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א .על הפלסטיק והשפעותיו
פלסטיק מתכלה ,האי זה דבר והיפוכו? מאז הומצא הפלסטיק ,הוא הל וקנה לו אחיזה באופ הול
וגובר עד כי הוא מהווה חומר נפו ביותר במוצרי! ובאריזות מוצרי! .תכונותיו של הפלסטיק :חוזק,
עמידות ומשקל נמו ,גורמות לכ שהוא נמצא במגוו גדול מאד של שימושי! .תכונת העמידות ואי
ההתכלות המהוות יתרו בולט ביצור מוצרי! ,מתגלה כחסרו בולט בכל האמור בפסולת הנותרת
לאחר השימוש וכ ,נוכחות הפלסטיק הולכת וגוברת ויחד עמה עולה ג! כמות פסולת הפלסטיק.
בישראל ,בה שיעור המחזור נמו ומרבית הפסולת מוטמנת באתרי הטמנה תו גרימת נזקי!
סביבתיי! ,מהווה הטיפול בפלסטיק אתגר של ממש.
בכל האמור בשקיות הפלסטיק ,המצב חמור עוד יותר .רוב מיוצרות באיכות נמוכה ,וה מיועדות
לשימוש חד פעמי .איכות הנמוכה ומשקל הנמו מכבידי! עד מאד על האפשרות למחזר .דפוס
השימוש החד פעמי ,מוביל לטביעת רגל סביבתית גדולה ,מאחר שמזהמי! נפלטי! לסביבה כבר
משלב היצור והשינוע ולא רק בעת הטמנת הפסולת .מירב העומס הסביבתי והבעיות הבריאותיות
שעלולות להיגר! מאריזות הפלסטיק ומשקיות הפלסטיק נובעי! ,א! כ ,מפליטות מזהמי!
בשרשרת היצור ,האספקה ושינוע הפסולת ומהאצת הכרייה של משאבי! נוספי! במקו! השימוש
בחומרי גל! ממוחזרי!.
מחקרי! רבי! מצביעי! על כ שהפחתה בכמות הפלסטיק המיוצרת תביא להפחתה בעמס הסביבתי
ולצמצו! פליטת גזי חממה .כמו כ ,מחזור הפלסטיק לאחר השימוש בו ,עדי $מבחינה סביבתית על
פני שריפת הפלסטיק או הטמנתו במטמנות.
מסמ זה נכתב בשל התעוררות העניי בפלסטיק מתכלה בכלל ובישומו בשקיות בפרט .אנו מבקשי!
להביא מידע חשוב זה ,להבהירו ולחדד את הטעו חידוד בכל האמור למעבר לשימוש בפלסטיק
מתכלה .המסמ נשע בחלקו על נייר עבודה שהוכ באנגליה ע"י גו $שהקימה הממשלה לקידו!
המחזור ויעול השימוש במשאבי! ).(WRAP
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ב .דר ההתמודדות
דר ההתמודדות המיטבית הולכת על פי הגיו ההפחתה במקור .בראש סדר העדיפות ניצבי! מהלכי!
להפחתת כמות השקיות ואריזות הפלסטיק ,לאחר מכ יבוא תור! של פעולות לשימוש חוזר ורק
לאחר מכ אפשרויות המחזור השונות .בתחתית הסול! ,רק כאשר לא נותר מנוס ,תימצא חלופת
ההטמנה .מכא עולה שהדר המיטבית היא מעבר לדפוס שימוש רב פעמי במוצרי איכותיי ובני
קיימא ,כלומר שימוש בשקיות רב פעמיות ,אשר יקטי באופ ניכר את יצור השקיות החד פעמיות
מחד ואת הררי הפסולת מאיד.

