
 

 

 

 

 

 כתבו וערכו: מרב יגר ואורי מורלי, צוות חינוך והסברה איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רקע

אישרה מועצת העיר אשדוד תיקון לחוק עזר עירוני שמשמעותו איסור הכנסת מוצרים חד  7.7 -ב

 פעמיים ושקיות נשיאה חד פעמיות לחופי הים של העיר.

לעגן בחקיקה את השמירה על החופים לצד הגנה על בעלי חיים ושיתוף מדובר בתהליך שמטרתו 

 תושבים בפעילות לשמירה על סביבת הים וחופיו.

המהלך עומד בהלימה לחזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי ובהתאמה לאמנת ברצלונה לשמירה על 

 הים התיכון ואזור החוף :

https://www.gov.il/he/departments/guides/barcelona_convention_mediterranean_marine_

and_coast 

 

 , מה הבעיה עם חד פעמי?4-2שקופית 

 החד פעמי. בשקופיות אלו אנו מציינים עובדות, המבוססות מחקרית, על בעיית הפלסטיק

 מיליון טון פסולת פלסטיק המושלכת לים מידי שנה הינו שווה ערך למשאית פסולת אחת בכל דקה. 8

 הפלסטיק מתפרק לחלקיקים זעירים הנקראים גם מיקרופלסטיק.

 כל אדם שיקח רשת צפופה , ירד לחוף ויכנס למים , יוכל לדוג מיקרופלסטיק 

 

 סוף מעשה בחקיקה תחילה -5שקופית 

 חלק מהקמפיינים הסביבתיים במדינת ישראל, אינם מלווים בחקיקה. 

באשדוד החליטו לקחת את הנושא צעד אחד קדימה והמהלך הראשון, עוד לפני הפרסום והקמפיין 

 לתושבים ולמבקרי החוף היה תהליך של גיבוש תיקון לחוק עזר עירוני. 

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/barcelona_convention_mediterranean_marine_and_coast
https://www.gov.il/he/departments/guides/barcelona_convention_mediterranean_marine_and_coast


 

 

 

 חוק עזר עירוני לאשדוד -6שקופית 

על ידי מועצת העיר האשדוד ונשלח לאישור משרד  7/7/2021 -וק שאושר בתאריך הנוסח התיקון לח

 הפנים.

התיקון לחוק מאפשר לעיריית אשדוד להטיל קנסות כספיים על מי שיביאו עימם מוצרים חד פעמיים 

 או שקיות נשיאה חד פעמיות לחוף הים.

 

 

 8-10שקופיות 

ר אשדוד קמפיין הסברה לתושבים ולמבקרי עוד באותו ערב של אישור החוק עלה ברחבי העי

 החופים.

הקמפיין התחיל בשלטי חוץ בכל העיר ובמיוחד לאורך הטיילת המקומית, פרסומים ייחודים למגזרים 

והודעת וואטס אפ שנשלחה מראש העיר לכל  שונים, פרסום על סוכות המצילים בכל החופים

 התושבים.

 

 מוצרים נלוים לקמפיין -11שקופית 

 הפנייה ההסברתית למבקרי הים והחוף התמקדה בשלושה פריטים:

 בקבוק רב פעמי אישי במקום כוס או בקבוק חד פעמי. -בקבוק ים

 כלי אוכל רב פעמיים )צלחות, מזלגות, סכינים וכו'( במקום כלי אוכל חד פעמיים. -כלי ים

 תיק רב פעמי במקום שקיות נסיעה חד פעמיות. -תיק ים

 ללוות את הקמפיין הופקו ערכות כלים רב פעמיים ובקבוקים רב פעמיים.  בנוסף ועל מנת

 מוצרים אלו נמכרים באפליקצייה של הרשות המקומית במחירים מסובסדים.

 

 בחופים 2021עונת הרחצה קיץ  -12שקופית 

, צוותים של תיאטרון ברמוזה האשדודי הסתובבו בחופים 2021במהלך ימי שישי בעונת הרחצה 

 ו הסברה למבקרי החוף.וביצע

 

 פיילוט נוסף בחוף באר שבע -13שקופית 

על מנת להרחיב את המהלך וכחלק מחזון ראש העיר אשדוד של אפס פסולת, הוחלט שחוף אחד 

 מתוך חופי הרחצה המוכרזים של העיר יהפוך לחוף ללא פח.



 

הפחים מהחוף. כל החוף שנבחר הינו חוף באר שבע )החוף הדרומי של העיר( ובחוף זה הוסרו 

 המבקרים בחוף זה מתבקשים לקחת עימם את הפסולת.

