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ג׳קubqמנכ"ל
ביכיו.)טאטו(

שמשאית"במקום

למטמנה,תיסעהזבל
ישרנוסעתהיא

שלנו"למפעל

ubqנונכ"לעםראיה

ערימתבזצאליםהסטארט־אפהופךכך
(19-18עמייפת,ואורנהכרמל)יוגבמקדונלדסלמגשזבל

ביכיוג־ק

טע7עמית:diV׳*

יפתואורנהכרמליוגב

תחילתלפנישעהצי

הס־שלבמפעלהראיון

טארט־אפ

$TS1$הסטארטאפ$TS1$

$DN2$הסטארטאפ$DN2$ubqבצאלים

ופר־משאיתלכאןהגיעה

קה

$TS1$ופרקה$TS1$

$DN2$ופרקה$DN2$פסולתשלטרימשלוח

ג׳קמספרכרגע,המרכז,מאזורביתית

קו־שכולם,ubqשלהמנכ"לביכיו,
ראים

$TS1$קוראים$TS1$
$DN2$קוראים$DN2$משאיותשתירקמגיעותטאטו,לו

המיחזורלמפעלשמספקותבשבוע,כאלו

בשנה.טונות5,000הקטן

מהברהחברהשהפיקההתדמיתסרטון

העו־עלשמאיימתהאשפה""מגפתעל

לם,
$TS1$,העולם$TS1$

$DN2$,העולם$DN2$60%החיסון.אתמצאוכברוכאן

מחומריםמורכביםהביתיתהפסולתמכל

לסוגיהם.מזוןשאריותבעיקראורגניים,

פלסטיקאריזותבעיקרזההשארכל
ומתכת.זכוכיתוקצתשוניםמסוגים

העו־ובכלהתשובה,כביכולהואמיהזור

לם
$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$מגיעוגדלהולךחלקבישראלוגם

מאודמעטיששבפועל,אלאלמיחזור.

בלבה,אחדמחומרשעשוייםמוצרים
ויקרמורכבמיוןתהליךדורשומיחזור
זכוכית,כמו"טהור"לחומרלהגיעכדי
ולמחזר.להתיךשניתןופלסטיקמתכת

מס־למשל",הפיצה,של"הקרטון

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$.שללשאריותדבוק"כשהואטאטו

כברזהזהו,והאורגנו,הגבינהעםהפיצה

כדילגמרינקיקרטוןחייבאתהאבוד.

אתהלמטמנה,הולךכשאתהלמחזר.

ניירקרטון,מעורב.פלסטיקהמוןרואה

שכמובןהיתולים,כמוהיגייניתופסולת
המס־גםישועכשיולמחזר,אפשראי

כות

$TS1$המסכות$TS1$

$DN2$המסכות$DN2$למח־אפשרואיבזבלהמוןשרואים

זר

$TS1$למחזר$TS1$

$DN2$למחזר$DN2$שכלבדשלשכבותכמהזהכיאותן

שנשארמהאזאחר.באופןעשויהאחת

חומרים".שלג׳ונגלזה

לפתורubqמנסההזההג׳ונגלאת

שתו־שפיתחה,טכנולוגיהבאמצעות

כל

$TS1$שתוכל$TS1$

$DN2$שתוכל$DN2$אתלחלוטיןלהחליףהימיםמןביום

הכמעטהפתרוןהיוםשהיאההטמנה,

לפלסטיק,ביתיתפסולתנזנזחזרUBQהסטארט־אפ
ומגשיםבמרצדסאביזריםבוולמארט,לקולביםהפךשכבר

לאירופהההתרחבותעלמספרביליוגיקהמנכ"לבתקדונלדיס.
מהיר"מזוןבסניפילכורסאותזבל"להפוךהבא:היעדועל

מטט־בת־מיהזור.שאינהלפסולתיהיה

נות

$TS1$מטטנות$TS1$

$DN2$מטטנות$DN2$,שהןהרבהלקרקעמעברהפסולת
אחראיותנעים,הלאהריחומטרדגוזלות

גזבשלאווירובעיקרמיםלזיהוםגם

הפל־מיהזורגםמהן.שנפלטהמתאן

סטיק

$TS1$הפלסטיק$TS1$

$DN2$הפלסטיק$DN2$,בהברה,מסביריםהקונבנציונלי
פלסטיקסוגיישנםמפגמים.נקיאינו
להתער־יכוליםלאואלוושוניםרבים
בב

