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 פתיחה : 2, 1 שקופית

 על זה? דעתכםהאם מישהו ראה את הפרסומים ברחבי העיר לקמפיין החדש? מה 

 היום נלמד ונרחיב מה עמד מאחורי היוזמה המבורכת הזו ומדוע היא כל כך חשובה.

 ח ק י ק ה ! -שלב ראשון וקודם לקמפיין :3 שקופית

 איסור שימוש חוק עזר עירוני חדש שמשמעותו: ,אשדודמועצת העיר אישרה  ,07.07.21בתאריך  

 ,החלטה, המהווה ביטוי לחזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסריב מדובר .חד פעמי בחופי הים של אשדודב

שיתוף תושבים למען סביבה תהליך יטוי לוב הפחתת פסולת ושמירה על ניקיון המרחב הציבורישל 

  .ירוקה יותר

ועל  ציבור רחב ובעלת השפעה גדולה על בעלי החיים הימיים, משרתת באשדוד  סביבה החופיתה

לאיזורים נוספים  (בהמשך)ולכן הוחלט שהתהליך יתחיל בחוף הים ומשם יתרחב  תיכוןההמארג בים 

 .בעיר

הצהירו על קמפיין "חוף ללא פלסטיק" שלימים עודכן ל"חוף ללא  רים אילת והרצליהעה, פני אשדודל

פעמי הוא בהכרח עשויי פלסטיק. -פעמי, ולא כל מוצר חד-שכן לא כל הפלסטיק הוא חד,פעמי" -חד

בחוף מורכבת החד פעמית מרבית הפסולת , בסקר פסולת שנערך בחופים נמצא כי יחד עם זאת 

ממוצרי פלסטיק חד פעמיים )בקבוקי פלסטיק חד פעמיים, שקיות פלסטיק חד פעמיות וכלי אוכל חד 

 פעמיים(.

 עירוני חוק עזר : 4ת שקופי

חוק העזר מאפשר לרשות המקומית לקנוס מבקרים בחוף הים המגיעים עם מוצרים חד פעמיים. בשלב 

יידוע הציבור ללא הפעלת האפשרות של מתן קנס ולכן לקיים תהליך של  ת העירראשון הוחלט במועצ

העיר ובחופים, פנייה של שלטי חוצות ברחבי  -באותו ערב של אישור חוק העזר עלה קמפיין פרסום

 ראש העיר לתושבים, חומרים ברשתות החברתיות ועוד. הקמפיין עתיד להמשך כשנה.

  בואו נדבר על פלסטיק : 5 שקופית

קלות היצור, נוחות השימוש והמחיר הזול הפכו את הפלסטיק למוצר נפוץ שנמצא בכל מקום סביבנו. 

 אם נתבונן בסביבה הקרובה נאתר לא מעט )בלשון המעטה( מוצרים העשויים פלסטיק. 

 הם דקה למחשבהלניתן לשאול את התלמידים איזה מוצרים מפלסטיק קיימים סביבם? ולתת 

 בחייהם. נוכחסטיק כמה הפל ולהבנה עד

תם מספר רב של פריטים ומוצרים העשויים מפלסטיק, החל מציפויי המחשב, יבוודאי גיל : 6 ופיתשק

דרך עטים וכוסות חד פעמיות, חלקי ביגוד, תיקים, מוצרי טיפוח, אריזות ועד לצנרת וממטרות. קשה 

 לתאר את העולם המודרני ללא מוצרי פלסטיקה המשולבים כמעט בכל היבט של חיי היומיום. 

הפלסטיק הוא חלק בלתי נפרד מחיינו? האם יש אפשרות להסתדר בלעדיו האם ניתן לומר כי 

 או להפחית חלק ניכר מהצריכה שלו?

