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הקדמה
ברצוננו להודות לכל מי שתרמו לקהילת הידע של השותפות לקיימות אזורית:
יועצי הקיימות של השותפות לקיימות אזורית אביעד שר-שלום ואפרת אלימלך ,קבוצת הכרמליסטים ,
קבוצת פריגניזם ישראל ,קבוצת שיתוף אוכל ,מהפח ירוק קומפוסט ירושלמי ,הסדנא לידע ציבורי ,
Haifa3D,באופן טבעי , SeekerNetwork, Falling Fruit, Low-tech Magazineורשימת חברים ארוכה
שהדף קטן מלהכיל.
מאמצינו המשותפים אינם לשווא ,והידע שנצבר בעבודה זו יופץ ברבים ויעשיר את קהילת הידע האנושית.

עמית באום | מהנדס קיימות
5306988-053
טלפון:
Baum.Amit@gmail.com

בעבודה זו נעשה שימוש חופשי בתכנים שנמצאו ברשת
ושנמסרו בע"פ .אין כל כוונה לנכס לשותפות לקיימות
אזורית את זכויות היוצרים על החומרים הללו ,ואם
נעשתה בכל זאת פגיעה בזכויות יוצרים הדבר נעשה
בתום לב .החומרים המקוריים בעבודה זו והעבודה
בכללותה מוגדרים תחת זכויות תוכן חופשי של ארגון
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מבוא
צמצום צריכת משאבי הטבע הוא עקרון מהותי בקיימות הסביבתית .הצריכה יכולה להמדד מהרמה
הראשונית שמוגדרת כצרכנות ישירה ,ועד לרמת מעגל החיים המלא ( )LCAשל כל משאב שנצרך ,כלומר
שרשרת ההשפעה הסביבתית המלאה מכריית משאבי הטבע הדרושים להפקת מוצר צריכה ועד לחזרת כלל
החומר שנכרה למצבו הטבעי.

הערכת מיזמים
היקף הצלחתו של מיזם יכולה להמדד מבחינות של שיעורי צמצום הצריכה ,תקציב ,רמת מעורבות ציבורית,
היקף מרחב ההשפעה ועוד .הקריטריונים העקריים להערכת אפקטיביות של מיזמים שנקבעו ע"י השותפות
לקיימות אזורית הם:
● מדידות  -יכולת להגדיר מדד למשאב הסביבה שאת צריכתו מבקשים להקטין
● ישימות  -יכולת ארגונית ,כלכלית וחברתית ,להוציא את המיזמים לביצוע בשנת 2016
● שיתופיות  -תרומת מימוש המיזם ליצירת שותפויות באזור
● המשכיות  -תרומת המיזם לשינוי התנהגות קבוע ,שיוכל להמשיך להתקיים לאחר סיומו.
מדדי ההשפעה הרווחים לאיפיון מיזם לרוב אינם לוקחים בחשבון את מגמות השינוי החברתיות לאורך זמן,
מכיוון שקשה להפריד באופן מובהק בין ההשפעות של גורמים רבים התלויים מבחינה סטטיסטית והפועלים
במקביל .בהסתייג מכך ,עקרון הפסיכולוגיה החברתית "דריסת הרגל )" (Foot in the Doorהוכיח כי הצעד
הראשון בהתנסות בתחום חדש יוצר שינוי עמדות ,שהוא הגורם המשמעותי ביותר לשינוי ההתנהגות של
הפרט בחברה לאורך זמן.
למרות שלא ניתן למדוד את מלוא השפעתו של מיזם ,ניתן להעריך באופן איכותי את היכולת שלו לשנות
דפוסי התנהגות ובכך להביא לצמצום בצריכת משאבי טבע .בהערכת כל מיזם יש להשוות חוזקות אל מול
חסמים ,כלומר לבחון את יכולת הגורמים המקדמים להתגבר על הגורמים המעכבים.

מטרות
מטרות השלב המקדמי המתואר בעבודה זו הוגדרו ע"י השותפות לקיימות אזורית כדלקמן:
● גיבוש רשימת משאבי סביבה לבחינה  -שאינם בתחומים הנסקרים במקביל ומחוץ לעבודה זו:
הפרדת פסולת למיחזור; עיבוד חקלאי; ותחבורה.
● איתור מגוון רחב של מיזמים  -מהארץ ומהעולם לצמצום צריכת משאבי סביבה ,שבהתארגנות
אזורית וללא תלות ברגולטור ברמה לאומית.

שיטת העבודה
הגדרת הצריכה
בעבודה זו נסקרו מקורות מידע הזמינים באינטרנט לאיפיון מיזמי צמצום צריכת משאבי סביבה .בפרט
אופיינו מדדי הקיימות במיזמים שבוצעו בפועל בישראל ובמקומות אחרים בעולם בעלי מאפיינים דומים
ככל האפשר למרחב הכפרי-עירוני בסביבות רמת הנדיב .צמצום צריכת משאבי הטבע הוגדרה בעבודה זו
לרמת צריכה שניונית ,כלומר מוצרי צריכה ,תהליך הייצור שלהם ותוצרי הפסולת שלאחר השימוש בהם.
משאבי הסביבה שנכללו בסקירה הם :דלקים מחצביים להפקת אנרגיה; מים שפירים; גידולי מזון; מתכות;
נייר; עץ; פלסטיק; בד; ונגזרותיהם .הרשימה המלאה של משאבי הטבע שגובשה בעבודה זו לאיפיון הצריכה
מובאת להלן:
דלקים מחצביים לאנרגיה

פלסטיק

בד

גידולי מזון

עץ

נייר

דשנים

מתכות

כל נגזרות החומרים

מים שפירים

אגרגטים לבניה ולתשתיות

השפעתו של מיזם יכולה להמדד בראייה מקומית ועדיין לכלול את ההשפעות הכלל אזוריות .לדוגמה ,מפעלי
המיחזור של נייר חדרה יכולים למדוד את שיעור מיחזור
הנייר במפעל מתוך צריכת הנייר המקומית של תושבי
חדרה במקום השיעור שמתוך צריכת הנייר הארצית.
בחישוב זה שיעור המיחזור המקומי יהיה גבוה בהרבה
( Weak
חלשה
קיימות
בגישת
מ.%100-
 ,)Sustainabilityניתן לקזז בין השפעות חיוביות
ושליליות של מיזמים ואף להמיר בין מדדים סביבתיים,
חברתיים וכלכליים ללא הגבלה .סקירה זו התמקדה
במדדים אובייקטיביים מתוך גישת הקיימות החזקה
( ,)Strong Sustainabilityכלומר מדידה של שיעורי
הפחתה בצריכה המקומית ללא קיזוז של השפעות
מתחומי קיימות שונים.

מבנה ועריכה
סקירת המיזמים המורחבת וסקירת הנושאים הראשונית
נערכו במבנים הבאים:

שם_המיזם
מקום:
תקופה:
סטטוס:
עלות כספית:

נושא_סקירה
מחוז/מועצה_מקומית/עיר
שנות_פעילות_המיזם
פעיל/מושהה/הסתיים
עלות_שנתית

אודות המיזם
קצר/תובנות/מהלכים_תומכים
תיאור:
גורמים_מקדמים
חוזקות:
גורמים_מעכבים
חסמים:
שותפי המיזם :האנשים_והגופים_השותפים

חשיבות הנושא
תיאור_הנושא_מדדים_ותועלות
סקירה ראשונית
תיאור_מיזמים_ותוכניות_בולטים
כיוונים להמשך הסקירה
רשימת_מיזמים_מחיפוש_ראשוני

מדדי הצלחה
מדדים_סביבתיים_ותועלות_מוחשיות

חיפוש המידע
הסקירה נעשתה באופן איטרטיבי .כיווני הסקירה הראשוניים התקבלו מהתייעצות עם צוות המומחים של
השותפות לקיימות אזורית ועם קהילות ידע בתחומים השונים של צריכת משאבי טבע ,אשר סייעו לחיפוש
באינטרנט .לאחר חיפוש מקוון בכיווני הסקירה הראשוניים ,נעשתה התייעצות נוספת עם צוות המומחים
וקהילות הידע לשם מיקוד כיווני הסקירה או הרחבתם וחוזר חלילה.

רחבה מיזמים סקירת

סביבה משאבי רשימת
לבחינה ראשונית

להמשך המלצות

ידע וקהילות מומחים צוות עם התייעצות

מקוון חיפוש
החיפוש המקוון נעשה באמצעות מנוע החיפוש  Googleבשפות עברית ואנגלית ,תוך שימוש באופרטורים
לוגיים לצמצום תוצאות החיפוש תוך הצלבת מונחים מרובי משמעויות .נסקרו גם קומץ של דפים בשפות
הולנדית וצרפתית .מילות מפתח ראשוניות שנהגו תוך התייעצות עם צוות המומחים וקהילות הידע ,הובילו
למונחים המקצועיים בתחומים הממוקדים שנסקרו .רשימה של מילות מפתח ומונחים מקצועיים ששימשו
לחיפוש המקוון בסקירה מובאים בפרק נספחים.

סקירת מיזמים
חנות מזון מושב The Grocery Clearance Center -
מקום :דלאס ,טקסס ,ארה"ב
תקופה :החל משנת 1993
סטטוס :פעיל
עלות כספית :אחד המומחים לתחום חנויות המזון המושב הוציא לאור מדריך יישומי להקמת חנות מזון
מושב המוצע למכירה ברשת ובחלקו זמין לצפייה בבלוג באתר הכותב .המדריך מלווה גם בתוכנה לניהול
עסק מסוג זה .להערכת אותו מומחה ,עלות הקמת חנות בגודל כ 280-מ"ר היא כ( $30,000-כ120,000-
ש"ח).

אודות המיזם
בארה"ב קיימות מאות חנויות מזון מושב ,וחלקן נמנות ברשימה שפורסמה בכתבה במגזין טיים .חשוב
להבדיל חנויות אלו מכלל חנויות המבצעים הקיימות בשוק המכונות בשמות שונים כגוןScratch & Dent, :
 Discount Groceryועוד (רשימה מפורטת בפרק חיפוש המידע ).באתר לשיווק סיטונאי פורסמה רשימה
חלקית של מספר ספקים ברחבי ארה"ב לחנויות המזון המושב .כתבת וידאו בנושא מציגה חנות אחת לדוגמה
ואת הרעיון בקווים כלליים.

חנות המזון המושב The Grocery Clearance Centerמשווקת עודפי מזון ומוצרי מזון שאינם בשיאם ,כגון
מוצרים ארוזים פגי תוקף וירקות ופירות בשלים מאוד ,כמתואר בכתבת מגזין פורבס אודות מזון מושב .כמו
כן ,משווקים בחנות זו גם מוצרי צריכה משלימים הנמכרים לרוב במרכולים ,שמקורם בעודפי ייצור ושיווק.
חנות מסוג זה הינה עסק כלכלי לכל דבר ,והיא איננה מפעל הזנה התנדבותי כדוגמת Greater Cleveland
 Food Bankשבאוהיו.