$TS1$להתערבב$TS1$
$DN2$להתערבב$DN2$,איכותמתמחזר,וכשפלסטיקביניהם

נפגמת.ההומה

לעולםממוחזרשפלסטיקהסיבהזו
שפעםהמקוריהמוצרלהיותחוזרלא

"בתול"פלסטיקלומוסיפיםולרובהיה,

כלשאבדה.מהאיכותמעטלהשיבכדי

יכוליםטאטו,מסבירהללו,הכשלים

הטכנולוגיהבזכותהעברלנהלתלהפוך

אדיראקולוגיפגם"זהכאן.המפותחת

חומרים,שלעצוםאובדןישלזהומעבר
השתמשת־זהאיתםשעשיתמהשכל

זרקת

$TS1$השתמשתזרקת$TS1$

$DN2$השתמשתזרקת$DN2$,"טאטו.אומרוזהו

הקולבעלפלסטיק
ubqשפזו־עובדים35מעסיקה

רים

$TS1$שפזורים$TS1$

$DN2$שפזורים$DN2$למשרדיםבצאליםהמפעלבין

ואחריב־2102,קמההחברהאביב.בתל

שנתייםלפניפתחהפיתוחשנותכמה

ניסיוני.כמפעלשמוגדרהמפעלאת

התה־בסוףכאןשמתקבלהחומרכרגע

ליך,
$TS1$,התהליך$TS1$

$DN2$,התהליך$DN2$פלסטיק",שלהדשכ"סוגומוגדר
בשללמסורתיפלסטיקלהחליףיכול

רשימתתעשייתיים.בעיקריישומים,

יצרניתאתכוללתהעדכניתהלקוחות

,(Maineti)מיינטיהאיטלקיתהקולבים

פלס־חלקישמייצרתההודיתמאדרסון

הגר־דיימלרוגםהרכבלתעשייתטיק

מנית

$TS1$הגרמנית$TS1$

$DN2$הגרמנית$DN2$שלמהחומרשמייצרתubqאת

המ־שלהסוללהאתשמכילההתושבת

כוניות

$TS1$המכוניות$TS1$

$DN2$המכוניות$DN2$מרצדסשלהחדשותהחשמליות

ubq.יצאהבשרשרתהאחרונההעסקה

סניפיבכלהמגשיםשעבר:בשבועלדרך

הוחל־הלטיניתבאמריקהמקדונלד׳ס

פו

$TS1$הוחלפו$TS1$

$DN2$הוחלפו$DN2$בצאלים.שמיוצרמהחומרכמגשים

לאעדייןהזההחדשהפלסטיקזאת,ועם

לא־ומכליםאריזותלייצורלשמשיכול

חסון

$TS1$לאחסון$TS1$

$DN2$לאחסון$DN2$,שלכמודקותיריעותלאוגםמזון

עדייןהאלוהפיתוחיםעלניילון,שקיות

כאן.עובדים

אנח־אמריקהבדרוםמקדונלד׳ס"עם

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שהר־המוצריםקוהרחבתעלעובדים

שת

$TS1$שהרשת$TS1$

$DN2$שהרשת$DN2$בטכנולוגייתבהםתשתמשubq",
שנבדקיםהרברים"אחדטאטו,אומר
לריהוטשלנובטכנולוגיהשימושהוא

הכיסאותלהחלפתכלומרהמסעדה,של

תהליכיםאלהאבלהפלסטיק.ושולחנות

מחפ־שמקדונלד׳סמהכלזמן.שאורכים

שת

$TS1$מחפשת$TS1$

$DN2$מחפשת$DN2$המו־שלהסטנדרטיםעללשמורזה

צר

$TS1$המוצר$TS1$

$DN2$המוצר$DN2$,המגששלשהפונקציונליותשלהם

החדש,במוצרתיפגםלאהכיסאשלאו
החברהוגםגבוההתהיהשלושהאיכות

במחיר.תחרותייםלהיותמאיתנודורשת

במוצריםשימושיםבודקיםהםעכשיו

עושיםהםבמסעדות.ריהוטכמונוספים

ייצור,לקווישולחיםבמעבדה,ניסויים

ובסוףועמידות,גמישותמבחניעושים
עובד".זהאםלנואומריםהם

מהלךאתהחלהמקדונלד׳סלדבריו,
מרכזייםסניפיםב־03המגשיםהחלפת

ליתרהמהלךיורחבמכןולאהרבברזיל,

מס־טאטונוספות.ולמדינותהסניפים

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$מקדונלר׳סשלהישניםהמגשיםכי
יתר,ושימושבלאיבשלמוחלפיםממילא