במשך מאות שנים, הגדירו היסטוריונים וארכיאולוגים תקופות שונות בהיסטוריה האנושית על פי 

ברזל, עידן עידן האבן, עידן ה –הטכנולוגיות והכלים שהיו בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על החברה 

העידן שלנו – הברונזה. באיזה עידן אנחנו חיים היום? לחלק מהמדענים, התשובה פשוטה וברורה



 

ניהם נשורת גרעינית, אלומיניום, יחומרים רבים הפיץ האדם ברחבי הגלובוס ב יקרא עידן הפלסטיק,

החומרית ואת  בטון וסיליקון אולם לדברי ארכיאולוגים, פלסטיק הגדיר מחדש את התרבות האנושית

 .מה שיוותר פה כמאובנים אחרינו

  פלסטיק? מהואז  :7שקופית 

פלסטיק הוא שם כולל למגוון רחב מאוד של חומרים סינטטיים וחצי סינטטיים שהיתרון הגדול שלהם 

מבחינה כימית החומרים הפלסטיים הם  הוא שניתן להעניק להם כמעט כל צורה לרב ע"י חימום ולחץ.

כלומר שרשרות מולקולריות ארוכות הנוצרות על ידי חיבור רצוף של מולקולות פולימרים, 

 .פירושה נוח לעיצוב, וזה יתרונם העיקרי של החומרים הללו  :המילה "פלסטי" )מיוונית( קטנות. 

", אשר ייצר את המצאת הפלסטיק מייחסים לכימאי האמריקאי "ליאו הנדריק בייקלנד : 8 שקופית

בייקלנד,  חומר המשלב בין פנול ופורמהלדהיד )בקליט( בסוף העשור הראשון של המאה העשרים.

שהיה כימאי, התעניין בתגובות הכימיות בתהליך הצילום, וחיפש חומרים שיוכלו לשמש כמבודדים 

ויים מצא היגר מבלגיה לארצות הברית, ואחרי שמונה שנים של ניס 19לתיל חשמלי. בסוף המאה ה 

זה וקרא  שהשילוב בין פנול ופורמהלדהיד מייצר חומר דביק שמתקשה בקירור. הוא הכריז על פטנט

לחומר המסחרי בשם בקליט. במשך עשרים שנים בקירוב נהנה ממציא הפלסטיק מזכויותיו על הפטנט 

 והתעשר מאוד, עד שנרכשו הזכויות על ידי חברת קטלין.

המצאה נהדרת, הוא כיום חומר הגלם השכיח ביותר בתעשייה. למעשה, פלסטיק הוא  :9 ופיתשק

שנה. לפלסטיק יתרונות  50)!( מהכמות שיוצרה לפני  20כמות הפלסטיק המיוצרת כיום גדולה פי 

 רבים ומרשימים, והוא לכאורה מוצר מנצח ורב יתרונות, ביניהם:

 למתכת ועץ בניגוד- קל •

 עמיד •

 .ו'משאבים שהשגתם כרוכה במאמץ ועולה הרבה כסף כמו עץ, מתכת וכליחסית  - זול מאוד •

כל עוד נשתמש בנפט נוכל לייצר גם פלסטיק  –הפלסטיק הוא תוצר לוואי של תעשיית הנפט  - זמין •

 בין שלושה עד ארבעה אחוזים מתוצרי תעשיית הנפט מופנים לייצור פלסטיק. בלי בעיה. למעשה,

 ינספור פיתוחים ווריאציות. ניתן ליצור בעזרתו מגוון רחב של מוצרים.פלסטיק מאפשר א - מגוון •

אינו מגיב עם בסיסים וחומצות חזקים ללא קשר לחוזקם, לכן   - אינרטי, לא יוצר תרכובות כימיות •

 הפלסטיק הוא חומר אריזה מושלם.

