מדעטק חינוך פעילות הכנה לביקור
איכות הסביבה בנושא מים לגילאי ד'-ו'

חידון ידע בנושא צריכה ושימוש במים
 .1מהו המגזר שצורך את מירב המים בישראל?
ב .המגזר החקלאי
א .המגזר הביתי

ג .המגזר התעשייתי

 .2איזו פעילות ביתית צורכת הכי הרבה מים?
ב .הדחת האסלה
א .הדחת כלים

ג .רחצה

 .3פי כמה בערך עלתה צריכת המים הכללית בעולם במאה שנים האחרונות?
ג2 .
ב9 .
א 100 .
 .4פי כמה גדלה אוכלוסיית העולם בפרק זמן זה
ב2.
א 100 .

ג 4.

 .4מהו הגידול החקלאי הצורך את הכמות הגדולה ביותר של מים לשם גידולו
ג .תפוח אדמה
ב .תפוז
א .עגבניה
 .6אילו צמחי גינה הם החסכוניים ביותר בצריכת המים
ב .פרחי עונה
א .דשא

ג .שיחים

 .7מתי מומלץ להשקות את הגינה ,על מנת לחסוך במים?
ב .בשעות אחר הצהרים או הערב
א .בשעות הצהריים

ג .בשעות הבוקר

 .8כמה ליטרים של מים בממוצע צורכת פעולה של שטיפת הרכב המשפחתי באמצעות צינור
ג 1000 .ליטרים
ב 180 .ליטרים
א 4 .ליטרים
 .9כמה מים מתבזבזים בממוצע כשלא סוגרים את המים בזמן צחצוח השיניים ושטיפת הכלים?
ג 50 .ליטר ליום
ב 2 .ליטר ליום
א .כ - 20ליטר ליום
 .10איזו דרך היא החסכונית ביותר להשקיית הגינה?
ג .מתזים או המטרה
ב .טפטפות
א .צינור
 .11כמה מים בממוצע צורכת שטיפה אחת של אסלה?
ב .ליטר9
א .ליטר1

ג .ליטר20

 .12כמה ליטרים מתבזבזים בממוצע בברז מטפטף במשך יממה אחת?
ג 150 .ליטר
ב 5 .ליטר
א 12 .ליטר
 .13כמה ליטרים של מים ביום מתבזבזים ,בממוצע למשפחה ,אם משאירים את הברז פתוח
בשעת צחצוח השיניים ?
ג 20 .ליטר
ב 2 .ליטר
א 10 .ליטר
 .14מהי צריכת המים היומית הממוצעת לתושב במדינת ישראל?
ג 250 .ליטר
ב 120 .ליטר
א 20 .ליטר

שאלון אישי לתלמיד -הרגלי צריכה וחיסכון במים
א .כשאתם מדיחים את הכלים אתם:
 .1משאירים את המים זורמים כל הזמן
 .2סוגרים את ברז המים בזמן סיבון הכלים
 .3ממלאים את הכיור במים וטובלים בו את הכלים המלוכלכים ורק אחר כך מסבנים
ושוטפים
ב .כיצד אתם רוחצים את המכונית?
 .1בעזרת דלי וסמרטוט
 .2בעזרת צינור
 .3במכון לשטיפת מכוניות
ג .האם בביתכם מותקנים אביזרים לחיסכון במים? )וסת לחץ ,מיכל שטיפה דו כמותי
לאסלה(
 .1כן
 .2לא
ד .אם אתם רואים דליפת מים במקום ציבורי מה אתם עושים?
 .1מנסים לטפל בדליפה או מתקשרים למוקד העירוני
 .2מתעלמים וממשיכים הלאה
ה .כשאתם מתרחצים אתם:
 .1משאירים את המים זורמים כל הזמן
 .2סוגרים את המים בעת שאתם מסתבנים
ו .אם קיימת דליפת מים קטנה בביתכם או בחצר הבית אתם
 .1מתקנים את הדליפה באופן מיידי
 .2מתקנים את הדליפה ,אך לא באופן מיידי
 .3לא תמיד מתקנים

