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קוראשקיות",עלנדברבואו
אתשהשיקהפרסומתתשדיר

־הנאתומפרטהשקיותחוק
־שגלסביבההעצומיםזקים

־ביחוקיםשלשכדרכםרקבהן.לומים
אךהכוונה,במלואהתחילזהגםשראל,
"הרעמגדיריםשהמומחיםבמההסתיים

במיעוטו".
גופייה","שקיותהמכונותהשקיות,
וניתנותצפוףמפוליאתילןמיוצרות

־ההערובחנויות.במרכוליםדורשלכל
תיאבוןישהממוצעשלישראליהןכות

שקיותב־274משתמשאדםכללשקיות.
־מימשנייותרהכלבסךכלומר,בשנה,
־לעועצומהבכמותמדוברבשנה.ליארד

הנתוןשםהאירופי,האיחודמדינותמת
בשנה.לאדםשקיות198עלעומד

בשקיותהשימושלצמצוםהחוק
בשבועלתוקףנכנסחד־פעמיותנשיאה
דרכואתהחלאךבינואר,ב־1שעבר,
הס־להגנתהשרבהובלת2014,־בכבר
חלוקהאוסרהחוקפרץ.עמירדאזביבה
הקמעונאיותברשתותהשקיותשלחינם

בקופותמכירתןאתומאפשרהגדולות,
ליחידה.אגורות10שלבמחירהרשתות
־מפוהסביבהלאיכותהמשרדבאתר

מתפרקותאינןהןהשקיות:נזקירטים
הפסולתאתריאתממלאותשנים,מאות

־מתעוהןהפסולת;נפחאתומגדילות
־הפהשטחיםאתומזהמותברוחפפות

פסולתהים;וחופיהטבעשמורותתוחים,
ופוגעתהיםמימיאלגםמגיעההפלסטיק
העולמית.הימיתבסביבההחייםבמרקם
ביםובצומחבחיפוגעיםהשקיותקרעי

־להפקשההפלסטיקשקיותאתוביבשה;
־בתמפריעותהןוכךהפסולת,מיתרריד

מפחיתותהפסולת,מיוןתשתיותפעול
לאובדןוגורמותהמיחזוריעילותאת

גלם.חומרי

החדששהחוקבטוחיםכולםשלאאלא
פרופ'שערכהממחקראפקטיבי.יהיה

נאמןשמואלבמוסדאילוןאופירה
רכיבהןהשקיותאומנםכיעולהב־2008
־"מדואולםמתפרק,שאינובפסולת

כךהביתית,מהפסולתבלבדב־0.8%בר
כמונמוך.הואהזההנזקערךשלמעשה

לבעליאקולוגינזקהשקיותגורמותכן,
בנזקמדוברכאןגםאךמסוימים,חיים

המחקר.לשוןשולי",יחסית
בחןהסביבתיהמפגעשאלתאתגם

־השימהםשבדקסקרבאמצעותהמחקר,
־עוזשהןלאחרבשקיותשנעשיםמושים
רבעהמחקר,ממצאילפיהחנות.אתבות
־הופמחציתןלאשפה,מידנזרקותמהן
־לאריעוברותוהשארלזבללשקיותכות
־בעינוצרהסביבתי"המפגעמוצרים.זת
לצורךלאריזההמשמשותמהשקיותקרו

במחקר.נכתבולנסיעות",לטיוליציאה
להיגרםעלולהעיקרישהמפגע"מכאן
מהשקיות".מכ־6%

אתגםצייןהסביבהלאיכותהמשרד
מחסרונותכחלקחייםבבעליהפגיעה
שחיברההמסמךאולםבשקית,השימוש
הראשיהאקולוגאתמצטטאילוןפרופ'
ד"ראילת,באזורוהגניםהטבערשותשל
מאכילתהנזקעיקרלדבריו,שלמון.בני

־היעלאוכלוסייתנגרםפלסטיקשקיות
־בובפרטיםשמדוברהיאוהערכתולים,
שנה.מדידדים

הדבריםנכתבוהתחתונהבשורה
אינההדוחשלהכוללת"המסקנההבאים:
־שנהרגולטיבייםהכליםביישוםתומכת
הסביבתימהנזקחלקלהקטיןניתןבחנו.
־נומשאביםהקצאתידיעלהשקיותשל

ואיסוףלפיקוחיחסית,גדוליםלאספים,
החינוך,הגברתעםבמשולבהלכלוך,
־הרשלוולונטרייםומנגנוניםהסברה
צריךהפלסטיקלשקיותהתחליףשתות.

