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 תקציר 

  ששם לו למטרה  הרצליה עמותת צלול ועיריית    שהכריזו פרויקט "עיר ללא פלסטיק"  הוא סיכום ביניים של  מסמך זה  

  ( פיילוטמחקר חלוץ )ולהוכיח שהדבר אפשרי. הפרויקט הוגדר כ  לצמצם את השימוש בפלסטיק חד פעמי בעיר שלמה

  משרדים, בתי ספר, גני ילדים, בתי אבות תנועות נוער ועוד  חברות,בעירייה,    ניסיון בצמצום השימוש  שמטרתו לצבור 

 .נוספות בארץ ובעולם  עריםל שנצברלהעתיק את הניסיון ו -

נתקל   זה  גם  אחרים  לפרויקטים  מעטבבדומה  עולמנו    ובראשם  מהמורות  לא  את  לחלוטין  ששינה  הקורונה  משבר 

חשוב להדגיש שלפרויקט השפעה שהיא הרבה מעבר למרות כל אלה  .  עולם העבודהאת  ובמיוחד את מערכת החינוך ו

ל:  הרצליהלעיר   נוספות  לרשויות  גרם  פלסטיק"לשקול  הוא  ללא  "עיר  רעיון  של   ;אמץ את  עודד את הקמתה  הוא 

ארגונים  שנצבר בפרויקט זה  בעקבות הניסיון    ;בה שותפים שורה של ארגונים  "הקואליציה למניעת הזיהום מפלסטיק"

   .מכלים חד פעמיים לרב פעמייםלעבור סייע להן וחברות פונים ל"צלול" בבקשה ל

שהמלאכה   ספק  בפלסטיק  ,רבהעוד  אין  השימוש  צמצום  למאמץ  יצטרפו  רשויות  ויותר  שיותר  תתפשט   ,וככל  כך 

הבית, למשקי  במשאבים  משמעותי  לחסכון  אלא  יותר  ובריאה  נקייה  לסביבה  רק  לא  שתגרום  לחברות,    הבשורה 

 לרשויות מקומיות ולמדינה כולה. 

 הישגים עד כה

ועובדיה .1 העירייה  שלפני  - הנהלת  לתקופה  בהשוואה  ניכרת  במידה  פעמי  חד  בפלסטיק  השימוש  את  צמצמו 

 ועברו לשימוש בכלים רב פעמיים.   לוטי הפי

ילדים ובתי הספר שהשתתפו  גני    במהלכו  עברה תהליך משמעותי לצמצום השימוש  -מערכת החינוך הפורמאלית   .2

 עברו להשתמש בכלים רב פעמיים.  לוטיבפי

שנקטע בשל   תהליך להפחתת השימוש בכלים חד פעמייםתה בעיצומו של  יהי   -   מערכת החינוך הבלתי פורמאלית .3

 . התפרצות נגיף הקורונה

התקיימה פעילות הסברה ענפה שמטרתה לשכנע את המבקרים בחופים להביא איתם כמה שפחות    –חופי הרחצה   .4

 , במהלכו הוכרז חוף נוף ים כחוף "נקי מחד פעמי". 2020ובקיץ    2019פלסטיק חד פעמי. הפעילות התקיימה בקיץ 

  " צלול"ם בחסות  פיילוט למעבר לכלים רב פעמייהשתתפו ב  "גוטה"ומסעדת    SolarEdgeחברת    -  המגזר העסקי .5

העירייה הכריזה על תו "נקי מחד פעמי"    כמודל לעסקים נוספים.ומסקנותיו משמשות  והעירייה. הצלחת הפיילוט  

  50%-לבתי עסק שיוענק למי שיצמצם את השימוש בכלים חד פעמיים. תו בצבע כסף למי שיצמצם את השימוש ב

 . 90%-בתוך שנה. תו זהב לעסקים שיצמצמו את השימוש ב 90%תוך התחייבות להגיע לצמצום של 

 .  בפיילוט ףהשתת, של פלסטיק חד פעמי הידוע בצריכה הגבוהה  ,הציבור הדתי  - בתי הכנסת .6
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 קדמהה
של הרשויות  מודעות  השמטרתו להעלות את    הרצליההמשותף לעמותת צלול ולעיריית    פיילוט"עיר ללא פלסטיק" הוא  

 בו. המופרז   את השימושם לצמצ  ולהציע דרכים לנזקי הפלסטיק החד פעמי ומקבלי ההחלטות  הציבורהמקומיות, 

, בערים ת בכל רחבי העירייהיה ליישם את התוכנ  אפשרשמטרתו לגבש מתודולוגיה בעזרתה  פיילוטכהוגדר  פרויקטה

ואף בחו"ל. עובדי העירייה,  :  מגוון קהליםלמחמישה שלבים שמטרתם לחשוף את הנושא    הורכב הפיילוט    נוספות 

ורמאלית והבלתי פורמאלית, המגזר מערכת החינוך הפעסקים לאורך החופים, חופי הרחצה העירוניים, המתרחצים ב

 , הסקת מסקנות ומציאת פתרונות. את לימוד הנושא מאפשרותמסקנות הפיילוט   בתי אבות ועוד.בית כנסת,  העסקי,

שהוא    החד פעמי  במאבקה בנגע הפלסטיק  " צלול"הוא שלב נוסף במסע הארוך של עמותת    "עיר ללא פלסטיק"פרויקט  

להרחבת חוק הפיקדון  ופעלה    והביאה לחקיקתו  שקיותה. "צלול" קידמה את חוק  אחד מאויבי הסביבה הגדולים ביותר

, מעודדת את צמצום השימוש בפלסטיק,  חלופות לפלסטיק המזהם  לחיפוש ולעידודפועלת    ,על מכלי משקה גדולים

במטרה לנקות את חופי הארץ    מזה עשרות שנים,ניקיונות חוף    "צלול "בנוסף עורכת    כלכלה מעגלית ועוד.מעודדת  

הציבור   מודעות  את  לעורר  במטרה  גם  אך  גדות  שמפלסטיק,  על  הפתוחים,  בשטחים  פלסטיק  פסולת  להשאיר  לא 

   חופים.על ה הנחלים ו 

לחיפוש אחר וגרם להגברת השיח    הוא  -  על כלל החברה בישראלמשפיע    "עיר ללא פלסטיק"פרויקט    עוד לפני סיומו

השאלה האם יש צורך   הוא עורר את  בנוסף,  .חלופות לפלסטיק המזהם בקרב התעשייה, המגזר העסקי וכלל הציבור

השפעה נוספת  .  שבהם יטופלו כלים חד פעמיים העשויים מחומר מתכלה  בקומפוסט עירוניים לטיפול    ם להקים אתרי

שימנע הכנסת כלים חד פעמיים לחופי הרחצה וכך   עיריית אילת הכריזה על חוק עזר - תחום החקיקה והתקנותבהיא 

  "אידעעדל"שימוש בבלונים במסגרת ה   תאפשר שלא  הודיעה    הרצליהעיריית  .  ועיריית תל אביב  גם עיריית הרצליהו  עש

יום  "התארגנויות של הורים ומורים המכריזים על    מתעוררות. ברחבי הארץ  ועיריות נוספות הצטרפו אליה  העירונית 

  ועוד. גם מקומות עבודה החליטו ליטול יוזמה   " צהרון ללא פלסטיק",  "מסיבה ללא פלסטיק",  "הולדת ללא פלסטיק

וכך גם מקומות    "צלול ", לאחר שקיבלה סיוע והדרכה מעמותת  הכריזה על צמצום השימוש בפלסטיק  "אינטל"חברת    -

 TAKEהחד פעמיות בכוסות רב פעמיות, נמנעים מלהזמין ארוחות  עבודה קטנים יותר, הממירים את כוסות השתייה  

AWAY     .בחברה   שוניםבקרב מגזרים    וכן  להעתיקו   שביקשו  "צלול" החלה בהרחבת הפרויקט לערים אחרותועוד

 וש הנפוץ שהם עושים בפלסטיק חד פעמי. המגזר הערבי והמגזר החרדי, הידועים בשימ -הישראלית 

  

 

 

  

 חשוב לזכור!
הוא מעשה חלוצי המלווה בשאלות ובתהיות רבות. חלק מהמהלכים  "עיר ללא פלסטיק"פרויקט 

 .ולהפיק לקחים לעתיד םפחות. בחרנו ללמוד מכל אחד מה קצתוחלקם  מאוד שנעשו מוצלחים
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 ק חד פעמי?פלסטי בחרנו לצמצםמדוע  

כוסות, צלחות, סכו"ם וכלי אחסון, המושלכים    –אחד המזהמים הגדולים של הסביבה הימית הם הכלים החד פעמיים  

לגדות הנחלים ולחופי הרחצה. כלים אלה אינם מתכלים אלא מתפוררים במהלך    , ידי הציבור לשטחים הפתוחים-על

, אז החל השימוש במוצרים חד 50- מאז שנות ה טיק שנוצרוסלמעשה כל מוצרי הפלו  ,השנים ופוגעים בחי ובצומח הימי

בים ובאוקיינוסים. מחקר שערכו    טיםמשיי  והשאר חלקם מוטמן ותופס שטחי קרקע יקרים,    -  פעמיים, נמצאים פה אתנו 

להגנת הסביבה מצא ש והמשרד  חיפה  פלסטיק  92%-אוניברסיטת  היא  ישראל  בחופי  פעמיים    -  מהפסולת  חד  כלים 

ור מביא אתו לחוף ו/או  בקבוקי שתיה ושקיות, אשר הציב(  מיליון  10  -)צלחות, קערות, סכו"ם וכוסות(, קשיות שתיה )כ 

רוכש מבתי עסק הממוקמים בחוף ובסמוך לו. מקורות נוספים לפלסטיק הימי הם שפכי הנחלים, הנושאים איתם לים  

פקקים,   :מהרחובות  המסיעים פסולת  או הושלכה לתוכם והנקזים העירוניים  גדותיהםפסולת פלסטיק שהושארה על  

 . ספינות תורמים את חלקם. בנוסף לכל אלה, גם דייגים וועודמכסים 

או   PS  - ( או מפוליסטירן )מסומן כ5בספרה    או  PP-הכלים החד פעמיים מיוצרים בדרך כלל מפוליפרופילן )מסומן כ

רובם מוצאים את דרכם בסופו של דבר לפח האשפה או    פעמיים,-רוב הכלים החד אפשר למחזר את  . למרות ש6)בספרה  

איסופם, מהעובדה שמספר המוצרים שניתן לייצר  - הכלים נובעת מאי  מחזור-הסיבה לאי   .לשטחים הפתוחים ולחופים

סוג,  -סוגי הפלסטיק השונים אינם מתערבבים אלה באלה ודורשים טיפול נפרד לכל תת -תתש מהם הוא נמוך, מהעובדה  

רשתות  ,  ולבים, עטיםק  - תוצרי המחזור הם בדרך כלל מוצרים נחותים  באופן שמקשה על ההפרדה והמחזור. בנוסף,  

  שמחזורם אינו אפשרי. וכלי אריזה דקיקים לפירות וירקות

  ,"רתמי"  שמפרסם תאגיד  מחזור, אינו כולל כלים חד פעמיים. בהוראות המחזורחוק האריזות שמטרתו להגביר את ה

ם החד פעמיים יש להשליך לפח הירוק יחד עם , מצוין במפורש ש"את הכליזהידי התעשיינים כחלק מחוק  - הוקם עלש

הכלים החד פעמיים    כתוצאה מכך   ולא לפח הכתום אליו מושלכות אריזות הפלסטיק".  ,חיתולים, מגבונים ושאריות מזון

 נשלחים להטמנה.  

