
בישראלמיחזורבתאריזהלתכנוןכלי

UNIDO SwitchMedתוכנן והושק במסגרת פרויקט

בשיתוף עם מכון אפקה  בסיוע האיחוד האירופי 

להנדסה וכלכלה מעגלית ומכון האריזה



מיחזורבתאריזהלתכנוןכלי

תוכן פרסום זה הוא  . בסיוע האיחוד האירופיSwitchMedם במסגרת יוזמת "כלי זה הופק ללא עריכה רשמית של האו

.ולא משקף בהכרח את עמדות האיחוד האירופי (UNIDO)ם"באחריותו הבלעדית של ארגון הפיתוח התעשייתי של האו

UNIDOכך שהאחריות הבלעדית של השימוש בכלי מוטלת על המשתמש בכלי  , אינו אחראי לשימוש בכלי זה ותוצאותיו

.UNIDOי "תוך אזכור שנכתב ע, לצטט או להדפיס כלי זה ללא עלות, ניתן לשתף. בלבד

SwitchMedמנוהל על ידי, ממומן על ידי האיחוד האירופיUNIDO   ומיושם בשיתוף פעולה עם תכנית איכות הסביבה

ומרכז הפעילות האזורי לצריכה וייצור  ( UN Environment/MAP)הפעולה לים התיכון ותכניתאגף הכלכלה -ם "של האו

.(SCP / RAC)בני קיימא 

כל הזכויות שמורות-ם "הארגון לפיתוח תעשייתי של האו2021 ©

המשך



מיחזורבתאריזהלתכנוןכלי

המותאמותפלסטיקאריזותלתכנןכיצדלהנחותהינההכלימטרת

הממוחזריםנוספיםחומריםישנםכילצייןחשוב. בישראללמחזור

באריזותעוסקהנוכחיהכליאךוזכוכיתנייר, פחכמובישראל

.בלבדפלסטיק

בהםבעולםמקומותישנם. בישראלהמחזורליכולותמותאםהכלי

מיועדהמוצרשובמידה, ותפחאויותרמפותחותהמחזוריכולות

מירב, הזעםיחד. המדינהאותהשללהנחיותלהתאימויש, לייצוא

.בעולםהמחזורליכולותעוניםהפרמטרים

חדשותמיחזורליכולותלהתאימובכדיעיתי לעדכוןניתןהכלי

.בישראל

שלתהליךיתבצע, ורמחזבתהאריזהתכנוןלצדכיממליציםאנו

תוךבההמושקעיםהמשאביםלצמצוםהאריזהשלאופטימליתכנון

ולידציהלבצעמאודחשוב. שלההמדףוחייהתכולהעלשמירה

שתיתןכךשלההערךשרשרתכללאורךהאריזהשלהתאמהולוודא

.והמשתמשיםהמוצריםלצרכיאופטימלימענה
המשך



מעגליתוכלכלהאריזות

:חוזרשימושסוגימספרקיימים-חוזרשימוש
פלסטיקארגזיכדוגמתבתעשייהחוזרשימוש●

ליצרןהמוחזריםמשטחיםאובינייםבייצור
:דרכים'מסבהאפשרייםהצרכןי"עחוזרשימוש●

בביתחוזרמילוי
המכירהבנקודתחוזרמילוי

האריזההחזרת
אחריםלצרכיםבאריזהשימוש

מגיעההמתכלהשהאריזהלוודאישאלובמקרים-ת מתכלואריזות
לתהליךלהפריעעלולההיאכילמחזורמגיעהואינהקומפוסטלתנאי

המחזור
וניירביופלסטיקבעיקר-מתחדשיםממקורותאריזות
ממוחזריםבחומריםושימושמחזורבנותאריזות-מחזור