מוצרי המזון הנמכרים בחנות מגיעים ממרכז השבת מזון אזורי שממיין סחורה פגומה או בעלת תוויות פגות
תוקף ,ומפיץ לרשתות קמעונאיות רק פריטים המותרים לשיווק .ההובלה נעשית לרוב בערימת קרטונים
בשימוש חוזר על גבי משטחי הובלה ( .)Banana Box Palletsהחנות משווקת את המוצרים במחצית המחיר
המומלץ לצרכן לאותם המוצרים .באמצעות דף הפייסבוק העסקי שלה ,החנות מעדכנת באופן תדיר את
לקוחותיה על רענון הסחורה בחנות ,ומעודדת דיונים בין לקוחותיה בקבוצת הדיון הקהילתית שנפתחה
בעקבותיה.
השבת מזון ממניעים סביבתיים נעשית רווחת בשנים
האחרונות גם ע"י אנשים בודדים ,עפ"י אתר freegan.info
שמרכז כתבות בנושא משנת  .2005תחום זה מכונה בקרב
חברי הקהילה צלילת פחים ( )Dumpster Divingמכיוון
שנבירה באשפה ובסביבתה היא אמצעי איסוף המזון
העיקרי של אנשים אלו.
בדצמבר  2015הפרלמנט הצרפתי הצביע פה אחד בעד חוק
האוסר על השלכת מזון ופגיעה במזון שהושלך .נציג
הרפובליקנים  Jean-Pierre Decoolזעק במליאה כי:
"זריקת בגט אחד שקולה לריקון אמבטיה מלאה במים,
וקילו בקר שנזרק מבזבז  15מ"ק מים" .החוק קודם ע"י
 ,Arash Derambarshחבר מועצת אחד הפרברים של
פאריס ובן לפליטים מאירן ,שהשיג מעל ל740,000-
חתימות על עצומה בנושא.
ליוזם החקיקה יש כוונות להמשיך ולקדם את הנושא גם
בחקיקת האיחוד האירופי וברחבי העולם.

חוזקות:
●

●
●
●
●

ניצולת משאבי טבע  -המזון המושב נצרך במקום להיזרק לאשפה .בכך הוא מונע את הנזק הסביבתי
הנגרם מייצור מזון חלופי לאותו אדם שצרך אותו ,כמו גם את הזיהום שצפוי להגרם כאשר מזון
נפלט למטמנות פסולת.
מודל כלכלי סטנדרטי  -אעפ"י שהשיווק המושב אינו נפוץ בישראל ,השיטה נפוצה במספר מדינות
בעולם המערבי ,והמודל הכלכלי רק מעט שונה מזה של מרכול רגיל.
תועלת כלכלית לצרכן  -עסק זה מתפתח בתקופת שפל כלכלי ,אך הלקוחות ישארו נאמנים לו גם
בהתאוששות הכלכלה אם הוכיח יחס תועלת\עלות גבוה.
מגוון מתחלף  -יש אנשים שנהנים ממגוון המוצרים המתחלף בחנות ,ובעיקר צרכנים הרגילים לקנות
מוצרים עפ"י המבצעים המתחלפים בחנויות.
קהילתיות  -חנות זו שונה במהותה בכך שהיא מתבססת על הקונים הקבועים ליצירת מוניטין
ולפרסומים היומיים ולכן שואפת לגיבוש קהילתי של תושבי האזור.

חסמים:
● חקיקה  -יש לבחון באיזה היקף החוק מאפשר ממכר מזון מושב .תקנות משרד הבריאות בישראל
מחמירות במיוחד ,וקיים גם מגוון רחב של תקנות עזר מקומיות שכדאי לבחון .ניתן להעזר בחקיקה
היעודית ובהנחיות להשבת מזון שנעשתה ע"י מספר גופים ברחבי בארה"ב ובהם :הנחיות מקיפות
לתוכניות השבת מזון מטעם ועדה רב-משרדית להשבת מזון (  CFP),מנהל המזון והתרופות הלאומי
( FDA),משרד הבריאות של מדינת ארקנסו ,משרדי החקלאות במדינות ג'ורג'יה ,מיין ,וניו-יורק ,
מחוז לוס אנג'לס ועוד .כמו כן ,כדאי לסקור את החקיקה החדשה בצרפת בנושא.

● איכות  -המוצרים המשווקים בחנות מזון מושב עשויים בעלי פגם הנראה לעין ולעיתים קרובות אף
באיכות ירודה ביחס למוצרים המשווקים במרכול רגיל.
● ארעיות  -אנשים מסויימים יעדיפו מלאי מוצרים קבוע על פני ההיצע האירעי שבחנות מסוג זה.
שותפי המיזם:
לכל החנויות שנסקרו לעיל יש בעלים פרטיים.

מדדי הצלחה
בסקירה משפטית מקיפה שנעשתה בנושא השבת מזון בארה"ב מצוין כי  21%מהפסולת בארה"ב היא שארי
מזון וכמחצית מכמות זו נוצרת בשלב השיווק .הפחתה של כ  15% -מבזבוז המזון בארה"ב יכולה להזין 25
מיליון אנשים.
ניתן להמיר את בזבוז המזון למשאבי הטבע הדרושים לייצור מזון חלופי ,כפי שהעריך המכון העולמי
למשאבים ,וכך לכמת במדדים את החיסכון במשאבים :קרקע ,אנרגיה מדלקים מאובנים ,מי שתייה ועוד.
ניתן גם להעריך את התועלות הכלכליות של כל אחד מהמשאבים ובכך ליצור מדד שקול כסף לחסכון.
חנות השבת מזון זה עשויה להוזיל משמעותית את עלות סל הקניות הכוללת לצרכן .המוצרים בחנויות מזון
מושב בארה"ב משווקים לרוב לצרכן במחצית ממחיר אותם מוצרים בחנות רגילה.

מיחזור אלקטרוניקה Ecommunity -
מקום :פארק תעשיות משגב תרדיון
תקופה :החל משנת 2007
סטטוס :פעיל
עלות כספית :עמותת  IVNהמלווה את המיזם משנת  2012מדווחת באתרה בכל שנה החל מ2011-על
הכנסות ,מספר עובדים ,שיעור העובדים בעלי צרכים מיוחדים ושכרם השעתי .בשנת  2015ההכנסות
צפויות להסתכם בכ 5-מיליון ש"ח ובמפעל הועסקו  72עובדים מהם  54בעלי צרכים מיוחדים .השכר
ששילמה חברת 'אקולוגיה לקהילה מוגנת' עד לספטמבר  2015הסתכם בכ 4.5-מיליון ש"ח .דמי הטיפול
שגובה תאגיד אקומיוניטי עבור כל אחד מסוגי הפסולת האלקטרונית ,עשויים לסייע בתחשיבי כדאיות
למיזמים בתחום.

אודות המיזם
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ממבוסס על ההוראות המחייבות של המועצה
האירופאית בנושא פסולת אלקטרונית ( )WEEEמשנת  ,2002ותחולתו מחודש מרץ  2014ומחייבת את
הגופים הבאים :היצרנים ,היבואנים והמשווקים של ציוד
אלקטרוני וכל הגופים שאחראיים לפינוי פסולת אלקטרונית.
בהגדרות החוק נקבעו יעדי המיחזור באחוזים ,הוראות
מפורטות למערך המיחזור וההתקשרות בין הגופים השונים
והחובה לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בהסתמך על
'חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' משנת .1998
בעקבות החוק קמו גופים רבים בישראל לטיפול בפסולת
אלקטרונית ,המשלבים בעלי מוגבלויות בפס הייצור ,אך רק
 2גופים הוסמכו כגוף יישום מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה,
והם תאגיד מ.א.י וותאגיד אקומיוניטי.
תאגיד אקומיוניטי הוא שותפות של חברת 'אקולוגיה לקהילה
מוגנת בע"מ' אשר בבעלות מלאה של מר דני קוגן ותאגיד
 ERPהמפעיל גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית ב-
 17מדינות ברחבי אירופה .היזם דני קוגן הקים בשנת 2007
את מפעל אקומיוניטי
במסגרת חברת 'אקולוגיה לקהילה מוגנת' ,תחילה בקיבוץ יסעור
ובהמשך עבר לפארק תעשיות משגב תרדיון .זהו מיזם סביבתי וחברתי
כאחד ,בו פסולת אלקטרונית מושבת בחלקה לשוק כמוצר צריכה ע"י
הרכבה של חלקי מחשבים תקינים המשלימים זה את זה לכדי מחשבים
תקינים .שאר החלקים התקולים מפורקים לגורמים ,כאשר רכיבים
שמישים כגון ברגים ורכיבים חשמליים ממויינים ונעשה בהם שימוש
מחדש ,ושאר הרכיבים שאינם שמישים ממוינים עפ"י סוג החומר ממנו
הם עשויים ונשלחים למפעלי מיחזור מתאימים.

הפן החברתי של המיזם הוא שהביא את היזם דני קוגן ,אב לילד עם צרכים מיוחדים ,להקים את המיזם
המשולב ולקדם בחקיקה בכנסת את הסעיף המקנה תמיכה ממשלתית לעסקים שישלבו בעלי מוגבלויות
בכוח העבודה שלהם .חברת 'אקולוגיה לקהילה מוגנת' משלבת בהעסקה ישירה כ  50 -עובדים בעלי צרכים
מיוחדים בפארק התעשיה משגב-תרדיון ומעל ל 100-עובדים נוספים ברחבי הארץ במסגרת שיתופי פעולה.
בעלי המוגבלויות מהווים כ  75% -מכלל העובדים במפעל .העובדים מקבלים הכשרה מקצועית איכותית
שמאפשרת להם להשתלב בתעשייה כעובדים איכותיים .המחשבים המושבים במיזם משווקים לעמותות
ולמעוטי יכולת כלכלית החל ממחיר סמלי של כ 200-ש"ח ועד למחירי שוק תחרותיים ,מה שמביא לתוצר
חברתי נוסף מהמיזם.

דוגמה נוספת לגישה החברתית של המיזם היא שיתוף הפעולה עם מכללת בראודה לשיפור התנאים הפיסיים
לעובדים בסביבת העבודה במפעל .לאחר מספר ראיונות עם העובדים ותצפיות שטח מקצועיות ,סטודנטים
בקורס 'תכן הנדסי' במכללת בראודה יצרו עמדת עבודה מותאמת לפעולות המבוצעות ע"י העובד ,וכמו כן
הוכנסו לפס הייצור כלי עבודה משוכללים ונהלי עבודה למניעת נזקי בריאות ארוכי טווח .השיפור בתנאי

העבודה מגביר את הבטיחות ואת בריאות העובדים במקום העבודה ,ובד בבד מייעל את התהליכים בפס
הייצור.
המיזם הרחיב את התמהיל העסקי שלו וכיום מציע מגוון מוצרים איכותיים של חומרת מחשב ,כמו גם
שירותי מיחשוב ,תיקון חומרה ,השמדת מידע דיגיטלי ,לוגיסטיקה מתקדמת המותאמת לצרכי חברות הייטק
ואפילו אביזרי אופנה .הצלחת המיזם ,כבר מראשיתו בקיבוץ יסעור ,הביאה לפתיחת מרכז מיחזור נוסף
באזור עמק_המעיינות .לתאגיד אקומיוניטי שורה ארוכה של שיתופי פעולה פוריים שהגבירו את ההשפעות
הסביבתיות והחברתיות של המיזם והרחיבו אותו לכל קצוות הארץ.
הפוטנציאל הכלכלי שבטיפול בפסולת אלקטרונית הביא חברות
נוספות להיכנס לשוק ,ואלו מחוייבות לפעול בשיתוף עם אחד
מהתאגידים שהם גוף יישום מוכר .המתחרה היחידי כיום של
תאגיד אקומיוניטי שהוא גם כן גוף יישום מוכר הוא תאגיד מ.א.י.
בראש הדירקטוריון שלו מכהן השר להגנת הסביבה לשעבר שלום
שמחון,
לשעבר
חבר כנסת
מטעם
מפלגת
העבודה,
ובדירקטוריון חברה גם מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה לשעבר
ד"ר מרים הרן .תאגיד מ.א.י עתר לבית הדין הגבוה לצדק (בג"ץ) במאי  2015והאשים את המשרד להגנת
הסביבה בהתרשלות באכיפה ואת תאגיד אקומיוניטי בטיפול בפסולת ממקורות שאינם בתחולת החוק.
רבדים פוליטיים האופפים את תחום מיחזור הפסולת האלקטרונית עשויים להשפיע על התחרות העסקית.
החברה הגדולה בישראל להעסקה ושיקום של אנשים עם מוגבלות ,הפועלת גם בתחום הטיפול בפסולת
אלקטרונית בשיתוף עם תאגיד מ.א.י ,היא החברה הממשלתית המשקם שנוסדה בשנת  1958ומעסיקה כיום
בתעשייה כ 2,700-עובדים בעלי מוגבלויות .בשנת  2008מונה פעיל מרכז מפלגת העבודה ,ליאור שטרסברג,
כמנכ"ל המשקם והוא כיהן בתפקיד  8שנים .
קבוצת אולטרייד הפועלת גם היא בשיתוף עם תאגיד מ.א.י ,מטפלת בפסולת אלקטרונית בגישת האוטומציה
במיחזור אשר מפחיתה משמעותית את כוח האדם הדרוש בפס הייצור ומגדילה את תפוקו .החברה מצהירה
כי היא הסוחרת הגדולה בישראל לחומרה אלקטרונית .מנכ"ל חברת אולטרייד ,גדי רייכמן ,הפעיל לחץ על
הרשויות כדי למנוע את הברחת הפסולת האלקטרונית אל מחוץ לתחומי ישראל בניגוד לחוק .ביולי 2015
תוקן החוק כך שימנע מהתעשייה למסור פסולת אלקטרונית למי שאינו גוף יישום מוכר.
חוזקות:
●
●
●
●
●

