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חוק עזר עירוני לאשדוד
1976–ו"התשל, (תיקון()הסדרת מקומות רחצה)חוק עזר לאשדוד 

,  לחוק הסדרת מקומות רחצה6וסעיף , ( נוסח חדש)לפקודת העיריות 259-ו250בתוקף סמכותה לפי סעיף 

:מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה, ובאישור שר הפנים, "(החוק: "להלן)1964-ד"התשכ

חוק  : "להלן)1976-ו"התשל, (הסדרת מקומות רחצה)בחוק העזר לאשדוד .11תיקון סעיף 

-1בסעיף , "(העזר העיקרי

:יבוא" סדרן ומפקח"אחרי ההגדרה (1)

שעל פי טיבו והחומר  , קרטון נייר וכיוצא באלה, אלומיניום, מוצר מכל חומר שהוא כגון פלסטיק–" מוצר חד פעמי"

לרבות  , ובכלל זה באמצעות החזרה ליצרן או מילוי חוזר, שממנו הוא עשוי אינו מיועד לשימוש חוזר לאותה מטרה

;";אריזות וכיוצא באלה, בוחשנים, מכסים, קשי שתייה, כוסות, צלחות, כלי אוכל

:יבוא" שפת הים"אחרי ההגדרה (2)

.2016-ו"התשע, כהגדרתה בחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות–" שקית נשיאה חד פעמית"

:יבוא( ד)אחרי סעיף קטן , לחוק העזר העיקרי10בסעיף .102תיקון סעיף 

,  לא יזרוק, ולא ילכלך, למעט בקבוקי משקה שאינם מזכוכית, פעמיים-לא יכניס אדם לשפת הים מוצרים חד( ה")

;לא יפזר ולא יטמון בה מוצרים אלה, לא ישאיר

לא יפזר ולא יטמון בה  , לא ישאיר, לא יזרוק, ולא ילכלך, פעמיות-לא יכניס אדם לשפת הים שקיות נשיאה חד( ו)

;מוצרים אלה

פעמיים כאמור  -מוצרים חד, וכן לא ירשה למכור בשפת הים או להשאיל, לא ימכור אדם בשפת הים ולא ישאיל( ז)

.אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו( ו)-ו( ה)בסעיפים קטנים 

יפורסם ברבים על גבי שלט או מודעה שיוצגו במקום בולט בשפת הים ( ו)-ו( ה)איסור כאמור בסעיפים קטנים ( ח)

."או בכניסה אליו וכן באתר האינטרנט של העירייה
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–



https://artsandculture.google.com/entity/m01m114?hl=iw

תמונהקרדיט

https://artsandculture.google.com/entity/m01m114?hl=iw
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דולב הדר תעשיות פלסטיק-קרדיט תמונה
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https://www.youtube.com/watch?v=p6ShTVpEIIk






ריכוז חלקיקי הפלסטיק שנמדדו  

מהממוצע  10בים בישראל גבוה פי 

במערב הים התיכון וגבוה מהממוצע העולמי



https://www.youtube.com/watch?v=wZY8hY9E4q8:נקיליםדקות2סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=wZY8hY9E4q8






https://youtu.be/Y6rw1qRxPEI?list=TLGGCikFtdmLncYxNjAyMjAyMQ

https://youtu.be/Y6rw1qRxPEI?list=TLGGCikFtdmLncYxNjAyMjAyMQ


:ממשלתיים/ עמותות וגופים עירוניים

המשרד להגנת הסביבה❖

איגוד ערים לאיכות הסביבה❖

אגף ים וחופים בעירייה❖

צלול❖

אקואוושן❖

דלפיס❖

אנשי הים התיכון❖





ובפעם הבאה שאתם הולכים לחוף הים אל 

:דברים3תשכחו 

יםבקבוק-פעמירבבקבוקלוקחים•

םכלי-פעמייםרבכליםמביאים•

יםתיק-תיקולוקחיםשקיותעלמוותרים•


