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ישראל  הפכה:  זה  הזמ ן  לייסורי  מ צפו ן?  חזרתם  מהס ופר  עמו סי  שק יות
;למעצמת  ש קיות   ני ילון   שנזרק ות  ל פח  ו גורמות  נז ק  אדיר  לכד ור   האר ץ

 עתה מנסה הכנסת להילחם באובססיה המקומית
 

הוא  מת  בידיהם.  הלווייתן  שה גיע  לח וף  הרצ ליה  לפני  חמש  שנים  כבר  גסס 
,)מרכז  חקר  מ ידע  וסיוע  ליונקים  בישראל(לי  "של  מת נדבי  הארגון  מחמ

עד.  "ג"ק  4.5ובניתוח  שלאחר  ה מוות  נ מצאו  בקיב תו  שקי ות  פ לסטיק   במש קל  
,"בטעות  או  מר עב:  היום  לא  ב רו ר  מדוע   הוא  בלע  כ ל  כך   הרבה  ש קיות

.הרופא שניתח אותו לאחר המוות, ר דני קרן מאוניברסיטת חיפה"משחזר ד
 
 
 
המדור  הר אש ון  הוא   מכני.  ובקיבתו  יש   כמ ה  מדורי ם,  לווייתן  הוא   מעלה   גרא"

אם  שקית  תק ועה   ב מע בר   הי א.  וממנו  עובר  ה מזון  למ דור  לעיכ ול  מתקדם
כי  כל  מה  שה וא  בולע  לא,  סותמת  את  כל  ה מעברים  וגורמת   למוות  מ רעב

בימים  הראשונים  היונק  מנצל  מאגרי  שומן.  מתעכל  והוא  מקיא  אותו  חזרה
 ".מתקשה לרדוף אחר טרף ומגיע לחוף רזה וגוסס, אבל הוא נחלש

 
 
 

במקרה  א חר  נ תקל  ק רן  בדולפ ין  שמת  א חרי  שאריזות  פלסטיק   של  ש ישיות
הוא,  אם  הדולפ ין  עוד  ג דל  זה  ממש  חורך  א ת  פ יו.  "בירות  נ כרכו   סביב  לוע ו

ים  הם  בעלי-ים  וארי ות-כלבי,  דולפינים,  לצערנו.  נושם  אבל  לא  יכול  לא כול
חיים  סקרנ ים  ש מח פש ים   להתעסק  עם  כל  מיני  עני יני ם  במ ים  ומסתבכים

 ". פעמים רבות מדי
 
 
 

ר"אומר  ד,  מהשקיות  מתים   בעיקר  ב עלי  החיים  הי מיים  ש חובבים  דיונונים
עם  כל  הר צון   ה טוב  שלנו  כווטרינרים.  "לי"אלון  לוי  מ מכון   ויצמן  ומחמ

50.  אנחנו  לא   יכולים  לרוץ   אח רי  שקיות  בים,  שמאוהבים  ב חי ות  הללו
אנדוסקופים  לא   י כולים  להצ יל  דולפין  אחד  ממ פגעים  100וטרינרים  עם  

 ". סביבתיים מטופשים כמו שקיות פלסטיק
 
 
 

בעבודת  מחקר.  אבל  לא   רק  יונק ים  ימי ים  ניזוקים  ממכת  שקיות   הפלס טיק
בכל  שמורו ת  הטבע"דווח  כי  ,  2003-שערכה  המ ועצ ה  הא זורית  חבל  א ילות  ב

מסלולי  ה טיולים,  באזור  צ מח ו  לעצ ים  פירות  יחודיים  בשם  שקיות  פלס טיק
בייחוד,  מלאים  בשקי ות  ש עפ ות  עם  הרוחות  החזקות  במפרץ  לכל  ע בר

שלא  לדבר  ע ל  המרא ה  המכ וער  של,  בוואדיות  סביב  את ר  הפסולת   נימרה
פעמי  לא   יפ תו ר-ברור  כי  ש ום  מבצע  ניקיון  חד .  חופים  המ רופדי ם  בפלס טיק

מתברר  כ י  גם  ציפורים  בולע ות  את  ק רעי  הפלסטיק  המת פזרים.  את  הבעיה 
 ". ומתות מחנק, בחושבן כי אלו הם גרגרים למאכל, ברוח
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דיווח  כי,  ביולוג  של  רשות  הטבע   וה גנים  במ חוז  אילת,  ר  בני  ש למון"ד

כפי  שהעלה  ניתוח,  בשמורת  אילת  נמצאו  יעלים  שנחנקו  משקית  פל סטיק
זאבים  ו שועלים   ה ני זו נים  במזבלות  פתוח ות  בולעים  קר עי.  "לאחר  המוות

ונמצאו  לכך  ש רידים,  שקיות  ש עלולים  לסתום  א ת  מ ערכות   העיכו ל  שלה ם
שקיות  שמ תייש בות  על  מושבו ת  אל מוגים  ח ונ קות   אותן  למוות.  בגלליהם

 ". בדיוק כמו שהן יכולות לגרום למוות של אדם שראשו נעטף בהן
 
 
 
 רק ספורט  זה
 
 
 

שסופן  לאיים  על,  בכל  שנה  צ ורכ ים   הישראלי ם  מילי ארדי  ש קיות   פלסטיק
כותב  אבי,  "קשה  שלא   להתרשם  מה ספ ורט  הישר אלי  ה לאומ י.  " הסביבה