־שימנרב־פעמי,לשימוששקיותלהיות
הפתוחים".לשטחיםהנזקאתעו

המאמציםמרבאתלהשקיע"צריך
־להולאהבעייתיים,הגורמיםבפתרון
20%לפתורכדימהמאמצים80%שקיע

חוק"ישאילון.פרופ'קובעתמהבעיה",
אמורותהללווהשקיותבמדינה,אריזות
החריגומתוכואבלמהחוק.חלקלהיות
הפיקדוןחוקבמסגרתהבקבוקיםאתכבר
במקוםוזאתהשקיות,אתמחריגיםוכעת
בפסולתהטיפולשלהשלםבמערךלטפל

כייעילה,ולאיקרהמערכתזוואריזות.
־באטפלהשוליים.עלהכסףאתשמים
הבעיה".כלאתותפתורריזות

ישלםהציבור

אחרת.חושביםאילוןשלהקולגות
למיהכבודוכללסביבה,מעולה"החוק
רבינוביץ,דניפרופ'אומראותו",שיזם
ללימודיהספרביתראשלאחרונהעד

תלבאוניברסיטתפורטרע"שהסביבה
־שאהשקיותשמספרספק"איןאביב.
חשובולאיצטמצם,ויזרקוייקחונשים
מפגעהיאכזאתשקיתכלהריבכמה.

ומרכיבנפחלהורידדרךכלצף.סביבתי
יותרדבריםשישזהטובה.היאפסולת
־להתשישרקברור,זהורעיליםגדולים
והפסולתהאשפהמזרםחלקכלעםמודד

לו".המתאימותבדרכים
גדול,הכיהמפגעלאהןהשקיות"נכון,

־שהבעייתייםיותרדבריםבפסולתויש
איןאבלכראוי,בהםמטפללאמשרד

־רואסףעו"דגםאומרקסם",פתרונות

־בעהמשפטיתהמחלקהמנהלזנבלום,
־הנכו"הגישהודין.טבעאדםמותת

בנפרד.פסולתזרםבכללטפלהיאנה
כשמדבריםלזלזל.צריךלאלזה,מעבר

שמגיעותבשנהשקיותמיליארדשניעל
ותופסותבנוזליםמתמלאותלפסולת,

־המרביםלאמאוד.רצינימפגעזהנפח,
בעיהלשנותקטןבהיטלשאפשרקרים

סביבתית".
התייחסאילוןפרופ'שערכההמחקר
־הציעלשיושתאחדשקלשללמחיר

החוקאולםפלסטיק,שקיתכלעלבור
לשקית.אגורות30עלדיברפרץשיזם
ל־10והפךהזמןעםירדהזההמחירגם

נחש־אגורות30"גםבלבד.אגורות
המוטללהיטלבהתחשבנמוךמחירבות

של"ההמלצותרוזנבלום.טועןבעולם",
־בדישעשההסביבה,לאיכותהמשרד

היטללקבועהייתהבנושא,כלכליתקה
גבוה.ממשלאזהוגםאגורות,60של

־הכמשרדמצדבזמנולחציםהיואולם
כשהשרההיטל.להורדתגרםוזהלכלה

־הוחלתמונהנכנסגבאיאבילשעבר
הטע־למה?אגורות.10־ללהורידלט
־המביוקרלהתחשבשצריךהייתהנה

שדווקאהנתוניםלפיהראינואבלחיה.
כיהמחיה,יוקראתמעלהנמוךהיטל
־ומשהשקיותאתלוקחיםאנשיםיותר
־אנגבוה,שההיטלככלהמס.אתלמים
עלהנטלואזמשלמים,ולאנמנעיםשים

־התעהשרזהכללמרותיורד.הציבור
שהואבזהשלוהגישהאתוהסבירקש
ההיטל.שלההשפעותיהיומהיודעלא
שמאפשרסעיףהכניסושלנובלחץרק

הטבע
האנושי

ישוהאםאפקטיבי?בכללהואהאם
בנזקלהילחםיותרטובותדרכים
לתוקפושנכנסהשקיותחוקהסביבתי?