השלביות המתוכננת בתהליך המיחזור מאפשרת השבה מירבית של מוצרים תקינים לשוק ,ומטפלת
בשאר הפסולת עפ"י עקרונות מיחזור בר-קיימא.
למיזם מגוון תוצרים כלכליים שאינם גורעים זה מזה ושמתווספים יחדיו.
ההכשרה המקצועית וההעסקה הישירה כעובדים שווים במפעל מקדמת את בעלי המוגבלות מנטל
חברתי לעובדים מועילים לכלכלה.
נציגות תעשיינים שאינם בניגוד עניינים בדירקטוריון התאגיד מקנה לו עוצמה במערכת הכלכלית.
המיזם משלב היטב מגוון תחומי קיימות ,ובהם :סביבה ,חברה וכלכלה.

חסמים:
● החסכון במשאבים בא על חשבון היעילות הכלכלית של מפעל המיחזור התלוי בתמיכה התקציבית
של המדינה.
● הפן הפוליטי של תחום המיחזור בכלל ומיחזור הפסולת האלקטרונית בפרט עשוי לפגוע גם במיזמים
סביבתיים גרידא בתחום.
● איסוף הפסולת האלקטרונית המופרדת מוסיף מורכבות מערכתית לתושבים.
שותפי המיזם :תאגיד אקומיוניטי הוא שותפות של חברת 'אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"מ' אשר בבעלות
מלאה של מר דני קוגן ותאגיד  ERPהמפעיל גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית ב  17 -מדינות
ברחבי אירופה .שותפים עקיפים למיזם הם המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה ומשרד הרווחה
והשירותים החברתיים.

מדדי הצלחה
החוק מגדיר יעדים ברורים למדד שיעור הפסולת האלקטרונית שתדרש להיות ממוחזרת בישראל בכל אחת
מהשנים הקרובות כאשר המדד גדל בהדרגה מ %15-ועד  %45מכלל פסולת זו .תאגידי המחזור מחוייבים
בדיווח לתעשייה ולרשויות המפקחות אודות מדד המיחזור שהושג בכל תקופה.
בשנת  2010יוצרו בישראל  85,000טון פסולת אלקטרונית ,וזו מהווה במשקלה כ  0.5 -אחוז מכלל הפסולת
שיוצרה בישראל בשנת  .2013חוקרים מאוניברסיטת תל אביב העריכו כי בשנת  2012הושלכו בישראל
 200-150אלף טון פסולת אלקטרונית.

בשנת  2012הועברו למפעלי מיחזור פסולת
אלקטרונית כמות של  26,000טון ,המהווה כ -
 5%מכלל הפסולת הממוחזרת באותה שנה וכ -
 30%מכלל הפסולת האלקטרונית (בהתבסס על
נתוני  .)2010דירוג שיעור המיחזור של אזורים
שונים הוא גם כן מדד שכדאי לבחון.
מנכ"ל תאגיד אקומיוניטי ,צחי עין גל ,הכריז כי
הם אחראים למיחזור  9,000טון פסולת
אלקטרונית בשנת הפעילות הראשונה של
החברה ,והוחזרו לייבואנים  770,000ש"ח
שמהווים  10%מדמי הטיפול בפסולת ששולמו.

אחוז מקבלי קצבאות הנכות המועסקים בשוק
העבודה הישראלי הוא נמוך במיוחד ביחס למדינות
ה OECD-ועמד על כ 20% -בלבד בשנת  2008ו-
 26%בשנת  .2014הצלחת מיזם יכולה להמדד
באחוז מבעלי הנכות באזור מסוים המועסקים בו
או במספרים מוחלטים.
מכיוון שהמיזם תלוי כיום מבחינה כלכלית במימון
המדינה ,ניתן לראות כהצלחה גם את העצמאות
הכלכלית של העסק או העמותה ,כלומר שיעור
המימון העצמי של המיזם ממכירות.
פסולת אלקטרונית מאופיינת באחוז גבוה של מתכות שניתן למכור למפעלי מחזור .עקב כך ,באזורים עניים
קיים נוהג של הצתת פסולת מסוג זה לשם הפקת המתכת מתוך הפסולת .החלק הבעיר בפסולת מורכב
בעיקר מפלסטיק שמאופיין בערך היסק גבוהה (חומר קל לבערה) ,אך בשריפתו הוא פולט גזים רעילים
הפוגעים קשות באיכות האוויר בסביבה הקרובה ותורמים לאפקט החממה .ייתכן כי מספר ההצתות של
אתרי פסולת אלקטרונית המדווחות למוקדי החירום באזור המיזם הוא מדד המעיד על הצלחתו ,אך עלול
להיות קשה לסנן את הדיווחים המתאימים אם לא יהיה שיתוף פעולה מצד
הרשויות.

מעבדת ייצור קהילתית FabLab -
מקום :בוסטון ,מסצ'וסטס ,ארה"ב
תקופה :החל משנת 2001
סטטוס :פעיל
עלות כספית :עלות הקמת  FabLabמוערכת ע"י ארגון  FabLabהעולמי בכ( 60,000$-כ 240,000-ש"ח),
עבור קניית ציוד וחומרים .מחקר ניהולי שסקר מעבדות  FabLabברחבי העולם ,מצביע על עלות תפעול
בטווח  120-30אלף  480-120( €אלף ש"ח) בשנה ,כתלות במודל העסקי ובמשאבים הזמינים .מחקר המשך
דן בסוגיות הניהול של מיזם שכזה.

אודות המיזם
בשנת  2001הקים  Neil Gershenfeldאת המכון לביטים ולאטומים ( )CBAבמכון הטכנולוגי של
מסצ'וסטס ( ,)MITבמימון של כ 14-מיליון  $מהקרן הלאומית למדע של ארה"ב ( .)NSFמטרת המכון הייתה
מראשיתו לבחון את הקשר בין עולם המידע הדיגיטלי לעולם המוחשי .בהרצאה אודות המיזם משנת ,2006
מתאר פרופסור  Gershenfeldכיצד התפתחה מבחינה ארגונית רשת מעבדות הייצור או בשמה הרווח
( FabLabקיצור של  ,)Fabrication Laboratoryכחלק מהותי מהמחקר במכון ,וכמיזם חינוכי בינלאומי.
מעבדת ה FabLab-הראשונה הוקמה במכון  CBAלמימוש רעיונות מחקריים ,ובעקבותיה גם הושק בMIT-
קורס בשם "כיצד ליצור (כמעט) כל דבר" ,המתבסס על המעבדה.

מעבדות  FabLabמורכבות ממספר רכיבים מהותיים ,המאפשרים ייצור של מגוון רחב של מוצרים חדשניים
ליזמות ולפתרון בעיות ממוקדות והם :מדפסת תלת-ממד ( ;)D printer3מכשירים ממוחשבים לחיתוך או
לצריבה של יריעות חומר בלייזר ,בפלסמה ,בסילון מים או בלהב; כרסומות דיגיטליות ( )CNCבמגוון גדלים

ורמות דיוק; חותכן שלטים ( ;)Signcutterוכלים לתכנות ,הרכבה ובדיקה של שבבים אלקטרוניים מהירים
וזולים .מגוון כלים עדכניים שבשימוש המעבדות מפורט ברשימת כלים מומלצים של הקהילה העולמית.

מספר מעבדות  FabLabפועלות לקידום מיזמים סביבתיים מובהקים ,כגון מיחזור פסולת אלקטרונית
להרכבת מחשבים בעיר דקר בירת סנגל ,ושלל המיזמים של מעבדת  FabLabברצלונה .מעבדת FabLab
אחת שראוייה לציון בהקשר השותפות לקיימות אזורית היא  Sustainable South Bronxאו בקיצור .SSBx
עמותת  SSBxקמה בשנת  2001במטרה לשקם את רובע דרום-ברונקס בעיר ניו-יורק מבחינה כלכלית,
סביבתית וחברתית .בשנת  2007הוקמה המעבדה הניידת של  ,MITאו בשמה הרשמי ,Mobile FabLab
במטרה להנגיש את טכנולוגית המעבדה לקהילות מרוחקות ,וכדי לאפשר להן לייסד מעבדות FabLab
מקומיות.

ארגון  SSBxהיה בין הראשונים שזכו לשיתוף פעולה עם המעבדה הניידת .על בסיס שיתוף הפעולה עם
 ,MITזכתה מעבדת  SSBxלמענק קרן  MacArthurשמימן את התוכנית החינוכית במסגרת .FabLab
הרעיון היה לקשר בין אומנים לבין תלמידים בשכונה שזכו לליווי צמוד בתהליך היצירתי ,בנסיון לחזק את
הזיכה לטכנולוגיה ,למערכת החינוך ולבעיות סביבתיות .במעבדת  SSBxעודדו את התלמידים להגות
חדשנות סביבתית וליצור באמצעות חומרים משומשים למיחזור .המיזם פעל במשך  6שנים עד להפסקתו
בשנת .2012
בשנת  2015כבר מנתה הרשת העולמית  585מעבדות  ,FabLabמתוכן  3מעבדות בישראל הפועלות תחת
המוסדות הבאים :המרכז לאמנות דיגיטלית בחולון ,בית הנסן בירושלים והמדעטק בחיפה .מלבד המוסדות
המוכרים ע"י רשת  FabLabשל  ,MITקיימות בישראל מעבדות נוספות בגישה דומה של הנגשת טכנולוגיות
הייצור לציבור הרחב ,כגון רשת מעבדות  XLNומעבדות עצמאיות נוספות מייסודה :מונא במג'ד אל-כרום,
 Haifa3Dבמכללת תלתן בחיפה ,ירושלאב במכללת מוסררה בירושלים ואידאהטק במכללת עתיד בקריית
מוצקין.
מבין מעבדות הייצור הקהילתיות בישראל ,כנראה המעניינת ביותר בהקשר של השותפות לקיימות אזורית,
היא מונא (פירוש השם בערבית" :משאלה") שבגליל המערבי .המעבדה הושקה בשנת  2013ביישוב סכנין
ונחנכה במעמד צ'רלס בולדן ,ראש סוכנות החלל האמריקאית ( .)NASAעקב הפגנת עוינות מצד מספר
תושבים בסכנין ,בשנת  2014הועתקה פעילות המעבדה ליישוב מג'ד אל-כרום .נשיא המדינה לשעבר ,מר
שמעון פרס ,תמך במיזם בסרטון בו הוא משבח את המיזם החדש ואת היזם שלו ,אסף ברימר .בשורת
המברכים גם אנשי חינוך ומספר יזמים ,שבראשם התעשיין המוערך סטף וורטהיימר ,שנכדו אורן הרפז מכהן
כיושב ראש הדירקטוריון של מרכז מונא .תמיכת משפחת ורטהיימר הביאה לכך שהחברות 'קוליברי'
שבראשה עומד הרפז ,ו'ישקר' שבבעלות המשפחה ,משמשות כבסיס טכנולוגי תומך במרכז .בנובמבר 2014

המיזם קיבל דחיפה חיובית בקמפיין גיוס המונים מוצלח לציוד המעבדה ,שהביא לתרומות בסך מעל ל-
 60,000ש"ח .למרכז מונא יש כיום מספר שלוחות ברחבי הגליל שמתפרסות עד לקרית שמונה.
חוזקות:
●
●

●
●
●

גיבוש קהילה מקומית
בשיתוף כלל המגזרים.
המיזם מאפשר לקהילה
פתרונות
למצוא
לבעיות
שמותאמים
המטרידות
המקומיות
ביותר.
יצירת חממה לחדשנות
סביבתית.
שיתוף רעיונות ודוגמאות
בקהילה בינלאומית רחבה.
תרומה לתחומי קיימות
רבים ובהם :מיחזור ,חברה,
חינוך ויזמות טכנולוגית.