ג .פלסטיק מתכלה
והנה הופיע לפתע בעולמנו הפלסטיק המתכלה והוא מוצג כמזור לכל תחלואי הפלסטיק .הפלסטיק
המתכלה מכונה בשמות רבי! ,בי המוכרי!" :פלסטיק מתכלה"" ,פלסטיק ביולוגי" ו"ביו'פלסטיק",
אול! בי השמות השוני! מסתתר לעתי! פער איכותי גדול.
למעשה ,ש! הול! יותר לפלסטיק המתכלה הוא פלסטיק ביולוגי או ביתר דיוק ביופולימר ,שמקורו
בביומסה ,כלומר בצומח .זהו אינו סוג יחיד ומובח של פלסטיק ,אלא משפחה של חומרי! .האיגוד
האירופי לפלסטיק ) (European Bioplasticsמגדיר פלסטיק ביולוגי ככזה העונה על שני התנאי!
הללו:
 .1פלסטיק המיוצר ממקורות מתחדשי! ,כלומר מקורו אינו בנפט ובתוצריו.
 .2פלסטיק המורכב מפולימרי! המתפרקי! ביולוגית ואשר עומדי! בתקני! של פירוק ביולוגי
וקומפוסטציה ,כלומר פלסטיק המתפרק בדיוק כפי ששאריות מזו ופסולת צמחית מתפרקת.
כלומר ,כשאנו מדברי על פלסטיק מתכלה ,כוונתנו היא לביופולימר ,שתהלי התפרקותו הוא כשל
פסולת צמחית.
יש לשי! לב שקיימי! חומרי אריזה פלסטיי! נוספי! שאינ! ביו'פולימרי! ,אול! ג! ה! ניתני!
להתפרקות ,ומוגדרי! כ'  .Degradable, Oxy-degradable, UV-degradableאלו ה! פולימרי! של
פוליאתיל )נגזרות מנפט( ואינ! ממקור הנית לחידוש ומכילי! תוספות הפועלות לזירוז תהלי
הפירוק .הפירוק נגר! כתוצאה מחשיפה לקרני  UVו\או חו! ומאמ מכני ,ואלו יפורקו ע"י
מיקרואורגניזמי! לביו'מסה ,פחמ דו'חמצני ומי! .תהלי זה יכול לקחת  18חודשי! או יותר
בתנאי! אופטימליי! .חומרי! פלסטיי! אלו אינ! מאושרי! כ"ניתני! לקומפוסטציה" ואינ!
עומדי! בדרישות התק הארופי . EN13432
כמידה והתוספי! לפלסטיק זה )ממקור פוליאתיל( יגיעו בריכוזי! גבוהי! לזר! האשפה ,ה! יזהמו
את תהליכי המחזור של יריעות הפלסטיק ,יגרמו לחוסר יציבות בתהלי המחזור הפלסטיק ועלולי!
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לסכ את שוק המוצרי! המכילי! יריעות ממוחזרות כגו ממברנות עמידות לרטיבות .לכ שימוש
בפלסטיק מסוג זה באריזות הוא בלתי רצוי.
התרשי! הבא מציג את שתי משפחות הפולימרי! .האחת ,שמקורה בפולימר ממקור בלתי מתחדש
)תוצרי נפט( שעל א $שהוא נית לפרוק ,איננו מתכלה ביולוגית .במשפחה השניה ,שמקורה
בביופולימר ,נית להבחי בשלושה "מסלולי!" שוני! ליצור ביופולימר:
ביומסה ממנה מיוצר פולימר טבעי;
ביומסה ,ממנה מיוצר מונומר טבעי וממנו פולימר סינתטי;
וביומסה ממנה מיוצר מונומר סינתטי וממנו פולימר סינתטי.
פולימר לא
מתחדש
תוצר נפט

ביופולימר
ביומסה

פולימרי!
טבעיי!

