
 שקיות ניילון לא: אושר בקריאה ראשונה
 יחולקו בחינם בחנויות

החוק . הכנסת אישרה בקריאה ראשונה חוק שיגביל את השימוש בשקיות ניילון
אלף שקל למוכרים 27 מרשתות השיווק לחלק בחינם שקיות וקובע קנס של ימנע

  לחוקשקיות בניגוד

ברוב של תשעה . הקניות ייעלמו בקרוב מהמדפים  חלק בלתי נפרד מחווית, שקיות הפלסטיק
כ "הצעת החוק של ח בקריאה ראשונה את) 'ד( הכנסת היום אישרה תומכים מול שני מתנגדים

במסגרת הצעת החוק . להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק)  ביתנוישראל(אסתרינה טרטמן 
בעוד הרשתות , ברשתות השיווק" מרשרשות" של שקיות פלסטיק תיאסר לחלוטין חלוקה בחינם

. שימושיות וייקבע תקן ישראלי לשקיות שביכולתן להתפרק בתהליך טבעייחויבו למכור שקיות רב
 
 

אלף שקל ועל מכירה בניגוד לחוק ייקנס העבריין ב 67 ייצור שלא על פי התקן יעמוד על הקנס על
 הצעת החוק  .המסחר והתעסוקה, את החוק יאכפו פקחי משרד התעשייה. אלף שקל 27

 שביקש לגבות מהצרכנים מחיר עבור, שאושרה היום בכנסת שונה מהנוסח המקורי של החוק
התיקון בהצעת החוק נערך בעקבות ממצאי מחקר שערך המשרד להגנת . שקיות הפלסטיק

 . על פיו מכירת השקיות לא תביא להפחתת השימוש בהן ,הסביבה
 

 שיוצרות שקיות הפלסטיק היא בעידוד התנהגות חסרת אחריות מהמחקר עולה כי הבעיה
עם . הציבוריים  בחינם והן בלכלוך שהשקיות יוצרות בשטחיםהנובעת מקבלת השקיות, לסביבה

 מצא כי השקיות מהוות המחקר, זאת
 . פחות מאחוז אחד של הפסולת הכללית

 
במשרד להגנת .  תוצר לוואי של נפט ולכן גורמות השקיות נזק לסביבההפלסטיק הוא, כידוע

 הצעת החוק תביא למהפכה סביבתית ולדעתם הצרכן לא יתקשה למצוא הסביבה משוכנעים כי
 . תיקים או שקיות בד,  בדמות סליםפתרונות אלטרנטיביים

 
במחקר שקיים מוסד שמואל נאמן בהזמנת המשרד  :יש לנו דרך ארוכה לעבור, אך עד שזה יקרה
חלקן מגיע ". גופיה"צורכים כשני מיליארד שקיות  ,אזרחי ישראל, התברר שאנו, להגנת הסביבה
מגיע לשטחים  - מבחינת היקף הפגיעה הסביבתיתוחלק קטן אך משמעותי, לאתרי הפסולת

 . הפתוחים והמטונפים שלנו
 

:שהציבור דווקא מודע לבעיה,  נוסף שערך לאחרונה המשרד להגנת הסביבה אפשר ללמודמסקר
כן .  חמורשהנזק, סבורים 40%  -ששימוש המופרז בשקיות פוגע בסביבה וכ, מבינים  80% -כ

 בשקיות שיש לנקוט בצעדים על מנת לצמצם את השימוש, שהרוב המוחלט חושב, מתברר
 לוקחים שקית פשוט: שכל אחד מאיתנו יכול וצריך לנקוט בצעדים אלה, אז אל תשכחו. הפלסטיק
 . לפחות, אחת פחות
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