בלי קשיות ,בלי שקיות :אילת והרצליה
יאסרו שימוש במוצרי פלסטיק בחופיהן
אלמוג בן זכרי וצפריר רינת

עיריות אילת והרצליה הודי
עו כי בכוונתן לאסור מכירת
כלים חד־פעמיים ושקיות ניילון
או שימוש בהם בחופי הים .אלו
הערים הראשונות בארץ המתכ־
ננות מהלך מסוג זה .עיריית הר
צליה הודיעה כי תביא לאישור
חוק עזר עירוני שיאסור הכנסת
שקיות וכלים חד־פעמיים לחו
פים ,ותאכוף אותו באמצעות
פקחים .קודם פרסמה עיריית
אילת הודעה דומה ,שלפיה בכ
וונתה לאסור הכנסת מוצרי פל
סטיק לחופים .באילת מתכוונים
לקיים מסע הסברה כדי לעורר
את מודעות התושבים לבעיה.
הכתבה המלאה בעמוד
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בלי קשיות ושקיות :אילת והרצליה יאסרו
על שימוש ומכירה של מוצרי פלסטיק בחופיהן
שתי היוזמות המקומיות הן הראשונות מסוגן בישראל ,ומצטרפות למגמה עולמית של צמצום השימוש במוצרים חד־פעמיים
אלמוג בן זכרי וצפריר רעת

עיריות אילת והרצליה הודי
עו באחרונה כי בכוונתן לאסור
מכירת כלים חד־פעמיים ושקיות
ניילון או שימוש בהם בחופי הים
שבשטחן ,באמצעות חוקי עזר עי
רוניים .מדובר בערים הראשונות
בארץ המתכננות מהלך מסוג זה,
ובכך הן מצטרפות ליוזמות ברח
בי העולם לצמצום השימוש במו
צרי פלסטיק  -בהן ההוראה של
האיחוד האירופי להפסיק את
השימוש בכלים חד־פעמיים ,שתי
כנס לתוקף בעוד שנתיים ,בעמו
תות להגנת הסביבה מבהירים כי
ישנו מגוון רב של תחליפים למוצ
רים אלה ,כמו שקיות רב־פעמיות,
כלי פלסטיק שאינם חד־פעמיים
וכלי אלומיניום.
ראש העיר הרצליה ,משה פד־
לון ,הודיע בשבוע שעבר על כוונ
תו להביא לאישור חוק עזר עירו
ני שיאסור להכניס לחופים שקיות

ניילון וכלי פלסטיק חד־פעמיים.
מהעירייה נמסר כי החוק נמ
צא בשלבי גיבוש משפטיים וכי
הוא יקודם בשנה הקרובה .אח
רי שיאושר ,לפי העירייה ,הוא
ייאכף באמצעות פקחים שיסיירו
בחופים ויטילו קנסות על הרו
חצים שיפרו אותו .המהלך הוא
חלק מיוזמה רחבה של העירייה
בשיתוף עם העמותה הסביבתית
"צלול" ,שמטרתה להפוך את הר
צליה לעיר ללא פלסטיק  -וב
פרט מוצרי פלסטיק חד־פעמיים.
זאת ,בין השאר ,באמצעות עידוד
מוסדות ציבור וחינוף לוותר על
השימוש בכלים אלה.
שלשום פרסמה עיריית אילת
הודעה דומה ,והכריזה בה על תו
כנית דו־שלבית שמטרתה לשמור
על חופי העיר הסובלים מהצטב
רות פלסטיק .בשלב הראשון תע
רוף העירייה הסברה לבתי עסק
לאורך החופים למניעת השימוש
בקשיות פלסטיק ,ובשלב השני

היא תקדם תיקון לחוק העזר העי
רוני ,שבמסגרתו ייאסרו מכירת
מוצרים חד־פעמיים ושימוש בהם
בחופי הים .ביום רביעי צפויה לה
תכנס מועצת העירייה לאשר את
תיקון החוק ,ולאחר מכן הוא יובא
לפתחו של משרד הפנים .בעירייה
אמרו כי מהחוק יוחרגו בקבוקי
מים מפלסטיק ,שבהם יותר לרו
חצים להשתמש בחופים .כמו כן
נאמר כי בתחילה תינתן תקופת
הסתגלות ,ורק בסיומה יחלו לחלק
קנסות .בעירייה מוסיפים כי ישי
קו גם קמפיין עירוני נרחב ,שמט
רתו להגביר את מודעות הרוחצים
לנזק הרב שגורם הפלסטיק לבע
לי החיים והצמחים בים.
"מוצרי פלסטיק חד־פעמיים
מתפרקים ביבשה ובים ובכך פו
געים בבעלי חיים הטועים לזהות
את הפלסטיק כמזון או לחלופין
מסתבכים בו ומתים" ,אמר אסף
אדמון ,מנהל היחידה האזורית
לאיכות הסביבה בעירייה.

חוף הים באילת ,אתמול .לרוחצים יותר להשתמש בבקבוקי מים מפלסטיק
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