אט, אט את ממלאת פלסטיק נראה בעבר כהגשמת חלום, אבל פסולת הפלסטיק  :10 ופיתשק

לבקבוק חד פעמי בו משתמשים כמה דקות,  .מאות שנים ומתפרקת רק כעבור כמהאתרי ההטמנה, 

 )!( עד שיתפרק לחלוטין.  שנים 450לוקח 

ניתן למצוא את פסולת הפלסטיק בכל מקום: בנהרות ובאגמים, בים, בקרקעית האוקיינוסים ובשטחים 

מי השתייה, המזון ואפילו במלח  האדם דרך הפתוחים בטבע. כך הוא מחלחל ונספג גם בגוף

הפלסטיק פוגע גם בבעלי החיים: ציפורים, יונקים, צבים ודגים, ומשתלב בשרשרת המזון של כולנו   .ים

 .באופן הרסני

  חסרונות הפלסטיק:  11 ופיתשק

למרות שמקורו של הפלסטיק בחומר טבעי, המוצר המוגמר עשוי מחומרים שאינם קיימים בטבע. 

לפי שעה, אין יצורים המסוגלים לפרקו. מדענים וחברות מסחריות בכל העולם מנסים למצוא ו  לכן

צור פלסטיק מפסולת. לפי יחיידקים זוללי פלסטיק וגם תחליפים ידידותיים כמו י –אויבים לפלסטיק 

שעה, ועד למציאת אויבים או תחליפים, פסולת הפלסטיק מאיימת על חייהם ובריאותם של יצורים 

 . ימיים ושל כולנו

פלסטיק תופס מקום לא מבוטל בפח העפ"י המשרד להגנת הסביבה נראה כי  : 12 ופיתשק

האשפה. לפי הגרף נראה כי קיים הבדל בין הנפח שהוא תופס למשקל. אומנם הסקר בוצע לפני 

כמעט עשור אך עם השנים הנתונים רק החמירו. כמו כן, לפלסטיק השפעה מכרעת על הסביבה בכלל 



 

מתפוררת לאורך הלסטיק והסביבה הימית בפרט. רב הפסולת המצוייה בים ובחופיו היא פסולת פ

 השנים ויוצרת נזקים אקולוגיים המשפיעים על בית הגידול, הצומח ובעלי החיים. 

 יש חיה כזאת? ?!?פלסטיק מתכלה : 13 שקופית

השאלה היא תוך כמה זמן. ההבדל בין מתכלה ללא מתכלה כמעט כל חומר מתפרק בסופו של דבר, 

פסולת אורגנית בתנאים טבעיים מתכלה הוא הזמן, המשאבים והנזק הנגרם עד שהחומר מתפרק. 

 גם אם מקצרים את התהליך.  ,תוך מספר שבועות ואילו לפלסטיק לוקח מאות שנים

הפתרון המוכר למעבר לכלים חד מבחינת המשרד להגנת הסביבה, אין פה הרבה מקום לדיון, וגם 

בהיבט  הןאיננו יעיל. גם הכלים החד פעמיים המתכלים יוצרים נזק סביבתי,  פעמיים מחומרים מתכלים

 בהיבט של יצירת פסולת.  והןהמשאבים המושקעים בייצור שלהם ובשינועם, 

  פגיעה בחי ובצומח: 14 ופיתשק

מהשימוש בפלסטיק כמות הפסולת שנוצרת הביולוגי.לפלסטיק גם מחיר כבד והשפעה על המגוון 

כל שנה כי מתים אותם. מיליונים של בעלי חיים  ותגדולה מאוד. השקיות נתקעות על הצמחים וחונק

 .מיקרופלסטיק/אכלו פלסטיק

  האם זה קשור אלי?: 15 ופיתשק

פרופ'  -מאיתנו התשובה המצערת היא שכן. מאוד! בסופו של דבר הפלסטיק מגיע ונוגע בכל אחד 

, כי הפלסטיק המושלך 2004-ריצ'רד תומפסון מאוניברסיטת פלימות', אנגליה, היה הראשון לגלות ב