בשנים האחרונות, ולנוכח הבנת הנזקים הכבדים שהפלסטיק גורם לסביבה ולכלכלה, מתפשטת ברחבי העולם מגמה  

אך    צמצם אתל בהם קצר,  פעמיים, שהשימוש  שגורמים הכלים החד  הנזק  ובמיוחד מחלחלת תפיסת  בו,  השימוש 

נזקיהם יישארו אתנו לדורות רבים. במקומות רבים בעולם קוראים יחידים, ארגונים, רשויות מקומיות וממשלות,  

פעמיים ולצמצם בכך את -יזרים רבבכלים ובאביזרים חד פעמיים, לחזור לשימוש בכלים ובאב   לצמצם את השימוש 

השימוש בטרמינולוגיה "חד פעמי", מכיוון    יק אתקוראים להפס  רביםהנזק למשאבי כדור הארץ ולסביבה. בנוסף,  

שתפיסתית, כינוי זה מעודד תפיסה קונספטואלית של השלכה מידית של המוצר לאחר שימוש אחד בלבד, גם אם ניתן  

 ים. לשטוף ולהשתמש בו עוד מספר פעמ 

אין ספק שמדובר במהלך קשה מאוד שכן כולנו התרגלנו לצרוך מוצרים חד פעמיים ללא מחשבה לתוצאות מעשינו.  

 , לאזרחים, לרשויות, לכלכלה ולסביבה  –יחד עם זאת, אין ספק שמהלך כזה הוא לא רק אפשרי, אלא גם נדרש לכולם  

ישראל נמצאת במקום השני בעולם בשימוש    .בים של פלסטיקלהמשך החיים של כולנו על פני כדור הארץ, בטרם נטבע  

מיליארד כוסות חד פעמיות וכמות    4.5- בפלסטיק חד פעמי, אחרי ארה"ב. בכל שנה אנחנו משליכים לפח או לטבע כ

וסכו"ם. כוסות  כ  זהה של צלחות,  מוצרים חד פעמיים  10-סה"כ    " צלול"ש  StoreNext  2018  )נכון לדו"ח  מיליארד 

בחוף  ,  2018בשנת  מחקר פסולת שערכה "צלול"    .(כמויות הנמכרות ברשתות הקמעונאיות הגדולותהמתבסס על    ,השרכ

מוצרי פלסטיק  של  לחוף כמות עצומה    אתומצא שהציבור מביא    במסגרת פרויקט "עיר ללא פלסטיק"  הים של הרצליה

 מהפסולת )ראו בהמשך(.   20%-שאין בהם תועלת, ובראשן כוסות חד פעמיות, שמהוות כ 
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 ? הרצליהמדוע דווקא 
יהיו   הםשרבים מתושביה מבקרים בשפת הים, ולכן הונח ש  שהיא עיר חוף   הרצליה ב את הפיילוט הוחלט לבצע דווקא  

  קשובים ומוכנים לשתף פעולה עם מיזם הקושר בין השימוש הנפוץ בכלים חד פעמיים והשפעתו על הסביבה הימית. 

המיזם פנו לעמותת צלול רשויות מקומיות רבות נוספות בבקשה להעתיק את המודל.   תחילתחר  ואכן, זמן קצר לא

יהיה    " צלול" ניתן  אותן  שימושיות  מסקנות  בידיה  שיהיו  כדי  הפיילוט  תום  לאחר  עד  הבקשות  את  לדחות  נאלצה 

 . להשתמש במסקנותיו הראשוניות אפשר ו הסתיימ  מיזםלהעתיק לערים אחרות. עתה, כשמרבית שלבי ה

 הפיילוט

 תחילה  העירייה 

כ  על מחלקותיה השונות  הרצליהעיריית    הצלחת צמצוםל.  הפועלים במספר מבנים ברחבי העיר  עובדים  600-מונה 

משמעות סמלית רבה בבואנו להכריז על עיר שלמה כעל "עיר ללא פלסטיק". בנוסף,   ישדווקא בבניין העיריה    השימוש

אתר במופיע    מיזם ה  .לשאר התושבים  ומופת   לשמש כדוגמא  הם עלימגע יומיומי עם תושבי העיר ולכן    לעובדי העירייה

 . התקדמותו  לגבינים  ובדף ייעודי הכולל עדכ העירייה

  הרצליהעמותת "צלול" מאיה יעקבס ויו"ר החברה הכלכלית של    יתראש העיר הרצליה משה פדלון, מנכ"ל   -2018ינואר  

לוט ראשון מסוגו בישראל, אשר נועד  יפי   -עו"ד יונתן יעקובוביץ, הודיעו על השקת פרויקט "עיר ללא פלסטיק"    ,דאז

   לצמצם משמעותית את כמות פסולת הפלסטיק החד פעמי שמייצרת העיר.

היא מהמובילות בארץ בנושא הקיימות והסביבה. השימוש   הרצליהראש עיריית הרצליה משה פדלון אמר: "העיר  

והזיהום   פעמי  חד  בפלסטיק  גורםהנרחב  נמרצת    שהוא  פעולה  הראשונה    הרצליהעיריית  ומחייבים  להיות  שמחה 

שלוקחת על עצמה להפעיל את פרויקט 'עיר ללא פלסטיק". מדובר בגישה מהפכנית שתתרום לצמצום הפסולת ומתוך  

 כך לשמירה על הסביבה הימית והחופית ומשאבי הטבע שלנו". 

החלה עבודה משותפת של "צלול" והיחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה במטרה להגדיר תוכנית  מרגע ההכרזה  

כוסות רב פעמיות,    והיערכות לקראת רכישת מלאים במחסן    מדידת מצב קיים,    מיפוי יעדים, מדדים,    הכוללת   עבודה 

 . הכנת חומרי הסברה ועוד, כלים מדיחי

העירייה    - 2018יוני   פעמי   הורה לאגף הרכש להפסיק מנכ"ל  חד  להשתמש במלאי הקיים    -  לרכוש כלים מפלסטיק 

  בשימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים  50%של  הפחתה    היהבפני עובדי העירייה  היעד שהוצב    .ולמנוע רכישה עתידית

בפגישות מרובות משתתפים    ומעבר לכלים מתכלים  בחיי היום יום,בכלים חד פעמיים  הפסקת השימוש  .  בתום שנתיים

, שכן השימוש בכלים חד פעמיים הוא  חשוב להדגיש, כי אין מדובר במהלך קלובאירועים גדולים שמנהלת העירייה.  

חלק מהרגל רב שנים. בנוסף, היה צורך לשנות את תנאי החוזה  

עובדה שאינה פשוטה כלל וכלל לגוף כמו עירייה.      -  עם הספקים

אחר עבודת שכנוע, הוחלט בסופו של דבר להפסיק את קניית  ל

שעלותם  הכלים החד פעמיים ולעבור לכלים מתכלים, למרות  

גבוהה יותר. למעבר לכלים מתכלים ולרכישת כלים רב פעמיים  

 . היה בראש ובראשונה אפקט תודעתי חשוב

חשובה: עולה    הערה  שנצבר  מהידע  וכלקח  הפרויקט  בתום 

הי לא  מתכלים  כלים  לרכוש  טובה,  ת ישההמלצה  הםה   שכן 

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
https://www.herzliya.muni.il/577/
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תה צריכה  יולכן ההמלצה הי  וזאת בשל היעדר מתקנים המסייעים להתכלותם,  אינם טובים בהרבה מכלים חד פעמיים

 להיות מעבר ישיר לכלים רב פעמיים. 

היסטוריית השימוש    בנושא  סדרת הרצאותב  השתתפוראש העיר ולשכתו  ו   העירייהעובדי כל אגפי    -2018  אוקטובר-וליי

קטעי סרטונים מתוך    ןובה הרצאה מקצועית  ההסברה כללו  ולות  פעאופן ייצורו ונזקיו.    ,האישי והמסחרי בפלסטיק

הוצגו נתונים על  כמו כן    ,בו לצורכי הסברה הועברו ל"צלול"  השימושו   לתרגומו, שהזכויות  A Plastic Oceanסרט  

למספר צעדים פשוטים אשר הם יכולים לבצע על  התוודעו  רמת זיהום הפלסטיק בישראל וברחבי העולם. המשתתפים  

על מנת להפחית   יומי  ובבית.  את  בסיס  וזיהום הפלסטיק במשרד  פעמיים  לציין, שרבים צריכת הכלים החד  חשוב 

ם הופתעו מאוד ממה שראו והביעו נכונות לשתף פעולה עם התוכנית. להסברה היה תפקיד מכריע בנכונות  מהעובדי

מנהלי  השתתפו  וסף  בנ  שכן בלעדיה ספק אם היו מודעים למהלך כולו ולחשיבותו הגדולה.   העובדים להירתם למהלך

 .הרצאה נוספתבאגפי העירייה 

על מנת לעורר מודעות לנושא, נערך קמפיין פרסומי במשרדי העירייה עם הסלוגן "זה חד   -במשרד העירייהקמפיין  

 .שוניםעירייה הבאגפי הובמטבחוני העירייה שנתלו פעמי זה?" שכלל פוסטרים ומדבקות 

 

אריאל  השתלמות במרכז לחינוך סביבתי בפארק  ב  לקחו חלקכל עובדי העירייה ,  בנוסף להרצאות  -באתר חירייה סיור  

טיפול  ה  ושא הסבר מקיף בנהסיור כלל    המושלכים לפסולת.לא מתכלים  ה מוצרים  הנחשפו להשפעות    במהלכה   שרון

דגש מיוחד הושם לכל נושא  .  בפסולת: איסוף הפסולת מרחובות העיר ובתי התושבים, שינוע, תהליכי מיון והפרדה

ה משמעות  בחירייה  לביקור  פעמי.  החד  הפלסטיק  ובעיקר  התוודעו  הפלסטיק  העובדים  רוב  שכן  רבה,  סברתית 

  לראשונה למהלך הארוך שעוברת הפסולת מהפח הביתי ועד לאתר הטיפול וכן לעלות הגבוהה של הטיפול וההטמנה. 

