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  ע' פרי /התיכון זיהום הים 
  פי חוברת המשרד לאיכות הסביבה)-(על

  

מרחוק לא רואים את זה. מרחוק רואים משטח תכלת ואופק יפה ושמים ששמש 

נהדרת משובצת בהם. זה הים שאנו אוהבים. אבל כשמתקרבים, רואים תמונה 

בחלקי  שונה לגמרי. צבע המים אינו ממש כחול, חוף הים מכוסה בשקיות ניילון,

- זפת, וגם בחלקי פסולת לא –מתכת, בשברי עצים ובחומר שחור הנדבק לרגליים 

מזוהה שהים פלט. בתוך המים צפים חתיכות פלסטיק, בקבוקי זכוכית ומיני גושים 

  נסבלת.-מזוהים שהופכים את הרחצה לבלתי-לא

אבל המסוכנים ביותר הם דווקא החומרים שלא תמיד רואים אותם בעיניים. 

וונה לאותם חומרים רעילים נוזליים הנפלטים מאזורי התעשייה וממקורות הכ

ביוב. חומרים אלו כוללים פסולת דלק ופסולת נפט ומתכות שונות כמו כספית 

שהיא רעילה ביותר לאדם ולחי. מי הביוב של הערים זורמים ללא הפסק מכל 

מרים האלו כך. התוצאות ההרסניות של החו-הבתים אל הים שאנחנו אוהבים כל

הנפלטים מתים אל  –כגון דגים וצבי ים למיניהם  –ִנָּכרות תחילה ביצורים הימיים 

  החוף מן המים המזוהמים.

אך מותם של החיים בים הוא רק ראשיתו של תהליך הרס סביבתי חמור הפוגע גם 

עם אנחנו קוראים בעיתונים הודעה על איסור הרחצה בים בשל בבני האדם. לא פ

זיהום שהתגלה במימיו. כדי להגן על הציבור, משרד הבריאות והמשרד לאיכות 

הסביבה עורכים דגימות של מי ים ובודקים שוב ושוב אם רמת הזיהום בו אינה 

  עוברת את גבולות המותר.

  נו מזיהום?מה אפשר וצריך לעשות כדי להציל את הים ואות 

לזיהום הים שלנו, הים התיכון, אין גבולות. כל הארצות השוכנות סביבו חייבות 

להשתתף במבצע להצלת הים, כי הוא משפיע על איכות החיים של כולנו. ואכן, 

רים ושבע מדינות עש 1995מתוך דאגה משותפת לעתיד הים התיכון, חתמו בשנת 

ת ברצלונה", שבה הן מתחייבות לנקוט השוכנות לחופיו, על אמנה משותפת, "אמנ

את כל האמצעים הדרושים למניעת זיהום מי הים התיכון ולהגנה על הסביבה 

הימית. צריך לעשות זאת תוך כדי איזון בין הצורך להתפתח ולגדול ובין הצורך 

  לשמור על הסביבה לדורות הבאים.

מטוסים, ובעיקר באמנה נקבע שיש להגן על מי הים מפסולת המוטלת מאניות ומ

, שעלינו למנוע הזרמת שפכים במהלך התובלה ביםמפסולת מסוכנת הנפלטת 

וזריקת פסולת מוצקה מהיבשה אל הים, וכי חובה להגן על אוכלוסיית הדגים 

  הימיים מפני הכחדה בשל זיהום מי הים.
 

 


