
 

 

 פעמיים-נזקי הכלים החד

 חד פעמי זה הכי נצחי

 

הכבדים שגורם השימוש בכלים החד פעמיים  םבשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לנזקי

, צריכת הכלים החד פעמיים לעומת זאתלסביבה, החל משלב הייצור ועד "סוף החיים" של המוצר. 

מדינות ברחבי העולם מתחילות להגביל את בישראל נמצאת במגמת עליה ברורה בשנים האחרונות. 

פעמי ואף מחוקקות חוקים לאיסור צריכתם. בישראל לא קיימת הגבלה על יבוא או -השימוש בחד

אושר תיקון לחוק עזר עירוני באילת אשר אוסר  2019בחודש דצמבר אך  יצוא כלים חד־פעמיים

 כלים חד פעמייםר את השימוש במצאת בתהליך לאסושימוש בכלים חד פעמיים בחוף. גם הרצליה נ

ישנה חשיבות מכרעת להעלאת המודעות כמו בהיבטים רבים של המשבר הסביבתי, גם בנושא זה 

 יומיים של כל אחד ואחת מאיתנו. -לבעיה והתחלת שינוי בהרגלים היום

 ו אשר-. המצגת מיועדת לתלמידי כיתות הבכיתה על ידי המורה מצגת להעברהל ףדף זה מצור

בקיאים בנושאים כגון משבר הפסולת, מגוון ביולוגי וצרכנות נבונה. מטרתה לחשוף ולהסביר 

פעמיים ולמידה מהו -לתלמידים את גודל ומגוון הנזקים אשר גורמת תרבות הצריכה של הכלים החד

  ."ניתוח מחזור חיים של מוצר"

  ת:דגשים והסברים לשקפים במצג

)מקור: תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כג,  עגל ועץ החרובים"נתחיל בסיפור "חוני המ :2שקופית 

 : עא. עיבוד אורי אורבך(

דיון בעקבות הסיפור: מה אנחנו רוצים להשאיר לנכדינו ולדורות הבאים בעולם? ומה אנחנו משאירים 

 להם?

 .אנו חיים בעידן של משבר סביבתי עולמי: 5שקופית 

כך -מדוע אנחנו כל: באילו מוצרים שאנו קונים אנו עושים שימוש חד פעמי או מאוד קצר? 6שקופית 

 ילת המפתח היא "נוחות". מהצריכה?  פעמיים? כיצד זה קשור לתרבות-אוהבים להשתמש בכלים חד

כדי להעריך מהי ההשפעה הסביבתית של כל מוצר באופן מלא, עלינו לערוך "ניתוח  :8שקופית 

הרגע שבו ראשון את כל השלבים, מכוללים בהערכה (. LCA – Life cycle analysis" )מחזור חיים

החומרים נכרה, ועד הרגע שבו הוא מתפרק לחומרי הגלם חזרה, כולל ההובלה, ההשפעה על גזי 

כל מה שאנחנו משקיעים כדי לעשות פעולה משתמשים במושג "תשומות",  חממה ורעילות אחרת.

פעמיים, כל מה שאנחנו משקיעים כדי לייצר, לתחזק ו"להפטר" -כלים חד, ובהקשר של מסוימת

  .מהמוצר

בסרטון קצר, "סיפורה של כפית" )יש ללחוץ על הקישור( הממחיש את מחזור נצפה  :9שקופית 

אם החיים של מוצר זה. נשוחח עם התלמידים על משך תהליך היצור לעומת משך זמן השימוש. 

הם למעשה מתחילים את דרכם בתור מעוניינים, אפשר להרחיב ולהסביר על ייצור כלי הפלסטיק: 

נפט. כדי לייצר את כל אותם כלים חד פעמיים נעשה שימוש בחומר גלם טבעי ומתכלה. בתהליך 

ניתן להרחיב גם על כלים חד"פ  ייצור פלסטיק ישנה כמות רבה של מזהמים כימיים כתוצרי לוואי.

כאשר  .שמקורו מכריתת עציםנייר  100%-מאוד בזבזני במים מקורם ב הליך יצורםתויים נייר: עש

לייצור כוס נייר אחת נדרש עץ פי שלושה)!( ממשקלה. בנוסף לזיהום הנפלט בתהליך הייצור, כריתת 

חש יערות פוגעת בריאות הירוקות בכדור הארץ ובכך נמענים תהליכים של סינון רעלים באוויר, המתר

 בתהליך הפוטוסינתזה.