.המוצרשלהערךשרשרתבכלהמשאבערךעללשמורשואפתליניאריתלכלכלהבניגודמעגליתכלכלה

:מעגליתלכלכלההמותאמתאריזהלהשגתגישותמספרישנן

המשך



המחזורתהליך

הממוחזריםהחומריםעבורמתבצעהאריזותאיסוף-איסוף

מתבצעהאיסוף. למחזורל"לחוהנשלחיםהחומריםועבורבארץ

פחלאיזההמנחההאריזהעלסימוןשיהיהרצוי. השוניםבפחים

למחזורהנאספותהאריזותלפירוט. האריזהאתלהשליך

כאןלחץ-בהתאםוהסימונים

האריזההאםיקבעהוא. בתהליךקריטימאודזהשלב-מיון

החומראיכות, ריותמדויקיהיהזהששלבוככללמחזורתגיע

מותאםלהיותחייבהאריזהתכנון. יותרגבוההתהיההממוחזר

עללפירוט. בארץהקיימותהמיוןולטכנולוגיותלתשתיות

כאןלחץ-כיוםהקיימותהמיוןטכנולוגיות

ולכןתכולתהמשאריותלהישטףחייבתהאריזה-שטיפה

שלנוחההוצאהיאפשראשראריזהמבנהלתכנןרצוי

,  בעייתיתלהיותעלולהכימיקליםבסיסעלתכולה.ההתכול

.PETבבקבוקישמןבמקרה של כגון

.  השוניםהמרכיביםשלהפרדהעלהדעתאתלתתיש,ןככמו

הפרדהלוודאיש, שוניםמחומריםהרכיביםשבמידה

.הצרכןי"עהשימושבסיוםאוהשטיפהבעתאיכותית

המחזורלמערכותהתאמה-החומרעיבוד

בהתאםהתוצריםאתמשדרגיםרביםבמקרים-שדרוג

לשימוש הייעודי

:הבאיםהשלביםאתלעבורעליה תתמחזרשאריזהבכדי

המשך



מיחזורבתאריזהלתכנוןהכליעל

תוךלמחזורמותאמותפלסטיקאריזותבתכנוןעוסקהכלי

:הבאיםלפרמטריםהתייחסות

האריזהסוג●

האריזהמידות●

ג"חוביןותאימותלמחזורג"חוהתאמת-האריזההרכב●

התאימות מבוססת על פרוטוקולים של . השונים

Recyclass לפרוטוקליםויכולה להתעדכן בהתאם

נוספים

לאריזהעיטורתוספת●

ביניהםנכוןושילובהאריזהמרכיבי●

המשך



מיחזורבתאריזהלתכנוןכלי

התחלה



?קשיחהאוגמישההאריזההאם

האריזהסוג

קשיחהגמישה



גמישותאריזות

A4-מגדולהאריזה●

MONOMATERIAL-מלהיותחייבותהיריעות●

שוניםמחומריםומרכיביםידיותתוספתללא●

הדפסהצבעיתוספתוללאשקופותליריעותעדיפות●

גמישותאריזותמיוןיאפשרואשרעתידיותטכנולוגיותויכנסובמידה●

אריזהשלוהמחזורהמיוןלתהליךזההתהליךעבורןלבצעיהיהניתן

קשיחה

במידהולכןגמישותלאריזותמיוןאפשרויותקיימות, מהמדינותבחלק●

למיינןיהיהיתןנ, אלולמדינותמיוצאתשהפסולת

לא

לעמודהאריזותעל. למיינםיכולתבישראלאיןשכיוםהיותבלבדPEויריעותשקיותבישראלממחזריםכיום

:הבאיםבקריטריונים

?בקריטריוניםעומדתהאריזההאם

כן

חזרה



אחדלפחות במ "מ40-מגדולההאריזההאם

 ?ממימדיה

האריזהמימדי

לאכן

חזרה



מ״מ 40-מקטנהאריזה

חורידרךתעבורהמימדיםבכלמ"מ40-מקטנהאריזה

למיוןתגיעלאולכןהמיוןבתהליךהמסננת

לסיום

חזרה



?MONOMATERIALהאריזההרכבהאם
מרכיבלכלנפרדתבדיקהלבצעיש,םמופרדיאריזהמרכיבימספרשישבמידה

MONOMATERIAL

לאכן

חזרה



חומריםמרובההרכב

בישראללמחזורמתאימהאינהחומריםמרובתאריזה

לסיום

חזרה



MONOMATERIAL

:הםכיוםבישראללמחזורמותאמיםג"ח

●PP, PE, PET

●Biobased PE, Biobased PP

לא

ל"הנהחומריםמאחדהאריזההרכבהאם

כן

חזרה



אחריםחומרים

PP ,PE ,PETשאינם מחומריםאריזותבישראלממחזריםלאכיום
חומריםיוכנסו,לבישראנוספותמחזורתשתיותאוכימימחזורשיהיהבמידה
למחזורנוספים

