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במסגרת המדור ,בכל גיליון נפרסם ריאיון בנושאים שונים ומגוונים
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פלוגינג :רעיון מופלא
שמשלב ספורט ואיכות סביבה
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כשהעולם מחפש דרכים להפחית זיהום סביבתי ולשמור
על ערים ואתרי טבע נקיים מאשפה ,ופעמים רבות כושל
במשימה ,הגיע אדם נחמד משוודיה ,אריק אהלסטרום
( )Erik Ahlströmשמו ,והחליט לפני כארבע שנים לעשות
מעשה :הוא פיתח שיטה שעיקרה הוא איסוף אשפה תוך
כדי ריצה  -כן ,ככה פשוט! אפילו שם הומצא לשיטה:
“פלוגינג” .מסתבר שאריק סחף אחריו ,בשיטה הפשוטה
והמקורית שפיתח ,כבר למעלה ממיליון בני אדם מרחבי
תבל .כעת הוא מעוניין לבקר בישראל עם הפלוגינג ,לאחר
שהתנדב כאן בקיבוץ לפני כ 40-שנה .החודש הוא האורח
שלי ב”ריאיון אחד בחודש”.
אריק ,אנחנו הולכים לדבר על משהו שבישראל הוא עדיין
לא מוכר ,שיטת הפלוגינג שפיתחת ,שהיא שילוב של ריצה
ואיסוף אשפה .אבל לפני שנצלול פנימה ,ספר לנו איך
הכול התחיל.

עבדתי הרבה שנים בארגון אירועים בסביבת הטבע ,אירועים אתגריים
וכדומה .הכול סבב סביב הספורט ,כמו ריצה למרחקים וריצת הרים.
העיסוק הזה הגיע מכך שתמיד רציתי גם לאתגר את הגוף וגם לחקור
את היופי של הטבע .עשיתי את זה במשך  30שנה ,כך שהכול באמת
התחבר עבורי ,הן הספורט והן הסביבה .עם השנים שמתי לב שככל
שאתה מתבגר ,כך אתה גם מודאג יותר מענייני סביבה וטבע.

הספורט הראשי שלך היה ריצה?

כן ,אבל לא באופן מקצועי .אני אוהב כל מיני סוגי ספורט שעושים
בחוץ ,כמו רכיבה על אופניים ,שיט קיאקים ,ריצה ,ריצת שטח ,הליכה
על הרים .אני לא מחשיב את עצמי כאתלט אלא יותר כבעל יכולות
ארגון.

ואז עשית משהו מעניין  -שילבת איסוף פסולת תוך כדי
ספורט .איך הגעת לרעיון הזה?

זה היה מקרי .גרתי באתר סקי בשוודיה ,וכשנתקלתי שם בפסולת על
הקרקע זה היה ברור שאאסוף אותה ,ממש חלק מהתנהגות טבעית .ואז
התחלתי לארגן אנשים ,ויחד נהגנו לנקות את האתר תוך כדי צעידה.
עם הזמן ראיתי שאנשים ממש מתלהבים מזה ,אז ארגנתי אירועים
נושאי פרסים ,והתגובות היו חיוביות ,שכן הם גם עשו פעילות גופנית
וגם שמרו על הסביבה.
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ואז הגעתי לשטוקהולם ,והבחנתי שיש שם הרבה זבל ברחובות ולאף
אחד לא ממש אכפת ,אז מדי פעם ,באופן יזום ,טיפלתי בזה בעצמי.
כמאמן ריצה גייסתי כמה חברים לטובת ריצה ואיסוף אשפה ,ואז
הבחנתי שזה עושה לאנשים הרגשה נהדרת ושהם מוצפים אדרנלין.
גם מבחינה גופנית זה טוב ,כי מלבד הריצה יש עוד תנועה אקטיבית
של כיפוף הגוף כלפי הקרקע ועבודה על שרירים נוספים .יש כאלה
שהרגישו שזה כמעט כמו איסוף פטריות .מהנקודה הזאת הבחנתי
שאנשים מתחילים להתמכר לזה ולא מסוגלים להפסיק.

