אקולוגיה וסביבה  ,)4(9דצמבר 2018

ציבורית ותוך קבלת החלטות מאוזנת .מנגנון זה יאפשר לתקן
את המצב המעוות הנהוג כיום — הממונה על ענייני הנפט במשרד
האנרגיה הוא המחליט היחיד בפעולות הפיתוח — ויאפשר לשלב
שיקולים סביבתיים בפעולות אלה.
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שטח הפסולת הגדול באוקיינוס השקט ,הנושא בתואר המפוקפק
״היבשת השביעית״ ,הולך ומתפשט לו בהתמדה ,ורובו מורכב מפסולת
פלסטיק ,מעשה ידי אדם .במאמץ קולקטיבי כמעט סיזיפי החלו
ארגונים שונים בעבודת ׳כרייה׳ של הפסולת למחזור ולייצור ״פלסטיק
דרך הפלסטיק ( )plastic footprintבים.
ימי״ במטרה להקטין את ִמ ַ
מדי שנה זולגות כשמונה מיליון טונות פסולת פלסטיק
לים [ ,]2ומתווספות לאותן  150מיליון טונות שכבר חונקות כיום
את האוקיינוסים .כדי להמחיש מה המשמעות של שמונה מיליון
טונות פסולת פלסטיק צריך לדמיין חמש שקיות סופר מלאות
בפסולת פלסטיק זו על גבי זו כל  30ס״מ לאורך חופים של 192
מדינות בעולם (על פי הערכת הזיהום ב–.]2[ )2010

חברת דל החלה את המיזם לאיסוף ולמחזור של פסולת פלסטיק ימי במדינת
האיטי שסובלת מזיהום פלסטיק בחופים ובים | צילוםDell Technologies :