אקולוגיים.במגשיםמוחלפיםהםוכעת
הטכנולוגיההיאשלנו"המהפכה

חדש,פלסטיקחומרלייצרהצלחנושלנו.
משאריותאלאישןמפלסטיקעשוישלא

אכלת,שלאהדגבננה,קליפותמזון,
התי־שלהחיתולואפילוהאישי,החומוס

נוק",

$TS1$,"התינוק$TS1$

$DN2$,"התינוק$DN2$כלאתלוקחים"אנחנומסביר.הוא

יוצ־ומזהביחדוהאריזותהמזוןשאריות

רים

$TS1$יוצרים$TS1$

$DN2$יוצרים$DN2$לוקחתזבלכשמשאיתחדש.מוצר
בריאולאמזהםזההטמנה,לבוראשפה

במקוםטבע.מקורותמאבדיםואנחנו
באההיאלמטמנה,תיסעהזבלשמשאית

מעבדיםואנחנושלנולמפעלישירות

מש־שמקדונלד׳סברגעהאשפה.את

תמשת

$TS1$משתמשת$TS1$

$DN2$משתמשת$DN2$שלבטכנולוגיהבמגשיםubq
משי־יוצאאונשברהחדשהמגשכאשר

מוש,

$TS1$,משימוש$TS1$

$DN2$,משימוש$DN2$אותוולהחזיראותולמחזראפשר

שאותוהיאהאלטרנטיבהלתעשייה.

ואזלמטמנהאולפהייזרקנשברמגש

בפ־שובנשתמשחלופי,מגשלייצרכדי

לסטיק
$TS1$בפלסטיק$TS1$

$DN2$בפלסטיק$DN2$ממוחזר".ולאחדש

גםכאמורעובדתטאטושלהחברה

מס־אחתהאיטלקיתמיינטיהברתעם

פקיות

$TS1$מספקיות$TS1$

$DN2$מספקיות$DN2$המ־בעולםהגדולותהשירותים

ספקת

$TS1$המספקת$TS1$

$DN2$המספקת$DN2$פריטיםוהצבתאריזהפתרונות

מפעליםלחברהקמעונאות.לרשתות
יצרניתהיאהיתרוביןהעולם,ברחבי

לרשתותלבגדיםקולביםשלגדולה

אופ־ומותגיטסקווולמארט,כמוענק

נה

$TS1$אופנה$TS1$

$DN2$אופנה$DN2$.בסוףצריךמותג"כלבינלאומיים

מייצר.שהואלבגדיםקולביםלקנות

היאכימותקפתבעולםהאופנהתעשיית

מנסהמיינטיבזבזנית.מאודתעשייה

מיידייםופתרונותטכנולוגיותלמצוא

לש־האופנהלתעשיתלעזורשיכולים

בפלסטיקטובעים

טתותמיליארד

פלסטיקמוצרי
בעולםיוצרו
1950מאז

18%,
הפלסטיקמפסולת

בעולם
ממורוזרת

(OECD פיעל 

מ־יותר

50%
$1ST$50%$1מST$

$2ND$50%$2מND$
מהפלסטיק
יוצרבעולם

השניםב־51

האוורתות

10-8
טעותמיליון

פלסטיק
מגיעים

שנהמדי

400
טונותמיליון

פלסטיקמוצרי
בעולםמיוצרים

שנהמדי

L5,000
טונות

פלסטיקמוצרי
מאשפהמיוצרים

בצאליםבמפעל
בשנה

הערה




היוםאותנו.מצאהוהיאהמצב,אתנות

ubqשלקונטיינריםלהמספקיםאנחנו
אקולוגיים,קולביםמייצרתהיאשאיתם
מוציאותהקמעונאותרשתותשכאשר