 

 

ולגבי כל הכלים, ניקח בחשבון כי לתעשייה דרושה אנרגיה. לשינוע המוצרים, אשר גם הוא צורך 

אנרגיה ומזהם, ישנה השפעה מהותית משום שהתהליך חוזר על עצמו שוב ושוב )רכישת מוצרים חד 

  .פעמיים במהותה חוזרת על עצמה בתדירות גבוהה(

בנוסף לנזק שנגרם בתהליך הייצור של הכלים ובתהליך השינוע שלהם, מדובר על נזק  :10שקופית 

חד פעמיים, הרי שבדרך  –סביבתי חמור מאוד שנגרם לאחר גמר השימוש. מאחר וכשמם כן הם 

בכך מועצם משבר הפסולת.  .נוהגים להשליך אותם לאשפה אנוכלל בגמר השימוש באותם כלים, 

 נזכיר שפסולת היא כל החומרים והמוצרים שאנו משליכים שהם בלתי רצויים לנו.

לפלסטיק נדרש מאות שנים, אם בכלל, כדי להתכלות. פלסטיק הוא חומר מלאכותי  :21שקופית 

ק אינה שמיקרואורגניזמים אינם יודעים לפרק ולכן הוא שורד תקופות ארוכות מאוד. פסולת הפלסטי

נעלמת, היא תישאר כאן עוד שנים רבות, זמן רב אחרינו, וחלק מהפלסטיק יתקיים לנצח. אפשר 

 מכמות הפלסטיק שיוצרה אי פעם עדיין כאן איתנו על כדור הארץ.  90%להעריך כי 

כלים חד  כאשר אנחנו יוצאים לפיקניק בחורשה או בחוף הים, אנו לוקחים איתנו: 13שקופית 

פעמיים. בסוף השימוש אנו רוצים לזרוק לפח וכמונו עוד הרבה מטיילים אחרים. כלים חד פעמיים 

תופסים נפח רב בפחים וכך, לעיתים קרובות אנו מוצאים את הפח מלא ו"בלית ברירה" משאירים את  

או  האם נוכל לקחת איתנו את השקית המלאה הביתה :שקית האשפה ליד הפח )נקודה למחשבה

. בנוסף, אם לא נאסוף לפח אחר ולא להשאירה בשטח?(. השקיות נקרעות בקלות והאשפה מתפזרת

מתרחק,  תעבור רוח קלה והכלים יעופו... וכשהכלי ,את הכלים חד־פעמיים ממש סמוך לזמן השימוש

 אני מרגיש/ה שזה כבר לא שלי... 

. עם 75%-ומת ממוצע עולמי של כמהפסולת בחופי ישראל היא פלסטיק, לע 90%מחקרים מצאו שכ־

מכמות  30%השנים יש יותר ויותר כלים פלסטיים חד־פעמיים בחופים. לפני מספר שנים זה היה 

-ובמזוהמים שבהם מגיע ל 22% בחופים אחרים בעולם זה נע סביב. 38%הפסולת וכעת עלה ל־

%27. 

פעמי שהוא "הכי טוב לסביבה". לכל מוצר ישנה מחיר סביבתי שמשתנה -אין כלי חד :61שקופית 

כתלות בחומר הגלם )נייר, פלסטיק, צמחי(, כיצד הוא מיוצר, עד כמה הוא כבד או קל, כיצד הוא נארז 

 ומשונע. 

אלו מתפרקים תוך זמן קצר  פעמיים מתכלים? כלים-: האם כדאי להשתמש בכלים חד71שקופית 

הכלים ת ולכן הנזק הסביבתי שלהם קטן מהנזק הסביבתי של הכלים שמיוצרים מפלסטיק. יחסי

גם הייצור של כלים אלה גוזל מהכלים הרגילים. צריך להדגיש כי  יקרים במידה רבההמתכלים 

)למשל גידול של תירס( וגם הוא תורם לזיהום האוויר )בתהליך ייצור המוצר  מהטבע משאבים רבים

, על ים. איננו יודעים עדיין כיצד מתפרקים כלים מתכלים בסביבה הימית. וככל הנראהוהשינוע( והמ

לא מסייע להקטנת כמות הפסולת הימית. מעבר לזאת,  פי ממצאי מחקרים, השימוש בכלים מתכלים

או  רבים מהכלים האלו מתפרקים רק בסביבות מסוימות ולכן לא תמיד מתפרקים במטמנות האשפה

 בקלות. בקומפוסטר ביתי

מסובך נייר לשתיה חמה הוא מיחזור כוס פתרון? המיחזור כלים חד פעמיים הוא  אולי: 81שקופית 

אפשרי ברוב מפעלי מיחזור הנייר. בכדי שכוסות נייר תוכלנה להחזיק את הנוזל החם -עד בלתי

כוסות השתייה החמה הוא  מיחזור .שממלא אותן, הן מצופות בשכבת חומר פלסטי )פוליאתילן(

כה מורכב, עד שבכל רחבי ארצות הברית קיימים היום שלושה מפעלי מיחזור נייר בלבד תהליך 

חומר נוסף ממנו עשויים כלים חד פעמיים שמסוגלים לעשות זאת; בישראל, אין אף לא אחד כזה. 