  כלים   מחלקת הלוגיסטיקה הפסיקה להזמין   ,בדרך להפסקת צריכת הפלסטיק החד פעמי בבניין העירייה  כשלב ביניים

כאמור, כיום   ובמקומם הוזמנו כוסות חד פעמיות מחומרים מתכלים שלהם עדיפות מבחינה סביבתית.  חד פעמיים

 המלצה זו לא הייתה ניתנת. 

אגף ולמשתתפי קורס "רפרנטים לברית ערים"  הלעובדי  אישיות ממותגות  כוסות    140רכש  אגף שאיפ"ה    - 2018נובמבר  

 . ש"ח 88כוסות בעלות  30 רכש₪. אגף רווחה  2,800בעלות של 

http://www.facebook.com/ZalulIsrael


 

 www.zalul.org.il, אתר:  03-5762632, פקס: 03-5762666, טלפון: 52506, רמת גן 16אבא הלל סילבר 
16 Abba Hillel Silver, Ramat Gan 52506, Tel: 972-3-5762666, Fax: 972-3-5762632, www.zalul.org.il 

 www.facebook.com/ZalulIsraelFACEBOOK:  
7 

 

מידה    -2019ינואר   באיזו  ובדקו  העירייה  לבנייני  הגיעו  לשוטרים  מחופשים  עם  העובדים  משתפיםשחקנים   פעולה 

לצמצם   קיבלו  את  ההוראה  המיישמים  פעמיים.  חד  בכלים  על"פרס"השימוש  העוברים   ."קנס"קיבלו    ההוראה  , 

 שהפיקה העירייה.  משעשע  הביקור הוסרט והוצג בסרט

הכנסת שקיות ניילון וכלים חד על  יאסור  שהחלה לפעול לקידום הצעת חוק עזר עירוני    הרצליהעיריית    -  2019מאי  

 מועצת העיר וממתין לאישור סופי של משרד הפנים.ב. החוק אושר עירונייםהפעמיים לחופי הים  

בשימוש בכלים חד פעמיים    28%חלה ירידה של    יוני( -)מרץ   2019כי ברבעון השני של    מנתוני העירייה עולה  -2019  דצמבר

משקפים חיסכון  הנתונים  .  כלים חד פעמיים  100,000  -מ  של למעלה  בשימוש   ירידה.  2018- בהשוואה לרבעון המקביל ב

   כלים בשנה. 500,000-400,000-של כ

  בה נבחנו תיכנון מול ביצוע במטרה   לתוכנית,  במלאת שנתיים  בלשכת ראש העיר עבודה  פגישת  התקיימה    -2020פברואר  

 . "צלול"נציגי העירייה ונציגי   ונכח בפגישה לבחון את המשכה.

 מסקנות

 . העירייה"ל  ולמנכ  העיר  לראש הכפוף  העירייה מטעם אחראי למנות ישפרויקט העם השקת  .1

  , תחזוקה,  חופים,  חינוך:  שוניםמאגפים    נציגיםהכוללת    ,מנכ"ל העירייה  באחריות  ,להקים מינהלת  יש  עם ההשקה .2

 רכש ועוד., דתאיכות הסביבה, 

 שלטון מקומי קצב איטי הנובע מאופיו המיוחד.  שלעבודה עם    יש לקחת בחשבון את העובדהבתכנון לוחות הזמנים   .3

 .  וחיצונית ארגונית  - פנים תקשורת בנושא העוסק מיוחד צוות  לקבוע יש .4

  באם  במיוחד  מסרים  להעברת  ההכרחי  ככלי  התקשורת  של  הרבה  החשיבות  את   וצוותו  העיר  ראשבפני    להדגיש  יש .5

 .הציבור  לכלל להגיע שואפים

היא מהלך חשוב ביותר שכן עובדים    ,הדרכה לעובדי העירייה בכל הדרגים, החל מראש העיר וכלה בעובדי הקבלן .6

 . האוכלוסייה המתגוררת בעיראלה באים במגע יומיומי עם  

 ו. מסייעים לבחון את התקדמותם הנתוניה  בשקיפותלהתנות את היציאה לפרויקט  יש .7

זאת   .8 המעודד  עירוני  מרחב  יצירת  באמצעות  שינוי  לחולל  לעסקים  לסייע  העירייה  כתומים    –על  פחים  הצבת 

באמצעי   ופרסומם  פעמי  חד  בפלסטיק  משימוש  הנמנעים  לעסקים  תווים  הפקת  גבוהה,  בנגישות  לאריזות 

 התקשורת ועוד. 

  כדי   על העיריות לשקול הקמת מתקנים אלה   –הם פתרון לכלים מתכלים    מתקנים עירוניים ליצירת קומפוסט  .9

 שיתנו מענה למוצרים אלה. היעדר פתרונות לטיפול מבטל את היתרונות של מוצרים מתכלים. 

ומוצרים    פעמיים  חד  כליםבמשימוש    להקפיד להימנע  להנחות את עובדי העירייה ואת האחראים על אירועים  יש .10

   שמארגנת העירייה.בלונים באירועים  נוספים כגון

 

 

 

 הרחצה  חופי

  ובשל השפעת  יםבכלים חד פעמי  השימוששמטרתו לצמצם את  פרויקט  הצלחת  בחופים חשיבות רבה ל  הסברה  לפעילות

 עובדי הניקיון בחופים אמנם אוספים את הפסולת שמשאירים אחריהם המבקרים,  .זיהום היםעל  של הפלסטיק  הרבה  

  28% - של כ ירידה  צביעה עלמ 2019-לתקופה המקבילה ב  2018  -השוואה בין הרבעון השני ב 

 כלים בשנה.  חצי מיליוןחיסכון של כ  בצריכת הכלים החד פעמיים.
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ושקיות    , כלים חד פעמייםבקבוקים  :כלי פלסטיק  לעיתים קרובותאך    הכוללת כמות עצומה של כלים חד פעמיים,

עם הרוח לים  לבעלי החיים  ,מתעופפים  מוות  למלכודת  הופכים  למיקרופלסטיקשם הם  מתפוררים  הצורך    מכאן   , 

שלא להביא פלסטיק חד פעמי לחופים הרגל  לים. בנוסף,  חופי ההחשוב לגרום לציבור להביא כמה שפחות כלי פלסטיק ל

 יש חשיבות רבה בבואנו להפוך את ההרגל לטבע. 

 
 2018, יולי "צלול" דוגם פסולת פלסטיק בחופי הרצליהצוות 

מושכל בנתונים שימוש    , במטרה לעשותללמוד את מאפייני השימוש בפלסטיק חד פעמי בחופים  תהיהמשימה כאן הי

  .פעילות ו את הבאתר את השימוש הנפוץ ביותר ולמקד ל -  כחלק מהקמפיין ההסברתי

 פלסטיק מביאים הנופשים לחופי הים ומאיזה סוג. לברר כמה שמטרתוסקר פסולת  2018 במהלך קיץ בוצעכך  לצורך

את סוג הפסולת על החופים שחלקה מגיע מארצות   אחרים שבוצעו בדקו  סקרים  ,יצוין, כי זהו סקר ראשון מסוגו בארץ

 הציבור לים ובעיקר מה הוא משאיר אחריו.  אתו אחרות. זו הפעם הראשונה שבה נעשה ניסיון ללמוד מה מביא 

 ,של ד"ר אפרת אלימלךהמקצועית  בהנחייתם  לווה    ,במשך שלושה שבועות וכלל סופי שבוע וימי חול  שבוצע  סקרה

צוות  בו  השתתף  ו  ,נעם ואן דר האלד"ר  ,  מומחה למיקרו פלסטיקה ו  , חיפהמאוניברסיטת  פסולת פלסטיק  ל   מומחית

דיגום  .סוקרים בשכר שעתי על  תכולתן  וניתוח  הסקר כלל  עובדי העירייה  - של שקיות האשפה שנאספו בחופים  ידי 

ובימי אמצע השבוע ותכולתן נספרה. השקיות  בסופי השבוע  לאחר הסקר, הושבו השקיות למכולת    .נפתחו, נשקלו 

   מהמסעדות הפועלות לאורך החוף.  הפסולת שנלקחו. ספירה נפרדת בוצעה בשקיות האשפה

 תוצאות הסקר

 ממשקלה.   30%- מנפח הפסולת הכוללת שנאספה בחופים וכ 70%-פסולת הפלסטיק מהווה כ •

שקיות, בקבוקים    הםהם כלים חד פעמיים )השאר    40%מתוכם    .מסך הפריטים שנאספו עשויים פלסטיק  75%-כ •

   .ועטיפות חטיפים(

של כוסות שהושלכו לפח   שלמים  "שרוולים"  נמצאולא אחת    כוסות חד פעמיות.  של הפסולת היו  הרוב המכריע •

אך גם חוסר מודעות ,  הנמוך  מחירן  , כפי הנראה,לאחר שנעשה שימוש בכוסות ספורות בלבד. הסיבה לכך היא

 לנזק שהן גורמות לסביבה.  
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 מסקנת הסקר

לאשפה.  םליך אותבעיקר כוסות ואינו מהסס להש –לחופים כמות גדולה של כלים חד פעמיים  אתוהציבור מביא  •

 הסיבה לכך היא מחירם הנמוך של המוצרים. 