למיחזור.ניתניםהםמשימוש,אותם

אותנוחושףמיינטיעםהפעולהשיתוף

עםעובדיםהםכיבעולםהברנדיםלכל

המוכרים".השמותכל

התהליךעלספקות
המיה־עולםאלהגיע,55בןטאטו,

זור

$TS1$המיהזור$TS1$

$DN2$המיהזור$DN2$שניםאחריהטבעי,הגזמתחוםבכלל

ההחזקותחברתאמפל,כמנכ"לארוכות
הואubqשלהשיטהאתמימן.יוסישל

פלסטיקכלמידבקת:בהתלהבותמסביר
ממעבהמגיעשכידוענפט,פעםהיה

וק־מפלסטיקמשקהכשבקבוקהאדמה.
ליפת

$TS1$וקליפת$TS1$
$DN2$וקליפת$DN2$הםדקים,לגרגריםנגרסיםבננה

לזה,זהדומיםדיבעצםשהם"נזכרים"
גרי־כימית־מולקולרית.מבחינתלפחות

סה

$TS1$גריסה$TS1$

$DN2$גריסה$DN2$המ־המכנהאלאותומורידההחומר

שותף

$TS1$המשותף$TS1$

$DN2$המשותף$DN2$הפסולת.סוגילכלביותרהנמוך

להיקשרלהםקליותרהרבהכזהבמצב
שב־מרוכב,חומרשנקראלמהזהעםזה

ניגוד

$TS1$שבניגוד$TS1$

$DN2$שבניגוד$DN2$שלכימיערבובבואיןלתרכובות

לראקטורמועברתהתערובתחומרים.
החומרעלפיזיקלייםלחציםשמפעיל

שלדמעיןשהיאמטריצהובונההאורגני,

יחדמחזיקיםשבוהסיבייםשהחלקיקים

והשיטההחומרעלכולו.החומרכלאת

פטנט.ubqרשמה

אומרתכזה",פוקוסהוקוסכאילו"זה

איכותתחוםראשאילון,אופירהפרופ׳

בטכניוןנאמןשמואלבמוסדהסביבה
וסביבהטבעמשאבילניהולהחוגוחברת

במ־ביקורשאחריחיפה,באוניברסיטת

פעל
$TS1$במפעל$TS1$

$DN2$במפעל$DN2$ubq,ספקותעםלטענתה,נותרה

הקולביםעל
תעשייתהאקולוגיים:

מותקפתבעולםהאופנה
מאודתעשייההיאכי

מיינטיהיוםבזבזנית.

להמוןאותנוחושפת
בעולם"מוכריםמותגים

מאסהמאזני"ישהטכנולוגיה.לגבירבים

יודעתלאאנילצאת.צריךשנכנסומה

יוצאזההאםאולמוצריוצאזההאם

למים".אולאוויר

^ubqשתהליךבתוקףטוענים
"מב־פליטות.מייצרלאשלהםהמיחזור

חינת

$TS1$מבחינת"$TS1$

$DN2$מבחינת"$DN2$מע־שאתהברגעעצמו,הפלסטיק

רבב

$TS1$מערבב$TS1$

$DN2$מערבב$DN2$נחות.מוצרזהשונים,פלסטיקים

הואשקרטוןכמוזהדבר.שוםיעזורלא

סוגיכמהשלערבובהואכינחותמוצר

מטילהשהיאתוךאילוןמוסיפהנייר",

שלזמןלאורךהעמידותביכולתספק

אתומעלהubq^שמפיקיםהחומר

חומריםמעורביםשבתהליךהאפשרות

בת־לשימושמאודשמקובליםמקשרים

עשיית

$TS1$בתעשיית$TS1$

$DN2$בתעשיית$DN2$.הפלסטיק^ubqאתשוללים

מקשריםבחומריםשימושעלהטענות
מוג־חומרשלטונהכלשעבורומדווחים

מר

$TS1$מוגמר$TS1$

$DN2$מוגמר$DN2$1.45נדרשותשלהםמהמפעלשיוצא

גולמית.פסולתטונות

בשילובהיאהמהפכה

אורגניותמתרכובותפלסטיקייצור

למ־ניתןהיוםכברחדש.דברלאהוא

צוא

$TS1$למצוא$TS1$
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