 

 מהים יוצאת הבשורה ועולה אל העיר -14שקופית 

קמפיין ההסברה לא עצר בחוף הים ועם סיום החופש הגדול ולקראת ראש השנה, הצוותים שלך 

י האורח השונים תיאטרון ברמוזה הסתובבו במרכזי הקניות ובפארקים ברחבי העיר והסבירו לעובר

 על המהלך.

 שנה מתוקה ורב פעמית. -הפעילות לוותה בחלוקת צנצנות דבש ובברכת

 

 15-19שקופית 

עם סיום עונת הרחצה ועד עונת הרחצה הבאה, הקמפיין עתיד להתרחב וההסברה עוברת להיות 

 במיקוד מערכת החינוך.

איכות הסביבה אשדוד חבל יבנה עברו כל תוכניות החינוך הסביבתי אותן מוביל בעיר איגוד ערים ל

 .3-18של גילאי  התאמה והנושא ישולב בטווח גילאים רחב

למהלך ובימים אלו עובדים על  ותחום הנוער באשדוד והחברה העירונית לתרבות הפנאי גם הצטרפ

 השקת תחרות סרטונים לנוער בעיר.

 

 מ.א. ברנר -20שקופית 

 מועצות אזוריות ומקומיות:  8באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה חברות 

מ.א. ברנר, מ.מ. גדרה, מ.א. נחל שורק, מ.מ. בני עי"ש, מ.מ. גן יבנה, מ.א. גדרות, מ.א. חבל יבנה 

 ואשדוד.

חד  גם מועצה אזורית ברנר החברה באיגוד ערים חוקקה חוק עזר עירוני שאוסר על הכנסת מוצרים

 פעמיים לשטחי ציבור מוגנים.

 

 מדיניות ממשלה -21שקופית 

ממשלת ישראל נמצאת בימים אלו בתהליך של העלאת מיסוי על כלים חד פעמיים וזאת במטרה 

 לצמצם את הצריכה של כלים אלו.

הממשלה פרסמה להערות הציבור את צו המיסוי על כלים חד פעמיים המכילים  2021בספטמבר 

וע גם בשמו הרשמי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון פלסטיק )היד

 (. 2021-מס'(,התשפ"ב

 

 

 



 

 תקציר הצו:

כלים חד פעמיים המכילים פלסטיק הם קצרי חיים מטבעם והופכים במהירות ממוצר שימושי לפסולת 

פלסטיק, וכלים חד מהזיהום בחופי ישראל מקורו בפסולת  90% -הגורמת לנזק סביבתי משמעותי. כ

מנפח הפסולת בשטחים הציבוריים בישראל. כך, צריכת כלים חד  19%-פעמיים בפרט תופסים כ

פעמיים מהווה איום חמור על המערכות האקולוגיות וכן על בריאות הציבור אשר נחשף לחלקיקי 

ב משקי רמת הצריכה של כלים חד פעמיים בקר  פלסטיק שמתפזרים במים, בקרקע ובאוויר.-מיקרו

הבית בישראל חריגה ביחס למדינות עולם, והיא רווחת בכל המגזרים ובכל שכבות האוכלוסייה. 

מעבר לכך, ישנה מגמת עליה מתמדת בצריכת הכלים החד פעמיים בישראל, ובעשור האחרון 

באוגוסט  1מיום כ"ג באב התשפ"א ) 261הצריכה הביתית הוכפלה. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 

במטרה להפחית צריכת כלים חד פעמיים ולעודד מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים וכך (, ו2021

להפחית את הנזק הסביבתי, מוצע בצו זה להטיל מס קניה על כלים חד פעמיים המכילים פלסטיק, 

ש"ח לק"ג, כאשר ההבחנה בין כלים חד פעמיים מפלסטיק לכלים רב פעמיים תיעשה  11בגובה של 

י. הטלת המס מאפשרת שינוי התנהגות באופן גמיש, תוך שמירה על מרחב על בסיס עובי הכל

בחירה וחלופות אפשריות כגון כלים רב פעמיים. בנוסף, הטלת מס על רכישת רכיבים מזהמים עולה 

בקנה אחד עם עקרון "המזהם משלם", כך שמי שבוחר לצרוך כלים חד פעמיים ברמות גבוהות יותר, 

ות הנזק הסביבתי. יש לציין כי מס הקניה יחול על כל סוגי הפלסטיק לרבות יישא באופן משמעותי בעל

פלסטיק ביולוגי ומתכלה, היות ופלסטיק זה גורם ללכלוך המרחב הציבורי באותה המידה כמו כלים 

 חד פעמיים אחרים.

 

אנו תקווה שהמהלך הארצי בשילוב המהלך המקומי יתן את התוצאות בחופים ובעונות הרחצה 

 נראה יותר שימוש ברב פעמי ויותר מעורבות של מבקרי החוף בשמירה על חוף וים נקי. הבאות

 

 

 