לחוף פחות צלחות וסכו"ם מאשר   אתו  מוכרזים ואסור להדליק בהם אש, הציבור מביא  הרצליה מאחר שחופי   •

 .(בנספחים הסקר המלאתוצאות ) . נתון שיש לקחת אותו בחשבון.לחופים הלא מוכרזים

 בתחנות האוטובוסים וסיירות הסברה בחופים  פוסטרים 2020 – 2019קיץ 

בתקווה לשכנע אותם להביא כמה שפחות פלסטיק חד פעמי    בחופי הרחצההוקדש לפעילות בקרב המבקרים    2019קיץ  

בתחנות  לחופים פוסטרים  תליית  על  התבסס  והוא  מפלסטיק"  "חופשי  היה  לקמפיין  שנבחר  השם  האוטובוסים, . 

את הפוסטרים הזכירו לציבור את הנזק הרב שגורמת פסולת הפלסטיק לחופים.  ש  בכיכרות ובמקומות שונים בעיר

   ".הרצליהפורסמו גם כמודעות בעיתון "קול והם   הרצליה עיריית ו"  יזמו במשותף "צלול

, יזמו שיחות עם הנופשים, הביאו בפניהם את תוצאות הסקר והדגימו את החלופות  סיירות ההסברה סבבו בחופים

כוסות רב פעמיות, צלחות, מכלים למים, קופסאות לחטיפים ועוד. חשוב להדגיש כי    –השונות לפלסטיק החד פעמי  

פלסטיק חד  רוב הציבור קיבל את הסיירות באהדה רבה, הקשיב להסברים, הצטלם עם השלט והתחייב שלא להביא  

 יוכיח את הצלחתן של הסיירות.    2021פעמי לחופים. הסקר שיערך בקיץ 
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 0202-1202קמפיין קיץ 

ל העירייה  החליטה  הקורונה,  נגיף  התפשטות  קמה למרות  את  בחופי  פ עלות  הקיץ  ם לאילוצי  בהתאם,  הרצליהיין 

עליו  "  נוף ים" בחוף  התקיים    2020החל מתחילת אוגוסט  שבועות  ששה  כ  שנמשך  הקמפיין  משרד הבריאות.  הכתיבש

  שלוששילוט, פרסום במדיות השונות ופעילות הסברה במשמרות של כ וכלל:, "חוף נקי מחד פעמי" כ הכריזה העירייה

  הביקור בחופים.בשעות השיא של שבת ו שעות בימים שישי 

 

 "נקי מחד פעמי" לעסקיםתו 

מסעדות, בתי קפה, משרדים, בתי עסק ועוד ל  –  לעסקים   "נקי מחד פעמי"השיקו העירייה ועמותת צלול תו   2020בדצמבר  

בית העסק שיעמוד בקריטריונים של התו יהיה זכאי לקב תעודת עסק "נקי מחד   .שיצמצמו את השימוש בפלסטיק חד פעמי

העסקים  נוספות בקרב קהילת  יוזמות  ולעידוד  העירוניות  בפלטפורמות  העסק  בית  פרסום  צלול,  עמותת  ליווי מטעם  פעמי", 

של   רשימה  צורפה  התו  לקבלת  ש  קריטריוניםהמקומית.  נקבע  עוד  למלא.  העסק  בית  התבקש  עסק  אותם  יעמוד    שלאבית 

כ  של  ארכה  לבקש  יוכל  זו,  העסק   6-בהתחייבות  בית  יעמוד  לא  באם  זו,  תקופה  לאחר  בקריטריונים.  לעמידה  חודשים 

לשתף את המגזר העסקי    התו הוא שלב נוסף וחשוב בהפיכת הרצליה לעיר ללא פלסטיק והזדמנות  .בקריטריונים, תישלל זכאותו

 במהלך.

 מסקנות

לפרסום הקמפיין ברחבי העיר חשיבות רבה כאמצעי לחשיפתו בפני קהלים רבים וכאמצעי עזר לעורר את   .1

 מודעות הציבור לבעיה כולה. 

הפרסום על תחנות האוטובוס חושף את הקמפיין בפני ההולכים ברחוב ובפני הממתינים בתחנות האוטובוס.   .2

הפרסום בכיכרות חושף את הקמפיין בפני נהגים והולכי רגל. מדובר באמצעי יעיל שאין ספק שתרם רבות  

שימוש בהם היה ללא  וה  תחנות האוטובוס והשלטים בכיכרות הם רכוש של העירייה  הרצליהבעיר  לפרויקט.  

 כסף רב לקמפיין. עלות. עובדה שחוסכת 

  ראשית עם בקמפיין להתחיל  יהיה שאפשר כדיהחל מראשית השנה  ולהפיקן הכרזות את  נןולתכ  יש להקדים .3
  צריכות לעבור. הסיבה לכך היא סבבי האישורים הרבים שהכרזות   .הרחצה  עונת

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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 עסקים באזור התעשייה 

ביניהן חברות  ,  מסוגים שונים  חברות  1,500  -פועלות כ   ,דונם  640משתרע על שטח של  ה  ,הרצליה אזור התעשייה של  ב

ועוד מטריקס  פורמולה,  ורינט,  מיקרוסופט,  גדולות:  הקורונה,  טכנולוגיה  מגפת  לפרוץ  עד  אלפי    שהעסיקו  עשרות 

רבים מהמשרדים .  הפתוחים ביום ובלילה  ,קפה ובריםמסעדות, בתי    100-כ  באזור התעשייה   יםפועל  בנוסף    .עובדים

כמויות אדירות של פלסטיק חד פעמי  המייצרת     Take Away-והעסקים באזור התעשייה מזמינים ארוחות בשיטת ה

הוחלט להתמקד בניסיון לשנות את שיטת משלוח הארוחות ולהעבירה משימוש בכלים חד   ,מדי יום. לאור נתונים אלה

השתנו במידה   ואיתו שיטת ההסעדה  אמנם בעקבות מגפת הקורונה פניו על עולם התעסוקה   ב פעמיים.פעמיים לכלים ר

 –אך עבודה זו יוצאת מתוך נקודת הנחה שעולם העסקים יחזור לפעילות שתחייב שינויים  ,  ויתכן שהשתנו לעד  ,רבה

 מוצרים.  ךצור  ואבין השאר לגבי האופן שה 

 מכתב לבעלי העסקים 

הקורא להם לכל העסקים באזור התעשייה,    סגנית ראש העיר, עפרה בל,של  עמותת צלול ושל    נשלח מכתב משותף

 בנספחים(.  ראו)להצטרף למהלך צמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי. 

 באזור התעשייה  פיילוט מעבר לכלים רב פעמיים

מעבר לשימוש  ל, אותרו שותפים לפיילוט  באזור התעשייה  לאחר מספר חודשים של לימוד ופגישות עם עסקים שונים

 , לאחר היערכות של מספר שבועות.  זטכנולוג'י  SolarEdgeוחברת  , ישראל  efeelR,  בכלים רב פעמיים: מסעדת "גוטה"

שירות "תן  , המזמינים את ארוחותיהם באמצעות  SolarEdgeבו עובדי חברת  שהושק פיילוט  ,  2019דצמבר  ב  15  -ב

  הכליםהוחזרו  ממנה  ש  בתום השימוש לנקודת איסוף  חזירו ה אותם    ,ם בכלים רב פעמייםיהת ואת ארוחקיבלו    ביס"

 בא. לשימוש ביום ה הוהכנלמסעדה לשם ניקוי  
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 י עמפאווי רב -צוות מסעדת "גוטה" בהכנות לפיילוט טייק

 
 לפיילוט רכשה "צלול"שאריזת האוכל 

 

 
 מקבלים את ארוחתם בכלים רב פעמיים "SolarEdge" עובדי
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 SolarEdgeמעבר לשימוש בכלים רב פעמיים במשרדי חברת 

בתהליך של מעבר לכלים רב פעמיים גם   היא החלה  השימוש בפלסטיק חד פעמי  צם אתלצמ   החברה מהחלטת  כחלק  

מתקנים לשטיפה מהירה ומדיחי כלים , פעמייםצלחות, כוסות וסכו"ם רב ההערכות כללה רכישת  .החברה במטבחוני

 . לצורך המעבר הכינה "צלול" עבודה שניתחה את כדאיות המהלך .("קאפ -פרש"של כוסות )

   ןרמת גבמדיה והצילום -למקצועות העיצוב, הניושת"פ עם מכללת מנטור 

- מכללת מנטור למקצועות העיצוב, הניוקשר עם  יצרה "צלול"כחלק משיתופי הפעולה בפרויקט "עיר ללא פלסטיק",  

במרינה  שהתקיים    הסיום  אירוע  כחלק.  סטודנטיםהעבור  המרכזי  בחרה בזיהום הפלסטיק כנושא  שמדיה והצילום,  

עיצוביהם במדיות    12יגו  "צלול" הצ   תומנכ"ליהרצליה  , במעמד ראש העיר  2018הרצליה, בדצמבר   סטודנטים את 

 פרס לזוכה במקום הראשון.  והעניק  על שלושת המקומות הראשוניםבסוף האירוע הכריז ראש העיר  השונות.  פרסום  ה

 
 2018העבודה הזוכה בתחרות העיצובים של מכללת מנטור, דצמבר  

 

   בתי קפה 

לחוף    אתוהפריט הדומיננטי ביותר שהציבור מביא  שהעלה    2018מיולי    הרצליהניתוח פסולת הפלסטיק בחופי הים של  

חמישי הוא כוס חד  פלסטיק  עד כי כל פריט פסולת    -  ומשליך לאשפה לאחר שימוש קצרצר הן הכוסות החד פעמיות

ובמסגרת השאיפה לצמצם את השימוש בכלים חד פעמיים בכל רחבי העיר, הוחלט לבחון   ,פעמית. כהמשך לממצא זה

 ליישמן. מתוך כוונה    את ההיענות לחלופות השונותופעמיות גם בבתי הקפה בעיר    חדאת  שאלת השימוש בכוסות  

רב פעמיים   ם ישל השאלה האם יש היתכנות כלכלית להמרת השימוש של כלים חד פעמיים בכלבנוסף, בוצע ניתוח  

