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דן בירון היחידה הימית של המשרד  : צילום

להגנת הסביבה





פסולת  מיליון טון1.3-בישראל כ

.פלסטיק מידי שנה

טון פסולת פלסטיק  370,000-כ

נובעת ממוצרים שהם חד פעמיים  
.במהותם

נתונים 

בעוד שבאיחוד האירופי הצריכה  

כלי  ג "ק1.5-בהביתית מוערכת 

פעמיים לנפש בשנה-פלסטיק חד

בישראל הצריכה הביתית עומדת  

כלומר גבוהה  , ג לנפש"ק7.5על 

מהצריכה הביתית השנתית  5פי 

.  לנפש באירופה



פעמיים מפלסטיק-צריכה ביתית של כלי שולחן חד
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(מיליארדים)סך פריטים לשנה בשוק הביתי  פריטים לאדם לשנה

-צריכת כלים חד-באוכלוסיהועיבודי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לממצאי המחקר בדבר התפלגות צריכה בין סוגי חנויות ומגזרים סטורנקסטנתוני צריכה של חברת : מקור[1]
עבור המשרד להגנת הסביבה. 2020קנטר , פעמיים בישראל

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/consumption_of_disposable_utensils


הפסולת אינה נעלמת

(טויקסכיום )ריידרעטיפת חטיף 

שנמצאה בחופי הים הצפוני

1987-עטיפת בזוקה מ

גליה פסטרנק: צילום תמונות



למזער את מפגע הפסולת הימית 

בישראל ולהביא לניקיונם של 

החופים והים בהתאם למחויבות  

לטובת הסביבה  ,  הבינלאומית

. והציבור בישראל

"חוף נקי"מטרת תכנית 



המסגרת הבינלאומית

תכנית הפעולה האזורית להגנה על הים התיכון מפני  •
 Regional Plan on Marineפסולת ימית וחופית 

Litter Management  .

חובה על המדינות החברות לנקוט בשורה ארוכה של •

פעולות כדי למזער את ממדי תופעת הפסולת הימית  

ואת השפעותיה המזיקות על הסביבה הימית ועל 
.  האוכלוסייה השוכנת לחופיו



טיפולמניעה

"חוף נקי"מרכיבי תוכנית 

,  פרסום
הסברה 
ויחסי  
ציבור

חינוך

הפחתה 
אכיפהבמקור

ניקיון

ניטור



מלוכלך  

מאד

מלוכלך בינוני נקי נקי מאד מדד חוף

ומעלה20 10-20 5-10 2-5 0-2 מדד

מדד חוף נקי

47%

39%

12%
2%0%

31.10.2021מדד אחרון 

נקי מאוד נקי בינוני מלוכלך מלוכלך מאוד אין מדד



מהזמן70%אחוז החופים הנקיים 
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 ₪ 1,000,000 

 ₪ 2,000,000 

 ₪ 3,000,000 

 ₪ 4,000,000 

 ₪ 5,000,000 

 ₪ 6,000,000 

 ₪ 7,000,000 

 ₪ 8,000,000 

 ₪ 9,000,000 

 ₪ 10,000,000 

20212020201920182017201620152014 201320122011 2010 2009 

₪ 9,508,181 ₪ 9,502,038 

₪ 6,242,823 

₪ 3,510,000 

₪ 2,300,000 

₪ 1,150,000 

₪ 1,466,920 

₪ -

₪ 440,400 

₪ 2,025,300 

₪ 1,600,000 
₪ 1,400,000 

₪ 1,800,000 

תקציבי תמיכה בנקיון החופים ברשויות החופיות 
לאורך השנים, בתכנית חוף נקי



₪ 26,463,253עד –' פרק א
עבור ביצוע פעולות ניקוי בחופים לא  

.מוכרזים לרחצה

עבור ₪ מיליון 6עד -'פרק ב

הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים  

או מתקני אסוף למניעת  /לא מוכרזים ו

הגעת פסולת לחופים מנקז נגר עילי  

או פיקוח על חוק איסור שימוש  /ו

או עבור /בפלסטיק חד פעמי בחופים ו

ציוד  לעידוד  /הקמת מתקני תשתית
.בשימוש כלים רב פעמיים

קול קורא-היקף תקציבי



חיפה נהריה חדרה אשקלון
עמק 
חפר

קריית  
ים

חוף 
השרון

עכו
חוף 

אשקלון
נתניה אילת

הרצלי
ה

אשדוד
-סר א'ג

זרקא
חוף 

הכרמל
בת ים גן רווה

טירת 
הכרמל

מטה 
אשר

רשות 
הטבע 
והגנים

תל 
-אביב
יפו

מלוכלך מאוד/ מלוכלך 6% 6% 11% 0% 0% 11% 11% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

בינוני 39% 39% 28% 28% 28% 17% 11% 22% 11% 17% 11% 11% 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

נקי מאוד/ נקי 56% 56% 61% 72% 72% 72% 78% 78% 83% 83% 89% 89% 94% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021התפלגות מדד חוף נקי פר רשות חופית בשנת 

