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כלים חד פעמים

מאז המצאתו ב-1907 הפך הפלסטיק לחומר הגלם 
ועלותו  הקל  משקלו  עקב  בתעשייה,  היותר  השכיח 
כיום  ונראה  מקום  בכל  כמעט  נמצא  הוא  הזולה. 

כחלק בלתי נפרד מחיינו. 

החד  הפלסטיק  של  חסרונותיו  האחרונות,  בשנים 
אם  בין  ויותר.  יותר  וחמורים  מוחשיים  הופכים  פעמי 
מדובר בתהליך הייצור המזהם, הסכנות הבריאותיות 
שעלינו  לנו  ברור  ממנו,  להיפטר  העצום  הקושי  או 

להפחית את השימוש בפלסטיק חד פעמי בהקדם.

להגיע  יכול  פעמי  חד  פלסטיק  של  ההתכלות  זמן 
לאלפי שנים. ישנן דרכים לטיפול בו בתום השימוש, 
לייצור  שריפתו  משלהן:  בבעיות  רצופות  אלה  אך 
הסביבה  אל  רעילים  חומרים  משחררת  אנרגיה 
ולעלייה בפליטות גזי החממה ואילו הטמנתו גורמת 
סביבתיות  ולבעיות  התהום  מי  הקרקע,  לזיהום 

נוספות.
היא  לים  מגיעה  פעמית  החד  הפלסטיק  כשפסולת 
השמש,  קרינת  המלח,  ממי  בלייה  תהליכי  עוברת 
הרוח והגלים. היא מתפרקת לחלקיקים קטנים יותר 
של  הכימיות  התכונות  פלסטיק.  המיקרו  הנקראים 
שאריות  מהמים  לספוח  לו  גורמות  פלסטיק  המיקרו 
החיים  בעלי  של  לגופם  חודרים  אשר  מזהמים, 
מאלו  ניזונים  אחרים  חיים  בעלי  אותם.  ומרעילים 
הזיהום  עובר  וכך  המזהמים,  לחומרים  שנחשפו 

במעלה שרשרת המזון. 
מניעת הגעתם של מוצרי פלסטיק לזרם האשפה היא 
מטרה בלתי מושגת בעת הזו, אך אפשר ללמוד כיצד 
להפחית את השימוש בו. כשלב ראשון וקריטי, עלינו 
להפסיק את השימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים. 
בלי  גבוהה  בתדירות  חד"פ  ומשליכים  צורכים  אנו 
הכלים  צריכת  בישראל,  מחשבה.  לכך  להקדיש 
לגודל  ביחס  בעולם  מהגבוהות  היא  פעמיים  החד 

האוכלוסייה – כ-10 מיליארד כלים בשנה! 
"כלים  הכותרת  תחת  המשווקים  פעמיים  חד  כלים 
אקולוגיים" או "כלים מתכלים", יתפרקו )אם בכלל( 
ולחץ.  טמפרטורה  של  מסוימים  מאוד  בתנאים  רק 
לצערנו, רובם המוחלט של כלים אלה ייזרק לאשפה 
ויועבר להטמנה, שם נזקיו עלולים להיות אף גבוהים 

מאלו של הפלסטיק. 

פעמיים  חד  במוצרים  השימוש  את  להפסיק  ניתן 
בקלות. לכל מוצר חד פעמי קיים תחליף. 

<  נאמר לא לקשיות, מכסים ושקיות מפלסטיק
חד פעמי

<  נעשה שימוש חוזר במוצרי פלסטיק, בעיקר במוצרי
אריזה כמו שקיות

<  נשתמש בכלים רב פעמיים בלבד במקום
חד פעמיים

<  נימנע מקניית מוצרים העטופים בפלסטיק 
שלא לצורך - כמו פירות וירקות בסופרמרקטים

<  נשמור על סביבה נקייה ונשליך פסולת 
לפחי האשפה המתאימים

<  נפיץ את המסר לקרובי משפחה, חברים
ושותפים לעבודה

https://davidson.weizmann.ac.il/online/underthesea/דגים-בים-של-פלסטיק
https://davidson.weizmann.ac.il/online/underthesea/דגים-בים-של-פלסטיק
https://davidson.weizmann.ac.il/online/underthesea/דגים-בים-של-פלסטיק
https://zalul.org.il/disposable-plastic/


מרשימה  חוף  ברצועת  מתהדרת  הרצליה  העיר 
חופי  העירוני.  השיפוט  בתחום  ק"מ  כ-7  לאורך 
כלכלי  סביבתי,  משאב  מהווים  וסביבתם,  הרחצה 
וקהילתי שאינו יסולא בפז. ההכרה בחופים כמשאב 
חיוני והצורך לשמרם, משתלבת במדיניות העירונית 
אשר העמידה לה למטרה לנקות את העיר הרצליה 

מפלסטיק חד פעמי.