חסמים:
● עלות ההקמה גבוהה.
● השפעת מעבדת  FabLabעל הקטנת הצריכה של משאבי סביבה היא לרוב עקיפה.
שותפי המיזם :רשת  FabLabנמצאת תחת חסותה של  ,MITוהמעבדות מוקמות לרוב בתוך מוסדות חינוך
טכנולוגיים שהם השותף המקומי.

מדדי הצלחה
בבואנו לבחון את התועלת הסביבתית של  FabLabיש להסתכל על מיזם זה כתשתית לפעילות יצירתית,
מעין חממה טכנולוגית שבהכוונה נכונה יכולה להעלות פתרונות יצירתיים לבעיות סביבתיות מקומיות.
אעפ"י שקיימות צורות רבות לחממה טכנולוגית FabLab ,היא כנראה המתאימה ביותר לקידום חדשנות
סביבתית ,כפי שמוסבר במאמר משנת  2015ובפרסום הבנק העולמי משנת .2014
הספר  FabLab: Of Machines, Makers and Inventorsמביא לדוגמה (החל מעמוד  )234את המיזם של
 Ashish Gawadeבהודו ,שצמח מתוך מעבדת  FabLabמקומית .חברת  BOPEEIשהתפתחה מהמיזם שמה
לה למטרה למצוא פתרונות אנרגיה ברי-השגה ולקדם חדשנות סביבתית.
באופן כללי ,טכנולוגיות הייצור הדיגיטלי מאפשרות הפחתה משמעותית בחומרי גלם בייצור מוצרי צריכה,
הודות ליכולת הייצור המרחבית ( )D3והודות לאופטימיזציה מתמשכת בשיתוף קהילת יוצרים רחבה .כמו
כן ,שיטות הייצור החדשניות פורצות את גבולות הייצור התעשייתי ומאפשרות התנסות בשימוש בחומרים
שונים כחלופות לחומרי הגלם המסורתיים .מעבדות ייצור רבות מדגישות את השימוש בחומר ממוחזר ככל
הניתן ,ומשתמשות פעמים רבות ככל האפשר במשאבים הדלים העומדים לרשותן כמודגם
לעיל.

מיפוי עצי פרי
מקום:

תל אביב ,ישראל

תקופה:

החל משנת 2013

סטטוס:

פעיל

עלות כספית:

המיזם התנדבותי ומשתמש רק בכלים חופשיים באינטרנט

אודות המיזם
מיזם מיפוי עצי הפרי התחיל כאשר  3צעירים בתל אביב מצאו עצמם קוטפים פירות ברחבי העיר לעיתים
תכופות ,עפ"י כתבה בעיתון הארץ .מחירי הפירות המאמירים דחפו את  3החברים לבסס חלק ניכר מצריכת
הפירות שלהם על קטיף מהעצים שבמרחב הציבורי .בשנת  2013מוביל המיזם ,עדן צרור ,למד על האפשרות
הפשוטה למיפוי באמצעות מפות גוגל והפך את המידע שנאסף לציבורי במפת עצי הפרי .

לאחר שהמיזם זכה לחשיפה נרחבת בעיתונות בתחילת שנת  ,2014המפה שודרגה לגרסה מעודכנת בעלת
מקרא מפה דו ממדי של צורה וצבע ,עם סמלילים שונים לכל עץ וסולם צבעים המציין את לגיטימיות הקטיף
מאותו עץ .במרץ  2015פעילי גינת פלורנטין הצטרפו למיזם וכיום הם מנהלים אותו למעשה .שיתוף הפעולה
והמשך החשיפה בתקשורת המקוונת סייעו למיזם להרחיב את פעילותו ולגרוף לעזרתו פעילים נוספים
המעדכנים את מנהלי המיזם על ממצאים חדשים בשטח באמצעות טופס מקוון.

נעשו בארץ נסיונות נוספים למיפוי עצי פרי ברמה השכונתית ,אך נראה שאלו לא עמדו במבחן הזמן ,כגון
מפת פרי טבעון שכנראה לא תוחזקה היטב מאז השקת המיזם בפיסבוק בשנת .2013
המערכת הגדולה בעולם למיפוי עצי פרי היא מיזם  Falling Fruitשמייסדיו הקימו עמותה באותו שם
בקולורדו ,ארה"ב .המערכת שהצליחה לגייס  15,000$בקמפיין גיוס המונים ,תורגמה במלואה ל 5-שפות
ובתהליכי תרגום למספר שפות נוספות ,וכוללת נכון להיום כ 800,000-עצים וצמחי מאכל מ 1,300-מינים
שונים שנאספו מתוך  284מאגרי נתונים המקושרים במערכת המידע ,בשיתוף קהילות ליקוט .המערכת כולה
נכתבה בקוד פתוח ,וניתן להוריד את כל קבצי המערכת ואת מאגר הנתונים המלא בלחיצת כפתור לשימוש
חופשי שאינו מסחרי ,בכפוף לזכויות היוצרים המשותפות ,גם עבור האפליקצייה התואמת שפותחה
לטלפונים ניידים.

מיזם עצי מורשת של השותפות לקיימות אזורית פועל למיפוי עצים ותיקים ,וייתכן שכדאי לשלב בו גם
מיפוי משולב אך נבדל לעצי פרי באזור.

חוזקות:
●
●
●
●
●
חסמים:

קטיף הפירות שבשטח הציבורי מפחית צריכת פירות מחקלאות מחד ,ומונע את ליכלוך הרחובות
ומפגעי תברואה מאידך.
מידע עדכני מתקבל מכלל ציבור המשתמשים ,ובכך מקל את ניהול המפה ושומר על עדכניותה.
עלות ההקמה והזמן הדרוש לתחזוק המיזם אינו רב.
המערכת העולמית מוכנה לשימוש וניתנת גם להעתקה לשם יצירת מפה נפרדת וייחודית.
שילוב המידע במערכות מפוי עצים של הרשות עוזרת במניעת כריתה לא חוקית של עצים.

● עצים שבגינות פרטיות יכולים להכלל במיפוי ע"י הצהרת כוונות בטופס המקוון ,אך הכללתם עשויה
להוות סיכון משפטי למיזם.
שותפי המיזם :המיזם הוקם ע"י עדן צרור ,אודי אלנברג ודניאל ברזילי .המידע למיפוי מדווח ע"י כלל
המשתמשים ,ועריכת המפה נעשית ע"י מנהלי המיזם.

מדדי הצלחה
כל פרי שנאכל מעץ שבמרחב הציבורי מקטין את צריכת המזון מחקלאות מתועשת ומונע את שרשרת הייצור
והשיווק המזהמת שכרוכה בקנייה במערכת הקמעונאית הרווחת.
המיזם צפוי למנוע כריתה לא חוקית של עצי פרי ולחסכון בעלויות תברואה.
על גבי מפת גוגל מצויין באופן גלוי מניין הצפיות בה ,שהסתכמו בכ 11,000-צפיות למפה הישנה ועוד כ-
 19,000צפיות במפה העדכנית נכון לינואר .2016
עד סוף שנת  2015מופו במיזם  640עצי פרי ברחבי תל אביב יפו.

שוק פשפשים לאומי Vrijmarkt -
מקום:

הולנד

תקופה:

החל משנת 1885

סטטוס:

פעיל

עלות כספית:

הפסד מע"מ ממכירות של כ 330-מיליון  1.3( €מיליארד ש"ח) ועלויות תפעול לרשויות

אודות המיזם
יום המלך ,או  Koningsdagבהולנדית ,הוא חג לאומי להוקרת משפחת המלוכה מצד נתיני הממלכה
ונהפוכהו .חג זו הוכרז בשנת  ,1885במלאת  5שנים להולדתה של הנסיכה  ,Wilhelminתחילה בשם יום
הנסיכה .החג נוצר באופן יזום ע"י הסיעה הליברלית בממשלת הולנד ,כדי לקדם אחדות לאומית ופיוס.
בשנת  1890הוכתרה הנסיכה למלכת הולנד ושם החג שונה בהתאם ליום המלכה .בעקבות ההכתרה מסורות
החג התרחבו והוא נחגג ברציפות מאז ועד היום בכל רחבי ממלכת הולנד ,מלבד בשנות הכיבוש הנאצי בהן
החג נאסר .בשנת  2013הוכתר מלך הולנד ובהתאם שונה השם ליום המלך.

אחד הסממנים הבולטים של יום המלך הוא שוק הפשפשים החופשי ,שנקרא בהולנדית  .Vrijmarktביום
זה מכירת רחוב בכל רחבי הולנד מותרת ופטורה ממע"מ .דבר זה מביא מיליוני אנשים להשתתף בשוק
החפצים המשומשים הגדול בעולם.
השוק החופשי מהווה כלי חינוכי ,וילדים רבים
נוטלים בו חלק פעיל תוך מכירת חפציהם האישיים
שאינם עוד בשימוש .מכיוון שהמיקוח מחויב
במסורת השוק ,מקובל לבצע מול ילדים מיקוח
הפוך ,בו מבוגרים מנסים להעלות את המחיר ועל
הילדים להתעקש להורידו קרוב ביותר למחיר
שהציעו בתחילה.
סממן נוסף הוא הביגוד הכתום שנוהגים ללבוש כל
אזרחי הולנד לציון בית המלוכה ה"כתום"
( .)Orange-Nassauהגוון האחיד ,המכונה גם
"הטירוף הכתום " (Oranjegekteבהולנדית) מקנה
אווירה ייחודית לשווקים ברחבי הממלכה.
שוק אחר הראוי לציון הוא
First Monday Trade
Daysשבעיירה קנטון
בטקסס ארה"ב .העיירה
מונה  5,000איש בלבד ,אך טוענת לתואר שוק הפשפשים הפתוח הגדול בארה"ב
הפועל בעקביות .השוק נוסד בשנות ה 50-של המאה ה 19-כאשר השופט האזורי
הגיע ביום שני הראשון בכל חודש לבצע משפטים זריזים ולבצע הוצאות להורג
בתלייה פומבית .הארוע משך צופים מרחבי האזור ,כמו גם סוחרים רבים שהציעו
לקהל את מרכולתם .השוק התרחב מעבר לקיבולת שהתאפשרה בכיכר המרכזית בו
נערך ,ובשנת  1965העירייה רכשה קרקע ייעודית להמשך קיום המסורת .שוק First Monday Trade Days
בקנטון משתרע כיום על פני  2קמ"ר ,ופועל למשך  4ימים עוקבים בתחילת בכל חודש ,במהלכם באים כ-
 400,000-100,000מבקרים לקנות מ 6,000-הדוכנים הפזורים על שטח נרחב .הארוע מוכוון למשוך תיירות
לעיירה ,ובמקביל אליו משווקות אפשרויות האירוח באזור.

