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 הסביבתי המשבר

 מפעילות כתוצאה מואצים שינויים עובר העולם

 סביבתיות השלכות אלה לשינויים .האדם

 .וחברתיות

 משאבי דלדול על והשפעתה אנרגיה צריכת

 .האקלים ושינויי אויר זיהום ,הטבע

 .הפתוחים ובשטחים המינים במגוון פגיעה

 משבר על והשלכותיה הצריכה תרבות

 .הפסולת

 



 המשבר הסביבתי

וכך אנו מוצאים את  , "השתמש וזרוק"מקדמים תרבות של , בעידן הצריכה, החיים כיום

 .פעמיים במקום במוצרים רב פעמיים-עצמנו קונים ומשתמשים במוצרים חד

כשאתה מסיים לאכול אתה שם  "

ויושב רגל , כולל המפה, הכול בפח

זה  . על רגל במקום לשטוף כלים

אי אפשר לברוח  . חיים קלים

ברגע שאתה נפגש עם  : מהמציאות
 ."אי אפשר ללכת לאחור, הנוחות

 

 21.6.18, כלכליסטמוסף 



ישראל נמצאת  

במקום הראשון  

בעולם בצריכת  

מוצרי פלסטיק חד  

 .פעמיים לנפש
 

-ל 2015בין השנים 

גדל שיעור   2018

צריכת הכלים החד  

פעמיים בישראל    

 10%-ב
 

בישראל נעשה בכל  

שנה שימוש  

בכארבעה מיליארד  

 כלים חד פעמיים  

,  בכל משרד

קיוסק או  

,  מרפאה

מחזיקים כוסות  

 פעמיות-חד

היקף המכירות של 

-ענף הכלים החד

פעמיים בישראל  

מיליון   500הינו מעל 

 .  שקל בשנה
 



משלב  , מהי ההשפעה הסביבתית של מוצר לאורך כל חייו
 ?הייצור ועד סיום השימוש

 ניתוח מחזור חיים  

פליטת חומרים רעילים בתהליך  , צריכת אנרגיה ומים בתהליך הייצור, חומר גלם: תשומות

 .טיפול במוצר בסוף השימוש, שינוע, אריזה, הייצור

 סיפורה של כפית

https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY


 חייו  

של  
 מזלג

פלסטיק  

 חד פעמי

במפעל שצורך המון  , (חומר גלם מתכלה)המזלג מיוצר מנפט 

 (היוצרת זיהום אויר, שמיוצרת על ידי שריפת דלק מאובנים)אנרגיה 
 

 ,  המזלג נארז בקופסת קרטון

 עשויה מנייר שמקורו בעצים

המונעת על ידי  באניהחבילות הקרטון משונעות 

שריפת דלק מאובנים ולאחר מכן במשאית שגם היא  

 .שורפת דלק מאובנים



 !זה המון זיהום למזלג אחד

 

משתמשים במזלג פעם אחת 

 וזורקים לפח האשפה

האשפה משונעת למטמנה במשאית  

 .ששורפת דלק מאובנים

רוב הסיכויים שהמזלג נוסע לבית הלקוח  

 .שגם היא שורפת דלק מאובנים, במכונית שלו

הקרטונים עם המזלגות  

מגיעים לחנות ומישהו קונה  

 .את המזלג



 

 .בתהליך הייצור של כלל הכלים החד פעמיים נפלטים חומרים רעילים

 כלי נייר  

 עץ: חומר הגלם

 .  תהליך בזבזני במים

 .פגיעה בריאות ירוקות

 כלי פלסטיק 
 נפט: חומר הגלם

לייצור כוס נייר  

אחת נדרשת  

 3כמות עץ פי 
 ממשקלה



 ?ומה קורה בסיום השימוש

 .הכלים מושלכים לאשפה, לאחר שימוש קצר של רגעים ספורים בלבד

תוצר בלתי נמנע של הכלים האלה היא  , בנוסף לנזק הסביבתי שנגרם בתהליך הייצור והשינוע