הכלים  וצריכת  השימוש  הפחתת  שמטרתה  חקיקה 
החד פעמיים הופכת שכיחה בארצות רבות. לאחרונה, 
אישר האיחוד האירופי דירקטיבה להפחתת השימוש 
בפלסטיק חד פעמי. מטרתן של הנחיות אלו לצמצם 
את פסולת הפלסטיק הנפוצה בחוף ובסביבה הימית. 
ישיר לאסטרטגיה האירופית  זו מהווה המשך  הצעה 
מעבר  בעיקר  הכוללת  פעמי  חד  בפלסטיק  לטיפול 

חוק עזר עירוני

לכלכלה מעגלית בכל מה שקשור לפלסטיק. קנדה, 
הנוספות  מהמדינות  חלק  רק  הן  סין  הודו,  אנגליה, 
חד  בכלים  השימוש  לאיסור  חקיקה  מקודמת  בהן 

פעמיים. 

עם ההכרה בחשיבות הנושא, עיריית הרצליה מקדמת 
אסטרטגיה עירונית לצמצום השימוש בפלסטיק חד 
פעמי ברחבי העיר. אסטרטגיה זו כוללת קידום תיקון 
לחוק העזר העירוני במסגרתו לא תתאפשר הכנסת 

מוצרים חד"פ לתחומי חופי הרחצה העירוניים.  
מועצת העיר אישרה את התיקון לחוק העזר ובשלב 

זה ממתין לאישור משרד הפנים. 
תיקון חוק העזר מהווה נדבך נוסף למחויבות העמוקה 
של  והבריאות  החיים  איכות  להבטחת  העירייה  של 

תושביה והסביבה הטבעית.



עיריית  יצאה   2018 בשנת 
הרצליה, בשיתוף עם עמותת 

מסוגו  ראשון  בפרויקט  "צלול", 
'עיר ללא פלסטיק'. מטרת   - בארץ 

והפסקת  ניכר  צמצום   – הפרויקט 
השימוש בפלסטיק חד פעמי ברחבי בעיר.  

הפלסטיק  לנזקי  המודעות  בקידום  החלה  התכנית 
החד פעמי במוסדות העירייה ומערכת החינוך:

וסיורים  הרצאות  סדרת  עברו  העירייה  עובדי  כלל 
רכש  הסביבה.  לאיכות  היחידה  עובדי  ע"י  בנושא 
הכלים החד פעמיים הופסק, ערכות כלים רב פעמיות 
נקנו למטבחונים, ונתלו שלטי הסברה באגפי העירייה 

השונים.

ותוכנית  הרצאות,  עברו  הספר  בבתי  הוראה  צוותי 
חינוכית בנושא הופצה בכל בתי הספר בעיר. מועצות 
התלמידים לקחו חלק פעיל על ידי הובלת הקמפיין 
ירידה  נרשמה  רבים  ספר  בבתי  ספרם.  בבתי 
משמעותית בצריכת כלים חד פעמיים ושני בתי ספר 

אף הוכרזו כ"בתי ספר נקיים מפלסטיק". 

עיר ללא פלסטיק

מטעם  מתנדבים  ערכו  הים  בחופי 
בנושא  הסברה  סיורי  "צלול"  עמותת 
בנוסף,  הימית.  לסביבה  הפלסטיק  נזקי 
ערכה "צלול" סקר לסוגי הפסולת הנפוצים 
של  דיגום  עבודת  במסדרת  בחופים  ביותר 

שבועיים. 

באזור התעשייה, הושק פיילוט למשלוחי אוכל בכלים 
ישירות  קיבלו  העובדים  במסגרתו,  פעמיים.  רב 
מהמסעדה את ארוחתם בכלי רב פעמי איכותי. עם 
העסק,    בית  ידי  על  הכלים  נאספים  השימוש,  תום 

מנוקים ומוכנים לקראת שליחתם למחרת. 
בין  פעולה  שיתוף  להצלחת  דוגמא  היווה  זה  פיילוט 

גופים מסחריים להפחתת הפסולת החד פעמית.