יש להבחין בין שווקים חופשיים לבין ירידי מכירות שמורכבים לרוב מעסקים פרטיים והכניסה אליהם
בתשלום .דוגמה ליריד מכירות שכזה הוא יריד  Northlandבאדמונטון ,קנדה ,הטוען לכתר שוק הפשפשים
הגדול בעולם ,למרות שהוא מורכב ברובו מחנויות ,הכניסה אליו מותנית בתשלום של  15-5דולר קנדי והוא
מאכזב מבחינת היצע החפצים עפ"י מספר חובבי שווקים.

חוזקות:
●
●
●
●
●
●
חסמים:

שוק פשפשים של כלל התושבים משנה את המוסכמות החברתיות לגבי צרכנות.
צפויה הפחתה ניכרת בצריכה של מוצרים המשמשים למשך מספר שנים.
בשוק הפשפשים קיים תמריץ כלכלי למוכרים ולקונים כאחד.
אווירת השוק מפחיתה חסמי תקשורת ומסייעת לגיבוש קהילה.
מסורת רב שנתית במקום קבוע תורמת להעצמת מורשת תרבותית מקומית.
היריד החגיגי מהווה מוקד משיכה תיירותי שמכניס רווחים כלכליים ניכרים לאזור.

● למאפיין התרבותי השפעה מכריעה על ההחלטה אם לקחת חלק בשוק פשפשים.
● כל שוק פשפשים טומן בחובו עלויות תפעול גבוהות לרשויות.
● השווקים שנסקרו הם בעלי מסורת ותיקה ,וייתכן שיקח זמן רב להתנעת מיזם מוצלח בתחום.
שותפי המיזם :מרבית תושבי הולנד ,הרשויות המקומיות ומשפחת המלוכה.

מדדי הצלחה
סקר בנק  INGההולנדי משנת  2015העריך כי רבע ( )27%מתושבי הולנד מוכרים חפצים משומשים
בשווקים החופשיים ברווח ממוצע של כ ,€90-וכמחצית ( )57%מהתושבים משתתפים בארוע הקניות
החגיגי .סך כל ההכנסות ביום זה מוערך בכ 330-מיליון  ,€מתוכם  120מיליון מושקעים בסחורה בצבע
כתום המסמלת את היום החגיגי.
סקירת המניע העיקרי של המוכרים בשוק החופשי
מראה כי רק  42%מהם עושים זאת לשם רווח
כספי 28% ,מונעים מהנאה צרופה ו  12% -פועלים
מתוך רצון לחסכון במשאבי סביבה 38% .מהקונים
משתתפים בארוע הקניות כדי להנות מהאווירה
הייחודית ורק  33%מהקונים מצפים למצוא שם
עסקאות משתלמות.

הספריה השיתופית
מקום:

חיפה ,ישראל

תקופה:

החל משנת 2015

סטטוס:

פעיל

עלות כספית:

המיזם התנדבותי

אודות המיזם
קיימות דוגמאות רבות לספריות קהילתיות זעירות המבוססות על תרומת ספרים ומבנים לאחסון הספרים
במרחב הציבורי.

בחיפה הוקמה לאחרונה הספריה השיתופית ,שהוא למעשה מיזם אינטרנטי לשיתוף ספרים מודפסים מבית
לבית .בדומה לשיתוף קבצים ברשתות תקשורת מחשבים ( ,)Peer to Peerהספרים בספריה השיתופית אינם
מאוחסנים במקום אחד ,ואחריות הספרן מבוזרת בין כלל השותפים .המיזם מרכז את כלל הספרים במסד
נתונים מרכזי ומאפשר חיפוש בקטלוג הספרים הזמינים להשאלה ,כאשר מיקום הספר המוצג הוא ביתו של
המשתמש שמציע את הספר להשאלה.

המיזם העסקי  Sharingdaisשהוקם בשנת  2014בהודו ע"י צמד
יזמים ,מקשר בין אנשים פרטיים ומאפשר להם לספק זה לזה
שירותים בתשלום באמצעות מערכת סליקה .השירותים באתר
נחלקים ל  3 -תחומים :השכרת ספרים; הזמנות מזון ביתי;
ושירותים מקצועיים .האתר פועל במאות קהילות המרוכזות ב -
 6ערים ברחבי המדינה ,והשימוש בו בחינם.
מיזם  BookCrossingשהוקם בשנת  2001באיידהו ,ארה"ב ,דוגל בשיטה שונה
לשיתוף ספרים ,ולפיה ספרים צריך "לשחרר" לאחר שנקראו .משתמשים באתר המיזם
יכולים ליצור מספר סידורי ייחודי לכל ספר ,ולמסור אותו הלאה לקורא נוסף .הקורא
החדש מזין באפליקצייה בטלפון הנייד את המספר הסידורי של הספר שקיבל וכך
נשמרת היסטוריית הקריאה בכל ספר ,המקשרת בין האנשים שקראו אותו .באתר
נרשמו למעלה מ  11 -מיליון ספרים ע"י כ  1.5 -מיליון משתמשים מ  132 -מדינות,
נכון לינואר .2016
מיזם הספרייה הלאומית של ישראל מרכז ספרים
סרוקים שלא חלות עליהם זכויות יוצרים.

מיזם אמריקאי דומה שצובר תאוצה בשנים האחרונות הוא הספרייה הפתוחה ,והוא
מרכז ספרי קריאה ישנים סרוקים .ייתכן שבעתיד הספרות תעבור מהפך דיגיטלי
שישנה כליל את פני שוק הספרים ,ובזאת תחסך כליל ההדפסה של ספרים על גבי
נייר.

חוזקות:
●
●
●
●
חסמים:

לצמצום רכישת ספרים פוטנציאל גדול לחסכון בנייר גולמי (נייר ארוך סיב).
שיתוף ספרים מוזיל את ההוצאה השנתית על ספרים לכל שותף במיזם ומגדיל את היצע הספרים
שבהישג ידו של כל אחד.
נראה כי הקריאה אינה במגמת ירידה.
קיימות פלטפורמות שניתן להתאים לצורכי המיזם.

● שוק הספרים הדיגיטליים דוחק בשנים האחרונות את שוק הספרים בדפוס ,מה שמעלה סימן שאלה
לגבי הכדאיות הסביבתית של מהלך מכוון לשיתוף ספרים בדפוס.
● ספרים מודפסים נתפסים כיום כמוצר צריכה יותר מאשר שירות תרבותי ,מה שמקשה את המעבר
ממצב של בעלות פרטית ו"עושר" ספרים למצב של שיתוף ספרים לשם קריאה בלבד.
● שימוש בפלטפורמות הקיימות יתאפשר רק אם הן יהיו בעברית ויגיעו לריכוז משתמשים מקומי
מספיק גבוה המאפשר מגוון ספרים איכותיים בקרבת מקום המגורים.
שותפי המיזם :ניהול המיזם נעשה ע"י מקים המערכת וכל חבר במיזם שותף לעבודת הספרנות.

מדדי הצלחה
להערכת משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (כיום משרד הכלכלה והתעשייה) ,בשנת  2013נמכרו בישראל
כ 20-מיליון ספרים לעומת  6מיליון בשנת  ,2005כלומר עלייה ממוצעת של כ –  16%בשנה.
עפ"י סקר מדגמי ,נרשמו באותה שנה בספריות הציבוריות כ 12-מיליון השאלות ספרים ,שמשקפות מדד של
 9השאלות לקורא לשנה בממוצע .זו ירידה ניכרת מהשנים שלפני כן .באותה שנה נוסף לספריות מלאי של
כ  860 -אלף ספרים חדשים בלבד ,כלומר הושאלו באמצעות הספריות הציבוריות פי  14ספרים מאשר
נרכשו ע"י הספריות בישראל.
חסכון של טון נייר שקול למניעת כריתה של כ  17 -עצים בוגרים שהיו משמשים כחומר גלם לאותו נייר,
עוד לפני תחשיב החסכון במשאבי הטבע שבשרשרת הייצור והשיווק של ספר בדפוס.

הרחבת הסקירה
בפרק הקודם נסקרו בהרחבה  6מיזמים לדוגמה והם :חנות מזון מושב ;מיחזור אלקטרוניקה ;מעבדת ייצור
קהילתית ;מיפוי עצי פרי ;שוק פשפשים; וספריה שיתופית .מומלץ להוסיף לסקירה המורחבת נושאים
נוספים לשם העשרת וגיוון תחומי המיקוד של המיזמים .החיפוש האיטרטיבי העלה מספר מקורות מידע רב
תחומיים שעשויים לשמש להעמקת הסקירה ,ואלו מובאים להלן.

שיפור מערכות ביתיות
חשיבות הנושא
אתר  Low-tech Magazineבוחן מבחינה הנדסית וסוקר בגישה אנתרופולוגית את הטכנולוגיות שבשימוש
יומיומי בחברה האנושית בעבר וכיום ,מתוך ראיית הקיימות לפיה יש למצוא פתרון מיטבי לבעיה מוגדרת
תוך פגיעה מזערית במשאבי הטבע .הסקירות הללו מעלות את קרנן של טכנולוגיות העבר ,לא מתוך ראייה
נוסטלגית גרידא אלא מכיוון שאלו גוברות לעיתים תכופות בתועלתיהן על טכנולוגיות מאוחרות יותר.
ממצאי הסקירות שנעשו בנושאים אלו מצביעים על כיווני פעולה לאדם הפשוט ולרשויות כאחד ,ומומלץ
להשתמש בהם בתהליך גיבוש מדדי קיימות במיזמי שיפור המערכות הביתיות ובמיזמי קיימות בכלל.
שילוב בין המערכות הביתיות חשוב לא פחות ממאפייני התפקוד של המכשירים שבשימוש ,ויכול להביא
להקטנה משמעותית בעלות הכוללת של המערכת ולחסכון משאבים
רב מזה המחושב מתוך נתוני היצרן .החוקר  Amory Lovinsממכון
 Rocky Mountain Instituteהסביר בהרצאה על יעילות אנרגטית
בשנת  2009כיצד ניתן לחסוך משמעותית בעלויות הקמה ,שיפוץ
ותפעול של מבנים ע"י תכנון כוללני של מערכות הבית לפי הסדר
הנכון של שלבי התכנון .להלן מספר דוגמאות:
● בידוד נכון של מעטפת המבנה (קירות ,חלונות ודלתות)
מבטל את הצורך במערכת מיזוג;
● תכנון חכם של החלונות ושל משטחים מחזירי אור יכולים
לבטל את הצורך בתאורה מלאכותית בשעות היום;
● חיבור דוד שמש למכונת הכביסה ולמחמם מים מיידי (אטמור) חוסך אנרגיה ומים בשימוש היומיומי;
משרד התשתיות הלאומיות פרסם בשנת  2010את התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ,בה נלקחו
בחשבון מספר גורמים העשויים לשנות את הצריכה .מדו"ח זה אנו למדים כי משקי הבית צורכים %30
מהחשמל בישראל ,וכי ניתן להפחית משמעותית את צריכת האנרגיה הביתית ע"י החלפת מכשירים
חשמליים בזבזניים (מקרר ,מכונת כביסה ,מזגן ונורות) וע"י חיבור מכונות הכביסה לצנרת המים החמים
מהדוד .הדו"ח מפרט את עלויות המכשירים הממוצעות (בש"ח) ואת פוטנציאל הייעול מתוך ראייה כלל
מערכתית המתבססת על נתוני המשק ומגמות החקיקה .לצמצום האנרגיה במשק הבית הודות להסברה
מיוחס ייעול בטווח  15% - 10%מהצריכה.
בשנת  2014פרסם משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים תוכנית התייעלות אנרגטית במגזר הביתי
בדו"ח תמציתי לציבור הרחב .התוכנית מציינת כי הנתח של אנרגיה ומים מהווה כ  40% -מכלל הוצאות
התחזוקה השוטפות למשק בית .בסוף מסמך זה רשימת המלצות התנהלות לצרכן הביתי שיכולה לחסוך לו
ולמדינה משאבי אנרגיה רבים ויקרים ,אך קיים ספק רב אם הציבור הרחב מכיר את ההמלצות.
עפ"י נתוני רשות המים ,הצריכה הביתית הממוצעת היא כ 165-ליטר לנפש ליום .מתוכם כ  60 -ליטר
משמשים להדחת אסלות וכ 60-ליטרים נוספים משמשים לרחצה .מכשירי צנרת חסכוניים יכולים לצמצם
את הצריכה משמעותית ומיחזור המים האפורים (מי רחצה ושטיפת כלים) יכול לצמצם את הצריכה אף
יותר .מיכל הדחה דו-כמותי גדול ( 9ליטר) יכול לחסוך עד  18ליטר מים לנפש ליום ,ביחס לאותו שימוש
במיכל הדחה חד-כמותי .מיכל הדחה דו-כמותי קטן שחויב עפ"י תקן (תקן ישראלי  ,851בין השנים -2006
 )2014בכל אסלה חדשה ,יחסוך שליש יותר ממיכל הדחה דו-כמותי גדול באסלות חדשות ,כלומר חסכון של
כ  24 -ליטר מים לנפש ליום או  9מ"ק מים לנפש לשנה.