לוגה" בשוודית?
“פ ָּ
מה המשמעות של המילה ְּ

פלוגה זה חיבור של שתי מילים בשוודית“ :פלוקה” (“ - )Plockaלאסוף”
ו”יוגה” (“ - )Joggaלרוץ” ,ויחד זה יוצר פועל חדש בשפה השוודית -
“פלוגה” ( .)Ploggaזו הייתה המילה החדשה והמפורסמת ביותר בשפה
השוודית לשנת  .2017היא גם תורגמה ונכנסה למילון האנגלי והפכה
באנגלית ל”פלוגינג” ( .)Ploggingהמילה והרעיון שמאחוריה נהיו
גלובליים ,בייחוד בגלל חברה גרמנית שעשתה סרטון באורך של שתי
דקות שתורגם לשפות רבות והופץ ברחבי העולם.
 1התנסות אישית שלי (עמרי גלפרין) בשיטת הפלוגינג .אימון מהסוג הזה
משלב ריצה וכיפוף אקטיבי של הגוף בזמן איסוף הפסולת .האמת ,לאחריו
התחושה מספקת ביותר( .צילום :תבל גלפרין)
 2אריק אהלסטרום ,ממציא שיטת הפלוגינג .אריק מופתע ממידת התפשטות
השיטה הפשוטה והחיונית שפיתח.
 3ארגון "פלוגה" השוודי מפתח כמה מוצרים מאשפה ממוחזרת שנאספה
במהלך הפעילות הספורטיבית.
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1
אז אם אגיע למשל לעיר שטוקהולם שבשוודיה ואגיד
למישהו ברחוב “פלוגה” הוא יבין אותי?

לצערי עדיין לא .להפתעתי זו מילה שהפכה לפופולרית יותר דווקא
מחוץ לשוודיה.

נראה שהתקופה של הקורונה יכלה לסייע בהפצה של
הרעיון ,לפחות בכל מה שקשור לרשתות החברתיות.

זה נכון .נוצרו הרבה קבוצות של פלוגה .אנשים התאחדו יחד ויצאו
לפלוגינג ,ואף העלו לרשתות החברתיות ,וזה עזר .היום למעלה ממיליון
בני אדם ברחבי העולם עושים פלוגינג ,אבל קשה להציג נתונים
מדויקים.

האם אתה מכוון את הפלוגינג מבחינת התפיסה שלך רק
לריצה או גם להליכה ואפילו לשחייה  -הרי יש בים
הרבה זוהמה.

העניין הוא להזיז את עצמך ולאסוף אשפה ,ואם אתה על סקייטבורד
או משיט קיאק או שוחה ובמקביל אוסף אשפה ,אז זה בהחלט סוג של
פלוגינג.

ומה הטריק להביא אנשים חדשים?

אתן לך דוגמה :אם יש קבוצת ריצה בקהילה אז בחימום או לאחר
הריצה אפשר לעשות פעילות של פלוגינג .אתה לא תאמין כמה זבל
אנשים אוספים בפעילות כזאת ,שהיא ממש פשוטה .עבור ילדים זה גם
יכול להיות כמו “ציד אוצרות” ,משחק שילדים משתגעים עליו.