מונומר
טבעי

פולימר הנית
לפירוק

פולימר
סינתטי

מונומר
סינתטי

פולימר
סינתטי

אלו ההגדרות ,א דבר אחד יש להדגיש היטב כאשר אנחנו דני! בשקיות הפלסטיק :החלפת פלסטיק
"רגיל" בפלסטיק ביולוגי לא תפתור את מרבית הבעיות הסביבתיות הנגרמות מהשקיות .לכלו
השטחי! הפתוחי! ,זיהו! הנגר! בתהליכי היצור והשינוע והטיפול בפסולת ,כל אלה נגרמי! ג!
בפלסטיק הביולוגי .שימוש חד פעמי בפלסטיק ביולוגי והטמנתו לאחר מכ לא יביא למיתו ההשפעות
הסביבתיות ,לעתי! ,ה עלולות א $להחרי .$פלסטיק ביופולימרי שיוטמ במטמנה בתנאי!
אנארוביי! ,יתפרק ויפלוט מתא ,גז חממה שהשפעתו על התחממות כדור האר היא פי  21מאשר
פחמ דו חמצני .לכ ,השיפור הסביבתי המשמעותי יושג רק במעבר לדפוס הרב פעמי.
אול! ,להבדיל משקיות פלסטיק ,בה המהל העיקרי הוא זניחת השימוש החד פעמי ,מוצרי! רבי!
ארוזי! באריזות פלסטיק שבמקרי! רבי! לא נית לוותר על האריזה או לצמצמה באופ משמעותי
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)למשל מגשיות מזו וגביעי יוגורט( .כא יכול להתגלות יתרונו הגדול של הפלסטיק המתכלה בכ
שנית יהיה לאספו ולהפכו לקומפוסט בתהלי דומה לזה המתחולל בטבע בחומרי! אורגניי! פריקי!
ביולוגית .ג! כא יש להדגיש כי יתרו זה יושג רק כאשר הפלסטיק המתכלה אכ יאס $בנפרד ,ע!
הפסולת האורגנית ,ויעבור תהלי עיבוד מבוקר.
יש לזכור ג! כי כניסת חומרי! פלסטיי! מתכלי! חדשי! עלולה ליצור סיכו לתהליכי המחזור
הקיימי! של פלסטיק רגיל .עניי זה נות משנה חשיבות לביצוע ההפרדה של חומרי! אלה מאלה:
פלסטיק שמקורו מנפט בנפרד מחומרי! הניתני! להתפרקות בתהלי קומפוסטציה.

ד .נקודות עיקריות לעמדתנו
אנו סבורי! שכניסת ביופולימרי! לשוק צריכה להעשות בדר שתת ,בראש ובראשונה ,תועלת
סביבתית מירבית .בהתייחס למחזור חיי! של! של המוצר ,היתרו של הביו'פולימרי! יתבטא
במצבי! הבאי!:
 (1מוצרי! של החומרי! החדשי! מתוכנני! להקטנת כמות החומר הנצר;
 (2השימוש בחומרי! מביא לביצוע משופר או יתרונות טכניי! ,כגו :צמצו! בבזבוז מזו;
 (3נית לקמפסט את המוצר – ועדי $קומפוסט ביתי .על האריזה להיות מאושרת כניתנת
לקומפוסטציה ועומדת בתק EN 13432
 (4הוא מזוהה ומובדל מפולימרי! הנגזרי! מנפט.
 (5המשתמשי! בחומר מודעי! היטב כיצד להבדיל בינו לבי פולימרי! אחרי! ומסוגלי! לטפל
בו בצורה המתאימה בגמר השימוש.
 (6נית יהיה להבטיח סידורי! מתאימי! לאיסו $וטיפול נאות בחומרי! החדשי!;
 (7יש לקחת בחשבו שימושי! בה! אי מערכות קיימות של מחזור.

