


הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים

משתתפים  , מתנדבי חירום ים עוברים הכשרות מקצועיות
בתרגילים מקומיים ולאומיים ובפעילויות העשרה



כוח אדם רב מאפשר מענה הולם לאורך זמן ומרחב 1.

ניקוי ידני מוכח כשיטה היעילה ביותר למגוון סוגי חופים2.

באירועי זיהום בשמן סיוע של מתנדבים הינו גורם קריטי 

ליכולת ההתמודדות של הרשויות המקומיות



פעילות עמותת אקואושן 
2021, באירוע זיהום הזפת בחופי ישראל



מרצועת החוף קילומטרים 160מעל ל 

מראש הנקרה –הישראלית כוסו בזפת 

שבצפון ועד ניצנים בדרום

כאירוע  ס"להגנהי המשרד "אסון הזפת הוגדר ע

דרגה אחת מתחת לאסון  , TIER2bברמה 

(TIER3)סביבתי בדרגה המרבית 



, הוק-מוקד ארצי לגיוס והשמת מתנדבי אד

ארגוני , רשות הטבע והגנים, רשויות חוף, ס"קישור בין המשרד להגנה

סביבה ומתנדבים

, הוק-מתנדבי אד16,000מעל ל במוקד נרשמו 

חברות פרטיות מהמגזר העסקי200כ 

תנועות נוער וחיילים, ועשרות קבוצות מאורגנות

ל עמותת אקואושן הופעל באופן מידי בתגובה לזיהום"חמ



מתנדבי חירום ים בפעולה

,  ל העמותה"סיוע בחדר המצב הלאומי ובחמ

בספינה של אקואושן ובצוותי פעולה מקצועיים

צוות הסברה1.

" הוק-אד"קליטה והדרכה של מתנדבי 

י הרשויות בחופים "בעמדות שהוקמו ע

צוות סוקרי חוף2.

תיעוד מצב הזפת בחופים   

בתחילת כל יום

צוות ניקוי מצע קשה3.

מ למנוע "ניקוי המצע באופן מקצועי ע

פגיעה בסלע ובחסרי חוליות ישיבים



צוות הסברה



Shoreline Cleanup Assessment Technique (SCAT) unit

צוות סוקרי חוף



צוות ניקוי מצע קשה



כתבנו ופרסמנו הנחיות  
ומהימןעדכנימידעו

ולרשויותלציבור



בפעולה Mediterranean Explorerה

קרבונים-לניטור הידרוגליידרשיגור 

דיגום מים

דיגום סדימנט

י רובוט"צילום תת ימי ע



נוספות של העמותהפעולות

סקר ניטור זפת בשנירקול

ארגון והדרכת מבצעי ניקוי

סיוע בציוד לרשויות ומתנדבים

ל לגבי ניהול  "התייעצות עם מומחים בינ
המתנדבים וציוד לניקוי זפת

סקרי מתנדבים תוך כדי האירוע ואחריו

פ עם מגמה ירוקה להכשרת רכזי חירום ים  "שת

ל"תקשורת ארצית ובינ



הפקת לקחים והיערכות לעתיד

שולחן עגול לתכנון עתידי וחדשנות בתחום חירום הים

ת "קידום חוק התלמ

והמשך תקצוב הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים

יצירת ממשקים לשיתופי פעולה

פתרונות טכנולוגיים  

"זפת בסערה"לים "ועדת המנכ



!תודה על ההקשבה

...אנחנו עושים את זה בשבילם