מצרכניםביקורתסופגבדיוקשבועלפני
המתנגדיםשמולאלא דבתחוםומחוקרים

בצעדמדוברכישמתעקשיםאלועומדים
הלבבותאתיכשיר"הואוהכרחי:ראשון

בהמשך"יותרגדוליםלשינויים

עדותגלית

"נכון,ודין:טבעאדםרוזנבלום,אסףעו"ד
וישגדול,הכיהמפגעלאהןהשקיות

מטפללאשהמשרדבעייתייםיותרדבריםבפסולת
לזלזל.צריךלאקסם.פתרונותאיןאבלכראוי,בהם

שמגיעותבשנהשקיותמיליארדשניעלכשמדברים
מאוד"רצינימפגעזהבנוזליםומתמלאותלפסולת

"
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בהמשך".ההיטלאתלהעלות
־"אמהסאגה.הסתיימהלאכאןאולם

היעדמהשאלנועובדים.לאשככהרנו
־להרוציםשקיותכמהבכלל?שלנו

אמורלא"זהרוזנבלום.מספרפחית?"
־האירוהאיחודשרירותי.להיות

להפחתההמדינותלכליעדיםקבעפי
2019עדלשנהלנפששקיות90של
אנחנו2025.שנתעדלנפששקיותו־40

־האירוהיעדיםאתלאמץשישחושבים
היעד.אתבחוקלקבועלפחותאופיים
צריךשהשרשאומרבחוקסעיףישכרגע
התחי־לצערי,היעד.אתלקבוע2018עד
לאן".יודעיםלארקלצעוד,כאןלו

היאשהועלוהנוספותהשאלותאחת
עלמהציבורשנגבההכסףהולךלאן

־לשלקרןחוזר"הכסףהפלסטיק.שקיות
־הסבילהגנתהמשרדשלניקיוןמירת
אם"אבלאילון.פרופ'מבהירהבה",

מדצמברהמדינהמבקרדוחאתתקראי
לעשותמצליחלאשהמשרדתראי2016,
־חולאואניהללו,בכספיםהולםשימוש
הולםשימושלעשותיצליחושהםשבת
כלעלהחוק,לפיבנוסף,בעתיד.גםבהם

לקבלאמורהאנישקלים100מעלקנייה
־השכשעשיתיאבלרב־פעמית.שקית

והייתישקלים,500שלבסכוםקנייהבוע
ליאמרושקיות,שלושלקבלאמורה
מחכותשהרשתותמאמינהאנישנגמר.
לסיוםבחוקשקבועהמועדבינואר,ל־17

כדיבחינם,הרב־פעמיותהשקיותחלוקת
כולםקופה.עלייעשוכךאותן.לילמכור
־הציאומרים?ואיךסיבוב.עלינועושים

ישלם".הציבורולכןמטומטם,בור

למעשהדיבורבין

־תודעלשינוייובילהקמפייןהאם
־פוכברשעברבשבועהציבור?שלתי

זעםעוררהשקיותחוקשלשיישומורסם
־בעקהחלהואףמהצרכנים,חלקבקרב
"מבצעששמהבפייסבוקמחאהבותיו

נגדיוצאיםהיוזמיםשבמסגרתהשנקל",
"לחנךשמנסיםהסביבהאיכותפעילי
בכוח".אותם

ד"ראומרפשרה",הואהזה"החוק
סביבתיתבחשיבהחוקרמישורי,דניאל
־פורע"שהסביבהללימודיהספרמבית
לייצר"כדיאביב.תלבאוניברסיטתטר
אמורהשקיתמחירהכלכליהתמריץאת

שהואמכיווןלפחות.שקלחציעללעמוד
מס,הואולמעשהאגורות10עלעומד

הואשנשארומהיעבוד,לאהתמריץ
מאחרוחשוב,נכוןהואהערךהערך.