 .הנשלחת להטמנה פסולת

 

 משבר הפסולת 



משבר הפסולת הוא אחת מהבעיות הסביבתיות החמורות  
 ביותר עמה מתמודדת כיום מדינת ישראל

 

 

כמות שיכולה לכסות את   –מיליון טונות פסולת  5.5מדינת ישראל מייצרת מידי שנה 

 !  'מ 3לאורכו ולרוחבו לגובה  6כביש 

 

 . מהפסולת שלנו מוטמנת באתרי הטמנה 80%-כ

 

,  זיהום אויר ופליטות גזי חממה; להטמנת פסולת יש השלכות סביבתיות רחבות היקף

 .זיהום של קרקע ומי תהום ותפיסת שטחי קרקע

 

 

 

 

  



אך זמן , פעמי-השימוש הוא חד

פעמיים הוא  -ההתכלות של כלים חד

 !  מאות עד אלפי שנים

 

 



 פסולת ברשות הרבים

 .  תפיסת נפח רב בפח

כך , ככל שהפסולת מתרחקת. כלים חד פעמיים עפים ברוח

 .גם האחריות האישית על איסוף האשפה

עם השנים ממלאים את חופי ארצנו יותר ויותר כלים פלסטיים  
 .  מכמות הפסולת בחוף 38%המהווים כיום , חד־פעמיים

 

 ?הידעת
 !מהפסולת בחופי ישראל היא פלסטיק 90%

 ..75%? ומה הממוצע העולמי



 ,  אם לא נפסיק
 ...פעמי-נטבע בחד

מהפסולת הימית היא   70%
 .פלסטיק חד פעמי

מיליון טונות פלסטיק מושלכים   8
כמות השווה למשאית  , לים כל שנה

 . זבל אחת מדי דקה

יהיו בים יותר מוצרי   2050ב־
 .  פלסטיק מאשר בעלי חיים

באוקיינוס השקט משתרעת רצועת  
מיליון   1.6אשפה ענקית ששטחה 

 .משטחה של ישראל 80פי , ר"קמ

 



 

חודר למי התהום 

ומשחרר מזהמים 

המגיעים לברזים  

 .ולגופינו

 

חופי ישראל  

מלאים במיקרו  

פלסטיק אשר  

נפלט מהים 
 .ונסחף אליו

 

אוסף של פיסות  

זעירות של חומרי  

פלסטיק שמקורם 

בפרוק של חומרי  

 .פלסטיק שונים

 

חודר לשרשרת  

י "נאכל ע: המזון

הדגים ומגיע  

בסופו של דבר  

לצלחת ולגוף  
 .שלנו
 



 "הכי טוב לסביבה"פעמי שהוא -אין כלי חד

 לכל מוצר יש מחיר סביבתי 

 



 ?"מתכלים"כלים 

 מתפרקים תוך זמן קצר יחסית לפלסטיק•

תהליך ייצורם גוזל מהטבע משאבים ומזהם אוויר ומים  •

 .  בתהליך הייצור והשינוע

 .  לא ברור עדיין כיצד הם מתכלים בסביבה ימית•

בסביבות מסוימות ולכן   רקמרבית הכלים האלו מתכלים •

לרוב לא מתכלים במטמנות אשפה או בקומפוסטרים  

 .הביתיים

 

 



 ?מיחזור

מסובך עד   המיחזורתהליך . כוס נייר מצופה בשכבת חומר פלסטי על מנת להחזיק נוזל

   .אפשרי-בלתי

 .  למחזר אותם שלא ניתןרוב כלי הפלסטיק עשויים מפלסטיק באיכות הגרועה ביותר כך 

 .מיחזורמתקני  שלא קיימיםכמעט . קלקר אינו מתכלה ונאגר באתרי הטמנת פסולת

להיות גבוהה יותר   המיחזורעל יכולת , לחומרים אלה מיחזורגם אם היה מוקם מערך 

 ...פעמיים-מקצב ייצור הכלים החד



 ?  אז מה הפתרון
 !פעמי-פעמי ונשתמש ברב-נסרב לחד

-כלי אוכל רב פעמיים צורכים פחות משאבים במשך מחזור חייהם מאשר חד

 .  פעמיים

פעמיים כך ההשפעה הסביבתית  -ככל שנעשה שימוש רב יותר בכלים רב

 .  שלהם תהיה נמוכה מזו של החד פעמיים

 