ציבור  השכנוע  לכלי  שמש כל  תהיהי . מטרת הניתוח  םלשכנע את הציבור להשתמש בהאפשר    והאם  בבתי קפה ומסעדות

 פני כוסות חד פעמיות. -ובעלי העסקים להעדיף שימוש בכוסות רב פעמיות על
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 סקר שימוש בכוסות חד פעמיות בקרב בעלי עסקים 

בינואר  הסקר   בוצע  ב ,  2019אשר  ש  10-נערך  בעיר.  שונים  גיאוגרפים  אזורים  בארבעה  קפה  הקפה  יבתי  מבתי  שה 

וארבעה   ארצית  לרשת  שאינם  הם  משויכים  פרטיים  אופן  .  לרשת  שייכיםעסקים  את  לאפיין  הייתה  הסקר  מטרת 

 :  לקוחותיהם לשאלת החלופותואת יחסם של בעלי העסקים ושל    שתיית קפהלהשימוש בכוסות חד פעמיות 

 " )מודל פיקדון( שפותח בגרמניה.ריקאפחלופת " .1

 חלופה שבה הציבור מביא כוס מהבית ומקבל הנחה בעבור מילוי הכוס בקפה.  .2

 מסקנות

 נכונות בקרב עסקים לצמצם את השימוש בפלסטיק חד פעמי, אלא שהיא תלויה במציאת חלופות. קיימת   .1

, גם  "SolarEdge"ו  "גוטה "שימוש בכלים רב פעמיים בשיתוף  לוט  יפי עבור    גובשהש להכיל את השיטה  אפשר    .2

 לעסקים נוספים. 

 . גם בחברות קטנות קיימת תועלת ברורה במעבר למודל רב פעמי .3

 .  בכלים רב פעמיים שנתיים להחזיר את ההשקעהכעובדים, ייקח  50בחברות קטנות של עד  .4

מ  .5 פחות  שבה  אין  30-בחברה  פעמי    עובדים  רב  למערך  למעבר  כלכלית  כספית כדאיות  השקעה  בו  שכרוכה 

 , אך יש כדאיות ערכית רבה.('וכו  , מנקה)מדיחים משמעותית 

 הנחה למי שמביא ספל מהבית ולשכנע את הציבור לקחת חלק בכך. לשכנע את בתי הקפה להעניק אפשר  .6

יהיה   אפשר(,  נקטע בשל התפשטות נגיף הקורונה  אך  אביב- בתל  תוכנןכוסות ריקאפ )מודל  ילוט של  יפ   במידה שיחל .7

   (.של מודל מסוג זה ביעילותו לשקול את יישומו גם בהרצליה )בעלי בתי הקפה לא היו משוכנעים

 זריקת עידוד לנושא.  תעניק  ירוק לעסקים, ופרסומו באמצי התקשרותחלוקת תו  .8

חלק לא מבוטל  נוכחנו לדעת כי    -   כפעילות משלימה למהלכי צמצום פלסטיק באזור התעשיה  –  הפרדה במקור .9

מהחברות באזור התעשיה מעוניין לבצע הפרדה במקור אך זקוק לתשתית מתאימה שאינה קיימת כיום. הנושא  

   לטיפול היחידה לאיכות הסביבה בעירייה אשר נערכת לטיפול כולל בנושא בראיה ארוכת טווח.עבר 

 עסקים לאורך החופים
של החוף  ונזקיו  .  עסקים  10- כ  הרצליה  בעורף  הפלסטיק  לנושא  מודעים  העסקים  בעלי  שרוב  הצהירו  הם  למרות 

בתום חודשים ארוכים של כל עוד לא ימצא תחליף במחיר סביר.    -  ללקוחותיהם  שימשיכו להציע פלסטיק חד פעמי 

לחלוץ בקרב המסעדות    שהפך "  גזיבו "שייט  הגלישה והלבין מועדון    " צלול"שיתוף פעולה בין  נרקם  פגישות והסברה  

 .  לצמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי  בהרצליה ובארץ

שנזרקו לפח    סכו"ם ופעמי: צלחות, כוסות,  -מזון ללקוחות על החוף בכלי פלסטיק חד הה ו ישתיה, הוגשו  למהפךעד  

כוסות קרבון רב־ פעמיות ליין ולשתייה  וצלחות אלומיניום    רכשה המסעדה  על מנת לשנות הרגל זה  . שימוש קצר  לאחר

 .  קלה

 שיטת הפקדון – הצעות נוספות

  שימוש בכוסות רב פעמיות עם פיקדוןמודל לליישם    מוצע  ,פעמייםלעודד עסקים על החוף לעבור לכלים רב    במטרה

חזרה ב  אותם יקבלשקלים    10  פיקדון של  שלםילרכוש משקה קר או חם קפה בכוס רב פעמית, עבורה  לקוח  לאפשר  יש

יקבל   עליה שולם פקדוןחבר במיזם. לקוח שיבחר לעשות שימוש בכוס רב פעמית  שבית עסק  כל  בעת השבת הכוס ל

 זולה יותר מרכישת משקה בכוס חד פעמית.  תהיהאחרי השבת הפיקדון( -הנחה כך שעלות המשקה שירכוש )נטו 

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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ב  שתספקאפליקציה    בנוסף תלווה את המיזם על  לצרכנים מידע אודות בתי העסק המשתתפים  נוסף  פירוט  מיזם. 

למהלך צמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי, לפרסם   להירתם עסקים לאורך החוף   לעודד מומלץ  עוד   המודל בנספחים.

 -מול בעלי העסקים בחופים     חדשיםמכרזים  ליציאה    או  טרום חידוש מכרזים  .אותם במקומונים ובאתר העירייה

 של   וליווי   בייעוץ  –מומלץ להכניס סעיפים הדורשים מהם להציג פעולות לצמצום השימוש שלהם בפלסטיק חד פעמי  

 "צלול" והיחידה לאיכות הסביבה. 

  

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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 מערכת החינוך 

ביותר   והמאתגרים  החשובים  המקומות  פלסטיק"פרויקט  באחד  ללא  הפורמלית    "עיר  החינוך  מערכת    לאוההוא 

  המשפיעים על התנהגות הוריהם   שילדים ידועים כסוכני שינוי יעילים ביותר   העובדהמפורמלית. החשיבות הרבה נובעת  

  ולכן מומלץ להשקיע מאמצים כדי לשכנעם להצטרף למהלך.

ם, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים.   בתי ספר יסודיי  15גני ילדים עירוניים,    140מערכת החינוך של הרצליה כוללת  

 בשני גני ילדים, שני בתי ספר יסודיים ושתי חטיבות ביניים. הפיילוט התבצע 

 גני ילדים 

, מסוגלים להשפיע על הוריהם בתחומי התנהגות רבים  בגיל הגן  ים רבים שבוצעו במהלך השנים הוכיחו שילדיםמחקר

על הוריהם    כי הם השפיעוהוכיח,  ילדים    1,890בקרב    ,אוניברסיטה העבריתה  יצעהשבמחקר  כך למשל,  .  שונים ומגוונים

ביקש   פרויקט זה  חטיפים.  לא תכלול, כך שהארוחה תהיה מזינה יותר ו שהם מביאים לגן  יכות ארוחת העשראלגבי  

כך שתכיל    ,אריזת המזוןבתחום  אלא  גם   ,לא רק בתחום איכות המזוןשילדים מסוגלים להשפיע על הוריהם   להוכיח,

   .פחות פלסטיק חד פעמי

"עיר ללא  תוכנית  שילוב של  תוך    של הפחתה בשימוש בפלסטיק חד פעמי   ךגנים עברו תהליה   כלבמסגרת הפרויקט  

, גינות ירק,  מחזורתוך שימת דגש על תכנים הקשורים ל  המעניק תו לגנים ירוקים,פלסטיק" עם תוכנית "גן ירוק"  

 גנים בעיר. פועלת בקרב חלק מה  כוללת פעילות תוך וחוץ גניתהכנית והת  .חממות, גינות תבלינים, חקר ציפורים ועוד

  מסקנות

 .המעבר לכלים רב פעמיים יוצר חסכון שנראה קטן, אך יש לו משמעות רבה לגן ילדים .1

סביבה  עיתיות  השתלמויות  לגננות  לערוך  מומלץ   .2 פעמי,  בנושא  חד  פלסטיק  נזקי  על  תוכנית    לגבש ואף  בדגש 

 באחריות אגף חינוך בעירייה.  -  ניםילדי הג בנושא שתשובץ באופן קבוע בתוכנית החינוכית של לימודים 

שימוש   הפחתתשל קמפיין  המרכזיים  תיות הכוללות את המסרים  יימומלץ לשלב בתוכנית הלימודים פעילויות חוו .3

 בפלסטיק חד פעמי. 

כפועל יוצא של    מהצוות,ים לצרכים העולים  בלהיות קשוחשוב  על מנת שמהלך השינוי יצליח לאורך זמן בגנים,   .4

פינוי  ת המדיח וסמזמן העל  התייחסות תקצוב חומרי ניקוי למדיח,    :מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים. לדוגמהה

 הכלים וכדומה. 

 בתי הספר 

  .הם מחנכים את אזרחי העתיד ויש להם השפעה רבה גם על הורי התלמידים ,בתי הספר תפקיד חשוב כסוכני שינויל

ל מנהלות בתי הספר בעיר  ומכתב לכד"ר יעקב נחום,  ,  לקראת שנת הלימודים תשע"ט הפיץ מנהל אגף החינוך בעירייה

 התוכנית החינוכית והמלצות בנושא.  , העירייה  חזון המסביר על פרויקט "עיר ללא פלסטיק"

 צוות בתי הספר והתלמידים.  :קהליםלשני  התחלקההפעילות  

נבנו מערכי שיעור לצמצום השימוש בפלסטיק וגובשה תוכנית עבודה שנתית. )דוגמא למערך    -   2018ספטמבר   .1

 שיעור בנספחים(.