5

אבל זו עדיין לא פעילות רשמית מחייבת ,נניח בשיעורי
פעילות גופנית בבתי הספר .אפילו לא בשוודיה.
הרעיון הוא להתחיל בחינוך לשימור איכות הסביבה החל מהגיל הרך.
1
ארגון "פלוגה" מנסה להיכנס לבתי ספר בתקווה שהתלמידים יאמצו
את השיטה כאורח חיים.
 4 3 2הרעיון הוא שכל יציאה תשלב שלושה מאפיינים עיקריים :פעילות
ספורטיבית ,ניקיון סביבתי וגיבוש חברתי .כיום הפעילות כוללת איסוף
פסולת תוך כדי ריצה ,צעידה ואפילו שחייה.
כמעט בכל מקום ניתן לראות שאריות אשפה .לחלקה ייקח עשרות
5 6
שנים להתפרק בטבע .איסוף האשפה והובלתה למרכזי מיחזור
יצמצמו משמעותית את הזיהום הסביבתי.
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אנשים נוטים לחשוב שבשוודיה אנשים רזים ,אבל כ 50-אחוז
מהאוכלוסייה אצלנו עם משקל עודף .רק תשעה אחוזים מהילדים
בגיל  14עושים מספיק פעילות גופנית ,ואני רוצה להפוך את הפלוגינג
למדיניות מחייבת .הילדים מבלים יותר מדיי זמן בטלפונים ובמחשבים,
ופחות מצויים בקשב .הרבה מהם שונאים שיעורי התעמלות כי המורים
בוחנים כמה מהר הם מסוגלים לרוץ או כמה גבוה הם יכולים לקפוץ.
הילדים שנותרים מאחור חשים מובסים .כאן הפלוגינג הופך לפתרון,
כי אתה לא צריך להיות מהיר ,לא צריך להיות חזק ולא צריך יותר מדיי
ידע בשביל לבצע את זה .רק ההבנה של הצורך בהצלת הסביבה והידיעה
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כמה שנים לוקח לחומרים שהם אוספים להתפרק יעודדו אותם
לפעילות קבוצתית של איסוף תוך פעילות גופנית.

4

1

האם אתה והחברים בארגון שהקמת עבדתם על תוכנית
סדורה או שזה עניין של זרימה חופשית?

הרעיון בנוי באופן מסודר ,ויש חמש נקודות עיקריות בהקשר לזה.
הראשונה היא שצריך תמיד להיות בתנועה .הנקודה השנייה היא שאם
לא נעשה פלוגינג ונאסוף אשפה יהיו בשנת  2050יותר חלקי פלסטיק
מאשר דגים בים .הנקודה השלישית היא שאי איסוף של אשפה יוביל
לכך שיהיו יותר חלקיקי אלומיניום ופלסטיק בקרבם של בעלי החיים
כמו הפרות והתוצרים שלהן  -בשר וחלב .ובאותו ההקשר ,זה גם גורם
לתמותה של חיות הבר ,וביניהן הציפורים .הנקודה הרביעית היא שזה
עולה הרבה כסף להעסיק מנקי רחובות ,והפעילים בפלוגינג בעצם
חוסכים לקופה הציבורית כסף ,שיופנה למקורות אחרים .והנקודה
החמישית והחשובה היא “תיאוריית החלונות השבורים” (The broken
 ,)windows theoryשהחלה ביוזמת ראש העיר ניו-יורק ,שהבין שיש
המון מעשי פשע ,אונס וכדומה בעירו .הוא לא ידע מה לעשות והחל
תחילה לתקן חלונות מנותצים ולנקות את הסביבה .ככל שהתמיד בכך,
כך ירדה משמעותית רמת הפשע הכללית ,ואנשים הפכו למחוברים
ואכפתיים יותר לסביבתם .אני משווה את זה לסיטואציה שבה אם
אתה רוצה ללכת לשירותים והם מלוכלכים אתה לא רוצה להשתמש
בהם ,אתה לא רוצה להיות שם  -אבל אם אתה הולך לשירותים נקיים,
דווקא שם תרגיש נוח.

אמרת שהפלוגינג יצא את גבולות שוודיה .באילו ארצות
הוא הפך לפופולרי?

2

זה הפך לפופולרי בהרבה מדינות ,וזה פשוט מדהים .במקסיקו נשבר
שיא כש 4,000-בני אדם השתתפו בפלוגינג במהלך אירוע אחד.
השתתפתי באירועי פלוגינג גם בהודו ,בניו-זילנד ובאיטליה ,וכעת
אנחנו חושבים על מרוצי פלוגינג של ממש .בעתיד תוכל אולי לטייל
ולעשות פלוגינג באופן יזום .לפני שנתיים הייתי עם הבן שלי בחופשת
גלישה בפיליפינים ,ובכל מקום היו חלקי פלסטיק .אתה שוחה וזה נדבק
לך לפנים .אז אולי זה טוב להגיע למקום וליהנות ,אבל במקביל אפשר
גם לעזור לסביבה ולעשות פלוגינג ,לפחות לשכנע את קהילת הגולשים
המקומית שתשתתף ,וזה יהיה הישג אמיתי.