שערך  סקר  ע ל  הרכ ב,  מחברת  שלדג  לניה ול  פתרונ ות  סביבתי ים,  נוביק
הוא  מתח יל  בלי קוט  שק יות  במהלך   קניות  מזון  ומס תיים.  "הפסולת  ה ארצי

האריזה  הש כיחה   בסקר   היתה  ש ל.  כמרכיב  ה נפ וץ  ביות ר  באתרי  ה פס ולת
 ". רובן שקיות סופרמרקט מרשרשות, שקיות פלסטיק

 
 
 

,השימוש  בפלסטיק  על  סוגיו  הש וני ם  ג דל  בכל  העולם  לממ די ם  בלתי  נתפסים 
מהם  90%:  פעמיים-הוא  מעודד  צריכת  מ וצר ים  חד.  ויוצר  כאב   ר אש   סביבתי

הופכים  לפסולת  ת וך  שיש ה  חו דשים  אבל  נדרש ות  לה ם  מא ות  שנ ים   כד י
טונות  שלהן  נש לח ות,  בנוגע  לשקיות  הפ לסטיק .  אם  בכלל,  להתכלות

הן  גם  פוגמות.  למטמנות  האזוריות  ותופסות  נפח  עצום  בהררי  הזבל
במחזורה  וב אי כות   הקו מפו סט,  בתהליכי  ה פרדת   האשפה  ה מצויה  בה ן

 . שמיוצרת ממנה) פסולת אורגנית ממוחזרת לדישון(
 
 
 

מיליוני  ש קיות  נ וספ ות  שלא  מגיעות  לאתר י  הפסולת   מת עו פפ ות  ברו ח
הן  יוצרות.  החופים  והשטחים  הפתוח ים ,  ומזהמות  את   ר חובות   הערים

אף  גור מות,  וכאמור,  מפגעים  בטיחותי ים  למנועי   סי רות  ומכוני ות  נ וסעות 
 . למוות אכזרי של בעלי חיים

 
 
 
 
 
 
 

בישראל,  הממונה  על  המחזור  במ שרד  להגנ ת  הסביבה ,  לדברי  אלע ד  עמיחי
"גופייה"יצרני  שקיו ת  מ תוכ ם  רק  שניים  מש ווקים   שקיות     20-פועלים  כ

.שאר  הת צרוכת  ש ל  ה רשת ות  מיובא ת  או  מיוצרת  בשטח ים,  לרשתות  השי ווק
-מיליארד שקיות בעלות ש ל כ 5-שהן כ, מיליון שקיות מיוצרות  בחודש 430-כ

7%נמסר  כ י  השק יות  הן    2005בסקר  הר כב  הפ סו לת  .  מיליון  ש קל  בשנ ה  50
 . אלף טון בשנה 350מכלל הפסולת ומשקלן המצטבר הוא 

 
 
 

 טרמפיסטים  כולנו
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הנתונים  הרש מיים   מצט רפים  לתחושה   שצרכנים  משתמש ים  ב שק יות

והנושא  עולה  לתודעה,  פלסטיק  ללא  הגבלה  ומציפים  בהן  את  היקום
גםבישראל  המודעות  לב עיה  נמוכה  למדי  ).  ראו  מסגרת(הציבורית  בעולם  

בשנתיים  הא חרו נות  הוגשו,  ועדיין,  יחסית  לעיסו ק  בנוש אים  סביבתי ים  א חרים
,שתי  הצעות  חוק  המתייחסות  להפ חת ת  הש ימוש   בש קיות   ולא   ל מחזור ן

 . שבשלב זה אינו כלכלי
 
 
 

כים  אסתרינה"בנובמבר  עברה  בקר יאה   טר ומית  בכ נסת  הצעתם   של  הח
לחייב  שימוש   בשקיות  נייר  במק ום  שקיו ת,  דב  חנ ין  ומי כאל  מלכ יאור ,  טרטמן
שכן  ייצ ור  ניי ר  מזיק,  ההצעה  ספ גה  בי קורת  מק צוע ית   נ וקבת .  פלסטיק

 . הוא לא נוח ולא שימושי, עלותו יקרה, לסביבה לא פחות
 
 
 
חזר  בו  מהצעת  הח וק,  שנחשב  לפר למנט ר  סביבתי  מקצוע י  ומוערך,  כ  חנ ין"ח

להחליף  את   שקיות   הפלסטיק   ב נייר  ואינו  מרג יש  מבוכה  לנ וכח  הביק ורת
שהיא  סו ג  ש ל  הצהרה  על,  ההצעה  עברה   בק ריאה   טרומי ת  ב לבד.  "שספג

בזכות  אות ה  הצעה  הת פתח  שימוע  ציבורי   ותוך  כדי  ת הליך.  התחלת  ט יפו ל
 ". השתכנענו שהנייר לא מתאים

 
 
 

במקום  ההצעה   שנ זנחה  נ יסחו  טרט מן  וחנין  הצעה  חלופ ית  שאמורה   לעבור
צרכן  בח נוי ות  מזון  יש לם  שקל,  לפי  ה הצ עה.  בקריאה  טרומית   בחודש   הבא

-והכסף  ש ייצ טב ר  יועבר  לקרן  לש מירת   הניקיון  ,  אחד  על  כ ל  שק ית  ש יבקש
ל  המש רד  להגנת   הס ביבה  וחברים  בה"קרן  צ יבורית  שבראשה  עומד  מנכ 

