שלום רב!
בעוד זמן קצר תיקחו חלק בפעילות "חוף נקי" ותצטרפו לקבוצות רבות אשר למדו על הסביבה החופית ותרמו
לה .מכתב קצר זה נועד להסביר מה כוללת הפעילות ,מדוע היא חשובה ודברים נוספים שכדאי לדעת...
תוכנית חוף נקי
הוקמה בשנת  5002ע"י המשרד להגנת הסביבה במטרה לשמור על חופי הים הלא מוכרזים נקיים במהלך כל
השנה .התוכנית משלבת עידוד ופיקוח על הרשויות המקומיות לבצע ניקיון שוטף וכן פעילויות הסברה וחינוך
להעלאת מודעות הציבור לחשיבות השמירה על הניקיון.
מאיפה מגיעה הפסולת לחופים
הפסולת בחופי ישראל ,מגיעה בעיקר מציבור לא אחראי המבלה בחופים ומשאיר אחריו שאריות לכלוך ,ולעיתים
משפכי נחלים או מפלט ים .פסולת זו מהווה מפגע אסתטי ,בריאותי ובטיחותי לציבור ולבע"ח ימיים וחופיים.

מהי המשמעות של הפעילות
קודם כל חשוב להבין שאתם לא מחליפים את תפקידה של הרשות המקומית .המטרה העיקרית היא לא לנקות
אלא ללמוד כיצד לא ללכלך  -והכי טוב זה להבין את זה דרך הידיים (והרגליים .)...מסיבה זו ,כל פעילות
מתחילה בהדרכה קצרה המסבירה על ההשלכות של הפסולת בחופים .אנו מאמינים כי מי שהתנסה בפעילות
כזו ויבין את המשמעות יידע לא לכלך יותר והכי חשוב  -יעביר את המסר הלאה!
מה צריך להביא
כובע ,מים ,נעלי הליכה וקרם שיזוף -חובה.
כמו כן -יש להביא מצלמה אחת לפחות (לא בטלפון) .אנו מעלים תמונות לאתר המשרד להגנת הסביבה.
אנחנו מספקים שקיות ניילון גדולות ומתכלות  -יש להקפיד למלא אותם עד הסוף (ולא להכניס חול!) ולקשור
אותם היטב.
כפפות חד פעמיות איננו מספקים .קבוצות אשר לא יכולות בלי -יש להביא ,אך לזכור שהכפפות עשויות מחומר
פלסטי שאינו מתכלה ולכן הקפידו להשתמש בכפפה אחת בלבד למשתתף.
כמו כן ,יש להביא מצב רוח טוב ונכונות לעבוד .שימו לב -השתתפות פעילה של האחראי בשטח (מורה ,מלווה,
מנהלים ,מדריכים) היא חשובה לאין שיעור מבחינת הדוגמא האישית ודרבון הקבוצה.
הוראות בטיחות
הכי חשוב היא לשמור על עצמנו ולחייך .אין להרים פסולת חדה ומסוכנת .אין להיכנס לים .יש לשתות מים
ולחבוש כובע.
בסוף הפעילות
זכרו להצטלם עם כל השקיות שאספתם ,ותראו איזה כיף לראות את החוף נקי!
להתראות בחוף!
כנסו לאתר של המשרד להגנת הסביבה -תוכנית חוף
נקי :אתר חוף נקי
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