לסיום

חזרה



?תוספיםאומלאניםשלתוספתישנההאם

תוספים

לאכן

חזרה



ומלאניםתוספים

החומרשלהסגוליהמשקלאתישנולאוהמלאניםהתוספים*

המתאימההאופציהעללחצוPETעבור

המתאימההאופציהעלחצולPE-וPPעבור

חזרה

Bio-/oxo-/photodegradable

additives; 

Nanocomposites

Mineral fillers (CaCO₃, talc) 

not increasing density more 
than 0,97 g/cm³

Additives changing the 

material density > 1 g/cm³; 

Flame-retardant additives, 

plasticizers; Bio-/oxo-
/photodegradable additives

Silicone surface coating (on 

coating area); Antiblocking
masterbatch (max 3% )

UV stablilisers; Acetaldehyde 

(AA) blockers; Optical 

brighteners; Oxygen 

scavengers

:אך לא לבקבוקיםמיכליםעבור 

Additives that are 

unavoidable in processing 

(stabilizers, antioxidants, 

lubricants, nucleating agents, 

peroxides) and density 

remains < 0,97 g/cm³

Suez.Circpackהנתונים מבוססים על פרוטוקולים של בדיקות של 



?חסמותיצירתעבורחומריםשלתוספתנדרשתהאם

חסמות

לאכן

חזרה



המתאימההאופציהעללחצוPETעבור

המתאימההאופציהעללחצוPE-וPPעבור

PA-MXD6 multilayer with 

>5wt% PA or tie layers; 

Monolayer PA blend; EVOH

EVOH > 6.0% wt + PE-g-MAH 

tie layers with MAH > 0.1% wt

and EVOH:tie layer ratio ≤ 2; 

EVOH 

EVOH > 1% with any other tie 

layers; PA; PVDC; Aluminium

חסמות
חזרה

SiOx plasma coating

EVOH < 6.0% wt + PE-g-MAH 

tie layers with MAH > 0.1% wt

and EVOH:tie layer ratio ≤ 2; 

Enkase (fluorination) 

PET based oxygen scavenger 

without yellowing effect after 

EPBP oven test

:לבקבוקים

למיכלים
:למיכלים

Carbon plasma-coating; 