אבל  הרעיון  להקים  מנגנון.  הפנים  והרשויות  המקומיות,  נציגי  משרדי  האוצר
שיאסוף  מ יליארדי   שקלים   בשנה  כב ר  מעורר  דרי שה  לת כנ ון  י סודי  ומ קצו עי

 . כדי למנוע כישלון נוסף לזה של חוק פיקדון הבקבוקים, יותר
 
 
 
רשתות  ה שיו וק  וה לקוח ות  שלהן  הם  ט רמפי סטים  שמרוו יחי ם  מההת עלק ות"

מומחית  לניהול  פ סולת   מ המוס ד,  ר  אופירה  אילון"אומרת  ד ,  "על  גב  הסביבה
הרשתות  מספקות   מ וצר.  "ש  ש מואל  נ אמ ן  בטכ ניון  ו באונ יב רסי טת  חיפה"ע

,גם  נהני ם  מאוד  לקבל  א ת  המוצר  חי נם,  הצרכנים,  והלקוחות,  לכאורה,  חינם
אבל  בסופו   של  דבר  הרי  אין   מת נו ת  חינם   ו את  המ חיר.  ואף  לאגור  ממנו
 ". משלמת הסביבה

 
 
 
 
 
 
 

השימוש  בש קיות   הפלס טיק  בישרא ל  התפ תח  במקביל  לה תרחבות  ה קניות
עוד  נ ראו  כ מו  החלום   האמריקאי  70-שבשנות  ה,  בסופרמרקטים
בימים  ההם  גבו  ח צי  לירה  עב ור  שק ית  אריזה   א פילו   במכולת.  בהתגשמותו
,לאחר  ש רשתות  הש יווק  המ וסדיות   נ קלע ו  לק שיים  וירדו  מנ כס יהן.  השכונתית
התפתחה  ת חרו ת  עזה,  התמזגו  וה תמת גו   מחדש ,  נמכרו,  התפרקו

הנסיקה  ברמת  החי ים.  שבמסגרתה  הוט מע  ההרג ל  לחלק  שקי ות  ח ינם
ואילו  בוגר י,  איפשרה  לרשתות   לספוג  את   מחירן  השו לי  ב חשב ונ ות  הענקיים

ימי  ה צנ ע  ש נט שו  את   המ כולת   ה שכונתית  ונהרו  בהמונ יהם   למרכולים  ה תנפלו
והם  עו שים   את  זה  עד  ע צם  היום  הז ה  בהנאה,  על  ש קיות   החינם  בק ופות 
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 . גמורה
 
 
 
מנסה,  "הצרכן  ה ישר אלי  לא  אוגר  ש קיות   מתוך   קמצ נות  אלא   מתו ך  נוחות"

?הרי למה מ שמש ות  השקיו ת. "כ טרט מן"להתמודד עם  נש ואי ה חו ק שלה ה ח
זאת?  ומה  יותר  פשוט  משקית  חינם,  מהן  הופכות  לש קיות   זב ל  90%

אם  יהיה  ש וקולד  על  המ דף   ש ום  דיא טה  לא.  התנהגות  שאנחנו  ננ סה  לש נות
 ". תפקידנו הוא להזיז את השוקולד מהמדף -תעזור 

 
 
 

בעבר,  ד  גלית  אב יש י"לאחרונה  אמרה  עו?  האם  עוד  אפשר   להי לחם   בתופעה
כדי  לגמ ול"ר  מוע צת  ה צרכנ ות  והיום  ר אש  הא רגון  הצר כני  אמון  הציבור  ש "יו

צריך  להש קיע  ב חינוך,  את  הצרכן  ה ישר אלי  מאי סוף  של  שקי ות  הפ לסטיק 
כך  שאנש ים  ירגיש ו  שה ם  עושים   משהו  לא,  ולפתח  את   אלמ נט   הבושה

גורס,  מנהל  לימודי  קיימות  במרכז  ה של  בתל  אביב,  ר  שחר   דולב"ד".  בסדר
,לדבריו,  כי  ה פת רון  הח ינוכי  ה יעיל  ב יותר   יהיה  לדרוש   כסף  ב עד  הש קיות 

.במדינות  שבה ן  נב חר ה  הדרך  הזא ת  ה ופחת ה  הצריכה  בעש רות  אחוזים
פעמיות  או  מתכלות  לא  מ סכ ימות-רשתות  ה שיוו ק  שכבר  מו כרו ת  ש קיות   רב"

מאחר  ש גם  הלקוחות   לא   ממהרים  לרכ וש",  אומר  דולב,  "לספק  אותן  חינם
אותן  הפ תר ון  ה וא  לגרו ם  לאנשים  לוותר  על  השקיות  הרגילות   ב אמצע ות

אחרי  שהחוק  יעבור  ו ייכנס  כסף  הוא   י שמש   בין  היתר  לחינוך.  תשלום
 ". האזרחים להתרגל למשהו אחר

 
 
 

לימודי  קיימות  מת מקדים  במ חז ור  חיי  ה מוצ ר  ו בנית וח   לוקחים  בחשבון  את  כל
,באיזו  מדינה  הוא   מיוצ ר,  מהם  חומרי  הג לם  של  המ וצר :  ערכיו  ה סב יב תיי ם

השינוע  וא פילו  נ יצול,  האריזה,  איזו  א נר גי ה  מושקעת   ב תה ליכי   הייצור
,"הרעיון  הו א  לא  לפעול  נגד  עשייה   אלא  בעד  עש ייה  טובה  יות ר.  "העובדים