סקירה ראשונית
קיים בשוק מגוון רב של מוצרים שיכולים להפחית משמעותית את צריכת
האנרגיה הביתית בעלות לא גבוהה ושההחזר על ההשקעה בהם מתקבל בתוך זמן
קצר .להלן רשימה ראשונית של מוצרים שכאלו :דוד שמש ,מתלה כביסה פשוט
או מקצועי ,מאווררי תקרה ,קיר ,שולחן וכו' ,אטמור ,נורות חסכוניות  LEDאו
פלואורסצנט(CFL).

קיימים עסקים מקומיים שכדאי להיעזר בהם בתוכנית לשיווק מוצרים סביבתיים ,כגון :הגן הסולארי
בבנימינה ,בשבילנו  -חנות למוצרים אקולוגים בבנימינה ,פתרונות ירוקים בזכרון יעקב ועוד .כדאי לחפש
עסקים נוספים המשווקים מוצרים סביבתיים כשותפים למיזמי שיפור מערכות ביתיות.

ישראל היא מובילה עולמית בחסכון במים ,אך עדיין קיים מרווח גדול לחסכון בצריכת המים הביתית .בשנת
 2001שטיפת רכבים בצינור נאסרה בחוק .במבצע הלאומי "חסכם על כל ברז" שהנהיגה רשות המים משנת
 ,2010הותקנו בתוך שנתיים מעל  2מיליון חסכמים בברזים ברחבי הארץ .בחוק משנת  2011אביזרים
לחסכון במים חוייבו להתקנה במוסדות ציבוריים .משנה זו מפרסמת רשות המים רשימת אביזרים לחיסכון
במים ומפרטת את יתרונותיהם באופן כמותי .אביזרים חסכוניים והמלצות לדוגמה הם :ברז חסכוני ,חסכם,
מיכל הדחה תקני ,מקטין נפח למיכל ההדחה ,שדרוג מיכל הדחת אסלה ועוד.

כיוונים להמשך הסקירה
כדאי לסקור מגוון מיזמים לשיפור מערכות ביתיות ברמות השקעה שונות ,החל משיפורים קטנים בבית ועד
לשיפוץ כולל של מבנים .כמו כן ,כדאי לסקור תוכניות הכשרה מקצועית והסברה בנושא.
להטמעת הרגלי שימוש נכונים בקרב הציבור הרחב יש את הפוטנציאל הגבוה ביותר לצמצום צריכת האנרגיה
הביתית .לשם כך ניתן ליצור תוכנית הסברה רב שנתית המכוונת ליישום מידי ע"י כלל האוכלוסיה ולפעול
באופן רציף להטמעתה .על התוכנית להיות נגישה לכל אדם ,ובו בעת יש לגרום לאנשים להתנסות בה לשם
יצירת שינוי התנהגותי.
יש לבחון את עלות המיזמים אל מול התועלות שלהם כדי לבחור את הדרך המועדפת ליישום ע"י השותפות
לקיימות אזורית.

שינוי הרגלי צריכה
חשיבות הנושא
ממצאי סקר הרכב הפסולת הארצי משנת  2014מראים כי מוצרי פלסטיק מהווים  %18ממשקל הפסולת
הביתית בישראל ,נייר  ,%16קרטון  ,%8חיתולים  %6וטקסטיל כ ,%4-כמוצג בתרשים.

קבוצות הפסולת הללו מהוות יחד כמחצית מהפסולת של משקי הבית בישראל ,וניתן להפחית בהן בצורה
ניכרת ע"י שינוי הרגלי צריכה והתנהגות .לשינוי דפוסי ההתנהגות יש את היכולת הגבוהה ביותר לצמצום
צריכת משאבי טבע .הצעד הראשון בהתנסות בתחום חדש הוא הגורם המשמעותי ביותר לשינוי ההתנהגות
של הפרט בחברה לאורך זמן .לכן ,הסברה ברמת הידע אינה מספיקה כשלעצמה ויש לשלב אותה עם התנסות
מעשית של אנשים בהתנהגות חסכונית.
החוק להסדרת הטיפול באריזות משנת  2012הביא רבות מהרשויות המקומיות בישראל להשקיע בתשתיות
מיחזור האריזות במקום להשקיע בתוכניות להפחתת השימוש באריזות ובמוצרים חד פעמיים שאינם
מתכלים .שוק המוצרים החד-פעמיים פורח בישראל ,אך אין מנגד מיזמים רחבי היקף להפסקת השימוש
במוצרים אלו והחלפתם במוצרים רב פעמיים תואמים .מיזמים שכאלו חייבים לכלול את הרשויות וארגונים
אזרחיים כאחד לשם הצלחתם.

סקירה ראשונית
אתר השבוע האירופי להפחתת פסולת פועל במסגרת תוכנית  + Lifeשבחסות הנציבות האירופית
והפרלמנט האירופי ומטרתו לקשר בין כלל המיזמים לטיפול בבעית הפסולת באיחוד האירופי .המיזם מרכז
חומרי מידע מועילים ורעיונות בתחומי הפסולת השונים ובהם :הפחתת ייצור פסולת ;שימוש חוזר ;מיחזור ;
הפחתת פסולת בשינוי התנהגות יומיומי; ורשימת תוכניות הנציבות האירופית לצמצום פסולת .המיזם דוגל

בעקרון תעדוף הטיפול בבעית הפסולת ,כאשר בראש ובראשונה הפחתה במקור ,שנית
שימוש חוזר ,שלישית מיחזור החומר ורק לבסוף שימוש באנרגיה האצורה בפסולת או
הטמנה.

ארגון WRAPהמורכב מחברה בע"מ וממוסד ללא כוונת רווח ,מקדם תוכניות רחבות
היקף להפחתת הפסולת תוך שיתוף פעולה עם ממשלת אנגליה וארגונים נוספים ברחבי
הממלכה המאוחדת .עיקר פעילות הארגון היא בתחומים הבאים :מזון ;טקסטיל ;
אלקטרוניקה; וניהול משאבי פסולת .כלל פרסומי WRAPבתחומים השונים מרוכזים
ברשימה באתר .הארגון דוגל במיתוג כל מיזם בפני עצמו ,תוך שמירה על אחידות
מסוימת בעקרונות התוכן ,המבנה והעיצוב של חומרי המידע .בין המיזמים הבולטים של ארגון WRAP
נמנים:
●  -Recycle Nowתוכנית ההסברה של בריטניה להפחתה ,לשימוש חוזר ולמיחזור פסולת ,אשר לה
תוכניות בת אזוריות באזורים :צפון אירלנד ;סקוטלנד ;וויילס; ולונדון.

●

 -Love Your Clothesשינוי תפיסה לגבי בגדים והדרכה לתיקון הבגדים

●  -Love Food Hate Wasteתוכנית לצמצום פסולת מזון בבריטניה שהתרחבה וכיום היא רשת
עולמית של תוכניות בשם זה.

במסגרת המיזם הלאומי של סקוטלנד לצמצום מוחלט של הפסולת הוקמה החברה בע"מ Zero Waste
 ,Scotlandשמטרתה ליישם את התוכנית הלאומית Zero Waste Planתוך שיתוף פעולה כלל מערכתי בין
הרשויות הלאומיות לבין גופים אזרחיים ,כדוגמת ארגון  .WRAPהמיזם הסקוטי הוא כנראה אחד המיזמים
המושקעים ביותר שנעשו לשינוי הרגלי הצריכה בחברה ,ומלבד שיתוף הפעולה עם תוכניות  ,WRAPחברת
Zero Waste Scotlandמפעילה מספר תוכניות נוספות המכוונות להפחתת הפסולת ובהן:
●
●

 -Resource Efficient Scotlandתוכנית גג לאומית לצמצום צריכה.
 -Revolve Reuseתו תקן לאומי להבטחת איכות נאותה של חנויות מוצרי יד שנייה בסקוטלנד.

מדור אקולוגיה של אתר באופן טבעי מרכז מידע שימושי רב אודות צמצום
צריכת משאבי טבע ,התנהלות יומיומית אקולוגית והמלצות על מוצרים
אקולוגיים .האתר בנוי במבנה ויקי והינו מיזם שיתופי דל תקציב .למרות עלויות
ההקמה והתפעול המזעריות ,נראה כי לאתר יש השפעה רחבה בקהילת החינוך
הביתי שמפעילה אותו ומחוץ לה .קשה להשיג מידע מהימן אודות תפוצת האתר,
מכיוון שזה דוגל במדיניות שמירה על פרטיות לפיה אין מעקב אחר המשתמשים ולא נדרש כלל רישום לאתר
לשם השתתפות בדיונים .מה שיכול להעיד כי האתר בשימוש נרחב הוא המיקום הגבוה בתוצאות מנוע
החיפוש של  Googleעבור מונחי חיפוש רבים בתחום.

כיוונים להמשך הסקירה
בסקירה הראשונית הוצגו בעיקר תוכניות אירופאיות ובפרט מבריטניה ויש להרחיב את הסקירה כדי למצוא
גם דוגמאות בולטות מישראל .ניתן לחשוב על מיזמים נוספים הפועלים בדרכים אחרות ,ואולי אף לפתח
מיזם מקורי בהתבסס על נסיון מגוון המיזמים .להלן מספר רעיונות למיזמים שמומלץ לסקור ולפתח.
תו תקן סביבתי  -המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי וארגונים
נוספים השיקו תו ירוק למוצרים ולשירותים בעלי פגיעה פחותה לסביבה ביחס לחלופות
הקיימות בשוק ,בהתבסס על תקנים עולמיים .התוכנית מיושמת בירושלים ע"י מנהל
קהילתי לב העיר ומיזם מהפח ירוק במיזם התו הירוק הניתן לחנויות העומדות במספר
דרישות הסף המחייבות .התוכנית  Revolve Reuseשל ארגון  WRAPבסקוטלנד יכולה
להוות דוגמה ותיקה ומוצלחת לתו התקן הסביבתי .קיימים תוי תקן לבנייה ירוקה
המצביעים על בנייה בעלת פגיעה מזערית לטבע ועל חסכון אנרגטי לאורך חיי המבנה.

