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מצאו את המילים המסתתרות - העזרו במחסן המיליםהעזרו במחסן המילים
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הקיפו אותןעזרו לנו למצוא את המסכות המסתתרות
רמז: יש 12 מסכותבעיגול



וגורם לשינוי  פגיעה באופן המזיק לסביבה, 
לרעה של פני הסביבה והטבע בעולם.

זיהום  אוויר,  לזיהום  קשור  לרוב  סביבתי  מפגע 
חזק  רעש  ואף  הקרקע,  זיהום  והחופים,  הים 

ממקורות שונים.

כתוצאה  גם  להיות  יכולים  סביבתיים  מפגעים 
הצריכה  ותרבות  המודרני,  החיים  מאורח 
העכשווית. אם בעבר מוצרים נועדו לשרת אותנו 
וכך,  שנים רבות, כיום התחלופה מהירה מאוד. 

כמות הפסולת אותה אנו מייצרים רבה יותר.

זיהום אוויר מארובות מפעלים, ריח רע של עשן, תחבורה, דליפה של  למשל: 
חומרים מסוכנים, רעש בעוצמות גבוהות, אנטנות, מטוסים שטסים נמוך ועוד.

מהו
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מצאו את ההבדליםההבדלים

רמז: יש 8 הבדלים



עזרו לנו למחזר עזרו לנו למחזר 
פעולת המיחזור היא לקיחת 

מוצרים וחומרים אשר אין בהם 
עוד שימוש, והפיכתם לחומרי גלם 
אשר ניתן להשתמש בהם שוב על 
מנת לייצר מוצרים חדשים. ובכך 
אנו מקטינים את כמות הפסולת 

הנצברת, מכיוון שהשימוש באותם 
חומרי גלם הוא רב פעמי.

לצורך הדוגמה
בגמר השימוש בבקבוק פלסטיק, 
במקום שיהפוך לפסולת מזהמת 

ומזיקה, הבקבוק יכול להיות 
ממוחזר ולשמש חומר גלם לייצור 

בקבוקים נוספים, או אפילו מוצרים 
אחרים.

צבעו כל מילה
בהתאם לצבע הפח
שמתאים למיחזורה

אריזות פלסטיק, לאריזות זכוכית
קרטוני משקה, 
אריזות מתכת

כלים חד פעמיים, 
טיטולים, מוצרי 

פלסטיק שבורים, 
מוצרי היגיינה 

חומרים מתכלים 
כמו מזון, פרחים, 

נייר  טישו ועוד

ניירות, עיתונים, 
קרטון דק



ממחזריםממחזרים
בכיף

עזרו לכפפות להגיע אל 
הפח המתאים למיחזור