 שטיפת כלים חסכונית
 

 .ידידותי לסביבה, כמה שפחות סבון ואם אפשר

 .כמה שפחות מים

 .אחר כך שוטפים –קודם מסבנים הכול 

נשטוף רק עם מים בין שימוש  , תה/כוס קפה

 .לשימוש

 .הגיגיות 3שיטת  –באירועים גדולים 

 



 מדיח כלים

 .אנרגיה וסבון, מדיחים חדשים צורכים פחות מים

 .מפעילים רק מדיח כלים מלא

בסוף ההדחה ניתן לפתוח את הדלת ולאפשר  

במקום על ידי פעולת חימום של  , לכלים להתייבש

 .המדיח

החום . אין להעמיד את מדיח הכלים ליד המקרר

והלחות של המדיח גורמים למקרר לצרוך יותר  

 .חשמל

 



 עוברים לכלים רב פעמיים בבית הספר

ניתן לרכוש  . כוסות הן הכלים הכי נפוצים בחדר המורים

 קטן וחסכוני, מדיח ייעודי

, כריכים -" אוכל אצבעות"מביאים , באירועים כיתתיים

 ם"וחוסכים צלחות וסכו, ירקות ופירות חתוכים ועוד

 בבקבוקי מים אישיים –שתיה 

כל תלמיד יביא לעצמו כלים רב  –אם רוצים כלים לכל אחד 

 .הגיגיות 3פעמיים אשר יישטפו בשיטת 

 

 



 בישראלברחבי העולם וגם 
 מחלחלת ההבנה כי לשימוש הקצר בכלים חד פעמיים יש השפעה ארוכת טווח לדורות הבאים 

https://www.youtube.com/watch?v=_jEvk-oEUeg


,  "עיר ללא פלסטיק" -בהרצליה 

יוזמה של עמותת צלול בשיתוף  

העיריה שמטרתה לצמצם את 

השימוש במוצרי פלסטיק חד  

 פעמיים

בגרמניה אסור להשתמש בכלים חד  

 פעמיים באירועים עירוניים  

בצרפת ייאסר השימוש 

בכלים חד פעמיים  

 2020מפלסטיק משנת 

בבריטניה מוטל מס בגובה 

פני על כוס קפה חד  25של 

 פעמית

בהודו ייאסר השימוש בכלים חד  

 2022פעמיים משנת 

אילת תקדם תיקון לחוק עזר  

שיאסור שימוש במוצרי , עירוני

פלסטיק חד פעמיים בחוף הים  

 או מכירתם

האיחוד  2021בשנת 

האירופי יאסור שימוש 

 בפלסטיק חד פעמי



 לסיכום

 .תהליך ייצור כלים חד פעמיים תורם למשבר הסביבתי

 

כלים חד פעמיים מעצימים את משבר  , בעצם מהותם

 .  הפסולת

 

שטחים הפתוחים  חד פעמיים מתפזרים בכלי פלסטיק 

פלסטיק הפוגע  -שם הם מתפוררים למיקרו, ומגיעים לים

 .ביצורים הימיים ומגיע גם לגופינו

 

יכול לשנות בהרגלים  מאיתנומה כל אחד ואחת 

 ?  היומיומיים שלנו על מנת להתמודד עם הבעיה

 
 



  אוכלוסיית 2040-ב

 .איש מיליון 13-ל תגיע המדינה

  תגיע היא הצריכה את נפחית לא אם 

  ...שנהב פלסטיק כלי מיליארד 7-ל

 ?  הזה בעולם לנכדינו נשאיר מה

 ?חרובים או פלסטיק

 


