
 בהשראת פעילת הסביבה גרטה תונברג, בספר "קוראים לי גרטה" 
תוכלו למצוא מידע מקיף, מהימן ואופטימי על שינויי האקלים בעולם.

ספר חובה לכל מי שבוערת בו התשוקה לעתיד טוב יותר לו ולילדיו, לחברה צודקת ולסביבה חיונית ומיטיבה!
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חסכו במים  .1

בואו נקצר את המקלחת, נפתח את הברז לזמן קצר ככל הניתן 
ונתקין ראשי טוש חסכניים. אפשר להשתמש בחומרי ניקוי 

טבעיים כמו חומץ כדי לנקות משטחים ורצפות; הם נשטפים 
במעט מים, אינם משחררים חומרים מזיקים, ומעל לכול, 

נמכרים גם בבקבוקי זכוכית ולא בבקבוקי פלסטיק כמו רוב 
חומרי הניקוי הכימיים בחנויות.

שתו מים מהברז וקחו איתכם בקבוק   .2
רב־פעמי 

מים מבקבוק פלסטיק כמעט אף פעם לא טובים יותר; הם 
יקרים יותר )לפחות מבחינת פליטות CO2( ומייצרים כמויות 

עצומות של פסולת. בדקו את איכות המים במקום מגוריכם: הם 
מבוקרים על פי חוק וטובים לשתייה. יש גם מסננים מצוינים 

בשוק, זולים ופשוטים להתקנה, והם מוציאים מהמים כל חומר 
לא רצוי )כמו כלור( ומשאירים בהם את המינרלים החיוניים 
לנו. קנו לעצמכם בקבוק מים אישי מאלומיניום, מזכוכית או 
אפילו מפלסטיק, כל עוד תשתמשו בו לאורך זמן; זוהי דרך 

קלה מאוד להימנע מקניית בקבוקים חד־פעמיים במסעדות, 
בעבודה או ברחוב.

גלו מחדש את הסבון המוצק   .3

זוכרים את הסבון המוצק? הוא עדיין קיים בשוק. לא צריך 
בקבוקי פלסטיק עם משאבה כדי לשטוף ידיים או להתקלח. 

אפשר גם לקנות שמפו מוצק, וכך להפחית עוד יותר את בזבוז 
הפלסטיק. הציצו באינטרנט וגלו אינספור אפשרויות.

נסו במבוק  .4

במבוק הוא חומר עמיד למים, קל משקל והיגייני, ואפשר 
לייצר ממנו מגוון רב של מוצרים שבאים במגע עם מים: 

מברשות שיניים, מברשות שיער, סכו”ם, צלחות וכוסות לא 
שבירות לילדים.

צאו לפיקניק בלי פלסטיק )ובלי פסולת(  .5

כוסות וסכו”ם מפלסטיק נמצאים בראש רשימת הפריטים 
שעושים את דרכם אל הים ונשארים שם. עד שנת 2021 ייאסר 

השימוש בהם באירופה. כל מה שצריך להביא לפיקניק הוא 
סל עם צלחות, כוסות וסכו”ם מחומרים רב־פעמיים )מתכת, עץ, 
במבוק – ראו למעלה(. בסוף היום קחו הכול הביתה. אם אתם 

בקבוצה גדולה – כל אחד יכול להביא כלי אוכל לעצמו.

לכו ברגל, רכבו על אופניים   .6 
והשתמשו בתחבורה ציבורית

הבחירה המובנת מאליה כדי לצמצם פליטות היא להשאיר 
את המכונית בבית ככל הניתן. במקומות רבים יש היום 

אפליקציות ַקארּפּול )נסיעה משותפת במכונית פרטית(, 
תחבורה ציבורית, השכרת רכב בסוף השבוע ושבילי 

אופניים. אם האפשרויות האלה לא קיימות במקום מגוריכם, 
דרשו את הוספתן.

אחסנו מזון בכלי זכוכית וקרמיקה   .7

זוכרים את המקרר של סבתא, שהשאריות בו כוסו בצלחת? 
זוהי שיטה מצוינת לשימור מזון, השתמשו בה! השאירו 

מאחור את הניילון הנצמד, את מכסי הסיליקון ואת 
קופסאות הפלסטיק: זכוכית וקרמיקה טובים לא פחות, והם 

רב־פעמיים.

הקפידו לכבות את האורות והמזגן   .8

נורות חסכוניות הן כמובן החלופה המועדפת, אבל צריך גם 
להשתדל להדליק פחות אור. בכל רגע נתון אנחנו נמצאים 

רק במקום אחד, אז כבו את האורות כשאתם יוצאים 
מהחדר. ובואו נפעיל את המזגן רק כשזה באמת הכרחי.

9. טפחו את הגינה שלכם

בין שהגינה שלכם הידרופונית או מסורתית, בחצר האחורית 
או על המרפסת, למה שלא תגדלו בה קצת ירקות? זוהי דרך 

נהדרת להגדיל את כמות הירקות שאתם צורכים שאינם 
מלווים בקילומטר מזון, ולהפוך את העיר שלכם לירוקה 
יותר. גינון הוא גם דרך נהדרת להירגע מהמתח של חיי 

היומיום.

10. הכירו את מרכז הִמחזור

בכל עיר יש מערכת משלה לטיפול בפסולת, אבל לפעמים 
קל יותר לפענח מסר מהחלל החיצון מאשר להבין את 
תהליך הִמחזור. לכן כדאי לעשות סיור במרכז הִמחזור 

המקומי, לבקש מידע ברור ולשתף אותו עם השכנים שלכם. 
זוכרים את עיקרון־החקיינות? הוא עובד.
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