ביטויומהוותלטבעהרסניותשהשקיות
שלהחד־פעמיתהתרבותשללעיןבולט

־משאשלוקחתזוהחד־כיוונית,הכלכלה
־חוהאדמהממעבהוכורהיקריםטבעבי

ומחזירהזמניתבוורעיםערךיקרימרים
־להגשנועדצעדכללכן,לסביבה.אותם
צעדהואהאנטי־אקולוגיהטירוףאתביל

אידיאלילאאומנםהחוקהנכון.בכיוון
־האלטרנטיאבלעבודה,חצירקועושה

היאהקיים,המצבהמשךאתשכוללתבה,
בפסולתרואהשלנוהכלכלההגיונית.לא

־להגכדיתשומותמכניסהחיובי:משהו
בחינם.שקיותמחלקתולכןמכירותדיל

־המובמחירמגולםהשקיותעלהתשלום
לאמגולם.לאהסביבתיהנזקאבלצרים,
איןהתאגידים.ולאאותומשלמיםאנחנו
מיותריםחד־פעמייםדבריםלייצרסיבה

מתמשך".אנטי־סביבתיחינוךזהלגמרי.
יספיקלאנטוחינוךגםלדבריו,אבל
'תיזהרלציבור"כשאומריםהזה:במקרה
אותןמחלקיםאבלשקיות',שלמצריכה
בסדרשזההציבוראתמחנכיםבחינם,
ביולוגישאינומפלסטיק,שקיותלצרוך
־למהדיבורביןההבדלזהמתפרק.ולא

ביןוזהנכונה,בצורהלהתנהגישעשה.
־לחמוכניםלאשאנחנולהגידהשאר
עלויותלהןישכיבחינם,שקיותלוקת

אםהביקורת,כלעםועדיין,סביבתיות.
הסיבותעללחשובלאנשיםיגרוםהחוק
מספרהנראהככלאומנםהרווחנו.הללו,

והשינוייםמשמעותיתיפחתלאהשקיות
אתיכשירוהםאוליאבלגדולים,יהיולא

בהמשך.יותרגדוליםלשינוייםהלבבות
אתלהפוךאפשרמסובכתלאבצורה
יותר".לאקולוגיהעולם

הסביבהלהגנתהמשרדסמנכ"ל
כללפי"כרגע,בתגובה:מסרלסטגיא

ברשתותעובד.זהשלנו,האינדיקציות
־במסדרמטיקיטוןעלמדבריםהשיווק

לאורךיקרהמההיאהשאלההשקיות,פר
לשקיתאגורותש־10יודעיםאנחנוזמן.
שלהייתהההחלטהפחות.אפקטיביזה

־במטהמשרד,פקידישלולאהמחוקק
אניהציבור.עלמעמסהליצורשלארה

20־30גוביםהיינושאםלעצמימתאר
־לירוציםשאנחנואומריםהיואגורות

־לקועוברהכסףלמשרד.הכנסותצור
תנתבוהיאהניקיוןלשמירתהקרןפת

הרבים.רשותניקיוןעללהוצאהאותה
־למכסףלהוציאלנויאפשרזהבנוסף,
־לקמהמימוןמקורהאוויר.זיהוםניעת
מהחשבוןהםפעמייםהרבולסליםפיין
דממש".הזה

תלאוניברסיטתמישורי,דניאלד"ר
אתלייצרכדיפשרה.הואהזה"החוקאביב:

חציעללעמודאמורהשקיתמחירהכלכליהתמריץ
אגורות,עשרעלעומדשהואמכיווןלפחות.שקל

הואהערךהערך.הואשנשארומהיעבוד,לאהתמריץ
לטבע"הרסניותשהשקיותמאחרוחשוב,נכון

חוקאתהוביל
פרץהשקיות.

צילום:
אלסטר,מרים
90פלאש

השקיתשלעתידה
הרב־פעמית

נשאלתלתוקף,נכנסהשקיותשחוקאחרי
שלהרב־פעמיתבשקיתנסתפקהאםהשאלה:

אוהקניות,אתלערוךנוהגיםאנושבההמזוןרשת
ספק"איןיותר?אטרקטיביתשקיתלעצמנושנחפש

־המצורתהאתלשנותהולכתהרב־פעמיתשהשקית
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