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  חזורִמ 
  מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשיתמעובד 

חזור הוא תהליך שבו מפרקים פסולת ו"מחזירים" אותה למצב של חומר גלם, ִמ 
חזור מאפשר חיסכון בחומרי גלם אשר ישמש לייצור מוצרים חדשים. הִמ 

בתוליים מצד חד ומצמצם את כמויות הפסולת והזיהום מצד שני, ועל כן נודעת 
  ת גם כלכלית וגם אקולוגית.לו חשיבו

  חזור פלסטיקִמ 
סוגי  שישהתהליך של מחזור פלסטיק משתנה על פי סוג הפלסטיק הממוחזר (יש 

(פוליאתילן  P.E.Tפלסטיק עיקריים). מחזור פלסטיק כולל סוג פלסטיק הנקרא 
, מחזור. בתהליך המשקהפתלט), המשמש לרוב בייצור גוף בקבוקי - טטרה

טיק נשטפים, נגרסים ועוברים עיבוד, עד שמתקבלים מפלס משקהבקבוקי ה
רות ). מפתיתים אלו מיוצרים מוצרים כגון סלסילות לפֵ FLAKESפתיתים (

ירקות, תבניות לביצים, סרטי קשירה ומוצרי טקסטיל שונים (פליז, שטיחים, לו
משקאות, (כמו הפקקים של בקבוקי ה P.E.Tשמיכות ומעילים). מפלסטיק שאינו 

עץ, מהם - חומרי ניקוי וכדומה) מפיקים לוחות דמויי ם שללב, בקבוקיבקבוקי ח
לייצר ריהוט רחוב (ספסלים, פחי אשפה, גדרות, אדניות, שולחנות פיקניק, אפשר 

ם עמידים מאוד בתנאי הוא שהפרגולות ומתקנים מיוחדים). יתרון הפרופילים 
  אינם דורשים תחזוקה לאורך זמן. שהם יר משתנים, וומזג או

  חסרונות
, פעמים רבות הבעיה של כשלי שוק גורמת מחזורעל אף יתרונותיו הבולטים של ה

כדאי מבחינה כלכלית, ועל כן למרבית הציבור -ראה כבלתייי מחזורלכך שה
את מרבית הפסולת שלו. כך,  מחזורבישראל אין עדיין אפשרות להפריד ולשלוח ל

  גילים.רה, מרבית הפסולת מושלכת לפחי אשפה רבאין בֵר 
תעשיינים טוענים כי ישנו קושי לייצר על בסיס חומר גלם ממוחזר, על כך, נוסף 

משום שהדבר מוביל לבעיות בקווי הייצור עקב פגמים במוצרים או בחלקים 
מוזיל את עלות חומרי אמנם מהם. הטיעון הוא כי שימוש בחומר גלם ממוחזר 
מוצרים רבים שאינם עוברים  הגלם, אך מוביל לעלויות כוללות גבוהות יותר עקב

את בקרת האיכות ועקב השקעה רבה יותר בקווי הייצור. נראה כי נדרשת 
כדאי  –הממשל של של הציבור, של התעשייה, של הרשויות ו –התגייסות משולבת 

  לסוגיו. מחזורלעודד את ה
  

  מה דעתכם יש לעשות כדי להתגבר על החסרונות המוזכרים בטקסט?
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