ה .סיכו
המידע המובא כא הוא חיוני על מנת להבי את פשר ההבדלי! בי החומרי! השוני! הנמצאי!
בשוק .היצרני! כבר נערכי! לשינויי! המתחוללי! בעול! הפלסטיקה ,א על המשתמשי! והצרכני!
מוטלת חובה להעדי $מוצרי! בני קיימא ולאריזות הפלסטיק ממקור צמחי יש תפקיד מפתח בכ.
איננו צריכי להיות כימאי כדי להבי את ההבדלי בי החומרי והשפעת על הסביבה .עלינו
לאחוז בעיקר והוא :הימנעות מאריזות מיותרות ,צמצו נפח וגודל ורק לאחר מכ העדפת אריזות
העשויות פלסטיק המתפרק ביולוגית .כדי שיושגו המטרות הסביבתיות ויופחת העומס הסביבתי,
שומה עלינו לדאוג כי הפלסטיק המתפרק ביולוגית ,יטופל על דר הקומפוסטציה ולא יועבר להטמנה,
ש! הוא יגרו! נזק מיותר.
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נספח   1הגדרות
ביופולימרי :ה! פולימרי! הנגזרי! מביו'מסה .ה! יכולי! להיות פולימרי! טבעיי! )למשל
תאית( ,או פולימרי! סינתטיי! העשויי! ממונומרי! העשויי! מביו'מסה )למשל חומצה פולי'
לקטית( ,או פולימרי! סינתטיי! העשויי! ממונומרי! הנגזרי! מביו'מסה )למשל פולית הנגזר מביו'
אתנול( .חומרי! פלסטיי! העוברי! תהליכי פירוק אינ! ביופולימרי!.
חומרי מתכלי ביולוגית :פרוק ביולוגי הוא תהלי בו הפולימר מתפרק לחומרי! פשוטי! יותר.
הביטוי "מתכלה ביולוגית" אינו מגדיר מש זמ או תהלי .חומצה פולי'לקטית ) (PLAהיא מתכלה
ביולוגית .פולית הנגזר מביו'אתנול הוא בר מחזור ,א אינו מתכלה ביולוגית.
קומפוסטציה :תהלי ביולוגי אשר במהלכו עוברת הפסולת פירוק באמצעות מיקרואורגניזמי!
וחמצ ,לפחמ דו חמצני ,מי! וכ קומפוסט שהוא חומר אורגני יציב .בחומר זה נית לעשות שימוש
כדש .לצור שימוש בפסולת כחומר גל! ליצור קומפוסט יש להפריד את המרכיב האורגני מהפסולת
ולהעבירו תהלי מבוקר של ייצור קומפוסט.
שיטה זו מפחיתה את כמויות הפסולת להטמנה ובנוס $מקטינה מאוד את פוטנציאל המפגעי!
מהפסולת המוטמנת לאחר הוצאת המרכיבי! האורגניי! מתוכה.
קומפוסט :בעברית רקבובית ,הוא דש אורגני עשיר ,נטול כימיקלי! .הוא נוצר מחומר צמחי
שהתפרק ואפשר להחזירו לקרקע ולטייב אותה.
חומרי שנית להפו לקומפוסט :פירושו שפולימר המתכלה ביולוגית יתפרק ביולוגית ויתפורר
בתנאי! סטנדרטיי! .יתכ שחומר גרוס דק יוכל לעבור קומפוסטציה ,בעוד שאותו חומר שאינו גרוס,
או גרוס גס ,לא יצלח לקומפוסטציה .היכולת של חומר לעבור קומפוסטציה איננה תכונה השייכת
למהות החומר ,אלא היא תכונה של הצורה המסוימת של חומר מסוי! .קיי! תק אירופאי למושג
"חומר הנית לקמפוסט" ) .EN 13432 ' (Compostableהוא מתייחס לקומפוסטציה המתקיימת
בתנאי! תעשייתיי! בלבד .עדיי אי תק לקומפוסטציה ביתית.
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נספח   2נושאי הקשורי לשימוש בביופולימרי
 .1משקל האריזה :מספר ביו'פולימרי! קשיחי! )למשל  ( PLAנוטי! להעניק תכונות מבניות