ארגון אמון הציבור מציע תו אחריות סביבתית ,המלווה בשאלון בחינה עצמית לעסק .גם תו ויגן פרנדלי
למסעדות המציעות תפריט טבעוני יכול להכלל כתו תקן סביבתי.
מיתוג תוכניות חיסכון  -שיווק תוכניות חסכון במשאבי טבע במדיות החברתיות ,בתקשורת ההמונים
ובארועים ציבוריים ,להלן מספר דוגמאות מישראל :ישראל מתייבשת ;מיחזורית גלידה של תאגיד אל"ה ;
פח כתום של תאגיד תמי"ר ;מערכת המיחזור של תאגיד תמי"ר; ועוד .תנועת  Pimp My Carroçaבברזיל
מיתגה מחדש את עגלותיהם של קבצנים ברחבי המדינה ובהמשך גם ברחבי העולם ,ובכך העלתה את
המודעות הציבורית לפעילותם בתחום המיחזור.
הפסקת השימוש במוצרים חד-פעמיים  -יש לחפש מיזמים שהצליחו להפחית בשיעור גבוה את השימוש
במוצרים חד-פעמיים כגון מוצרי הגיינה ,כלי אוכל ועוד .באתר באופן טבעי מתקיימים בין היתר דיונים
אודות חיתולים רב פעמיים כבר משנת  ,2005ובמדור בלי חיתולים בפורום אף מוצגת גישה התנהגותית
המייתרת את השימוש בחיתולים .במדור נשים וסת ופוריות

המלצות לשיטות השונות לטיפול בדם הוסת בדרכים
אקולוגיות .להלן רשימה של מספר מוצרי הגיינה רב פעמיים
לדוגמה :חיתולים רב פעמיים (צ'רלי בננה ,חנות פופקה ,
 ,) ,Eenee, Kushies, Kangacareכוסית וסת ( Mooncup,
Iriscup),תחבושת הגיינית רב פעמית וכו'.

חנות ללא אריזות  -קיימות מספר דוגמאות למרכולים שייתרו את השימוש באריזות חד פעמיות ,ומאפשרים
ללקוחותיהם לקנות מוצרים באריזות רב פעמיות שהביאו איתם לקנייה .כתבת  francetv infoמציגה מספר
מרכולים ומעדניות בצרפת שמיישמות בהצלחה את השיווק של מוצרים ללא אריזות .דוגמה מגרמניה היא
המרכול  Original Unverpacktבברלין שמשווק את כל מוצריו ללא אריזות .דוגמה דומה מארה"ב היא
חנות  in.gredientsהפועלת משנת  2011בעיר אוסטין .לא צריך להגביל את הנושא למרכולים בלבד ,ואפשר

לצמצם כמעט לחלוטין את השימוש באריזות חד-
פעמיות בכל שרשרת הייצור והשיווק כמודגם
בכתבת מגזין  seekernetworkאודות צרכנות
מודרנית ללא ייצור פסולת.
אגף עודפים בחנויות  -מוצרים פגומים או פגי תוקף
("עדיף להשתמש לפני") ,יסודרו על מדפים ייעודיים
עם שלטים ממותגים למיזם .בשונה ממיזם חנות
מזון מושב ,שנסקרה בפרק הקודם ,נחסך מערך שלם
של שינוע מוצרים ובקרת איכות נפרדת .זהו גם צעד
פשוט ליישום ,כאשר הבסיס העסקי ואמון קהל
הלקוחות כבר בנמצא .דוגמה מתחום הריהוט היא
פינת המציאון בחנות איקאה.
מיחזור בדים  -למרות שטקסטיל מהווה כ%4-
ממשקל הפסולת הביתית בישראל ,כמעט שאין
מיחזור של בדים משומשים בישראל .חברת מיחזור
הבגדים המשומשים הגדולה בישראל נכון לשנת
 2015היא רוזניר ,אשר ממיינת טקסטיל הנאסף
במכולות ברחבי הארץ לשימוש חוזר במדינות עניות

או לשימוש ירוד כסמרטוטים במפעלים .רשת חנויות הביגוד יד-שנייה ביגודית של עמותת ויצ"ו היא הגדולה
מסוגה בישראל .מיזם  Love Your Clothesשל חברת  WRAPבבריטניה מציע שינוי תפיסתי לגבי מיחזור
בגדים ,ומציע הדרכה מקוונת לתיקון הבגדים .חברת עופרטקס תעשיות ( )1997בע"מ משתמשת בפחת
בדים ממפעלי טקסטיל כחומר גלם לייצור מטליות ניקיון ,שטיחים ,בדים גיאודזיים ומגוון מוצרים נוספים
כחלק ממהלך להרחבת המגוון העסקי.
חידוש רהיטים  -ניתן לחשוב על מספר דרכים להשבת רהיטים לשימוש .דרך אחת שמיושמת בהצלחה
בסקוטלנד היא באמצעות חנות לחידוש רהיטים .מיזם  Revolve Reuseשהוזכר לעיל מציג  28חנויות
לחידוש רהיטים ברחבי סקוטלנד .חנות חידוש רהיטים לדוגמה היא  Castle Furniture Projectהפועלת
בסקוטלנד משנת  1993כארגון צדקה ,בשיתוף עם המועצה האזורית של מחוז  .Fifeהחנות פעילה גם
ברשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר .בדומה למיזם אקומיוניטי שנסקר ,החנות אוספת ריהוט ביתי ומשרדי
שאין בו צורך ,מחדשת אותו ע"י עובדים בעלי מוגבלויות ומשווקת אותו במחירים תחרותיים בסניפי החנות.
כדי להרחיב את המגוון העסקי החנות מציעה כיום מגוון מוצרים למכירה ושרותים משלימים בתחום .אתר
חידוש רהיטים מציג רשימה של עשרות עסקים ברחבי הארץ לחידוש רהיטים .דרך אחרת להשבת רהיטים
שניתן להגות היא באמצעות בית מלאכה קהילתי ( )Makerspaceשיציע מלבד מרחב יצירה וכלי עבודה
מתקדמים גם שירותי תיקון רהיטים וקורס הדרכה יישומי בו יתוקנו רהיטים ,ולשם כך מומלץ לבצע סקירה
נקודתית למיזמים בתחום.

הצלת מזון
חשיבות הנושא
שאריות מזו מהוות כ %34-מהרכב הפסולת הביתית בישראל ,לפי ממצאי סקר הרכב הפסולת הארצי משנת
 .2014בזבוז המזון באירופה אינו רחוק מזה שבישראל לפי הנתונים שחושף דו"ח האיחוד האירופי .כשליש
מכלל המזון המיוצר מבוזבז מסיבות שונות בשרשרת הייצור והאספקה ,בעסקי ממכר מזון ובמשקי הבית,
כאשר החלוקה ביניהם מוצגת בתרשים להלן.

מתוך הנתונים האירופאים ,כ %25-מהמזון שנרכש ע"י משק בית טיפוסי מושלך בסופו של דבר ,וכל אדם
משליך בממוצע כל שנה כ 180-קילוגרם של מזון כפסולת .דו"ח האיחוד האירופי תומך בשיטת התעדוף
שפותחה ע"י  Tristram Stuartוקבוצת  5000 Feeding theלטיפול בפסולת מזון ,כאשר בראש ובראשונה
מניעת היווצרותה מלכתחילה ,לאחר מכן האכלת אנשים וחיות משק ורק לבסוף יצירת דשן ,יצירת אנרגיה
והטמנה ,סדר זה מוצג בתרשים הפירמידה ההפוכה המתאר את התעדוף באופן איכותני.

סקירה ראשונית
הצלת המזון בישראל נעשית רווחת בשנים האחרונות והיא מבוצעת בעיקר ע"י עמותת הזוכות לשיתוף
פעולה מארגונים שונים .בין הארגונים הללו :גופים ממשלתיים אשר אחראיים לייצור פסולת מזון רבה;
ממטבחי מזון תעשייתיים; וחקלאים שאוספים את התוצרת עפ"י תחשיבי תועלת כלכלית ומשאירים בשדה
מזון רב שליקוטו אינו משתלם עבורם עפ"י התחשיב הכלכלי .חנות מזון מושב מהסוג שתואר בפרק הקודם,
אינה קיימת בישראל נכון לשנת .2015

כיוונים להמשך הסקירה
להלן רשימת מיזמים בתחום הצלת המזון שמציעים דרכים מקוריות לחסכון במזון לאורך שרשרת הייצור:
● לקט ישראל  -רשת הצלת המזון הגדולה בישראל משנת .2003
● זלולת  -מסעדת מזון מוצל שבשלבי הקמה נכון לינואר .2016
●  - Global Feedback Ltdסעודת מזון מוצל המונית במיזם  5000 Feeding Theמשנת 2009ורשת
ארגוני הצלת המזון FSE.
●  - Food Not Bombsסעודת מזון מוצל המונית במיזם משנת  ,1979שצמחה מתוך מיזם FoodFirst
הותיק.
●  - Boulder Food Rescueארגון לאיסוף בר-קיימא של מזון על סף זריקה
●  - Ample Harvestרשימת בנקי מזון לתרומת עודפי תוצרת חקלאית.
●  - Food Banks Canadaבנקי מזון בקנדה.

יריד סביבתי
חשיבות הנושא
יריד סביבתי הוגדר בעבודה זו כארוע רב משתתפים בנושא סביבתי הקשור לתחום צמצום צריכת משאבי
טבע ,שמטרתו אחת או יותר מהבאים :חיזוק קשרים קהילתיים בין אנשים בעלי עניין משותף; שיווק של
מוצרים בתחום; למידה הדדית מאנשים אחרים הפועלים בתחום.
ליריד הסביבתי חשיבות מכרעת בקידום מיזמים סביבתיים שאינם זוכים אחרת לחשיפה הנחוצה להצלחתם.
זוהי דרך יעילה לאפשר תיאום בין גורמים רבים הפועלים לצורך השגת מטרות משותפות .נסיון העבר מראה
בעקביות כי לירידים סביבתיים יש יכולת למנף מיזמים שבתחילת דרכם תוך גישור על חסמי התקשורת.

סקירה ראשונית
ירידים סביבתיים נבדלים במספר מאפיינים מהותיים ,ובהם :תכלית ,קהל היעד העיקרי; כמות המבקרים;
תדירות הארוע; ומשך הארוע .יש לנתח ולהבין היטב את מאפייני היריד הסביבתי שמנסים ליצור ,כדי
שתכליתו תעלה בקנה אחד עם מטרות השותפות לקיימות אזורית.
ניתן לסווג ירידים סביבתיים ל 4-מודלים עיקריים הרווחים בישראל כיום :יריד טכנולוגיות משולב בכנס;
יריד מיזמים חברתי-סביבתי משולב בכנס שנתי; שוק ירוק; ופסטיבל סביבתי.