עיצוב.  "כ  חנ ין"אומר  י איר  א נגל  העוסק  ב עיצו ב  לק יימות  ואחד  מהי ועצ ים  לח
,"מקיים  מעדיף  ת כנון  פו נקציונלי  שכבר  במקור  ימקסם   מר כיבים  סביבת יים

 ". לא במקרה אנחנו לא מדברים על מחזור. "הוא מסביר
 
 
 

דולב  מציע  גם  ליצ רני ם  ולמש ווקי ם  לאמץ  טכ ניקות  לקירוב  העולם  האקולוגי
אבל  לח ייב,  לרשתות  יש   אמנ ם  נ יסיון  רע  עם  חו ק  פיק דון  הבקבוקים:  "לכלכלה

שקל  ברכ ישת  שקית   בק ופה   זה   ה רבה  יותר  פש וט  מהא ופר ציה   של  אי סוף
אני  גם  מא מין  שהרשתות  יי דע ו  לגזור  לעצמן  בונו ס  קט ן  מה שירו ת.  הבקבוקים

 ". הזה
 
 
 

 מתירס  שקיות
 
 
 

בינואר  יזמה  ה מועצה   לישראל  יפה  את   הכנס  הציבורי  הר אש ון  להפחת ת
,כ  חנין "ח,  גדעון  עזרא,  בהשתתפות  השר  להגנת  הסביבה,  השימוש  בשקיות

אדם  טבע  ודין,  נציגי  אר גו ן  אמון   הציבור,  ל  שופ רסל  א פי  רוזנ הויז"מנכ
,כל  המ שת תפ ים  ה ודו  בכך  שיש   בעיה.  וכעשרה  מע צבים  ויז מים   סביבתיים
 . בלי קשר לניגודי העניינים ביניהם
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מנהלת,  אומרת  מרב  ני ר,  "שקיות  הפ לסטי ק  נרא ות  לנ ו  כמו  מכ ת  מדינ ה"
זו  מ ובילה  מס ע  פרסום   צנוע   להט מעת   הרע יון  בשת י.  השיווק  של  המ ועצה

,והשנייה,  תמיכה  בח וק  להיטל  כ ספ י  על  שימוש  בשקיות,  האחת:  דרכים
שם  גבו,  המודל  שלנו  ה וא  אירלנד.  "עידוד  המ עבר  לשי מוש  ב פלסטי ק  מתכלה

אנחנו  מציע ים,  90%-יורוסנט  על  כל  שקית  והצריכה  צנחה   ב   15מהצרכנים  
 .אומרת ניר, "אגורות לשקית 25שיגבו 

 
 
 
זה  חומ ר  אורגנ י  שמי וצר   מ קני   תירס  ו קני   ס וכ ר,  בנוגע  לפלסט יק  מתכלה"

החומר  ש ומר  על  תכונ ות  זהות  לפלס טיק  רגיל.  וקיים  כבר  כ מה  עשרות  שנים
.והוא  אף  יכול  לשמש  לייצור  קומפוס ט,  אך  פגיעתו  בסביבה  מצומצמת  מאוד

בשנים.  הוא  לא  משחרר  רע לים  ומתפרק   תוך   זמן  קצר  ש ל  שבוע ות  עד  שנים 
היום  כבר מ יוצרים ממנו, האחרונות  מתרחשת  הא צה  בפיתוח  הח ומר  וייש ומיו 

.יריעות  וא פי לו  חומרי  גלם   לש תלים  רפ ואיים,  פעמיים-כלים  ח ד,  אריזות
ובהקשר  הז ה  אנח נו  מק דמ ים,  הבעיה  הי חידה   הי א  מחי רו  ה יקר  פי  ארב עה

 ". תקן ישראלי כדי למנוע זיופים
 
 
 

עוד,  מתפתים  יצ רנ ים  לזייף  א ותו,  בשל  מח ירו  הגבוה  של  הפלס טיק  המתכלה
.פעמיים-נטען  נ גדו  ש בעצם  זה  ע וד  חומר  ה מעודד  שימ וש  ב מוצ רים   חד

כיועץ  ל הח דר ת,  ם"שלאחרונה  ה צטרף  לצוות  בי נלא ומי  של  האו(מסביר  א נגל  
ם  מנס ה  להטמיע  במ דינות  שח ברות   ב ו  מוד ל"האו):  "צרכנות  יר וקה  בישראל

כלכלי  ח דשנ י  יחסית   שמעודד  מסחר  המ בוסס   על  השכרה  או   ל יסינ ג-חברתי
בדרך  הזאת   המ שווק  ינס ה  למ קסם  את  איכ ות  ה מוצר  ולא   יעדיף.  של  מו צרים

 ". פעמי שהופך מהר לפסולת מזיקה-למכור מוצר חד
 
 
 

 הפלסטיק  משטרת
 
 
 

שרובה,  כים  מכ ל  סיע ות  הבית   חת ומים  על  הצעת  החוק  החדשה"ח  29
נוסחה  על  י די   אנשי  עמות ת  אדם  ט בע  וד ין  בהס תמך  על  ה מודל  האירי  ונתו ני

עיקרי  הצ עת   החוק  מדברים  ע ל  כ ך.  הפסולת  של  המ שרד  לה גנת  ה סב יב ה
ייגבה  שקל  א חד  על  כ ל  שקית)  מכולות  וכ דומה ,  רשתות(שבכל  חנוי ות  ה מז ון  

