על בריסטול גדול( ללא התשובות כמובן( )3נספח )יש להכין את התשבץ : הכנות לפני הפעילות

ובה הנכונה כך שניתן להצמיד את אותיות התש, כל משבצת ריקה יש לחרוץ חריץ ולצרף אטב

את אותיות התשובות . יש לגזור כך שכל הגדרה על דף נפרד( 4נספח )את ההגדרות . לתשבץ

שיהיו  -רצוי לעשות להם למינציה. בהתאם לגודל התשבץ -(5נספח )הנכונות יש להכין מראש 

 .קשיחים

את  כל קבוצה בתורה שולפת הגדרה ועונה. יש לחלק את הקבוצה לשתי קבוצות: הפעילות עצמה

במידה . מצמידה את האותיות המתאימות במקום המתאים -במידה וזו תשובה נכונה. התשובה

 . כל תשובה נכונה מזכה בנקודה. השאלה עוברת לקבוצה השנייה -והתשובה איננה נכונה

 

 (לא חובה בחוף) תפזורת

חלקים את הקבוצה מ. שתי תפזורות( או לצלם)יש להכין . ישנה תפזורת גדולה 6' בנספח מס

על כל קבוצה למצוא ( דקות 10)מודדים זמן . כל קבוצה מקבלת את התפזורת -לשתי קבוצות

 .המנצחת -קבוצה שהצליחה למצוא כמה שיותר. כמה שיותר מילים מהתפזורת

 

 (בחוף):  פעילות קמפיין פרסומי לשמירה על החוף

או לקיים את שלושת , צמהניתן לקיים כל פעילות בפני ע. פעילות זו מורכבת ממספר פעילויות

 .בהתאם, עם קבוצות מתחלפות, הראשונות במקביל

 "חוף נקי"הכנת כרזה . 1

על הקבוצה להמציא סיסמא מקורית במיוחד . בריסטול חלק ודבק בלבד/הקבוצה מקבלת פלקט

עליהם להכין כרזה עם הסיסמא בעזרת מה שהם מוצאים על . הקשורה לנושא שמירת החוף נקי

/ את הכרזה כמובן שיתלו בכיתה(. 'פסולת וכדו, עלים, חלוקי נחל, צדפים, חול)החוף בלבד 

 .ס"בביה

 (זמרירים) ינגלים 'תחרות ג. 2

ניתן להוסיף ריקוד . בנושא שמירת החופים קליטמסר עם  ינגל'גו להמציא סיסמאעל כל קבוצה 

וכן לערוך ( קבוצה/ או נציגים מכל כיתה, המורים)יש לבחור מראש שופטים . או הצגה קצרה

 . הצבעה בין שאר המשתתפים

 כתיבת עצומה והחתמת עוברי אורח. 3

מה אני  –הקבוצה לחשוב יחד ולכתוב על בריסטול עצומה הכוללת סעיפים עם התחייבות על 

 .ומה אני מתחייב שלא לעשות, מתחייב לעשות למען שמירת ניקיון החופים

 .תוך מתן הסבר של הנושא, על עצומה זו על הקבוצה להחתים כמה שיותר עוברי אורח

 למען שמירת החופים נקיים הפגנה. 4

 :זו יכולה להיות פעילות מסכמת של שלושת הפעילויות הקודמות
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 -ינגלים שהמציאו והעצומה שהחתימו'הג, כל הקבוצות יחד תתאגדנה יחד עם השלטים שהכינו

 -ויערכו הפגנה( לשמור על החופים נקיים ניתן להכין כרזות נוספות בקריאה לנופשים -אם יש זמן)

 .צעדה על החוף בקרב הציבור

 

 (בחוף) חזוריסקר ומ, פעילות מבצע ניקוי חוף

על החשיבות , לתת לקבוצה הסבר קצר על ההבדל בין חוף מוכרז לבלתי מוכרז, יש לצאת לחוף