הופך למיקרופלסטיק, שקוטר גרגירו נע בין עשרות   לים אינו מתכלה, אלא עובר בלייה שבסופה הוא

, אוסטרליה, כי החלקיקים קבעו חוקרים מאוניברסיטת אוקלנד 2009-ב  .מיקרונים למילימטרים בודדים

שטים בים, חודרים לתוך גופם של היצורים, מטפסים בשרשרת המזון, גורמים לנזק רב לחי והצומח 

 .הימי ומגיעים לשולחננו

  פלסטיק במי השתייה: 16 ופיתשק

בחנו החוקרים בקבוקי מים מינרליים מעשרה  Water Researchבמחקר שהתפרסם בכתב העת 

מיקרון )אלפית  10-0.5מותגים שונים. הם התמקדו בחלקיקי מיקרופלסטיק קטנים במיוחד, בקוטר של 

בבקבוק שהיה עשוי מפלסטיק  .בכל בקבוקי המים שנבדקו נמצאו חלקיקי מיקרופלסטיק .המילימטר(

 מיקרופלסטיק.הירוד ביותר, נמצאה הכמות הגדולה ביותר של 

  פלסטיק ושינויי אקלים :17 ופיתשק

דו"ח חדש מצביע על ההשפעה הסביבתית הגלובלית של תעשיית הפלסטיק וחושף את הנזק החמור 

הדו"ח החדש אוסף נתונים על פליטת גזי החממה של הפלסטיק בכל שלב של מחזור חיי  .לאקלים

עם ההתרחבות המתמשכת והמתרחבת של תעשיות הפלסטיק והפטרוכימיה, השפעות  .הפלסטיק

האקלים של הפלסטיק צפויות להאיץ באופן דרמטי בעשור הקרוב, ומאיימות על היכולת של הקהילה 

)מתוך: אתר מעלות צלסיוס.  1.5-מתחת ל  של העולמית לשמור על עליית הטמפרטורה העולמית

 סביבה(למדע וסוכנות ידיעות ל -זווית

 פלסטיק בים : 18 שקופית

 .הים כחול ויפה, אבל גם מלא בפלסטיק

  תחזית לעתיד :19 ופיתשק

 .יכילו האוקיאנוסים יותר חלקיקי פלסטיק מאשר יצורים חיים 2050-מחקרים מניחים, כי כבר ב

  הפלסטיק יאי: 20 ופיתשק



 

ענק צפים המכילים חלקי פלסטיק  בשנים האחרונות מתברר, כי פסולת הפלסטיק מצטברת באיי

 ליהם ריכוזים של חיידקים, אצות ופרוטוזואונים )טפילים(. , ועבשלבים שונים של פירוק

אי הפסולת הגדול מכולם נמצא באוקיינוס השקט וזכה לכינוי "פלסטיספרה". חושפי התופעה, טרייסי 

קו את הקרום הביולוגי העוטף מינצר ואריק זטלר, מהמכון האוקיאנוגרפי במסצ'וסטס, ארה"ב, בד

מינים ביולוגיים שונים, שבחלקם לא חיו  1,000מ־ יותר חתיכת פלסטיק באורך של כחמישה מ"מ וגילו

בעבר באוקיינוס הפתוח. החוקרים משערים שחלק מהחיידקים נצמדו לפיסות הפלסטיק בעת מעברן 

זאת. פסולת הפלסטיק מכילה חומרים חיים ימיים אחרים. לא רק -במערכת העיכול של דגים או של בעלי

ידי היצורים -הנאכלים עלהנחשבים למסרטנים לבעלי חיים ולאדם. חומרים אלה  ,DDT מסוכנים כגון

 הימים והציפורים מטפסים בשרשרת המזון ומגיעים לשולחננו. 