וכספי  ה היטל  י ועב רו  לקרן  לשמ ירה  על,  פעמית  שתי מכר  לצ רכ נים-חד
;ההיטל  לא  יושת   על  שק יות  קטנ ות  לא ריזת  ירקות   ומוצרים.  הניקיון

4.5פעמיות  תקנ יות   במחיר  של  -הקמעונאים  יח ויבו  גם  למכ ור  שקיות  רב
ומערך  אכיפ ה,  החנויות  ידווחו  ע ל  כ ל  ה שקי ות  שהן  קונות  ומוכ רות ;  שקלים

,מיוחד  של  המש רד   להגנת   הסביבה   י קבל  סמכויות   לפיקו ח  ע ל  גב יית   ההיט ל
הטלת  קנס ות  ואף   ה גשת  כ תבי  אישום   פליליים  במיד ת,  עריכת  חיפושים

 . הצורך
 
 
 

כדי  להתמקד"חנין  מסביר  שההחלטה  לכלול  בח וק  רק  חנוי ות  מזון  נוע דה  
כדי  ש הצ רכ ן  לא  יחש וב   שמבקשים,  במקום  שבו  הבע יה  היא   גד ולה  ב אמ ת

אם  החוק   יצ ליח  לא   מ ן  ה נמנע   ש יח ילו  אותו   על.  לפגוע  לו  באיכ ות  הח יים 
 ". תחומי מסחר אחרים

 
 
 

 . עם פתח לאינסוף קומבינות, זה מנגנון שיגלגל מיליארדי שקלים בשנה
 

Page 5 of 10 הגיע הזמן להיגמל -מיליארד שקיות ניילון שהורגות בעלי חיים ומזהמות את הסביבה  5פים מהסופר ...

9/6/2007http://news.walla.co.il/?w=/124/1165747//@@/item/printer



 
 
המטרה  היא   לא  לגבות  כמה   שיותר  כ סף  א לא  לה פחית  את  צ ריכ ת  השק יות"

הפתרון  המ וצע.  לשנות  א ת  הת נה גו ת  הצ רכנים  בכלים  כלכ ליים :  כמה  שיות ר
-כי  בסו פו  ש ל  דבר  תיק  בד  או  שק ית  רב,  הוא  גם  רציונלי   ו לא  רק  סביבתי

-ובנוגע  לקומבינ ות  .  נוחים  ובטוחים   לנשיאה,  הרבה  יו תר  יעילים,  פעמית
 ". אז פותרים בעיה אחת ומתמודדים עם האחרות, העולם מלא בהן

 
 
 

מועד  התחולה   ש ל.  "בהצעה  אין   הת ייחסות   לא ופי  מנג נו ן  איסוף   הכספים
כדי  שייב נה.  " אומרת  טר טמן,  "החוק  הו א  שיש ה  חודשים  מיום  פ רסו מו  כחוק

רשתות  ה שיוו ק  יס נכרנו  את  מערכ ות  המחשוב   והציבור,  מנגנון  כ לכלי  מת אים
 ". ייחשף להסברה המתאימה

 
 
 

 ? ולא יהיה כאן כישלון דומה לזה של חוק הפיקדון באכיפת החוק
 
 
 
 ". ואנחנו לא באנו לגרש את החושך, אין פתרון של קסם בעניין האכיפה"

 
 
 

 ? איך תקבלי את תמיכת הכנסת לחוק
 
 
 
לפני  וע דת  השר ים  אני  א דע  לעש ות  את  הלובי  שלי   מא חר  שאהיה  חייבת"

אני  מא מינה  שאנשי  המש רד  להגנת.  לקבל  את   תמיכת  הקוא ליציה  בוועדה
אבל  אסכים  רק   אם,  כדי  לקחת  א ת  הקרדיט   ע ל  החוק,  הסביבה  יציעו   לי  די ל

הבעיה  של  החוק  הזה  ה יא  שלמרו ת.  יום  הנושא   יק ודם  60יתחייבו  ש תוך   
 ". הקונסנזוס הערכי בעניינו מלחמות הקרדיטים עשויות לפגוע בו

 
 
 

כים  לחנך  את  הצ רכ נים"האם  יצלי חו  הח ,  וגם  אם  החוק  י עבור  בסופ ו  של  דבר
שקיות  הפ לסטי ק  ה ן  חלק   מבעיה:  "חנין?  שנוהגים  לאגור  ש קיות  בלי  סוף

ודרוש  כא ן  חינ וך  של  יצ רני ם  ושל,  תרבותית  רחב ה  מאוד  ש ל  השתמ ש  וז רו ק
אני  רדיקלי  ב תפ יסה   הזאת   ומעונ יין.  לקוחות  לש ינוי  א ופן  הייצ ור  ו הצ ריכה

להגיע  למ ודל  כלכ לי  ש שואף  לייצ ר  ר ק  מה  שהס בי בה  מאפש רת  ומה  ש אנ חנו
 ". וכמובן לחלק את האמצעים בצורה הוגנת, צריכים

 
 
 

 . הרעיון נשמע מוכר
 
 
 
שבעידן  הנ וכחי  ה פך  להיות,  זה  המש כו   של  ה מאבק  ה אדום  הה יסט ורי,  נכון"

 ". כי כל ירוק היום צריך להיות אדום, אבל זה גם עובד להיפך. ירוק
 
 
 
