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חוגגים פסח ברוח הקיימות  -המלצות לתושבים
אביב הגיע ,פסח בא ,ואתו סידורי ארונות ,ניקיונות הבית ,ארוחות החג ,טיולים
ושלל הזדמנויות למנף קיימות בבית ובשכונה.
שוק קח תן – על מנת לצמצם את כמויות הפסולת שאנו מייצרים ,חג הפסח הנו הזדמנות מצוינת להעביר הלאה
בגדים ,בגדי ילדים ,כלי בית צעצועים וכל מה שבמצב טוב וכבר אין בו צורך .הציעו לשכנים לקיים שוק קח תן בגינה
הציבורית או במיקום מרכזי אחר ,והחליפו ביניכם חפצים .או חפשו את ספסל הנתינה הקרוב אליכם.
סיורי פריחה באתרי הטבע העירוני – צאו לאחד מאתרי הטבע העירוניים אותם תמצאו ב GISהעירוני .
העדיפו להגיע ברגל או באופניים ,ותי הנו מהשפע שמציע האביב .הזדמנות אחרונה ללקט מצמחי הבר האכילים כגון
חובזה ,ממנה תוכלו להכין קציצות או להוסיף לתבשילים וחביתות.
צאו לטיולי אופניים בעיר– מזג האוויר מדהים לזה ,סעו באופניים לאורך החוף ,הפארקים והרחובות ותיהנו ממזג
אוויר מדהים ,ללא פקקים וללא נסיעות ממושכות.
מתנות לחג – המעיטו בקנייה עודפת של מתנות ונסו ליצור בידיכם מתנות ידידותיות לסביבה .מה ישמח יותר את
הסבתא מתמונות הילדים על רקע פריחה אביבית מהסיור שעשיתם באתר הטבע העירוני? ואם כבר מתנה ודאו
שתהיה מתכלה כמו בקבוק יין טוב ,שמן איכותי או סבון נעים לגוף עטוף בצורה מיוחדת.
ניקיון במוצרים אקולוגיים – קנו או הכינו מוצרי ניקיון אקולוגיים .שימוש בסודה לשתייה ולימון עושה פלאים בבית
והרשת מלאה מתכונים להכנת חומרי ניקוי טבעיים הבריאים יותר לביתכם ולסביבה.
צמצום בזבוז מזון – תכננו את ארוחות החג כך שלא יישארו עודפי מזון ,ואם נשאר אז העבירו לשכנים או יזמו ארוחה
משותפת איתם.
שימוש בכלים רב פעמיים – השתמשו בכלים רב פעמיים בארוחות החג או בכלים חד פעמיים מחומרים טבעיים
(קליפות בננה או תירס למשל) .ניתן גם להשתמש בשירותי השכרת כלים לאירוח ,שולחנות ,כסאות וכו'.

"קפה תיקונים" – הצטרפו לאחד מאירועי קפה תיקונים המתקיימים בעיר (או אולי זו הזדמנות לארגן מפגש כזה
אצלכם בשכונה) .אירוע שכונתי בו תושבים מוכשרים מתנדבים לתקן חפצים מקולקלים ,בגדים ,אופניים ,מוצרי
חשמל על סוללות ,צעצועים וכו...
פרטים נוספים בפייסבוק "תל אביב יפו הירוקה" .
חג שמח 😊
רשמו :נעה רגב ואדווה אופיר
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:לינק לאתר העירייה עם מסמך ההמלצות
https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?webId=3af57d92-807c-43c5-8d5f6fd455eb2776&listId=5a9823a9-22cf-40a3-8a59-e9f3305db983&itemId=7583