טובות יותר מאשר מוצרי! דומי! המיוצרי! מתוצרי נפט ,ובכ ה! מאפשרי! הפחתת
משקל של  10'15%במשקל האריזה למוצר בעל אותו מבנה ועובי .לגבי ביו'פולימרי! אחרי!,
יתכ ועובי גדול יותר ידרש על מנת להבטיח חוזק זהה.
 .2אנרגיה :כמה מהביו'פולימרי! ,א לא כול! ,עשויי! לצרו פחות אנרגיה בתהליכי היצור,
יחסית לחלופות ממקור הנפט.
 .3התחדשות ) :(Renewabilityבאופ כללי ,התכונה של החומרי! להיות "בני התחדשות"
היא טובה .השימוש בתוצרי לוואי של תעשיית המזו ,ולא שימוש ביבולי! ראשוניי! ,הוא
מועד.$
 .4משאבי טבע :השימוש בשטחי אדמה ,מי! ומקורות אחרי! ליצור ביו'מסה למטרת אריזות
או דלק עלול להשפיע באופ חברתי ,סביבתי וכלכלי במידה ניכרת על הספקת המזו ומחירי
המצרכי!.
 .5הנדסה גנטית :ביו'פולימרי! שמקור! באמריקה הצפונית ,בעיקר אלו המבוססי! על ,PLA
מיוצרי! מצמחי! שעברו הנדסה גנטית .איננו יודעי! את מלוא ההשפעות של תהליכי
ההנדסה הגנטית ולכ מוטב לנקוט בגישת הזהירות המונעת שעל פיה יש להימנע משימוש
בחומרי! ותהליכי! שאיננו יכולי! להערי את מלוא היק $השפעותיה! .הצרכני!
האירופאי! ,למשל ,רגישי! במיוחד למוצרי! שיוצרו מחומר שעבר הנדסה גנטית.
 .6סימו :התק האירופאי היחידי לחומרי אריזה הניתני! לקומפוסטציה הוא  .EN13432על
אריזות ביו'פולימר לעמוד בתק  .EN13432אי עדיי תק אירופאי לקומפוסטציה ביתית.
 .7קומפוסט :רוב הביו'פולימרי! )וכל הביו'פולימרי! הקשיחי!( מתוכנני! לעבור
קומפוסטציה בתנאי סביבה מסוימי! – בדר כלל במתק קומפוסטציה תעשייתי המשיג
טמפרטורות של  60מעלות צלזיוס ומעלה .לא כל הביופולימרי! הזמיני! מתאימי! לפירוק
בטפרטורות הנמוכות שמושגות בקומפוסטציה ביתית .יש להבהיר את ההבדל בי שני
התהליכי! לצרכ הסופי של מוצרי! אלו.
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העברת ביו'פולימרי! להטמנה רק יגביר יצור ופליטה של גז מתא )גז חממה חזק פי 21
מפחמ דו חמצני( ולכ תגרו! נזק במקו! תועלת.
 .8תקשורת :התקשורת על מחזור ,קומפוסטציה ואפשרויות הפינוי של אריזות ביו'פולימרי!
חייבת להיות ברורה ,על מנת להבטיח שמערכות איסו $האשפה של החומרי! הניתני!
לקומפוסטציה ולמחזור לא יפגעו .קיימת מידה רבה של אי בהירות בי הצרכני! ,במיוחד
שוררת רמה נמוכה של הבנה של המושג 'מתכלה ביולוגית' או 'נית לקומפוסטציה והמשתמע
מכ.
 .9מחזור פלסטיק :הנחה רווחת היא שנית להפריד בי ביו'פולימרי! לבי מוצרי פלסטיק
"רגילי!" על ידי שימוש בטכנולוגיות פלורסצנסיה ע! אור אינפרא אדו! קרוב ושימוש
בלייזר ,אול! זה ידרוש השקעה ניכרת מצד החברות העוסקות במיו ועיבוד פסולת .ללא
הפרדה ,אפילו נוכחות נמוכה של ביו'פולימרי! ) (1%עלולה לזה! את הזר! המיועד למחזור.
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