ומייעץ  מסייע  גוף  מהווה  הסביבה  לאיכות  היחידה 
פעמיים  חד  בכלים  השימוש  להפסקת  הנוגע  בכל 
פעמיים  רב  כלים  ורכישת  ייעוץ  דרך  בהרצליה. 
וקידום התהליכים עם  למוסדות, מתן מערכי שיעור 
חברות נוספות אנו מתקדמים לעבר מימוש חזון עיר 

ללא פלסטיק חד פעמי. 

http://zalul.org.il
קישור לסקר - https://zalul.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99/
http://zalul.org.il


המאבק בצריכה ושימוש של כלים חד פעמיים אינו מסתיים ביום אחד.
היחידה לאיכות הסביבה רואה חשיבות גדולה להסברה והנגשת הנושא לציבור 

התושבים ומשקיעה מאמצים רבים לשם כך. 
שילוט למוסדות חינוכיים ומשרדים, טיפים פרקטיים להימנעות מפלסטיק, 
קמפיינים לחופים נקיים מחד פעמי  - כל אלה הם רק חלק ממגוון פעילויות 

ההסברה הנערכים בעיר.

הסברה



היחידה לאיכות הסביבה מזמינה אתכם
 להגיע לחוף נוף ים ולקחת חלק 

בעיצוב פני הסביבה החופית בעירנו. 

חוף נוף ים - חוף ללא חד פעמי

ים  נוף  חוף  נבחר  הקיץ,  קמפיין  במסגרת 
העירוני  החוף  את  המדמה  כפיילוט  לשמש 

העתידי והוכרז כחוף ללא חד פעמי.

מצד  פעולה  בשיתוף  המלווה  זה,  מהלך 
מהלך  מהווה   ,EcoOcean-ו "צלול"  עמותות 
העירייה  מציעה  במסגרתו  ראשוני,  הצהרתי 
מפסולת  נקי  בחוף  וליהנות  לחוות  לתושביה 
ובאחריותם  וולונטרי  באופן   – פעמית  חד 

האישית של מבקרי החוף. 
שילוט  הסברה,  בדוכני  ילווה  הקמפיין 
התלמידים  מועצת  מטעם  ומתנדבים 

המקומית שעברו סדנא להכרת הנושא. 

לשאר  במקביל  זה,  מהלך  כי  מאמינים  אנו 
ראשיתו  יהווה  בעיר,  המקודמות  הפעולות 
חד  פסולת  במסגרתו  היקף,  רחב  תהליך  של 

פעמית בחופי הים תיוותר כזיכרון רחוק. 
 

https://www.ecoocean.org/
https://zalul.org.il/


קורונה וחד פעמי

בחודשים האחרונים העולם מתמודד עם אתגר חדש 
ולא מוכר - וירוס הקורונה.

תקופה זו מאופיינת בחוסר וודאות בכל תחומי החיים 
וברצון לשמור על בריאות יקירנו.

לעלייה  נחשפים  אנו  האחרונים  בחודשים  לצערנו, 
דרמטית בשימוש בכלים חד פעמיים בקרב האוכלוסייה 

בישראל.
להשתמש  סיבה  אין   – לזכור  חשוב  זו,  בתקופה  גם 
רב  בכלים  שימוש  לצורך!  שלא  פעמיים  חד  בכלים 
פעמיים שעברו ניקיון אינו מהווה סכנה גדולה משימוש 

בכלים חד פעמיים. 

מעבר לכך ששימוש בחד פעמי אינו יעיל בהתמודדות 
עם וירוס הקורונה, חסרונותיו הידועים )פליטת חומרים 
פלסטיק,  למיקרו  התפרקותו  לבריאותנו,  המסוכנים 
זיהום הסביבה, שליחתו להטמנה ועוד( לא נעלמו עם 
הגעת הוירוס. כולנו נצטרך להתמודד מחר עם כמויות 

האשפה שאנחנו מייצרים היום.
לכן, אנו זוכרים – אם לא חייבים, לא משתמשים בכלים 

חד פעמיים!