את    -  2018נובמבר   .2 המוביל  הגורם  שהן  הספר  בבתי  הקיימות  רכזות  כלל  נכחו  בו  שנה  פתיחת  כנס  נערך 

 פועלות בהם. שהמועצות הירוקות 

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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יועדה להסברה  ו   2019במהלך    התקיימה בחלק מבתי הספר  -  הפסקה פעילה בנושא צמצום צריכת פלסטיק .3

 נזקים ומה ניתן לעשות.   -על פלסטיק חד פעמי 

 . 2019במהלך שנת  כמחצית מבתי הספר קיימו את הסיור -  להצלת צבי יםסיור מועצות למרכז  .4

 

 

המורים   לחדר  פעמיות  רב  כוסות  רכישת  כללו  הספר  בית  לצוות  השימוש  ו ההמלצות  פעמיים הפסקת  חד   בכלים 

הרצאת ב  השתתפותלמידים    300-כ  בישיבות ואירועים כיתתיים, במהלך טיולים וימי שדה מחוץ לשטח בית הספר.

 כנית ההכשרה שלהם. ו"עיר ללא פלסטיק" כחלק מת

שלושה מערכי    שכלל  י הספר השוניםשימוש בפלסטיק חד פעמי בביתהיצאו בקמפיין לצמצום    -  מועצות תלמידים

כל אחת מהמועצות ערכה סקר בקרב תלמידי בית הספר  .  בשיתוף "צלול"  ,לאיכות הסביבה  שיעור שהוכנו ביחידה

. מספר בתי ספר בחרו  בה בחרהפי ממצאי הסקר התמקדה כל מועצה בבעיה  -. עלבכלים חד פעמייםבנושא השימוש  

שהכינו   קיר  לוחות  באמצעות  להפיצו  וכן  ואומנות  שפה  מורשת,  כגון  ליבה  בשיעורי  ולשלבו  לרוחבי  הנושא  להפוך 

 רם.  המועצות בבית ספ

יום שיא בפארק המחזור חירייה,  לילדים(  300בתי הספר היסודיים )במהלך השנה יצאו חברי המועצות הירוקות מכל  

 . בעלי החייםובבדגש על פסולת והפגיעה בטבע, בחופים לפעילות למידה חווייתית 

 

 בכלים רב פעמיים בלבד.  הוגשה ארוחת הצהריים   - בית הספר נבון

אורזים   בשאלה במה  תלמידים  270בשיתוף "צלול" בקרב  במטרה לחולל שינוי הוחלט לערוך סקר    -בית ספר אלון   

   .הפסולת  ושאויחסם לנ התלמידים את הכריכים שהם מביאים לבית הספר

 : כי עולה הסקר  מתוצאות

 שמחצית,  מכאן  גם וגם.  17%באמצעים שונים שאינם פלסטיק    16%בקופסה,    31%אורזים בשקית פלסטיק ,    -  36%

  ,מפרידים פסולתהשיבו שהם    44%לשאלת יחסם לנושא הפסולת    .פלסטיק  בשקית  הכריך  את  עוטפים  מהתלמידים

 . ללא הרגל קבוע - 29%לפח הרגיל,   את כל הפסולת זורקים  27%

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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 מפגש מליאה בחדר מורים ,הפלסטיקנזקי הרצאה בנושא 

 : סקר בקרב ההורים לגבי יחסם לכלים חד פעמייםהספר ערך  בית -בית הספר שזר 

 . בכלים חד פעמייםמשתמשים כלל  אינם 18%

 . חד פעמיותבכוסות שתיה רק משתמשים  18%

 משתתפים.רבי  אירועים בבחגים ורק  פעמייםמשתמשים בכלים חד  59%

 בכלל הכלים.  שימוש יומיומיעושים  5%

 שימוש בקשיות: 

 משתמשים בקשיות רק במסעדות.  %47 

 משתמשים לעיתים.  43%

 משתמשים בקשיות עם כל משקה.  5%

 לא משתמשים כלל בקשיות.  5%

 : שימוש בשקיות רב פעמיות

  .מרקטלסופר פעמיותרב  שקיות סלים/  לוקחים איתם   %59 

 היו רוצים אבל שוכחים.   36%

 אף פעם לא לוקחים איתם סלים רב פעמיים לסופרמרקט. 5%

   :צריכת משקאות

   רק באירועים. -  31%מים מהברז או ממתקן.  שותים 24%, הביתה קונים בקבוקי מים ומיצים %45 

 הילדים. עליו השיבונתונים דומים לסקר התקבלו   – מחזורוהרגלי   הפרדת פסולתבנושא 

   התלמידים להתמקד. יבחרויוזמה שקשורה לצמצום השימוש בפלסטיק   ולבחור באיזהתבצע במטרה  הסקר

היקף להמודעות    במטרה להעלות אתבשימוש,    ם מיצג אומנותי מצעצועים שאינ  התלמידים יצרו  -   בית ספר יוחנני

 . הצריכה

צילמו  יצאו התלמידים לחוף הים,  ומה  סי, בהכשרה בנושא פלסטיקב  השתתפוה'    תשכבתלמידי    -  "לב טוב"ספר  -בית

 . כרזותממנה ויצרו    פלסטיקהפסולת את 

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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והכינו פליירים שצורפו  ספלי שתיה רב פעמיים  התלמידים קנו למורות    ".ללא פלסטיק הוכרזה כחטיבה "-   זאב  חטיבת

נושא הפלסטיק החד פעמי  לתעודות המחצית על  "תזיז את  ובהם הסברים  זכו במקום הרביעי במיזם  . התלמידים 

סביבתיים ובסוף השנה החתימו את חברי הקואליציה על "אמנת ילדי המחר".  עצמך" של משרד החינוך למיזמים  

 תגרוםשפעילות  עול לשינוי וקידום  פל   מהמועצהראש העיר בפורום מועצת העיר ודרשו  בפני  את האמנה  קראו  הילדים  

 פלסטיק. ה בבית הספר בנושא  תחד פעמי. מנכ"לית "צלול" הרצהפלסטיק הלצמצום משמעותי של נזקי  

ל  -פעילות נוספת שהתקיימה בחטיבת זאב היא הפסקה פעילה לכל תלמידי בית הספר. בתמונה מטה   קראת הכנה 

   .חבר המועצה יונתן יעקובוביץשלקח בה חלק  בבית הספר השימוש בכלים חד פעמייםבנושא הפחתת פעילות הסברה 

            

 שגיבשו תלמידי חטיבת זאב האמנה 

 בנושא פלסטיק. הרצתה מנכ"לית "צלול"  -  אילנותבית ספר 

ירוק   פסח  לסדר  בעיריית    שלחה  2019באפריל    –המלצה  לאיכות הסביבה  למורים   הקוראמכתב    הרצליההיחידה 

 )מצ"ב בנספחים(. סדרי פסח ירוקים בבתי הספר לערוך ולתלמידים

 שבוע הקיימות 

ילדי המועצות מכל בתי הספר היסודיים לפרלמנט ילדים עירוני  התאגדו      2019במאי  כחלק משבוע הקיימות שהתקיים  

הוצג וצולם במסגרת יום השיא של שבוע הקיימות. בנוסף, פתחו הילדים ש  ,מפסולת פלסטיק  וייצרו מיצג אומנותי גדול

צם אמנה הקוראת לילדים ולמבוגרים לצמ  לחתום על  במסגרתו ביקשו מהמשתתפים, ילדים ומבוגרים,דוכן הסברה  

 את השימוש בפלסטיק חד פעמי.   

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
https://www.youtube.com/watch?v=yXzKvRvQnZY
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 תהמועצות הירוקומיצג מפסולת פלסטיק תלמידי 

 בעקבות הפעילות 2020-בשצמחו יוזמות 

  הצהרוןי  כל תלמיד עבור    לרכושיו"ר הנהגת ההורים  החליט    בסוף שנת הלימודים התשע"ט  -  בית הספר יצחק נבון

ספק המזון    למחרת.  ויחזירו התלמידים ייקחו את הקופסא הביתה בסוף היום, ישטפו אותה   . קופסת אוכל רב פעמית

בראשית שנת הלימודים תש"פ הקופסאות  לצהרון הבטיח שכל שקל שיחסך במסגרת שינוי זה ייתרם לבית הספר.  

לתלמידים. ונמסרו  הנושאים החשובים    נרכשו  היה אחד  פעמי  החד  מורים    שנלמדו.נושא הפלסטיק  נקי    הפךחדר 

 חד פעמי. פלסטיק מ

 מסקנות

בעיר    חובה  יש .1 החינוך  אגף  מנהל  את  ו ללרתום  השתלמויות  ביצוע  מיזמים,  הקשורות  לקידום  הנחיות  הוצאת 

 . למטרות הפרויקט

הן על מנת  ,  לאיכות הסביבה(  ידההיח)בתיאום מלא עם    לבתי הספר  גישה חופשית  לשותפים בפרויקטיש לאפשר   .2

תי בההרגלים בשינוי  ללקחת חלק בהעברת תכני ההסברה והן על מנת לבצע את המדידות לפני ואחרי ההסברה  

 הספר. 