 צרות גדולות יותר  יש
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ומערערים  ע ל,  אבל  יש  מי  ש מסרבים  להיס חף  לפאניק ת  שקיות  הפלסטיק
בעיית  שקיו ת  הפ לסטי ק  בישראל  אינה,  לדעתנו.  "הצורך  לח וקק  נגדה   חוק ים

זה  לא.  " ר  אופירה   אי לון  מהטכנ יון"אומרת  ד ,  "חמורה  כ פי   שמ ציגים  אותה 
אומר  שלא  צ ריך  לטפ ל  בה   אבל  כל  ה תזזית  הזא ת  צריכה  להיב דק  ביסודיות

 ". לפני שמחוקקים חוקים
 
 
 

,של  נ וביק  2005אילון  מ טילה  ס פק  רב  בנתוני  ה שקיות   שבסקר  הפסולת  
הנתונים.  "וחוות  דע ת  ברוח  זו  הע בירה  לאנשי  ה משרד  לה גנ ת  הסביבה

אלף  ט ונות  ש קיות   פלסטיק  הוא  350.  " היא  או מרת,  "בסקר  בע ייתיים  מא וד
אלף  טונות  40כל  בקבוק י  ה פלס טיק  מ חו שבים  לפי  ,  מספר  ב לתי   א פש רי

אלף  ט ונו ת  א בל  בוא  50המשקל  הא מיתי  הו א  בק ושי  ,  להערכתנו.  בשנה
ממקור  ראש ון  אנ י  יודעת   ש בעת   ביצ וע.  אלף  טונות  100ים  ונאמר   'נהיה  לא רג

גם  בת יאו ר.  וזה  לא  מצח יק,  יפה'הסקר  הם   שקלו   את  השק יות  עם  הג 
הבדיקה  בג וף  הס קר  כתו ב  שהיה  א סו ר  לייבש   א ת  השקיות  ושלא  דח סו

 ".אותן
 
 
 

בגלל,  אילון  צודקת   שהמ שקל  המתואר  הוא  גדו ל  מ המש קל  נטו'  פרופ:  "נוביק
 ". אבל הסקר מלכתחילה הוגדר כסקר רטוב, יפה שנדבקת'הרטיבות והג

 
 
 

-אילון  בכלל  סבורה  שלפני   שמ מהרים  לחוקק   חוקים  צ ריך  ליצו ר  מודל  כלכ לי
אבל  נכון  להיום  עדיי ן  לא  בו צע  אף  מח קר  מד עי"מדעי  שיקבע  מה  טוב  למש ק  

מוסד  שמוא ל  נ אמ ן  הגיש  הצ עת  מחק ר  למשרד.  על  ה מדיניות  המוע דפת
נראה  לי  ש מעדיפים   לצאת  עם.  להגנת  הס בי בה   אבל  לא   קיבלנו  תשובה

 ". כי זה נושא פופוליסטי עם הרבה מאוד כסף, החוק החדש
 
 
 

אילון  מבקשת   מה מח וקקים  לא  להס תפ ק  בטי פול  ממוקד  ש מביא  לתו צא ות
אלא  להעדיף  ט יפול  מע רכתי  עם  פתרון  מעמיק,  מהירות  וה צלח ות   פ וליטיות 

היא,  "עדיף  ש הכ סף  הזה  יי כנ ס  לקר ן  הניקיון  ולא   לאוצר,  כמובן.  "יותר
אבל  מא חר  ש מדובר  בסכומי   עת ק  יש  כאן  סיבה   נ וספ ת  לבצע  את",  אומרת

מדעי  שיקבע  את  גובה   ה מס  האופ טימלי  וא ת  תקצוב  תוכ נית-המחקר  הכלכלי
הוא,  כבר  רא ינ ו  ש מאוד  קל  לקבל  הח לטו ת  בנ וסח  חוק  ה פיק דון.  הפעולה

 ". עולה לנו הרבה מאוד כסף ולא שינה את התמונה
 
 
 

 . ובינתיים השקיות נערמות, אבל זה רק יעכב את הפתרון
 
 
 
למה  אף  אחד  לא  מתייח ס.  אבל  זו  בדיוק  אות ה  חשיבה  פופולי סטית ,  אולי"

ממנה  גורמים  לנזקים  40%-לכך  ש הפ סולת   האורגנית  א ינה  מופרדת  כרא וי  ו
 " ?סביבתיים הרבה יותר גדולים מהשקיות

 
 
 

אילון  מ זכירה   שגם  שקי ת  פ לסטיק   היא  מוצ ר  שיש   לו  יות ר  ממח זור,  ובכלל
לפי.  צריך  לזכור  ששקיות  פלס טיק  הן  מוצר  שיש   בו  שי מוש  חוזר:  "חיים  אחד
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קילו  של  5עבור    -מחקרים  של  התשומות  ה נדרשות   ליי צור   ופליטו ת  לסב יב ה  
 ". מוצרים מהסופר עדיפה שקית פלסטיק על נייר

 
 
 

בתגובה  לד ברי  אילון  מודה  חנ ין  כי  ה וא  מצוי  עדיין  ב שלב  הקונס פציה  ואי נו
בנוגע  לתג וב ה.  "אבל  הוא   מבטיח  ללמוד  א ותם  לעו מק,  שולט  בנתונים

אני  מת ייחס  לבעיות  הסביבת יות  בצורה  רוחבית  ו לא,  המהירה  לנ ושא 
 ". שינוי ועוד שינוי ייצרו מקטעים שלמים ומבורכים: היררכית