נקי מאוד/ נקי בינוני מלוכלך מאוד/ מלוכלך



תגבור פעולות אכיפה בחופי הים

במסגרת תכנית תגבור 2021בשנת 

:האכיפה בוצעו

רשויות  18פעולות בתחומן של 373

(.  וביניהן איגוד ערים כנרת)חופיות 

3867-הפעולות התבצעו במשך כ

893שעות מצטברות ובסיוע של 

.  שוטרים

4054-במהלך פעולות אלו חולקו כ

קנסות על  1118-ומתוכם כ, קנסות

.עבירות ניקיון
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חוף הכרמל. א.מ

עיריית אשקלון

עיריית נהריה

עיריית נתניה

עיריית תל אביב יפו

מטה אשר. א.מ

עיריית עכו

עיריית חיפה

עיריית אשדוד

איגוד ערים כינרת

עיריית קרית ים

2021מספר קנסות על ניקיון בחופים בשנת 

תגבור פעולות אכיפה בחופי הים



הפחתה במקור

הקמת תשתיות לאיסוף  -פרק ב 

או  /פסולת בחופים לא מוכרזים ו

מתקנים לאיסוף פסולת מנקז נגר  

או מתקני תשתית לעידוד  /עלי ו

:בשימוש כלים רב פעמיים 

שיאסור שימוש  , לקידום חוק עזר עירוניהתחייבות

הן  )בכלים חד פעמיים מפלסטיק בכלל חופי הרשות 

תנאי לקבלת תמיכה  (.  המוכרזים והן הלא מוכרזים

אישור של מועצת  -כלשהי לפי פרק זה תהיה 

של חוק עזר , הרשות המקומית המבקשת

חודשים מיום מתן ההתחייבות  12תוך , עירוני כאמור

לתמיכה והגשתו לאישור משרד הפנים והמשרדים  

.הרלוונטיים



הפחתה במקור

,  יאיר מוהר: צילום

עיריית תל אביב

מניקוז עירוניאיסוף פסולת



חוק השקיות-מניעה במקור



מיסוי פלסטיק חד פעמי-מניעה במקור



פעולות ניקיון תת ימי במפרץ אילת

דיוורסצילום תת ימי על ידי מרינה . פעילות בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים

2018מתחילת הפרויקט ב 

נמשו מקרקעית  , ועד היום

טון  500הים במפרץ אילת 

. פסולת כבדה



מבצעי ניקיון תת ימי







ואילך נוהגים לבלות בים  16כשני שליש מכלל הציבור בגילאי 
.לפחות פעם בחודש בתקופת הקיץ

מדווחים כי לרוב הם  , כשלושה רבעים ממי שנוהגים ללכת לים
.מבקרים בחופים מוכרזים

74קהלי מטרה

?האם אתה מתגורר ליד הים

?באיזו תדירות אתה נוהג ללכת לים בחודשי הקיץ

?(שאין בהם שירותי הצלה)או שבדרך כלל רק לחופים לא מוכרזים ? (שיש בהם שירותי הצלה)בדרך כלל רק לחופים מוכרזים :  האם אתה הולך, על פי רוב כשאתה הולך לים

(אזור מגורים)מידת הקרבה לים  תדירות הבילוי בים ביקור בחופים מוכרזים מול לא מוכרזים

מכלל המדגם%  מכלל המדגם%  מהנוהגים ללכת לים בתדירות כלשהי% 

15%

47%

38%

גר במרחק  
הליכה מהים

גר במרחק של 
נסיעה קצרה  

20עד )מהים 
(דקות

לא מתגורר ליד 
הים

31%

35%

23%

12%

לפחות פעם  
בשבוע

פעמים  1-3
בחודש

פחות מפעם  
בחודש

כלל לא נוהג 
ללכת לים

N=510

76%

4%

20%

בדרך כלל רק  
לחופים מוכרזים 

בדרך כלל רק  
לחופים לא 
מוכרזים 

לא , משתנה
קבוע



בשיעור המצדדים באכיפת אי השימוש בכלים חד  ( מובהקת)עלייה 

פעמיים בחופים על ידי פקחים והטלת קנסות לעומת סקר לפני קמפיין  

נעזר-אכיפת אי השימוש בכלים חד פעמיים בין על ידי פקחים והטלת קנסות : הנעה לפעולה

75

התוכנית מתמקדת  , שמטרתה למזער את מפגע הפסולת הימית בישראל ולהביא לניקיונם של החופים, היא יוזמה ייחודית של המשרד להגנת הסביבה" חוף נקי"תכנית 

. פעמיים בבית על מנת ליהנות מחופים וים נקיים מפלסטיק-בעיקר בהשארת הכלים החד

ייםהאם הרשויות צריכות לאכוף את אי השימוש בכלים חד פעמיים בים על ידי פקחים שיסתובבו ויטילו קנסות על מתרחצים שמשתמשים בכלים חד פעמ, לפי דעתך

?בחוף הים

ירד בהשוואה לסקר לפני קמפיין/עלה

503=N

500=N 23%

32%

29%

31%

25%

19%

16%

14%

6%

4%

לפני  
קמפיין

אחרי  
קמפיין

בטוחים שכן חושבים שכן חושבים שלא בטוחים שלא לא יודעים

(P<0.05)95%ההבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית ברמת ביטחון של **

בין הנחשפים לקמפיין לבין אילו שלא נחשפו בשאלה זו( 95%ברמת ביטחון של )לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית : בסקר נוכחי*

63%

52%

**



פרסום ברשויות החוף



מחקר פסולת ימית




