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צריכה ירוקה
וישליכם  הכלים  את  יפסיד  ולא  חבלן  יהא  שלא  האדם  את  "מלמדין 
לרמה ותולעה" ( הרמב"ם  ישליכם  ואל  לעניים  לתתם  מוטב  לחבלה, 

הלכות אבלות, יד,כד)

אריאל פיקאר השמיטה כמדבקה: 
התרבות שאנו חיים בה מקדשת את הצריכה. האידיאולוגיה המנחה את חיינו היא 
ואותו  צריכים כסף,  אנחנו  לרכוש  וכדי  ייטב לנו,  יותר מוצרים,כך  שנרכוש  שככל 
החברה  של  האידאל  זהו  נמכור יותר.  ונפרסם יותר,וממילא  יותר  נייצר  אם  נשיג 
הצרכנית, שבה קניית מוצרים ורכישת נכסים היא ערך תרבותי בפני עצמו. למרוץ 
אנו  על הסביבה.  ואף  האדם  על  על החברה,  הרסניות  השלכות  הזה  האין-סופי 
הולכים ומעמיקים.  לעניים  עשירים  בין  הכלכליים  הפערים  שבה  בחברה  חיים 
ההבדל בין הדל ובין הגביר ניכר בחשבונות הבנק שלהם, הסמויים מן העין, אך 
שאינם  מי  של  עיניהם  את  המנקר  של העושר,  החיצוני  המראה  הוא  יותר  כואב 
יכולים להרשות עצמם לבנות ולקנות, לחדש ולהחליף, ונאלצים להסתפק (או לא) 

במועט. 
 

הייצור המואץ פוגע פגיעה אנושה באיכות הסביבה. מפעלי התעשייה מזהמים את 
האוויר, את האדמה ואת המים. כך גם החקלאות המודרנית ומשקי בעלי החיים 
למיניהם. הצריכה הבלתי פוסקת מייצרת כמויות אדירות של אשפה ופסולת. לאט 
המודרנית  הטכנולוגית  החברה  עולמו שלהקב"ה.  את  מחריבים  אנו  בטוח  אבל 
להתפתח  החלו  האחרונות  בשנים  רק  בלי חשבון.  הטבע  אוצרות  את  מנצלת 
המודעות לשמירה על איכות הסביבה וההבנה שאם נמשיך לנצל ולזה בלא גבול, 

נטבע בתוך הררי אשפה, באקלים הפכפך, בלי אוויר ומים נקיים. 

קשה  בתחרות  לעמוד  עליו  של האדם.  נפשו  את  גם  משעבד  הצרכני  האידאל 
פנאי נפשי,  ובעיקר -  לו זמן,  אין  על נפשו,  מעיקה  שלו  לרכוש  דאגתו  ואכזרית - 
לעסוק בענייני רוח וביחסי אנוש. זמן הוא כסף, ושהייה עם בני המשפחה והחברים 
מאיטה את התפוקה. היכולת לעבוד בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, היכולת 
לעבוד מהבית באמצעות המחשב, האפשרות להיות בקשר עם כולם כל הזמן - כל 
שהייתה  ה עבודה,  חיי  של  המחזוריות  את  איבדנו  עוד ועוד.  לעבוד  מפתות  אלה 

קשורה בטבע ובמוגבלות הטכנית.  

נגד כל אלה נאבקת מצוות השמיטה.

http://www.KehilaYeruka.org


 קהילה ירוקה | שנת שמיטה | התנועה הרפורמית
www.KehilaYeruka.org

  

Shop until you drop -מפתח לצריכה נבונה

ללא אריזות = קניות במשקל. 

נסו לקנות ירקות ופרות לא באריזות, הכינו לכם סל לקניות בסופר, ועוד. 

ללא רעלים- קניות אורגניות.

את  ולהרעיל  לרסס  חימים  בחומרים  משתמשים  שאינם  ממשקים  קנו 
האדמה. 

קניות מקומיות :

קנו כחול לבן וקנו ממשקים חקלאים. 

 
קנו ירוק: 

השתמשו רק בכלים חד פעמיים מחומרים מתכלים כמו נייר, עלי בננה או •
קני סוכר ועוד.

השתמשו בחומרי ניקיון ידידותיים לסביבה. •

השתמשו כמה שיותר בכלים רב פעמיים, תבניות אפיה, ספלי שתייה ועוד.  •

הכנת סלסלה לקניות מחומרים ממוחזרים:
  
צריך : סלסלת פטריות מפלאסטיק, שקיות ניילון גופיה בצבעים שונים: מקפלים את 
השקית 4 פעמים לאורכה, גוזרים ממנה פסים דקים 1-2 ס"מ. מתקבלות טבעות 
ענקיות , גוזרים באמצע כדי לקבל רצועה ארוכה. בעזרת מחט פלסטיק משחילים 
שני  כל  להשחיל  למשל  בדוגמאות  לגוון  אפשר  השקית בסלסלה.  רצועות  את 
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או  כפול  בקשר  הרצועות  קצות  את  קושרים  סיבוב   כשגומרים  ריבועים וכדומה. 
אפשר  תמתח ותקרע.  לא  שהרצועה  כדי  בעדינות  להשחיל  לולאה .חשוב  בקשר 
לכסות את כל שטח הסלסלה או חלק, לפי הסבלנות והחשק. ידית -  לוקחים 3 
בצד  וקושרים  צמה  קולעים  בצד    וקושרים  לחצי  רצועה    כל  מקפלים  רצועות , 

השני. וסיימנו ...     ותמונה ממבט על שתראו את התחתית 
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