 
 
 

האם  הכנסת  תק ים   מנגנ ון  שמגלגל  מ יליארדי   ש קלים   בלי  בדיקה  מדע ית
מבטיח  אלע ד  ע מיחי  מהמשרד,  "נעשה  זאת   באופן  מ ושכל  ולא   פ זיז"?  נאותה

.על  בס יס  נתונים  בד וקי ם  ומודל  נוח  לרשתות  ו לצרכ נים",  להגנת  הס בי בה 
שתוצאותיו  י תקבלו  ב תוך  כ מה,  בימים  ה קרובים  נזמין   מ חקר   מ דע י  מקצ ועי

אני  מת חי יב  שבלע דיו  לא  נביע  את  ע מדתנו  על  ה צע ת  הח וק  בוועדות.  חודשים
 ". הכנסת

 
 
 

 לסל  חזרה
 
 
 
ד  אורלי   דקטר  היא  היוע צת  המשפטית  של  חברת  לאון  פ לסט  ממפ רץ"עו

.ובתם  של  בעלי  ה מפע ל,  משוק  שקי ות  ה גופיי ה  80%-חיפה  השו לטת  ב
אנחנו  חב רה  ש מאמינה  באיכות   סביבה  ומח זו ר  ויש  לנו  לי ין  מיוחד",  לדבריה

אנו  מפ רקים   אות ם  חזרה  לפוליאתילן  וממנו.  כזה  למחזו ר  ע ודפי  ייצור  שלנו
 ". שוב למוצרים השונים

 
 
 

כאלטרנטיווה  לשק יות.  גם  ע ם  ג יש ה  כזאת   ברור  שיש   לחפ ש  חלופות 
פעמיות  מסיבים-וכן  שק יות  רב,  הפלסטיק  מוצעת   ה שקיו ת  מ חומ ר  מתכלה

פעמית-שקית  רב ,  שמאפשרות  אח זקה  נוחה,  פלסטיים  שמתמח זרים 
וכאשר  היא   נפתחת  היא   נ היי ת,  שמתקפלת  לגודל  של  מחברת  קשי חה 

פעמיות-יש  גם   קופסאות  פלס טיק  ר ב.  מרובעת  ומת אימ ה  לנשיאת  מ שקל
כיום  מעודדים   גם.  שמתקפלות  ומתאימות  מאו ד  לה חזקה   ואחסנ ה  במכונית

,וכמובן  סל  הפלסטיק  הי שן  ו הטוב,  שימוש  מוגבר  בעגלו ת  קניות   עם   גלג לים
 . בעל הדפנות המרושתות

 
 
 

המודעות  ברש תות,  עד  ש האלט רנט יווי  יה פוך  לנורמ טיווי,  אבל  בינתיים
בחודש  הח גים  יש ווקו.  השיווק  וח נויות   המ זון  א ינ ה  צוברת   תאוצה  של  מ מש

עד  כ די  כך  הא דישות   ש ולטת.  לפחות,  מיליון  שקי ות  מרשר שות  500עוד  
למרות  פנ יות,  שדוברת  רשת   הריבוע  הכח ול  לא  מצאה  לנכון  לה תייחס   לנושא

רכש  בחו דש,  הבעלים  ש ל  אות ה  רשת,  דודי  ויס מן,  אגב.  חוזרות  ונ שנות   אליה
אולי  כד י  להעניק  לס ני פי  הריבוע,  שעבר  את   השליטה  בס ניפי  עדן  טבע   מרקט

 . הכחול נופך אקולוגי
 
 
 

זו  מהפכה  ש קשה:  "מנהלת  משמרת  בסניף  עדן  מר קט  באור  יהו דה   א ומרת 
שקלים  אבל  לקוחות   מעדי פים  2-אנחנו  מציע ים   ש קיות   בד  ב.  ליישם  כ רגע

ההתרשמות  ש לנו  הי א  שהצרכ ני ם  האמיתיים   של  ה מז ון.  פלסטיק  בח ינם
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 ". הצרכנים הרגילים לא ממש מבינים, האורגני הם בעד
 
 
 

ל  ה סחר  אלי  גד רון  להס ביר  כיצד"התפנה  סמ נכ ,  שופרסל,  ברשת  ה מתחרה 
,אני  לא  יודע   הרבה  על  ההצע ה  הח דשה :  "מתייחסת  הרשת  לכ וונ ות  המ חו קק

אבל  בלי  לבדו ק  את  מידת  הנזק.  ולכן  גם  אין  לי  עמדה  על  ההיט ל  ה מוצ ע
גם  א ם  אי ן  לנו  כוונות  להפסיק  א ת,  הנטען  עש ינו  כ מה  מהלכים  בתחום

מכונה  שמ אפשרת   למש וך  שקית,  התחלנו  להתקין  שק יתון:  החלוקה  חי נם
"הסל  הירוק"אנחנו  גם   מציעים  את   .  והמכשיר  כבר  מוכיח  א ת  עצמו,  בודדת

 ". מסיבים פלסטיים ארוגים המיועד לשימוש חוזר
 
 
 

על  ה קופה.  בינתיים  בחנות   ה טבע  ניצת  הדובדבן  ה תגלתה   ג ישה   פעילה
ניצת,  הכדור  בידי ים  ש לנו:  "הרושמת  בסניף  אבן  גב ירול  הו צב  הש לט  הבא