  .חשוב מאוד לחבר את מחלקת הבריאות העירונית למהלכי השינוי בבתי הספר, בדגש על נושא ההזנה בצהרונים .3

 עשויה לתרום רבות לקידום הנושא והטמעתו. המעורבות 

יו"ר ועד הנהגת ההורים העירונית  חשוב .4 להוביל שינוים משמעותיים בבתי    אפשרדרכו  ש  ,למסד את הקשר עם 

פעמיות    לעודד  -  הספר רב  אוכל  קופסאות  לרכוש  הורים,  וועדי  של  מקומיות  המזון    בשיתוףיוזמות  ספק  עם 

 . תחליף לכלים החד פעמייםכ בצהרונים, 

חשוב לרתום את משרד החינוך ולכלול אותו בתכנים החינוכיים שיכנסו לתוכניות הלימודים בבתי הספר וכן לגבש   .5

 . פעילויות מגוונות משלימות שקשורות לנושא

 תנועות נוער -פורמלי בלתיינוך ח

לנושא   הביעו מודעות השבט  חניכי  ו  לצמצם את השימוש   הביע רכז השבט רצון עז  כבר בפגישה הראשונה   -   ים  -צופי

על מספר פעולות    הוחלטלאחר פגישה    מאמצים לצמצם את השימוש בשוטף ובאירועים גדולים.    עשוזיהום הפלסטיק ו

   :בפלסטיק חד פעמישימוש של המוחלטת  למניעה

    באירועים.  צלחות להגשת כיבודו  כוסות רב פעמיות 50נרכשו  •

 ועל פרויקט "עיר ללא פלסטיק".  הרצו אנשי "צלול" בפני חברי השבט על נושא זיהום הים,  2019אוקטובר  בתחילת   •

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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 היא ביקשהרכזת השבט  בפגישה עם  חניכים.    1,300ומונה    הרצליהב הוא שבט הצופים הגדול ביותר      -  שבט רשפים

  ותמודע  אמנם הוכיח  הפרויקטים הירוקים של השבט. השבטולכלול אותו תחת    "עיר ללא פלסטיק " בפרויקט    להשתתף

מקרים עדיין    היוכדי למנוע את השימוש בפלסטיק חד פעמי. יחד עם זאת,  שונות  לנושא זיהום הפלסטיק ופעל בדרכים  

 .באירועיםובטיולים  - ש בפלסטיק חד פעמישימונעשה בהם 

נוספת    2019  אוקטוברב פגישה  השבט    ביןהתקיימה  של  הלוגיסטיקה  המחלקות  לביןרכז  צוותי  לפעול    ,ראשי  כדי 

פגישת הסברה על זיהום    נערכה  2019בנובמבר  .  חד פעמי  ולהפוך אותו לשבט שנמנע כמעט לחלוטין משימוש בפלסטיק

 .והסבר על פרויקט עיר ללא פלסטיקהפלסטיק בעולם 

 מסקנות

 הממונה על תנועות הנוער בעיר בשלב מוקדם של הפרויקט. לגיוסקיימת חשיבות רבה  .1

ולשלבם בפרויקט  לצמצום פלסטיק ברחבי העיר  מומלץ לעודד את תנועות הנוער לקחת חלק בפעילויות הסברה   .2

 . ככל האפשר מוקדם

 בשבט. תשתית מתאימה לכך   ןולספק לה הפרדה במקור  יש לרתום את תנועות הנוער ל .3

 

  

http://www.facebook.com/ZalulIsrael


 

 www.zalul.org.il, אתר:  03-5762632, פקס: 03-5762666, טלפון: 52506, רמת גן 16אבא הלל סילבר 
16 Abba Hillel Silver, Ramat Gan 52506, Tel: 972-3-5762666, Fax: 972-3-5762632, www.zalul.org.il 

 www.facebook.com/ZalulIsraelFACEBOOK:  
22 

 

 מוגן דיור

אמנם מדובר .  סקרנית וקשובהמתוך מחשבה שקהל היעד מורכב מאוכלוסייה הומוגנית,    בית לדיור מוגן הפיילוט כלל  

יותר לשנות הרגלים שנרכשו במהלך שנים יש  ,באנשים מבוגרים שאולי קשה להם  הגיל    אולם  לזכור שרבים מבני 

ולכן יש סיכוי שיתמכו   ,הם זוכרים עולם שבו השימוש לא היה כה נפוץ ,השלישי חיו בתקופת "טרום עידן הפלסטיק"

להשאיר לילדינו  של הפרויקט הוא שאיפה  במיוחד לאור העובדה שהמסר הדברים אמורים   .במהלך לצמצום השימוש

 ולנכדינו עולם שאפשר לחיות בו.   

   "פורטיאה"אבות   בית

לסייע לעולים    במטרהדרום אפריקה בישראל,  של  ע"י הפדרציה הציונית    1992הוקם בשנת    חברים  132  שבו  האבות  בית

 , , אם הבית ומנהל הרכשהמקוםעם מנהלת    שהתקיימו  פגישותבמסגרת    .ותיקים מדרום אפריקה שהגיעו לגיל הזהב

 השימוש בפלסטיק חד פעמי.לצמצום   ןפתרו ל מספר הצעות הוצגו 

  הפתרון שנבחר היה שימוש.  כלים חד פעמיים מתכלים  ספקיהצעות מחיר ממספר    הוצגו  ההנהלהלבקשת    :פינת הקפה

 הסביבתי ביותר.  פתרון ה  , שהואבכלים רב פעמיים

בתום אלה יאספו    .קחו הדיירים לחדריהםיאותם י  בכלים רב פעמיים  שימוש  הציעלאפשרות  הוצגה    :כלים בארוחות

   באמצעות שליח. השימוש

 הצעות מחיר לשקיות מחומרים מתכלים. הוצגו פסולתשימוש בשקיות 

  נפוץה את השימוש    מנעו שישבבתי האבות,    ה במתפר  מבדסלי כביסה  לתפור    הוצע   :לכביסה פלסטיק  שימוש בשקיות 

 .  פלסטיקבשקיות 

ונתלה    )שפתם של רוב הדיירים(  תורגם לאנגלית פלסטיק חד פעמי",  לחיים בריאים ללא  דרכים    10"הפוסטר    הסברה:

 אתרים מרכזיים. במספר 

 :הפתרונותחלק מ אומצוהתפרצות נגיף הקורונה  למרות

  כוסות חד פעמיות בשנה.  אלפינחסכו ו  הופסק השימוש בכוסות חד פעמיות, נרכשו כלים רב פעמיים – פינת הקפה

  שנה.  מידי לפח    שהיו נזרקותשקיות פלסטיק   10,000-כ מהלך שחסך ,סלי כביסה מבד  64נתפרו   - כביסה מבד סלי

  ימתין עד לחלוף הנגיף. - פעמיים "טייק אווי רב "המעבר לכלי 

              

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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 מסקנות

 צמצום השימוש. להצלחת  רבות מסייעת גורם האחראי בשלב מוקדם של הפרויקט ה  עםשותפות בניית  .1

 כמו למשל תפירת שקיות בד לכביסה. –אפשר למצוא פתרונות פשוטים וקלים ליישום  .2

 הדתי   המגזר
האוכלוסייה הדתית ידועה בשימוש הנפוץ שהיא עושה בכלים חד פעמיים. הסיבות לכך הן גודלן של המשפחות, ריבוי  

ובעיקר נושא הכשרות שמכביד מאוד על המשפחות בעיקר בשבתות. בשל סיבות    עתירי משתתפיםאירועים משפחתיים  

במיוחד.    מענייןהוא אתגר    -לכלים רב פעמיים  לצמצם את השימוש בכלים חד פעמיים ולעבור    זה  אלה שכנוע ציבור

בתי כנסת הפועלים   20-בשכונת נווה עמל, שהוא אחד מש  "שערי צדק "הפיילוט נערך במועצה הדתית ובבית הכנסת  

של צמצום השימוש בכלים  כדי לנסות לשכנע את כל בתי הכנסת לאמץ מדיניות    לקחיומתוך כוונה להשתמש ב  ,בעיר

 חד פעמיים. 

   הרצליההמועצה הדתית 

קשר עם יו"ר    "צלול" יצרה  .אירוחלמטרות  הן בשוטף והן    פלסטיק חד פעמיכלי  בבניין המועצה הדתית נעשה שימוש ב

הצעות    וצגו ה צמצם את השימוש בכלים חד פעמיים. במהלך הפגישות  הציע לו  , דני פנחס, במטרה ל המועצה הדתית

 אולם לבקשת המועצה הדתית, התהליך הושהה.  ,לחלופותמחיר ודוגמאות 

 עמל נווה בשכונתבית כנסת שערי צדק 

 ,אלי צארף  ,גבאי בית הכנסתו  שבה פרחים וגינת פרפרים  גינה קהילתיתכן  ובתי כנסת  ובו ששה    מתחם גדול  בשכונה

סביבתי  ואה קט  מספר    .פעיל  הכנסת  בבית  ו המתפללים  של  ן  קטנה  בכמות  שימוש  עושה  פעמייםהוא  חד   . כלים 

ומיעוט השימוש הקל על הפיילוט    מיעוט המתפללים  יותר.   רבבאירועים גדולים המתקיימים פעמיים בשנה  השימוש  

   במידה רבה.

של   מערכות   הוחלט לרכוש  בהמשך.  פיותה חמה וקרה וכ ילשתיכוסות  עשרות      -רכש כלים רב פעמיים  בית הכנסת  

בתי הכנסת   חמשתשל    פגישה עם גבאים  מתוכננת  שגזרה הקורונה  סגרעם תום האירועים גדולים.  ל  כלים רב פעמיים

גם    במטרה  במתחם השימושלהם  להציע  את  בנוסףלצמצם  ו  הרצאה  מתוכננת  .  הגבאים  נושא ב   מתפלליםהלכל 

 .ונזקיוהפלסטיק 

 "טבע עברי" עמותת ו של "צלול" פעילות משותפת 

עברי" דתיים    ,"טבע  עמותה    ,וחילונייםשבה חברים  ויהודית  היא  העלאת השיח    תוךהמקדמת אחריות, סביבתית 

 נערכו שלושה אירועים: תובמסגרת שיתוף פעולה בין שתי העמות  .סביבתי לסדר היום בחברה הישראלית-היהודי

י בית הכנסת לכלי מקובל להפצת מסרים בקרב הציבור הדתי. העלונים מחולקים למתפל   העלון הוא  –שבת  ןעלו  הופץ

העלון   התפילות.  בין  בהפסקות  בהם  כללהמעיינים  השימוש    סביבתייםה  נזקיםה   בנושאמאמר    שחולק  גורם  להם 

על כדור הארץ, עשרת   שמורליהדות  ה , דבר תורה על מחויבות  עיר ללא פלסטיקפרויקט    מאמר על    המופרז בפלסטיק,

 . כנסת ירוק, תשבצים ופעילויות לילדים-לבית הדיברות  

הרב .  "בני עקיבא"חניכי תנועת    " בשיתוףהתקיים בבית הכנסת "תפארת בחורים    –  2020פברואר  סדר ט"ו בשבט,  

  -דרשה שהתמקדה באחריות המוטלת על כולנו  נשא    קהל מאזינים רחב,  ולו, שנחשב לאישיות מוערכת  סתיודויד  

http://www.facebook.com/ZalulIsrael
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בתום  "בל תשחית".  לאיסור  חיבר      . את דבריוכדי שנזכה לחיות בה בשגשוג ובבריאותועל הסביבה    הארץ  עללשמור  

 ונערכו מעגלי שיח.  המוסיקלי "תמר ונתנאל"  הצמד הערב נערכה הופעה של 

 https://youtu.be/871kmhUpPW4 סרטון המתעד את דברי הרב סתיו:

 