בקצרה

פוטנציאל זיהום והשפעות שוליים נוספות ,כמו הרחפת משקעים.
נוסף על כך ,מבוצעות פעילויות דיג ,לרבות דיג מכמורת הרסני,
שפגיעות שלו באתרים רגישים כבר תועדו.
אף על פי שאתרים נקודתיים בתחום ״הפרעת פלמחים״ זוהו
בסקר האסטרטגי של משרד האנרגיה כבעלי ערכיות מרבית [,]3
וסומנו כשטח חיפוש שמורת טבע במסמכי תוכנית המרחב הימי
של ִמנהל התכנון [ ,]2השטח שסומן במסמכים הללו קטן מדי ,ואינו
מאפשר הגנה מלאה על המערכת האקולוגית מפני השפעות שוליים
כמו הרחפת משקעים ,דיג ותשתיות .הגנה יעילה על אתרים רגישים
אלה מחייבת שטח חיץ ברדיוס של כ– 4ק״מ סביבם .נוסף על כך,
חוק האזורים הימיים לא כולל כרגע הגדרה סטטוטורית של שמורת
טבע ,אלא רק הגדרה בעייתית של ״אזור ימי מוגן״ ,שאינה מאפשרת
הגנה יעילה ובת–קיימא על השטח.
אנו ממליצים לשפר את ההגנה על הים העמוק של ישראל
באמצעות הכרזת שמורות טבע ימיות באתרים רגישים כמו “הפרעת
פלמחים“ (הצעה לשמורת טבע מפורטת במסמך המלא [ )]1ואיסור
דיג מכמורת במדרון היבשת ובים העמוק .לשם כך יש לאשר את
הצעת 'חוק האזורים הימיים' ,ולהטמיע בתוך החוק ייעוד של שמורת
טבע בהגנה מרבית .עוד יש להטמיע בחוק מנגנון לשילוב שיקולים
אקולוגיים בקבלת ההחלטות באזור הכלכלי הבלעדי ,על–ידי הקמת
ועדה מעין–תכנונית לאישור פעולות פיתוח ,שתפעל בשקיפות
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כמות עצומה זו מתפרקת לאין–ספור חתיכות פלסטיק ,ויצורים
ימיים טועים לחשוב שהן מזון .לאורך זמן מועבר הזיהום בשרשרת
המזון ,וגורם לפגיעה אנושה בביומסה הימית ואף בבני האדם .אחד
המחקרים חוזה כי עד  2050יסבלו  99%מכל מיני הציפורים הימיות
מבליעת פסולת פלסטיק ,אם מגמת הזיהום תימשך [.]6
התחזיות הלא מעודדות מצביעות על כך שכמות הפלסטיק
שאנו מייצרים וצורכים כל שנה תוכפל בתוך עשר שנים ,וכמות
פסולת הפלסטיק בים תגיע ל– 250מיליון טונות [ .]4החדשות
הטובות  -כן ,יש כאלה  -הן שניתן לצמצם את שטף זיהום הפלסטיק
אל הים ,ואף אולי לנקות את הים מהפלסטיק שבו .הדבר דורש
מאמץ של ממשלות ,חברות ,ארגונים ירוקים ושל כל אחד מאיתנו
[ .]3גם אם נראה שכל פעולה היא כטיפה בים ,הרי החלופה הרת
אסון :חוקרים צופים שאם המגמה לא תשתנה ,בשנת  2050תימצא
בים יותר פסולת פלסטיק מאשר דגים [.]5 ,1
גם יצרניות מוצרים ואריזות פלסטיק חייבות להירתם למאמץ
דרך הפלסטיק למינימום .חברת
הקולקטיבי במטרה להקטין את ִמ ַ
דל ( )DELLבשיתוף עם עמותת  The Lonely Whaleהחלה ב–2015
להוביל יוזמה לצמצום הפליטה המתמשכת של פסולת פלסטיק
לים ולקדם מודל שיתמוך בצרכים של סביבות מחיה לאורך החוף.
ליוזמה זו קדמו שנתיים של עבודה מאומצת ,שבמהלכן בדקה
החברה ופיתחה בהצלחה מערך וטכנולוגיה לאיסוף ,לעיבוד ולשילוב
פסולת פלסטיק ימי לתוך האריזות שלה .כיום עשויות כל אריזות
המחשבים וציוד הקצה של דל מפלסטיק ממוחזר ,המכיל 25%
פסולת פלסטיק שנאסף מהים .הדבר ניכר בחוסר שלמות ובפגמים
לכאורה הנראים באריזות הפלסטיק העוטפות את המוצרים.
לאור הצלחת המיזם שיתפה דל את הידע עם חברות נוספות,
וכך נולדה יוזמת  ,NextWaveשמטרתה לפתח טכנולוגיה ומערך
אספקה בר–קיימא של פלסטיק ימי ראשון מסוגו .בדרך זו מצפים
ב– NextWaveלמנוע בשלב הראשון כניסה לים של  1,500טונות
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פסולת פלסטיק ,השווה ל– 66מיליון בקבוקי פלסטיק ,בחמש השנים
הבאות .קבוצת החברות השותפות ב– NextWaveצעדה צעד נוסף
קדימה ,והחליטה להקטין שימוש בפלסטיק במוצרי החברות ,והיא
אף שואפת לבטל כליל את השימוש שלהן בפלסטיק לא ממוחזר
דרך הפלסטיק שלהן .ליוזמה שותפים חברות כמו
וכך לצמצם את ִמ ַ
ג׳נרל מוטורס,Trek Bicycle, Interface, Van de Sant, Humanscale ,
ו– ,Herman Millerומוסדות ציבור ובהם ,UN Environment
 ,New Material Instituteו– .The Zoological Instituteבעוד החברות
באופן טבעי מתחרות ביניהן על מכירת מוצריהן ,הערך במיזם
 NextWaveהוא דווקא בעקרון הקוד הפתוח ( .)open sourceכל
חברה מעמידה ידע שפיתחה לרשות הכלל ,וכך מעודדת ומזמינה
שיתוף פעולה לטובת כלל החברה האנושית ,ובמקרה שלנו לטובת
שימור הסביבה הימית .יש לקוות שחברות נוספות יאמצו את
המודל ויצטרפו ליוזמה ,מכיוון שנדרש מאמץ קולקטיבי ליישם
מודל בר–קיימא להוצאת הפלסטיק מהים במקביל להליך גמילה
מוחלטת מפלסטיק.
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התקופה שאנו חיים בה ,האנתרופוקן ,מאופיינת בהשפעה חסרת
תקדים של בני האדם על כדור הארץ .לפני תקופת האנתרופוקן
ניתן היה להניח שממוצעי אקלים רב–שנתיים מעשורים קודמים
יישארו תקפים לעשורים הבאים .אם יהיה שינוי בממוצעים ,הוא
יתקיים בגבולות הנתונים ההיסטוריים המוכרים [ .]3כיום ,בשל
התנודתיות החריפה במשקעים השנתיים ,גוברת התלות של רשויות
המים בכל רחבי העולם בתחזיות המבוססות על מודלים פיזיקליים.
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