 פלסטיק בים התיכון: 21 ופיתשק

החוקרים מגדירים את הים התיכון כ"מוכה למרות מיעוט מחקר ומיעוט נתונים על אזור ים התיכון,  

 .פלסטיק"

מכלל אוכלוסיית החופים העולמית, נתיבי השיט שלו  10%-לאורך חופי הים התיכון מתגוררת כ 

עמוסים לעייפה ולמימיו נשפכים נחלים שלאורכם מתגוררת אוכלוסייה צפופה. מבדיקה שערכו 

משך שלוש שנים בשמונה קטעי חוף מבצת אוניברסיטת חיפה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, בב

מהפסולת בחופים ובים היא פלסטיק. מיון הפסולת העלה, כי  92%בצפון ועד לזיקים בדרום, עולה כי 

(. מחקר שנערך 23%( ושקיות )32%פעמיים )-היא מכילה כמות גדולה של אריזות מזון וכלים חד

בהשוואה  מיקרופלסטיק בחופי ישראל באוניברסיטת חיפה מצא כי בחופי ישראל כמות גדולה של

 .למקומות אחרים בעולם

רב האנשים בעולם אוהבים את סביבת הים.  עד כמה חשובה לנו סביבת הים?:  22 ופיתשק

הים מרגיע, רומנטי, מעורר מחשבה, משמח ועוד...קחו כמה דקות לחשוב על הים. מה אתם 

זכינו במתנה אבל החובה שלנו לשמור על אוהבים לעשות בים? כמה פעמים בשנה אתם מבלים בים? 

 הים והחוף. 

 https://www.youtube.com/watch?v=wZY8hY9E4q8דקות לים נקי:  2קישור לסרטון 

עוד משחר ההיסטוריה השתמשו בני האדם בים למטרות רבות דייג, תחבורה, פנאי  :23 ופיתשק

ונופש. כל עוד השימוש היה במידה והיה איזון המארג האקולוגי נשמר. אך במאה שנה האחרונות 

אנחנו עדים לשימוש יתר במשאבי הים מה שגורם נזק ושיבוש הסביבה הימית. אם לא נעשה "חישוב 

עלולים להגיע למצב שבו לא תהיה דרך חזרה וסביבת הים לא תוכל לשקם את מסלול חדש" אנחנו 

 עצמה. 

הים הוא בית גידול למגוון רחב של בעלי חיים. למעשה עולם החי התפתח מהים  :24 ופיתשק

ויצא ליבשה. בים ניתן לראות צמחים, רכיכות, אלמוגים, דגים, יונקים ועוד אין ספור סוגים של בעלי 

 והצומח בים יש חשיבות והשפעה על החיים של כולנו. חיים. לחי

 דקות.  01:35ללחוץ על הקישור לצפייה בסרטון. משך הסרטון  :25 ופיתשק

 מי שומר על הים? :26 ופיתשק

: אגף ים וחופים בעירייה, איגוד שחרטו על דיגלן את השמירה על היםוגופים ישנן לא מעט עמותות  

דלפיס, צלול, אקואושן, אנשי הים התיכון ועוד... לעמותות  חבל יבנהערים לאיכות הסביבה אשדוד 

אך  תפקיד חשוב במחקר, פרסום, יציאה לימי ניקיון, שיתוף הציבור, איסוף משאבים ובניית פעילויות

האמת שהשמירה על הים מוטלת על כולנו ולא על עמותה כזו או אחרת. אם כל אזרח שבא לים יביע 

 לים רב פעמיים וידאג להשאיר אחריו נקי נוכל לחולל שינוי משמעותי.אכפתיות, יבוא עם כ



 

 את הפסולת שלנו ולזרוק לפח.  אתנואז מה עלינו לעשות? לקחת  :27 ופיתשק

 !! בידיים שלנוזה  :28 ופיתשק

לעודד שיח , אפשר לשאול את התלמידים אם הם מכירים יוזמות נוספות בתחום הקיימות בעיר

 ולקיחת אחריות.אקטיבי בנושא 