3

זה מדהים שהתחלת תהליך לפני כארבע שנים והוא כבר
קיים בכל יבשת בעולם.

זה נכון ,ואני ממש גאה בזה .הייתי ברוסיה לפני כמה חודשים וקיבלתי
פרס הוקרה על כך ,פסל גדול עשוי זכוכית.

זה עניין של חינוך .אם תיישם את הרעיון בקרב ילדים
במדינות מתפתחות ומפותחות גם יחד ,אני חושב שזה
יהיה עבורך הישג משמעותי ביותר .זה יחדור לתוך
התרבות הסביבתית שלהם.

בשוודיה אנחנו יודעים על הזיהום ועל מה שזה גורם לטבע ,ועדיין יש
זוהמה .יש אצלנו אנשי מקצוע שתפקידם לאסוף אשפה  -ועדיין יש
אשפה .אם חושבים על מדינות מתפתחות שאין בהן ידע ,כסף וחינוך
לנושא האשפה ,מבינים שהבעיה גדולה הרבה יותר וזה מאוד מורכב.
יש לנו פרויקטים עם ילדים ,ואם עושים את זה באופן קבוע זה בהחלט
נטמע בחשיבה ובהתנהגות שלהם .צריכים לעשות את זה בחזרתיות,
ואז זה באמת הופך לאוטומטי.
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בני נוער שנקטו יוזמה והחליטו לקיים פעילות פלוגינג בפארק ציבורי.
1
לטובת הגילים הצעירים יותר פותח סביב הפלוגינג המשחק "ציד
אוצרות".
 4 3 2ברחובות הערים נאספים בעיקר בקבוקי פלסטיק ,אריזות מזון ,חפיסות
סיגריות ,ניירות ,ובתקופת הקורונה מסכות חד-פעמיות רבות שמהוות
מפגע סביבתי אף הן.
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2

וזאת במקום לדאוג לניקיון הסביבתי ולאיכות הסביבה .אדם כיחיד
יכול לגרום לשינוי ,זו מהות הרעיון!

3

מה עם תחרויות ספורטיביות בענף הפלוגינג?
חוץ מאנשים שיצטרפו לרעיון מה עוד אתם צריכים
בארגון שלכם?

אני אענה על זה כך :שאלת כמה אנשים עושים פלוגינג בעולם והייתי
שמח להציג בפניך עובדה ולא השערה .הייתי רוצה יותר נתונים ,לדעת
כמה אנשים והיכן ,איזו כמות אשפה נאספה ומאיזה סוג .לשם כך
אצטרך לגייס כספים ,ואיתם לבנות מערכת רצינית שאנשים יוכלו
להזין לתוכה מידע ,וככה נגבש עובדות ממשיות .באמצעות מערכות
כאלה נגיע ליותר בתי ספר ,ניצור שגרירים של פלוגינג ונעשה יחסי
ציבור טובים יותר .הכול עניין של יצירת מערכת דיגיטלית טובה ויעילה.

מה עם שיתופי פעולה עם חברות שיוצרות בעצמן זיהום
סביבתי? זו יכולה להיות הזדמנות בשבילן קצת לתקן.

בעבר עבדנו עם מקדונלד’ס ,אבל עיקר העניין הוא לחנך דווקא את
הצרכנים להרגלים  -מה אוכלים ואיך צורכים .ישנה גם נקודת המבט
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הממשלתית בעניין חוקים שנוגעים לאריזות של מזון .למשל ,אצלנו
בשוודיה מקבלים כסף על מיחזור של אריזות אלומיניום ,אבל במדינות
כמו פורטוגל או ספרד זה כמעט לא קיים.