   2020, פברואר אירוע סדר "טו בשבט"                                                                                

 מסקנות

  השפעה מכרעת על הצלחת הפעילות בסקטור זה.רייה  נושא הדת ובתי הכנסת בעיל מעורבות גורם בכיר האחראי  ל .1

קידום הפעילויות לצמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי  למנכ"ל העירייה לסייע בכל הדרוש  /הנחיה של ראש העיר  .2

   השונות בנושא.ת תתרום רבות להצלחת הפעילו

 . הכנסת  בתישל סבסוד של כמה מאות שקלים יכולה למנף את העלאת המודעות  .3

לנזקי הפלסטיק,  כבר קיימת  קהילה שלו  בהתמקדות בבית כנסת ש .4 באופן משמעותי את סיכויי    מעלהמודעות 

כנסת מהקהילה האמריקאית, הדרום    תיההצלחה של השינוי שאנו מבקשים להוביל. לכן, השלב הבא הוא לאתר ב

 אית וכד'. אפריק
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 לפלסטיק חד פעמי  חלופות

 פלסטיק הוא לא חד פעמי  –סדנה 

לצורך כך צורך למצוא חלופות לפלסטיק החד פעמי.  עיריית  ערכו    כחלק מהפיילוט התעורר  צלול, בשיתוף  עמותת 

"פלסטיק הוא    :מודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, סדנהי, המשרד להגנת הסביבה והחוג ללהרצליה

 . (סיכום הכנס והמצגות בנספחים) .סדנת פתרונות הדור הבא" –לא חד פעמי 

 בבריטניהסיור 

  , הציעה השגרירות לסייע במציאת חלופות לפלסטיק בישראלבין "צלול" לשגרירות בריטניה  הכרות  במסגרת מפגש  

התחום בעולם וסיור כזה נחשב כהזדמנות פז ת  בריטניה נחשבת למוביל  לונדון.בבאמצעות סיור לימודי    החד פעמי 

 ללמוד ולהשכיל. 

ללונדון  2019במרץ   הביקור,  נציגיםשכללה    משלחת  יצאה  את  שיזמה  "צלול",  הסביבה, המשרד  נציגי    של  להגנת 

במהלך הביקור    מארגונים סביבתיים.פלסטיק ונציגים  חלופות ל מפתחים  ההשלטון המקומי, תעשיינים, סטארטאפים  

ממשלה נציגי  עם  המשלחת  פעולה    סיפרושבבריטניה    נפגשה  שיתופי  בביסוס  שהושקעו  הגדולים  המאמצים  על 

  אתגרי  הציגו את משרד הכלכלה והחדשנות  נציגי    . בסמוך לביקורהחקיקה שנקבעה  לך  מה את    ווהציג בינלאומיים  

אקדמי  בהכרוכים    "מעגליתכלכלה  ה" ומחקר  תעשיות  של  רחבה  קשת  חדשים  ליצור   במטרהמימון  ואת    , שווקים 

- ביוחומרים  תעשיות מבוססות  ה  אתגריעל    המשתתפים  למדו   בהתנהגות הציבור. שינוי עמדות  ל  המאמצים הנעשים

רעיונות כיצד ללמד את    ושמעו על קיימא ואירועים ציבוריים המוניים  -ספורט בר  לקידוםרעיונות  נחשפו ל,  מתכלים

 Thornton's יתה ביקור בסופרמרקט יה  סיורהגולת הכותרת של  מבלי להפוך למטיפים.    באורח מקייםהציבור להתנהג  

Budgens חד פעמי. במהלך הביקור  שנמנע ככל האפשר משימוש באריזות אצירה העשויים מפלסטיק  ה  נפגש  וכלי 

ועידה משותפת    ליצירת  תרעיונועלו  שה  A Plastic Planetמייסדות מיזם    ,גילארדן סאת'רלנד ופרנקי  שו עם    המשלחת

 . בארץגם  בנושא פסולת מזון וניהול סופרמרקט ללא פלסטיק

 מסקנות

רחוק   .1 פלסטיק  כסוג  פתרון מלהוות  מחזור  להחשיבו  מכיוון  "הונאה" של    ואפשר  פסולת    שהוא,  בהובלת  כרוך 

הם בדרך  מפלסטיק ממוחזר  וצרים  המ   -תוך יצירת זיהום אוויר. לא רק זאת  פעמית למדינות אחרות  -פלסטיק חד

 .  בהם קצר ומיותרהשימוש וכלל נחותים  

ל  .2 ולמנוע את הגעתו למטמנות ובשל האפשרות  להסירו ממעגל הפסולת הראשוני    במטרה  פלסטיק  הפריד חשוב 

 ספסלים, כסאות ומוצרים אחרים.   לייצר ממנו

איסוף והפרדה של פסולת פלסטית אנו ממחישים לאחראים על התחום הסביבתי שיש מגזר גדול בציבור  באמצעות   .3

 . לו נושא חשובהש

אין בכוונתו לקדם שעלה,  הסביבה הבירור עם המשרד להגנת  .  לטיפול בכלים מתכלים  פתרונות טוביםבארץ  אין   .4

   לארץ.אינן מתאימות מתקנים כאלה בארץ בטווח הקרוב והרחוק ולכן חלופות אלה 

 .  עתידייםבכוונת "צלול" להמשיך את הקשר עם הגורמים עימם נפגשה המשלחת, בתקווה לשיתופי פעולה  .5
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 ( מז׳׳פ)הקואליציה למניעת זיהום הפלסטיק בישראל 

פועלים במטרה לצמצם שארגון גג הכולל ארגונים ואקטיביסטים  היא    "בישראל פלסטיק  הקואליציה למניעת זיהום  "ה

ה את   שגורם  ואחרים.  .פעמי-חדה פלסטיק  הזיהום  ירוקה"  "מגמה  ארגון  צלול,  עמותת  יזמו  הקואליציה    את 

 בין הארגונים. שיתופי פעולה מקדם שמנהל ועד ולקואליציה דף פייסבוק פעיל, 

 לצמצום פסולת הפלסטיק  הרצליההצעת החוק של 

- הכנסת שקיות פלסטיק וכלים חד  חדש האוסר על אישרה מועצת עיריית הרצליה חוק עזר עירוני    2019בסוף מאי  

פלסטיק    -)קדמה לכך עיריית אילת(. הסיבה לחוק העזר    הפניםשל משרד  לאישורו הסופי  הממתין    ,  העירעמיים לחופי  פ

 על החוף עלול להיסחף לים ולפגוע בסביבה הימית.  שלךהמו
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  סיכום
הוא פרויקט חלוצי ששם לו למטרה ללמוד כיצד הופכים עיר שלמה  הרצליה,"עיר ללא פלסטיק", בשיתוף עיריית 

ובארץ   הרצליהב -למטרה להעלות את מודעות הציבור כפיילוט הציב לעצמו  רלעיר ללא פלסטיק. הפרויקט שהוגד

הכלי שנבחר כדי   לבעיית השימוש העודף ולעיתים חסר הרסן בפלסטיק חד פעמי ונזקיו לסביבה ולבריאות. כולה

  מגפת. תהליך שלא הושלם עד סופו בשל  , במהלכו ובסופותחילתוב לבדוק את הצלחת הפרויקט הוא מדידת השימוש

 . הקורונה

 עד כה: הישגים  

מודע לנזקים הגדולים הנובעים מהשימוש בפלסטיק חד פעמי   – ובארץ כולה הרצליהחלק גדול מהציבור ב  •

 . ורבים מבינים שיש לצמצמו

( למניעת  חוק העזר של אילת אושר, תל אביב ואילת( חוקקו חוקי עזר )הרצליהרשויות מקומיות בארץ ) •

 .הכנסת פלסטיק לחופי הרחצה

ברחבי הארץ התחרו על תשומת לב הציבור באמצאות המרת השימוש בכלים חד פעמיים  מסעדות ובתי קפה  •

 . לכלים רב פעמיים

 . ילדים דרשו מהוריהם שלא לעטוף את הכריך בשקית פלסטיק  •

 פורסמו שלטים ברחבי העיר הקוראים לצמצם את השימוש בפלסטיק חד פעמי.  •

 .בתי כנסת המשרתים את האוכלוסייה הדתית החליפו כלים חד פעמיים ברב פעמיים   •

קמו במטרה למצוא תחליפים  רבות וחברות   ,הוקמה קואליציית פלסטיק בה חברים ארגוני סביבה ויחידים  •

שעם סיומה העולם   יש לקוותאמנם מגפת הקורונה הצליחה לעצור חלק מהמאמצים, אך לפלסטיק המזהם.  

 והישגי טרום המגפה יגברו על רקע הבנת הקשר בין בריאות הסביבה והבריאות האישית.   זור לסורולא יח

ומיקמו   צמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי  תחום  למובילי נחשבים כיום   "צלול" "עיר ללא פלסטיק" ועמותת קמפיין

מתכוונות להמשיך בשיתוף הפעולה    הרצליהעמותת צלול ועיריית    בתחום.העוסקים  הגורמים    לכל  מוקד ידעכ  אותה

ביניהן ולהרחיב את הפרויקט לעוד גני ילדים, בתי ספר, תנועות נוער, המגזר הביתי, המגזר הציבורי והעסקים בכל 

להצטרף אליה    , לחברת ולעסקים. במקביל מציעה עמותת צלול לרשויות נוספות בארץולאורך החופים  רחבי העיר

פלסטיק ללא  ל"ערים  פלסטיק "ו   "ולהפוך  ללא  המשק.לחברות  וכלל  הציבור  הסביבה,  לטובת  נוספים    "  קמפיינים 

 מתוכננים במגזר החרדי ובמגזר הערבי.  
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 לקיים סדר פסח "ירוק"  בהרצליהמכתב פנייה לבתי הספר 
 

 לאיכות הסביבה מדור חינוך סביבתי נשלח מהיחידה 
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 הרצליה  מגזר דתיהזמנה לסדר ט"ו בשבט בסימן צמצום שימוש בפלסטיק חד פעמי, 
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 עלון שבת שהופק ע"י "צלול" בשיתוף עם "טבע עברי" 

   הופץ ע"י "צלול" לכל בתי הכנסת בעיר, טרום קיום סדר ט"ו בשבט בסימן צמצום פלסטיק חד פעמי 
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