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אופירהאילון
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שקיות

שקיבל

שקית

הציבור

היא

שהציבור

בסופרמרקט.

לכאורה,
ברשתות השיווק,
השקיות האלה,המחולקות
גורמותלנו להרגיש שאין כל בעיה עם המ־
$TS1$המתנה$TS1$
$DN2המתנה $DN2$הזו ,הניתנתלנו בחינם .אז כמובן ,שזה
תנה
לא מבחינתהמרכול ,שמגלם
לא בחינם
נרמה כי

אתעלות

השקיות

הכוונה

במחיר

שלו

טובה.

המוצרים (כמו גם

את עלות שכר העוברים ,הניקיוןוהחשמל)
וגם

לא

בחינם

האלה על
למעשה,

מבחינת

ההשפעה של

השקיות

הסביבה.
אם

מנתחים אתההחלטה ,מדו־
$TS1$מדובר$TS1$

$DNמדובר $DN2$בעצם במס,
בר

כלל

שהוא

קנםלציבור,

כי

לא בטוח
$DN2$בהשוואה $DN2$למצב כיום ,אבל בכל זאת,עריין יימכרועלות־הועלת ,בשל
וואה
השקיות וגם לא בטוח שזהו הפתרון הסביבתי
שמדובר
$DN2$התועלת $DN2$הנמנעת מהציבור והן מכיוון
האולטימטיבי ,שלצורך כך הוצע החוק.
כ400 -מיליון שקיות בשנה .מבחינתעלות עלת
ונופלות כבר לציבור מדובר במס סביבתי שיגיע ל 240 -בטיפול בנזקי חלק קטן משקיותהפלסטיק.
הצעות חוק מהסוג הזה קמות
כלי המדיניות החשוב והאקטיבי ביותר שניתן
כשמונה שנים החל מיוזמה להחלפת שקיות מיליון שקל בשנה.
לציין ,כי מאז ביצוע המחקר ב 2008 -להפעיל במקרה זה הואלהגביר את הפיקוח
חשוב
הפלסטיק בשקיות נייר ,החלפת שקיות הפ־
$TS1$הפלסטיק$TS1$
ואיסוףהלכלוך ,במשולב עם הגברת החינוך,
התקדם נושאהטיפול בשקיותאלה ,אשד נכ־
$TS1$נכללות$TS1$
בשקיות מפלסטיק ״מתכלה״ ,ורך
לסטיק
$הפלסטיק$DN2$
וולונטריים של רש־
$TS1$רשתות$TS1$
הסברה ויצירת מנגנונים
$DN2$נכללות $DN2$תחת חוק האריזות ,שנכנסלתוקפו בי־
$TS1$בישראל$TS1$
$TS1$בהטלת $TS1$ללות
איסור מוחלט של חלוקת השקיות,וכלה בה־
$DN2$רשתות $DN2$השיווק.
תות
$DN2$בישראל $DN2$ב2011 -כלומר ,קיימת כבררגולציה
שראל
$בהטלת $DN2$מם על השקיות.
טלת
לדוגמאות רבות שבהן
הדוגמה הזו מצטרפת
ליצרניםולרש־
$TS1$ולרשתות$TS1$
ולגרום
שאמורה לטפל בשקיות
במחקר שנערך במוסר שמואל נאמן בט־
$TS1$בטכניון$TS1$
רגולטוריים כבדים,
משתמשת הממשלהבכלים
$DN2$ולרשתות $DN2$השיווקלהפחית את השימוש בשקיותאלה.
תות
$DNבטכניון $DN2$כבר ב 2008 -נמצא כיפוטנציאל הנזק
כניון
לפתרון
בהכרח,
מתאימים,
שאינם
הרגול־
$TS1$הרגולציה$TS1$
את
תייתר
לא
החדשה
החוק
כלו־
$TS1$כלומר$TS1$,
%6
כ-
הוא
השקיות
של
הבעיות.
הצעת
המגיעות לטבע
יתרה מכך,לעתיםגלי ההדף שנוצרים משי־
$TS1$משימוש$TS1$
ליישום חוק האריזות,
$DN2$הרגולציה $DN2$ואת האכיפה הנדרשת
ציה
$DNכלומר $DN2$,מתוך מיליארד השקיות שבהן אנו מש־
$TS1$משתמשים$TS1$,
מר,
לציבור,
$DN2$משימוש$DN2$בכלים אלה הם חזקים ויקרים מדי
מוש
אך תגרוםלעומס ביורוקרטי ואכיפתי כדילט־
$TS1$לטפל$TS1$
מיליון שקיות
$DN2$משתמשים $DN2$,כ120 -
תמשים,
עלולותלהגיע
שנאלץ לשלם יותר.
$DN2$לטפל $DN2$בשקיות ,שמהוות שיעור קטן מסך האריזות
לסביבה ,להיאכל בטעות על ירי בעל חיים פל
הכותבת היא ראש תחום סביבה במוסד
הכלכלי).
או פשוט לטנף את השטחים הפתוחים .בעיה (מעברלעול
שמואל כאמןלמחקרי מדיניות בטכניון
שלא ניתן להתכחשלה .כך ,שאמנם ,הפתרון
אז מה בכל זאת ניתן וכראי לעשות
משאבי טבע וסביבה
וראש המרכז לחקר
המוצעלגבות  60אגורות על כל שקית יגרום
בנושא השקיות? הטלת מס על השקיות לא
באוניברסיטת היפה
עומדת במבחן הכדאיות הציבורית בניתוח
בהש־
$TS1$בהשוואה$TS1$
לצמצום השימוש בשקיות עד כדי%02

שהמחירים ייררו בעקבות

מכירת

הערך הגבוה של התו־
$TS1$התועלת$TS1$