אריק ,אני חייב לומר לך שאני אוהב את זה שאדם שהגיע
מעיירה קטנה בשוודיה ,ללא משאבים ,מתחיל צעד של
מיחזור אקטיבי ,שסוחף את האוכלוסייה עצמה וכבר יצא
מגבולות העיר והארץ שלו.

זה נכון .הכול מתחיל מכך שאם אתה עומד בתחנת אוטובוס והאוטובוס
מתעכב ,מדוע שלא תתכופף ותרים את האשפה שסביבך? אם אנשים
נוספים יראו אותך ,אולי חלקם גם יצטרפו .ייתכן שיהיו גם כאלה
שקצת יגחכו  -אז מה? זו בדיוק הדרך לארגן את המחשבה ולשנות
אותה ,כי אשפה יוצרת אשפה .זאת אומרת :אם יש אשפה ברחוב,
אנשים יתייחסו אליה כעניין מוגמר ורק יוסיפו מעליה עוד אשפה,

יש רעיון של איסוף אשפה בתחרויות ,שהמנצח הוא לא רק המנצח
במהירות אלא גם בכמות האשפה שאסף .מי יודע ,אולי גם בעתיד יהיו
מסעות של היכרויות בין רווקים ורווקות במהלך פלוגינג ,זה רעיון טוב.

האם היו לך קשרים עם ישראלים בנושא?

לא ,אתה הראשון .אשמח לבוא לישראל ולעשות פלוגינג אצלכם.

 1שפת הים מהווה אתגר פסולת ,שכן רבים מהמעשנים נוטים לטמון את פילטר
הסיגריות בתוך החול .חלק מהרעיון של איסוף במקומות ציבוריים הוא יצירת
אפקט חינוכי על הציבור במטרה שישנה הרגלים של פגיעה סביבתית.
 2ארגון "פלוגה" בתום יום של איסוף פסולת .מבקבוקי הפלסטיק שנאספו יצרו
מעין פסל של גולש בתוך נחשול.
 3נקודות איסוף בשוודיה ,שם מספקים ניילון ממוחזר לספורטאים המעוניינים
להשתתף בפעילות פלוגינג.
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אז הנה ,הבמה שלך .מה תרצה לומר לקהל בישראל?

זה תמיד חשוב לזכור שאם אתה עושה פעולת ניקיון זה מראה שאכפת
לך מכדור הארץ .כשאתה עושה פלוגינג וממלא שקית באשפה שאספת
ברחוב אתה מתמלא גאווה על מה שעשית ,אתה מרגיש שותף לשינוי.
החלום שלי הוא שלא אצטרך לעסוק בזה ושהכול יהיה נקי .במדינה
קטנה כמו ישראל אפשר גם לקשר את נושא המיחזור ואיכות הסביבה
לנושאים של קשר עם השכנים שלכם ,כי איכות הסביבה חוצה גבולות
ודתות .אני מקווה מאוד לחזור לישראל באחד הימים ולעשות שם
פלוגינג .אני אומר לחזור כי בצעירותי ,בגיל  ,22התנדבתי בקיבוץ עין
גב .קטפתי שם בננות .

 1אריק אהלסטרום זוכה בפרס ברוסיה על פועלו בתחום איכות הסביבה.
השיטה קיימת במדינות רבות בעולם ,ואין ספק שתגיע עם הזמן למדינות
נוספות ותסחוף קהלים חדשים.
 2אהלסטרום בשעת הדרכה על הקשר השלילי שבין זיהום סביבתי לאיכות
הסביבה .אחד המקומות שישמח לבקר בהם ולהעביר את המתודה שלו הוא
ישראל.
 3סוף היום .היה ספורט ,היה איסוף פסולת ,הייתה חברה טובה – עכשיו צריך
להעביר את האשפה מאזורים עירוניים או אזורי טבע פתוח לאתרי מיחזור
אשפה.
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אם יש לכם הצעות לראיונות מרתקים
שיכולים להתאים למדור ,כתבו ישירות
לעמרי גלפרין:
omrigalperin@gmail.com
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