בואו  נ פחית  א ת.  הדובדבן  נרת מת  למא בק  במ שב ר  הס ביבתי  העולמי
השימוש  בש קיות   הפלסט יק  ונשתמש  בשק יות  בד  או  נע שה   שימ וש  ח וז ר

כל  לק וח  אש ר  לא  ישת מש   בשקיות  פ לסט יק,  באוגוסט  1-מ.  בשקיות  שי ש  לנו
 ". מסך הקנייה 1%-יזוכה בחשבונו ב

 
 
 

המוצרים  בחנות   נמכ רים   עדיי ן  ב שקיו ת,  לעומת  היו זמ ה  ה בר וכה   הזאת
,"בחנויות  שלנ ו  שוברים  את  הראש  איך  לרד ת  מש קיות   הפלס טיק.  "פלסטיק

אנחנו  במשא  ומ תן  עם   יצר ן  מ סין  על.  "הרצל  ביבי,  מסביר  הבעלים  והי בו אן
סנט  לשקית  שמת אימ ה  30-אלף  שק יות  בד  ב  50רכישה  ניסיו נית  של  

מי  שיחזו ר  ע ם  הש קית  מהבית  יקבל.  קילוגרם  ושתחולק  חינם   5לנשיאת  
מאוד  אשמח  לרא ות. אני  רק  מקווה  ש הצרכנים  יהיו  הגוני ם  ולא  יתנפ לו. הנחה

".צרכנים עם סל בד מהסוג שאמא שלי היתה הולכת אתו לשוק מחנה יהודה
 
 
 

¿ ¿ ¿ 
 
 
 

 לא יכולה בלי זה  :וידוי
 
 
 

? למה את תמיד מביאה כל כך הרבה שקיות פלסטיק ריקות מהסופר, אמא
 
 
 
.לאחסון,  לקניות,  לזבל,  הן  נ וחות  לי  ושימ ושיות   בכל  דבר,  מה  זאת   או מרת"

,תבשילים,  מוצרים  מ הסו פר,  משמשות  אות י  להקפיא  הכל.  הן  נ הדרות 
כל  ה מאפ ים   ה אלה  שאתה  אוה ב  שאנ י,  ירקות  מהש וק,  שניצלים,  מטבוחה
?אה,  תראה  כמה  שקיות  חדש ות  יש  לי  כאן,  בוא  איתי  למזווה,  בוא.  מכינה

 ". ועוד בחינם
 
 
 
 . אבל עכשיו הם רוצים שתשלמי שקל על כל שקית שאת לוקחת, כן
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איך  א פשר,  תגיד  להם  שלא  יפ סיקו   לחלק  אותן,  לא?  למה?  אתה  רציני,  מה"
אתה?  מה,  כאילו  שאתה  לא   מ חזיק   בבית   ש קיות   כ אלה?  בלעדיהן  בכלל

 ". אל תעשה את הכתבה הזאת, לא-לא? אומר לי שאתה דווקא בעדם
 
 
 

¿ ¿ ¿ 
 
 
 

 קטורזה גילה את הסיבה האמיתית לאובססיית השקיות  ישראל
 
 
 
אתה  עומד  וזה.  כל  ה קטע  ש ל  אגירת  הש קיות   הו א  נקמה  על  הע מידה  בתור"

,וההיא  שלפני ו  הולכ ת  להביא   ע ית ון',  אני  הולך  להביא  מ שה ו'שלפניך  אומר  
אחר  כ ך  לא  עובר  לה,  בינתיים  הה וא  חזר  א בל  ה קופאית  לא  ע ובר  לה  ה קוד 

שמים  קופאית,  העיקר  שהם  מא וד   התי יעלו  שם  בסופרים.  הכרטיס  אשראי
-אתיופית  ,  רוסייה,  אתיופית,  רוסייה,  קופאית  אח ת  אתיופ ית,  אחת  רוסיי ה

ואז  מגיע   ת ורך  והיא?  כן,  אבל  אתה  בהמתנה,  כדי  ש הן  לא  ידברו  ביניהן
ואז  לבקש,  אחר  כך  לסדר  את  המשקל,  קודם  לנקות  את  השולחן:  מתחילה

ועד  ש הכ ל  מסתדר  באים,  הכרטיס  לא  עובר,  ושוב  ת קלה,  כרטיס  מ ועדון
 .הו המבצעים, המבצעים

 
 
 

עד  ש לא  נגמרת,  מי  קונ ה  ככה   מטא טא,  שקל  20-השבוע  הציע ו  לי  מטאטא   ב
אז  א חר י  כל  זה  א תה  מת  כב ר  לעזוב?  לא  כ כה,  לו  הש ערות   לא  מחליפי ם

והן  בכלל  לא   נפתח ות  לך,  שקיות  30הרי  אתה  לא  צ ריך  .  אבל  גם  חייב  לנקום
ואז  בב ית  ה ן  תמ יד.  אבל  אתה  לוקח  אות ן  בכל  זא ת,  מהעצבים,  בקופה
.יש  לה  שקיות  מכל  הסופרים  האפשריים   בבית,  אמא  שלי  למשל.  נפתחות

:שקלים  10לפני  ש נכ נסת   לסו פר  שילמת  ,  לפי  החוק  ה חדש ,  עכשיו  בכלל
אנחנו  עוד   נר אה  אי ך  זה?  פעמית-חמישה  לעג לה  וח מיש ה  ל שקית   ה רב

 ".ייגמר
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