"הפסולת

הימית:

בעיה

סביבתית עולמית"
המדינה תיתן מענק כספי לאשדוד ,לאשקלון ולמועצות
בחופים
שמירה על הניקיון
באר גוביה וחוף אשקלון לטובת

האזוריות

שדוד ,אשקלון

דור גפני
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הן

צילום פבל

19

בין

הרשויות

המקומיות

שמקבלות השנה מענק לשמירה
מהמשרד להגנת
חופיהן
מיליוןשקלים ,והכ־
$TS1$והכסף$TS1$
במענק כולל של כשני
$DN2$והכסף $DN2$ישמשלפעולות ניקיון בחופים בלתי
סף
שנמצאים בשטחן של אותן רשויות
מוכרזים
ובתחומי שמורות של רשות הטבע והגנים
מהסכום
במסגרת תוכנית ״חוף נקי״ .חלק
לניקוי החוף מפסולת הנםחפת מכיוון
ישמש
על ניקיון

הסביבה.

המדינות

מדובר

השכנות.

״תופעת הפסולת
תית
$DN2$סביבתית$DN2$עולמית

שעברההחליטו

$TS1$סביבתית$TS1$
סביב־
הימית היא בעיה

המתגברת

בכלהעולם

ובשנה

מדינות הים התיכון ,ובהן
נמרצת להפחתת הב־
$TS1$הבעיה״$TS1$,

ישראל,לפעול בצורה
$DN2$הבעיה״ $DN2$,אומרים במשרד להגנת
עיה״,
תוצאות מדד ׳חוף נקי׳ לחורש

הסביבה .״אם

ההישג של העיר אשרורכפול.
מסוים יהיו
נמצא אחר מעשרת החופים הלא
נמוכות ,ייגרע תקציב הסיוע החודשי של
החוף הצפוני הסמוך
לרחצה הנקיים ביותר
אותה רשות .זאת כדי לוודא כי הרשויות
חברת החשמל .עוברה זו
לתחנת הכוח של
הרשויות המקו־
$TS1$המקומיות$TS1$
עומדות בהתחייבותן .כל
עשויהלהפתיע רבים מהתושבים ,שכן לא
$DN2$המקומיות $DN2$שלהן חופים לא מוכרזים ייהנו מת־
$TS1$מתקציב$TS1$
מיות
הרשויות
בל
אחת נראה החוף מלוכלך ומוזנח .מנתו־
$TS1$מנתוני$TS1$
$DN2$מתקציב $DN2$משתנה הנע מ־  11עד  270אלף שקל,
קציב
המקומיות
ני
בהתאם לאורך החופיםולתוכנית הניקיון
שעשרת
$DN2$מנתוני $DN2$המשרד להגנת הסביבה עולה
חופים
שלהן
החופים הלא מוכרזים הנקיים ביותר ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
המקומית היחידה
שהגישה הרשות .הרשות
מוכרזים
לא
ראל
שבחרה לאלהיות חלק מהתוכנית היא המו־
$TS1$המועצה$TS1$
$DN2$בישראל $DN2$בשנת  2013היו :תל ברוך ,מפרץ הש־
$TS1$השמש$TS1$
מתקציב
ייהנו
$DN2$השמש$DN2$באילת ,הצוק בתל אביב,הרצליה דרום,
מש
$DN2$המועצה $DN2$האזורית גן רווה ,המתנערת מאחריותה
עצה
משתנה הנע
החוף המלוכלך ביותר
לחוף פלמחים דרום
הצולליםבפלמחים ,קרית ים דרום ,חברת
מ־ 11עד 270
חשמלאילת ,אשדוד צפון ,נחלפולג ובצת.
בישראל .לאחר חקירהשניהל אגף ים וחופים
אלף שקל״
מגובש בימים אלה כתב אישום" ,מסרו הש־
$TS1$השבוע$TS1$
המשרד זיהגנת
מהמשרד להגנת הסביבה.
הסביבה
בוע
$DN2$השבוע$DN2$
dor.gafny@haaretz.co.il
בתחומה

מוכרזים