ניתן . נקי ומזוהםכתוצאה מחוף לא  רחשעל סוגי הפגיעות שיכולים להת, לשמור על ניקיון החוף

ואיזה סוג של פסולת הם ימצאו הכי , לתת להם לנחש אילו סוגי פסולת הם ימצאו על החוף

 .'הכי מעט וכדו/ הרבה

 (הסבר באנגלית -8בנספח מספר )

( או מספר שקיות)כל קבוצה מקבלת שקית גדולה . מחלקים את המשתתפים לקבוצות של שלושה

ותוך כדי , הקבוצות יוצאות לערוך ניקוי. לניקיון החופים כרטיס נתונים בינלאומי–וכן טופס 

בסוף (. נמצא בנספחים)בהתאם , הם מסמנים בטופס כל פריט פסולת שנאספה, פעולת הניקוי

ניתן לשוחח . מתאספים כולם ומראים את הנתונים שנכתבו בטופס( או באמצע)פעולת הניקוי 

 .על סוגי הפסולת וזמן ההתכלות

 

כאשר כל קבוצה אמורה לאסוף סוג פסולת , תן לחלק את הקבוצה לקבוצות קטנותני -באופן אחר

 . 'רק טקסטיל וכדו -קבוצה אחרת, קבוצה שאוספת רק פלסטיק -לדוגמא. אחר

 .בהתאם, בסיום הפעילות יש להעביר כל סוג פסולת למיחזור

 

 (בחוף) פעילות בניית פסל סביבתי מהאשפה

 .ולבנות פסל סביבתי, פה במבצע ניקויניתן לאסוף את הפסולת אשר נאס

 .ניתן לכתוב על החול את שם בית הספר או סיסמא לשמירת ניקיון החוף בעזרת הפסולת -

" פלסטיק"את המילה )י הפסולת עצמה מאותו סוג "ניתן לכתוב את סוגי הפסולת ע -

 ('וכד, לכתוב רק בעזרת פסולת מפלסטיק שנאספה

 .את הפסלים מצלמים ומפנים למכולת האשפה, תניתן לבנות פסלים בצורות של פסול -

 
 

 :ליצירת שינוי אמיתי בסביבה קבוצהבנוספות פעילות 
 

   המעביר מסר  כל דבר, כתבות, תמונות -לוח מודעות וחדשות ירוק 
 י כך לחשוף מחדלים או "אפשר ע – חוף תערוכת צילומים בנושא / תחרות

 פעולות ירוקות
 שיביאו לשינוי מחייבים בים עשרה כללים כות– בנושא החוף עשרת הדברות

 מפיצים את עשרת הדברות – קבוצתית/משפחתית/ ברמה האישית
  בנושא פרסומותתחרות 
 תחרות שירים וסיפורים 
 העלאת הצגה בנושא 
 הקמת אתר אינטרנט שיתעדכן כל הזמן בפעילויות וברעיונות ויכיל קישורים. 
  שנתית בנושא החופיםתוכנית עבודה בניית 
 "דגלי , סטיקרים – "רעש"ועושים  בוחרים נושא –של מודעות " סה קריטיתמ

 .מצגות בשכונה, עליה לשידור בתוכניות רדיו, כתיבת מכתבים לעיתונים, ענק
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 :הגברת מודעות בקהילה

 ארגון הפגנה 
 ארגון מסיבת חוף 
 ושליחתה לגורם המתאים, החתמת אנשים, ניסוח עצומה. 
 קומות הרלוונטייםהכנת דפי הסברה וחלוקתם במ 
 גלויה עם מסר והפצתה/ עיצוב כרזה 
 אפשר מחומרים סביבתיים או דווקא , הקמת מיצג או פסל שמעביר מסר

 .והצבתו במקום מתאים, מפסולת
 

 :ברמה האישית
 ליהנות ממנו ולקחת את הזבל לפח האשפה הקרוב , ללכת הרבה לים 
 להעביר את המסר גם לחברים ולמשפחה 

 

 
 

 

  !! בהצלחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


