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 מקור אנרגיה  מתחדש
נפוץ מאד בישראל:

מים, רוח או שמש?
מים - טעות, אתם חולמים על נורבגיה הישארו  א. 

במקום. 

רוח -  אכן מקור מתחדש אך לא נפוץ מאד בארץ  ב. 
- הישארו במקום.

שמש -  תשובה נכונה קבלו תמלוג ירוק. ג. 

مصدر طاقة متجدد شائع جدا يف 
 اسرائيل:

الريح أم الشمس ؟  املاء, 
انتم حتلمون بالنرويج - انتظروا  غلط,  املاء –  أ. 

يف مكانكم.
بالطبع مصدر متجدد لكنه غري شائع  الريح –  ب. 

للغاية يف البالد - انتظروا يف مكانكم.
استلموا مكافأة  جواب صحيح,  الشمس –  ج. 

خضراء.
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 יום קיץ, כיצד מצננים
את הבית בסח'נין: 

מפעילים מיזוג אוויר מרכזי -  א. 
המתינו תור בגין חשיבה בזבזנית.

ממלאים את בריכות הצינון במים -  ב. 
כל-הכבוד!!! קבלו תמלוג ירוק.

אין מה לעשות, ארץ ים תיכונית חמה -  ג. 
חזרו צעד אחד לאחור והיו נכונים לקדמה.

كيف يتم تربيد  يوم صيفي حار, 
البيت االخضر يف سخنني ؟

انتظروا  نشغل تكييف اهلواء املركزي –  أ. 
دورا واحدا بسبب التفكري التبذيري.

كل االحرتام!!!  منأل برك التربيد باملاء –  ب. 
استلموا مكافاة خضراء.

هذه بالد حوض  هذا هو الوضع,  ج. 
عودوا خطوة واحدة  املتوسط احلارة – 

اىل الوراء وكونوا جاهزين للتطور.
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 בית חסכוני באנרגיה כיצד???
יש הצעות???

יש הצעות - קבלו תמלוג ירוק.

אין הצעות או  הצעה שגויה -  המתינו תור.

كيف ؟؟؟ ر الطاقة –   بيت موّفّ
هل هناك اقرتاحات ؟؟؟ 

هناك اقرتاحات – استلموا مكافاة  أ. 
خضراء.

ما من اقرتاحات او اقرتاح خاطئ  ب. 
– انتظروا دورا واحدا.
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 מדיח כלים ומכונת כביסה -
מתי מפעילים? 

א. בכל פעם שיש מספר כלים בודדים או כביסה 
לניקוי - חזרו צעד לאחור.

ב. רק כאשר הם מלאים בכביסה או כלים לניקוי 
- יפה, קבלו תמלוג ירוק.

 ג.  אין צורך בהם נכבס ונשטוף ביד -
הישארו תור בגין בזבוז מים.

مىت  غسالة األواين وغسالة املالبس – 
يتم تشغيلها ؟ 

كلما كان هناك بعض االواين او املالبس  أ. 
عودوا خطوة  اليت تتطلب التنظيف – 

واحدة اىل الوراء.
عندما تكون مليئة باملالبس أو باألواين  ب. 
مجيل  اليت تتطلب التنظيف فقط – 

استلموا مكافاة خضراء. جدا, 
نغسل املالبس واألواين  ال حاجة اليهما,  ج. 

انتظروا دورا واحدا نظرا لتبذير املاء. يدويا – 
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 זכיתם במייבש כביסה.
מתי תייבשו?

 א. בכל פעם שיש כביסה לייבוש - 
בזבוז חשמל הישארו במקום.

 ב. רק בימים גשומים מאד ללא שמש -
יפה קבלו תמלוג ירוק.

 رحبتم جمفف مالبس -
مىت جتّففون ؟ 

كلما كانت هناك مالبش حتتاج إىل  أ. 
انتظروا يف املكان. تبذير كهرباء,  جتفيف – 

يف ايام ماطرة جدا ال تظهر فيها الشمس  ب. 
استلموا مكافاة خضراء. – مجيل جدا, 
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 מתכננים מקלחת ביום
קיץ חם. מה עושים???

מדליקים דוד חשמל לחימום המים ומחכים  א. 
-  חבל מאד הישארו במקום.

פשוט מתקלחים!!! דוד השמש חימם אוטומטית  ב. 
את המים ואין צורך בדוד חשמל -  נכון מאד 

קבלו תמלוג ירוק.

ختططون لالستحمام يف يوم صيفي 
ما العمل ؟  حار – 

نشّغل السخان الكهربائي بغية تسخني  أ. 
انتظروا يف  مؤسف جدا,  املاء وننتظر – 

املكان.
نستحم بكل بساطة !!! لقد سّخن  ب. 
السخان الشمسي املاء اوتوماتيكيا 
وال حاجة اىل السّخان الكهربائي 

–  استلموا مكافاة خضراء.
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 נשרפה לנו בבית נורה
ויש להחליפה. מה קונים?

נורה פשוטה וזולה זהה לזו שנשרפה -  א.  
חבל, יש פתרונות חסכוניים יותר.

קונים רק נורת )EL( יקרה יותר אך חסכונית  ב.  
בצריכת אנרגיה - בחירה מצוינת ומשתלמת 

קבלו תמלוג ירוק.

