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 עצות לחיסכון במים

 
 בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה

 
בדרך כלל פשוט מאוד ומצריך , התיקון. נזילה ממכל ההדחה היא תקלה שכיחה ולעיתים בלתי מורגשת •

. ניתן לבדוק זאת על ידי הנחת נייר טואלט בדופן יציאת המים. החלפת אטם בתחתית מכל ההדחה
 . ת האטם יש להחליף א-במידה והנייר נרטב 

  

 
 ברזים דולפים

 .טפטוף מברז דולף מבזבז כמויות גדולות של מים מבלי להרגיש. הימנעו מברזים דולפים •
סוגרים את כל הברזים בדירה ובגינה ומסתכלים על מד , לצורך הבדיקה. בידקו נזילות בדירה ובגינה •

 .היוועץ בבעל מקצועסימן שיש נזילה ומומלץ ל, אם יש תנועה במד המים. המים הדירתי

 הרגלים
. רק מבזבז מיםאלא ,רעש המים הזורמים בעת צחצוח שינים וגילוח אינו משפר את איכות הפעולה •

 . הרגילו את עצמכם לשמוע רק את רעש הציחצוח או הגילוח ללא רעש מים זורמים

 .והחפיפה במקלחתסגרו את הברזים בזמן הסיבון  •

טיפת כלים השרו את כל הכלים בכיור אחד או גיגית קטנה מלאהצמצמו את זמן פתיחת הברז בזמן ש •

 .כלוך מהכלים לפני סיבוןל הלבמים וקצת סבון להורדת כ

רוב המים) חומרי ההקצפה אינם מנקים יותר(שתמשו בסבון מדולל או בכמות סבון קטנה מהרגיל ה •

 .מתבזבזים בפעולת שטיפת הסבון
 
 

 חסכמים
 מותקןהחסכם. האמבטיה והמקלחת,  על ברזי המטבחעם התו הכחול) חסכם(ביל ספיקה מג/התקינו וסת •

 .מקטין את כמות המים וחוסך שליש מכמות המים העוברים דרכו, בקלות
  

 כביסה
 .שתמשו בתכנית חצי הכמותאו ה ו את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאההפעיל •

 מי מזגנים
.אדניות וגינות,  של המזגנים להשקיית עציציםשתמשו במים המטפטפים מצנרת הניקוזה •

 .) אדניות לפחות5השקיית (  ליטר מים ביום10-בימי הקיץ מזגן ממוצע מיצר כ
  
 

 כמותי המאפשר גם חצי הדחה-התקינו בשירותים מכל הדחה דו
 

טר לנפש לי18-כמותי חוסך כ-שימוש במכל הדחה דו. ! ליטר מים9בכל הדחה מלאה יורדים  •

כניסה של תקן חדש המאפשר שטיפת .  מהצריכה היומית שלנו12%-המהווים כ! ליום

 ליטר ליום וחסכון הכולל 12תביא לחסכון נוסף של ,  ליטר3 - ליטר ונוזלים ב6 -מוצקים ב

 ! מהצריכה היומית20%-כ לע יעמוד

 . ליטר6דרוש אסלה ומכל הדחה ? משפץ בית

ם שלושה יי הורדת מפלס המצוף שנ" המים במיכל ההדחה עהקטנה נוספת של כמות •

 .קליקים תחסוך עוד
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 מדיח כלים

 .הפעילו את מדיח הכלים רק כאשר הוא מלא •

 שטיפת רכב

 הוא יהיה מלוכלך יום , אם צפוי מזג אויר אביך דחו את שטיפת הרכב,בדקו את מזג האויר •
 .אחרי

פת הקצף יט ש.ות הסבון הרגילהשתמשו בחצי מכמה. שטפו את המכונית בעזרת דלי •
 .בזבזנית ביותר

 . אסורה על פי החוק וגוררת קנס כספי גבוה, שטיפת הרכב בעזרת צינור בזבזנית •
 
 

 בגינה

חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה  •

 .לצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה

הגדלה זאת תגרום להעמקת השורשים . צמחים ולדשאהגדילו את מרווחי ההשקיה ל •

בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר מעומק , שאינם מפונקים, וליצירת צמחים חסונים

 .הקרקע

 ליטר 5ר בגינה חדשה ועוד " ליטר למ20עד (פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט  •

 . בקרקעפר משמעותית את אחיזת המיםהקומפוסט מש). מידי שנה, ר"למ

 .העדיפו לשתול צמחים הידועים כחוסכי מים •
 

בין השעות , אוקטובר- השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי •
תמנע עבירה על החוק , תקטין את התאיידות, יה בשעות אלההשק.  למחרת7:00-19:00

 . וקנס כספי גבוה
 
 
 
 
 
 

 בקיןדור חת ניתן לפנות לוות נוספוישאלות והיתיעצב
 יועץ לפיתוח אקולוגי

 תיירות אקולוגית ישראל
 

 בברכת אביב שמח ופורח
 

 צוות תירות אקולוגית ישראל
  

  
  
 

 
 