. ני מיחזור לקלקראינו מתכלה ונאגר באתרי הטמנת פסולת, וכמעט שלא קיימים מתקש ,קלקרהוא 

כלי פלסטיק לרוב עשויים מפלסטיק באיכות הגרועה ביותר עד כדי כך שלא ניתן למחזר אותם. וגם 

  אם היה מוקם מערך מחזור תומך, הרי שקצב ייצורו עולה במידה ניכרת על יכולת המיחזור.



 

 

הייצור שלו השפעה על כאשר בוחרים כלי חד פעמי שעשוי מחומר ממוחזר גם לתהליך צריך לזכור ש

 הסביבה.

פעמיים עולה משמעותית על זו הנדרשת לייצור כלים -האנרגיה הנדרשת לייצור כלים רב: 19שקופית 

"חוב  זהו מעין – פעמיים, כלומר שטיפתם-פעמיים, ונוספת על כך עלות תחזוקתם של כלים רב-חד

-אנרגיה". אך אם נעשה שימוש רב יותר בכלי רב פעמי כך הוא יקזז את חוב האנרגיה לעומת כלי חד

ראה שכלי אוכל רב פעמיים יצרכו הרבה פחות אנרגיה ומשאבים במשך מפעמי. השוואה ביניהם 

 פעמיים, גם אם מתחשבים בשימוש באנרגיה ומים הדרושים לשטיפה.-מחזור חייהם מאשר כלים חד

 סך כל ההשפעה הסביבתית שלהם נמוכה מזו של כלים חד פעמיים.

מחקרים הוכיחו שמדיח כלים לרוב חסכוני יותר מהדחה ידנית, אך ללא מאמץ מיוחד : 20שקופית 

ניתן לשנות הרגלים ולייעל את הדחת הכלים הידנית כך שתעלה משמעותית בחסכנותה: נסבן עם 

ר ידידותי לסביבה ;נשטוף בכמה שפחות מים; אם שוטפים כמה שפחות סבון ואם ניתן, כמה שיות

את הכלים מיד לאחר השימוש המזון עדיין לא הספיק להתייבש עליהם )ואז אפשר גם עם פחות 

אם שותים הרבה קפה/תה, אז אפשר כל  סבון(; נסבן קודם את כל הכלים ורק אז נשטוף את כולם;

סבון, רק עם מים בין שתיה לשתיה; באירועים גדולים היום לחזור אל אותה כוס בלי לשטוף אותה עם 

גיגיות המים: בראשונה מסירים את הלכלוך הקשה, בשנייה מסבנים ובשלישית  3נשטוף בשיטת 

, את השנייה רשוטפים. מאוחר יותר כשצריך להחליף את המים, את הראשונה שופכים לקומפוסט

מתמלאת במים חדשים והופכת  רלקומפוסט הופכים לראשונה, והשלישית לשנייה. הגיגית ששפכנו

 לשלישית, וחוזר חלילה.

 היש ללחוץ על הקישור לצפיימה נעשה בארץ ובעולם על מנת להתמודד עם בעיה זו?  :23שקופית 

 בסרטון הסברה קצר.

נבקש מכל תלמיד/ה לחשוב על פעולה אחת שהוא מוכן לקחת על עצמו על מנת לנסות : 29שקופית 

הבעיה. אפשר לכתוב על הלוח את ההצעות ולהכין פלקט לתליה בכיתה/בלוח הירוק של להקטין את 

אוויי" -בית הספר. דוגמאות: להפסיק לשתות בכוסות חד פעמיות בבית, כאשר לוקחים אוכל "טייק

לבקש ללא סכו"ם, כאשר מטיילים או הולכים לים לאסוף כמה פריטי אשפה שמפוזרים בסביבתנו, 

 לצמצם שימוש בכלים חד פעמיים.  –הבא באירוע החברתי 

 יחד, השינוי יהיה משמעותי. .קשה לשנות אורח חיים שלם, אך אפשר וכדאי להתחיל בפעולה אחת

 

 

 