PA-MXD6 multilayer with 

:לבקבוקים

PET based oxygen scavenger 

with limited yellowing effect 

after EPBP oven test

Suez.Circpackהנתונים מבוססים על פרוטוקולים של בדיקות של 



?שקופההאריזההאם

צבעוניות

לאכן

חזרה



?מודפסתהאריזההאם

הדפסה

לאכן

חזרה



ישירההדפסה

צורךישאם . עדיפההדפסללאאריזותלייצרהאפשרות

.לייזרלהדפסתהיאהעדיפות, בהדפסה

להשתמשיש, צבעיםעםהדפסהמתבצעתהאריזהגביעלאם

.EUPIAת בהנחיוהעומדיםרעיליםלאבצבעים

שרא (DEINKING)הצבעהסרתשלתהליכיםמתפתחיםכיום

לאלאריזהבדומהמודפסתלאריזהלהתייחסבעתידיאפשרו

.מודפסת

לא

?בדרישותעומדיםהצבעיםהאם

כן

חזרה



להדפסהמעברהאריזהלעיטורתוספתישהאם

?ישירה

אריזהעיטור

לאכן

חזרה



אריזהעיטור

האריזהעיטורשלמקסימליכיסוי

70%כיסוי עד –ל"מ500-מהגדולותאריזותעבור●

50%כיסוי עד –ל "מ500-מהקטנותאריזותעבור●

האריזהעיטורשלג"ח

1g/cm³-מקטןסגולימשקלעםמחומריםעיטורPETאריזתעבור●

LDPET, EPS, OPP, PP, PE, foamed PET

1g/cm³-מגדולסגולימשקלעםמחומריםעיטורPE-PEאריזתעבור●

1g/cm³-מגדולסגולימשקלעםחומריםמעיטור PP-PPעבור●

50%כיסוי עד –ל "מ500-עבור אריזות הקטנות מ●

דבקים

צלזיוסותמעל60-80-מנמוכהבטמפרטורהבמיםאובאלקליימסיסיםבדבקיםשימושPETאריזתעבור●

צלזיוסמעלות40-מנמוכהבטמפרטורהבמיםמסיסיםבדבקיםשימושPE-וPPאריזתעבור●

IML

לאריזהזההמחומרלהיותחייבתIML-התווית●

לא

?בקריטריוניםעומדהעיטורהאם

כן

חזרה



המתאימהבאופציהבחרוPETעבור

בחרו באופציה המתאימהPE-וPPר עבו

פחםעלמבוססשאינושחור

NIRבוקריא

קריאולאפחםמבוססשחור

מטאליםצבעיםNIR-ב

טיםנופלורס

חזרה

בהיריםצבעיםשקופיםצבעים
וצבעים,םאטומיצבעים

פלורסנטים

,הצבעיםשארכל

עדיפות ללא צבע

שקיפות



?לאריזהנוספיםמרכיביםישהאם

נוספיםמרכיבים

'וכוליינרים, ידיות, פקקיםכמוהאריזהעיטורשאינםרכיבים

לאכן

חזרה



מהאריזהבקלותלהפרדהניתןהרכיבהאם

?המרכזית

נוספיםמרכיבים

בנפרדמרכיבכללבחוןיש

לאכן

חזרה



האריזהלהרכבזהההנוסףהמרכיבהרכבהאם

?המרכזי

נוספיםמרכיבים

לאכן

חזרה



נוספיםמרכיבים

בתהליךלהפרידםיהיהשניתןמנתעל, המקרהזהלאאםאךהמרכזיתלאריזהזההג"מחלמרכיביםעדיפותישנה

:בקריטריוניםלעמודהנוספיםהמרכיביםעל-השטיפה

1g/cm3-מנמוךסגולימשקלעםחומריםPETאריזתעבור●

1g/cm3-מגבוהסגולימשקלעםחומריםPE-וPPאריזתעבור●

.מעלות40חייבת להיות הפרדה בשטיפה בטמפרטורות של , במידה ומולחמים ומודבקים●

לא

?בקריטריוניםעומדהאם

כן

חזרה



המוצריםסימון

הירוקלפח
אריזותשאינופלסטיק●
פעמייםחדכלים●
וצעצועיםשבוריםחפצים●
מזוןשיירי●
היגיינהמוצרי●

גזםאיסוף

בקבוקיםכלוביאופקדון
PETבקבוקיאיסוף●

חזרה

המשך

הכתוםלפח
,  טיפוחמוצרי, ניקיוןמוצרי, מזוןאריזות-פלסטיק●

פלסטיקשקיות
מתכתקופסאות, שימוריםקופסאות, תרסיסים-מתכת●
מיץקרטוני, חלבקרטוני-ה משקקרטוני●

הסגוללפח
זכוכיתאריזות●

הכחוללפח
ועיתוניםנייר●
דקקרטון●

.תהפסולהפרדתמערכי בעדכוןצפוי, הסביבהלהגנתהמשרדשלהאבתוכניתפיעל
כאןלחץנוספיםלפרטים

https://www.gov.il/he/departments/guides/waste_strategy_2030_circular_economy_2050?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/waste_strategy_2030_circular_economy_2050?chapterIndex=1


בישראלכיוםהקיימותמיוןטכנולוגיות

המשך

חזרה



עתידיתאריזהמיוןטכנולוגיות

לכליחזור

חזרה

חומריםולמחזרלמייןנוכל, בישראלנוספותמיוןטכנולוגיותיהיובעתידאם 

.יותרגבוההמיוןובאיכותנוספים

חברות 85עלהמבוסס HOLYGRAIL-2.0הנקראקונסורציוםמתנהלכיום

WATERעלהמבוססותטכנולוגיותהבוחנותאירופיותגדולות MARKS

. רלוונטיתאינפורמציההמכילהאריזהעלשיודפסבולשלבגודלקודבר

לזרםהאריזהאתולשלוחהברקודאתלקרואיוכלוהמיוןקועלמצלמותה

.המתאיםהמיון

בינהועלתמונהזיהויעלהמבוססותנוספותטכנולוגיותכיוםחנותנב, בנוסף

.מלאכותית



בהצלחהסיימת

לסביבהידידותיתאריזהתכנוןלסיוםהגעת

מלאבאופןמיחזורבתשלךהאריזה, ירוקותהיוהבחירותכלאם 

האריזה,צהובותבחירותלךהיואם 

חלקיבאופןמיחזורבת

להתחלהחזרה



בהצלחהסיימת

לסביבהידידותיתאריזהתכנוןלסיוםהגעת

מלאבאופןמיחזורבתשלךהאריזה

להתחלהחזרה



השאלוןאתסיימת

התכנוןכלילסיוםהגעת

מיחזורבתאריזהשלבקריטריוניםעומדתאינהשתכננתהאריזהלצערנו

להתחלהחזרה