قت يف منزلنا ملبة وجيب  احرترُ
ماذا نشرتي ؟  استبداهلا – 

ملبة بسيطة ورخيصة شبيهة باللمبة  أ. 
هناك حلول اكثر  مؤسف جدا,  احملرَتقة – 

توفريا.
نشرتي فقط ملبة )EL( االغلى ولكنها  ب. 
اختيار  توفريية يف استهالك الطاقة – 
استلموا مكافاة خضراء. ممتاز ومفيد, 
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הדלקתם מזגן בבית או בכיתה. 
לכמה מעלות תכוונו???

16 מעלות. טעות!!! אתם בישראל ולא בקוטב  א. 
- חזרו לאחור.

20 מעלות. מיותר הישארו במקום. ב. 

בין 25-24 מעלות. נהדר, בחירה מעולה.  ג.  
גם נעים וגם חסכוני - קבלו תמלוג ירוק.

شّغلتم مكيف اهلواء يف املنزل او 
على أي درجة مئوية  يف الصف – 

تضبطون املكيف ؟ 
١٦ درجة مئوية. غلط !!! انتم يف  أ. 

عودوا اىل  اسرائيل وليس يف القطب – 
الوراء.

انتظروا يف املكان. زائد,  ٢٠ درجة مئوية. –  ب. 
اختيار  ٢٥ درجة مئوية. رائع,  بني ٢٤ –  ج. 
ممتاز. لطيف وكذلك توفريي. استلموا 

مكافاة خضراء.
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 צמצום הצריכה בחשמל
יסייע ל-

צמצום התחממות בכדוה״א. תשובה חלקית,  א. 
הישארו במקום.

צמצום חשבון החשמל. תשובה חלקית, הישארו  ב. 
במקום.

א+ב. נכון מאד!!! קבלו תמלוג ירוק  ג. 
והתקדמו לנקודת הסיום.

يساعد تقليص استهالك الكهرباء 
على –  

احلد من احرتار الكرة االرضية. جواب  أ. 
جزئي. انتظروا يف املكان.

ختفيض حساب الكهرباء. جواب  ب. 
جزئي. انتظروا يف املكان.

أ + ب. صحيح جدا !!!  استلموا مكافاة  ج. 
خضراء وتقدموا اىل نقطة النهاية.
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 יפה!
זכיתם במחשבון סולארי.

مجيل جدا. 
رحبتم حاسبة جيب 

شمسية.
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 יפה!
זכיתם ב-50 שתילים 

 לחצר הפנימית
של הבית.

 مجيل جدا.
رحبتم ٥٠ نبتة لساحة 

البيت الداخلية.
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 יפה!
קבלו צינור להחדרת 
תאורת שמש טבעית.

 مجيل جدا.
استلموا انبوبا الدخال 
ضوء الشمس الطبيعي.
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 נהדר!
קבלו נוזל ניקוי 

למדיח ואבקת כביסה 
ידידותיים לסביבה.

رائع.
استلموا سائل تنظيف 

لغسالة األواين 
ومسحوق غسيل 

مالبس وديني بالبيئة.
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 נהדר!
 קבלו מתקן

 לתליית כביסה
לימים שטופי שמש.

رائع.
 استلموا جهازا

لتعليق الغسيل لاليام 
الصافية متاما.
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 כל הכבוד!
 דוד שמש חדש

מחכה לכם על הגג.

كل االحرتام
يتنظركم سخان شمسي 

على السطح.
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 יפה!
קבלו מארז נורות 
חסכוניות באנרגיה.

 مجيل جدا.
استلموا جمموعة من 
اللمبات املوّفرة للطاقة.
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 נהדר!
 קבלו טיול כיתתי

 של יום שלם
ברכב היברידי.

رائع.
ستحصلون على نزهة 
صّفية ليوم كامل مبركبة 
״خضراء״ )״هيربيدية״(.
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 כל הכבוד!
זכיתם ברכב היברידי 

חסכוני לשנה.

كل االحرتام 
رحبتم مركبة ״خضراء״ 
)״هيربيدية״( توفريية 

لعام كامل.
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מחירי הנפט 
בעליה.

המתינו תור וחשבו על מקור 
אנרגיה חלופי.

اسعار النفط 
يف ارتفاع.

انتظروا دورا واحدا 
 وافكروا يف مصدر

طاقة بديل.
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עומס חום.
רשת החשמל קורסת.

חזרו צעד אחד לאחור 
וחשבו כיצד מתמודדים עם 

הבעיה?

محل حرارة.
شبكة الكهرباء منهارة.
عودوا خطوة واحدة 

اىل الوراء وافكروا كيف 
تواجهون املشكلة؟
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 פקקי תנועה
 בשעות הבוקר

בכניסה לעיר הגדולה.
המתינו תור עד שיפחת  הלחץ.

اختناقات مرورية 
يف ساعات الصباح 
عند مدخل املدينة 

الكربى.
انتظروا دورا واحدا حىت 

اخنفاض الضغط.
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 פליטת גזי
חממה ממפעלי 

תעשיה.
 חזרו צעד אחד לאחור
וחשבו מה עושים???

انبعاث غازات 
املستنبت من املصانع 

واملعامل الصناعية.
 عودوا خطوة واحدة اىل

 الوراء وافكروا
يف ما جيب عمله؟
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 מפלס הים
עולה ויש הצפות.

 המתינו תור וחשבו
מדוע זה קורה?

مستوى البحر 
مرتفع وهناك 

فيضانات.
انتظروا خطوة واحدة 

وافكروا ملاذا حيدث ذلك؟
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