המודלים העיקריים ליריד סביבתי רוכזו לשם השוואה זה לצד זה בטבלת איפיון המוצגת להלן:

ירידים
סביבתיים

יריד טכנולוגיות
משולב בכנס

שוק ירוק

יריד מיזמים
חברתי-סביבתי
משולב בכנס

פסטיבל סביבתי

תכלית מרכזית

קהילתיות ,שיווק
ולמידה

קהילתיות ולמידה

שיווק

קהילתיות ולמידה

קהל היעד העיקרי

קהילת עניין:

קהילה מקומית

קהילה מקומית

קהילת עניין:

מומחים בתחום
מוגדר

קהילת עניין:

קהילת עניין:

פעילים חברתיים
וסביבתיים בנושא
מוגדר

קונים בעלי זיכה
לנושאים סביבתיים

בעלי זיכה לנושאים
סביבתיים

חוקרים באקדמיה
נציגי חברות גדולות
בתעשייה
יזמים בתחומי נישה

משווקי מוצרים
אקולוגיים
נותני שירות אקולוגי

כמות מבקרים

אלפים עד רבבות

מאות

מאות עד אלפים

תדירות הארוע

שנתי

חד פעמי או שנתי

יומי ,שבועי ,חודשי חד פעמי או שנתי
או שנתי

משך הארוע

מספר ימים

ערב עיון

יום

כיוונים להמשך הסקירה
להלן רשימת מיזמים ראשונית הממויינת עפ"י כל אחד מסוגי הירידים שאופיינו לעיל.
יריד טכנולוגיות משולב בכנס
●
●
●
●
●
●

קלינטק
כנס Watech
הכנס השנתי לבנייה ירוקה
תחרות יזמים צעירים
תעשיידע
היריד הארצי לעבודות חקר
ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה

מאות עד אלפים

מספר ימים

יריד מיזמים חברתי-סביבתי משולב בכנס
●
●
●
●

●
●

●

יום התחבורה הציבורית של עמותת
תחבורה היום ומחר
כנס ישראל לטבע וסביבה של החברה
להגנת הטבע
יום הסביבה בכנסת וטקס הענקת אותות
הגלובוס הירוק של ארגון חיים וסביבה
הכנס השנתי של רשת הקהילות
והפרויקטים האקולוגיים GENישראל ,דף
הארוע
הפנינג הפרמקלצ'ר השנתי של ארגון
פרמקלצ'ר ישראל
כנס חרדים לסביבה (אתר עמותת חרדים
לסביבה נפרץ ודף הבית אינו זמין לצפייה),
בויקיפדיה ,האתר הישן
המיזמים הקהילתיים של רמת הנדיב

שוק ירוק
●
●
●
●
●
●
●

יריד קח-תן בגן הסולארי
יריד אקולוגי בזכרון יעקב
יריד אקולוגי בפרדס חנה
שווקי איכרים בתל אביב וברחבי הארץ
שוק הפשפשים ביפו ,דף הפייסבוק
שוק יד-שנייה בכיכר דיזנגוף ,סרטון
שוק הפשפשים בחיפה

פסטיבל סביבתי
●
●
●
●
●
●

יום כדה"א ויריד ירוק בגן הסולארי
יריד אקולוגי תיכון בית ירח בעמק הירדן
פסטיבל סביבה בסבבה של מועצה מקומית
קצרין והמשרד להגנת הסביבה
יריד ירוק בבת חפר
אקולנוע
פסטיבל אקטיביזם

סיכום והמלצות להמשך
בסקירה זו הוצגה רשימה ארוכה אך מדגמית של מיזמים לצמצום צריכת משאבי טבע כהגדרתם בפרק שיטת
העבודה ,אשר נמצאו בסקירה האיטרטיבית .מתוך המיזמים שנסקרו גובשה רשימת משאבי סביבה ברמת
צריכה שניונית לבחינה עתידית של מיזמי השותפות לקיימות אזורית ,שהוצגה גם בפרק שיטת העבודה
לעיל ומובאת להלן:
דלקים מחצביים להפקת אנרגיה; גידולי מזון; דשנים; מים שפירים; פלסטיק; עץ; מתכות; אגרגטים לבניה
ולתשתיות; בד; נייר; וכל נגזרותיהם.
רשימה זו מסודרת בדירוג יורד עפ"י הערכה
איכותית של כלל ההשפעה הסביבתית של
הצריכה או לחילופין צמצום הצריכה עבור כל
משאב ,בראיית מעגל החיים המלא ()LCA
שהוסברה בפרק מבוא .בבואנו ליישם מיזמים,
יש לבחון בצורה כמותית את ההשפעות של כל
מיזם על עמודי התווך של הקיימות (,)ESIA
במדדים
והכלכלה,
החברה
הסביבה,
אובייקטיביים ומתוך גישת הקיימות החזקה,
כפי שהוסבר בפרק שיטת העבודה .יש לתעדף
את המיזמים שלהם ההשפעות החיוביות
הגדולות ביותר על תחומי הקיימות ,ובעלי
היישימות הגבוהה ביותר מבחינת יכולת
ארגונית ,כלכלית וחברתית בשותפות לקיימות
אזורית.
אנו ממליצים לפעול בהמשך הדרך עפ"י שלבי
העבודה הבאים:

●

איפיון וחיזוק מיזמים קיימים

●

בחינת מיזמים משלימים לכיסוי כלל תחומי הקיימות

●

אפיון כלל המיזמים

●

תקופת הרצה למיזמים נבחרים

●

תעדוף מחודש של כלל המיזמים

מומלץ לחזור על פעולות אלו באופן תקופתי ,לפחות פעם בשנה ,כדי לודא שמאמצי השותפות לקיימות
אזורית אכן מושקעים באופן הטוב ביותר.

נספחים
נספח א' :מילות מפתח לסקירה
מונחים כלליים
מיזם  /פרויקט  /תוכנית  /קורס; חוק  /חקיקה  /תקן  /הוראות  /הנחיות  /המלצות; קיימות  /בר-קיימא
 /בת-קיימא; ירוק  /סביבתי  /ידידותי לסביבה  /אקולוגי  /טבעי; קהילה  /קהילתי  /מקומי אזורי; הפחתה
 /צימצום  /שימוש חוזר  /מיחזור; טיפול בפסולת  /אתר טיפול  /מיון; הטמנה  /פסולת  /אשפה  /מכולה
 /קומפוסט  /רקבובית  /זבל;
;project / program / programme / initiative / plan / course; sustainable community projects
community project; sustainable community; sustainability initiative, law / legislation / standard
;/ directive / guidelines / recommendations

מזון
מזון; השבת  /הצלת; מושב  /מוצל; פג תוקף; תאריך תפוגה  /תאריך אחרון לשיווק  /תאריך אחרון לשימוש;
שאריות מזון ,עודפי מזון; עודפים חקלאיים; עודפי ייצור; לקט ישראל; מעשר  /מעשרות; ליקוט עירוני;
ירקות; פירות; עצי פרי; כריתה לא חוקית; תוצרת חקלאית; ייצור  /השיווק  /קמעונאי  /קמעונאות; בריאות
 /תברואה; אוכל במקום פצצות; זלולת; שיתוף אוכל; מהפח ירוק;
scratch & dent; discount grocery; food bank; clearance center; salvage store; banana box
pallets; dumpster diving; food scraps / margins; leftovers; agriculture; produce

נייר
נייר  /קרטון; מוצרי נייר; אריזות  /מארז; ארגזים  /קופסה  /קופסאות  /קרטונים; ספרים; ספרי עיון; גולמי
 /לבן  /ארוך סיב  /סיבים; מיחזור  /ממוחזר;

מיחזור אלקטרוניקה
פסולת אלקטרונית  /אלקטרוניקה  /מכשירי חשמל  /מוצרי חשמל  /סוללות  /מצברים  /בטריות; מחשבים
 /ניידים; מתכת  /מתכות; מנכ"ל  /יו"ר  /מינוי  /מינויים; אתר פסולת  /מטמנה  /מטמנות  /הצתה /
הצתות;

מעבדת ייצור קהילתית
מעבדה  /סדנה  /בית מלאכה  /חדר ייצור  /אולם ייצור  /רצפת ייצור;
;fablab; makerspace / hackerspace / hacklab / techshop; community / open / free; workshop
machines / machinery / tools / devices / hardware / technology; software / arduino / program /
github / shared hub; laser cutter; milling machine; cnc; 3d; printer / printing / plotter; maker
;faire; maker culture / stem subjects; do-it-yourself / diy; do-it-with-others / diwo

אנרגיה ביתית
ייעול אנרגטי במבנים; בידוד בתים; איטום חריצים במבנה; אטימות אוויר; אנרגיות ביתיות; שיפוץ ירוק;
דודי שמש; קירות  /גגות ירוקים; חלונות מבודדים; חומרי בניה; בניה בבוץ  /אדמה נגוחה  /אדמה דחוסה;
איוורור  /חילוף אוויר  /מאוורר;
domestic energy; zero energy building / net zero energy / passive house / passive solar heating
/ trombe wall; earthship; earth sheltering; thermal mass / r-value / insulation; geothermal heat
pump / ground source heat pump / ground source heat pump / GSHP / geoexchange / earthcoupled / earth coupling / earthtubes / earth ducts / earth energy / geoexchange; passive cooling
;/ radiative cooling / night Flushing / radiative cooling / evaporative cooling; natural ventilation
;natural lighting / skylight

מים שפירים
(מיזמים לשמירת ניקיון מקורות מי שתייה לא נכללו בסקירה זו)
מים  /מי שתיה  /מי שתייה; רשות המים; חוסכי  /חסכון במים  /חיסכון במים; מתקנים  /אביזרים; ברז
חסכוני; חסכם; מיכל הדחה תקני; מקטין נפח למיכל ההדחה; שדרוג מיכל הדחת אסלה; מגביר זרם;
;water consumption; water savings; water efficiency; efficient; water tap; shower head
domestic water system; water saving devices; tips

מוצרים חד-פעמיים
חד פעמי  /חד-פעמי  /ממוחזר  /מתכלה; רב פעמי  /רב-פעמי  /להחלפה  /שימוש חוזר  /לכביסה; טואלט
 /טואלטיקה  /היגיינה  /הגייני  /היגיינת גוף  /טיפוח; חיתול  /טיטול; תחבושת היגיינית  /תחבושות  /פד;
טמפון; כוסית וסת; אריזות  /אריזה  /עטיפות  /עטיפה  /שקיות  /שקית; כלי אוכל  /סכו"ם  /פיקניק /
אירוח; קישוטים  /קישוט  /חגיגי  /חגיגה  /מסיבה; בלונים  /סרטים  /נצנצים  /קונפטי;

ריהוט וכלי בית
יד שנייה  /משומש  /למסירה  /יד  / 2אגורה; תיקון  /שיפוץ  /חידוש  /צביעה  /רענון; רהיטים  /ריהוט /
רהיטי עץ; נגר  /נגריה  /סדנת עץ  /חנות  /בית מלאכה; ריפוד  /מרפדיה; צבע עץ  /לק  /פורמייקה; מיחזור
עץ  /עץ ממוחזר;
;furniture; re-use / recycling / repair; shop / workshop / maisonry

יריד סביבתי
שוק  /יריד  /בזאר  /פסטיבל  /כנס  /כינוס  /יום  /הפנינג  /תערוכה; ירוק  /אקולוגי  /סביבתי  /סביבה /
טבע  /פרמקלצ'ר  /כדה"א  /אדמה; קהילות  /קהילתי  /מועצה אזורית /
;fair / market / festival / exhibition; green / natural / eco / sustainability / earth
אגרגטים לבניה
בנייה  /בניה  /בניין  /מבנה  /בית; ירוק  /ירוקה  /אקולוגי  /אקולוגית; מיחזור  /שימוש חוזר; חומרי בניה
 /חומרי גלם לבניה; פסולת בניין; בטון  /מבנה; ריצוף  /ריבוד;
;earthship; adobe / mudbrick / rammed earth / cob / cobb / clom

