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 שנה"ל תשנ"ו –סיכום פעילות שנתית 

 

פעילות הקליניקה בשנה החולפת. לרגולציה סביבתית בדים להציג לכם סיכום של פעילות הקליניקה אנו מתכ

כללה הקניית ידע אקדמי בנושאי רגולציה סביבתית לסטודנטים לצד עבודה מעשית. העבודה המעשית כללה 

רשימה חלקית  ,להלן לצד קידום מדיניות. , בהם ייצגנו ארגונים ופעילים סביבתיים,טיפול במקרים פרטניים

 ו."ל תשנ"של פעילות הקליניקה בשנה

 

 יישום חוק הפיקדון

יישום חוק הפיקדון. הפרויקט כלל פנייה אל סניפים של רשתות שיווק בהם העובדים השנה המשכנו את פרויקט 

במהלך העמותה הפנתה פעלו בניגוד לחוק הפיקדון כאשר מתנדבים של עמותת מלי הגיעו להחזיר בקבוקים. 

ן סירוב לקבל כמות בקבוקים המותרת בחוק, סירוב להחזר פיקדו –אלינו מקרים מגוונים של הפרות החוק 

 ועוד.  , סירוב לקבל במועדים מסוימיםבמזומן

 

 הנגשת מידע סביבתי

עם אדם טבע ודין מטרת הפרויקט הייתה קידום חשיפה של מידע סביבתי לציבור. הפרויקט נעשה בשיתוף 

פנייה למוסדות ציבור, בתי  שיתוף הפעולה עם אזרחים למען הסביבה כלל. ועמותת אזרחים למען הסביבה

והגשת  א לחוק חופש המידע6חולים ואיגודי ערים לאיכות סביבה, לפרסם מידע סביבתי כנדרש על פי סעיף 

  .בקשות חופש מידע

ן ניתן לראותו על מפה באתר וכ כאן.את המידע שהתקבל בעקבות הפניות מטעם אדם טבע ודין ניתן למצוא 

 .סביבתי

 
 

 הגנה על בעלי חיים

ה לעצור את מתן ההיתרים להובלת חיות משק בבקש םהווטרינריים אות ולראש לשכת השירותשר החקללפנינו 

לו בעקבות נשלחה על רקע ממצאים חמורים שהתגהבקשה שאינן מסוגלות לעמוד באופן עצמאי על רגליהן. 

התקבלו בעקבות בקשת חופש מידע. ההיתרים בהתאם לנוהל של משרד החקלאות. סקירת ההיתרים שניתנו 

למצוא מידע נוסף על יתן נ החיות.גיעה חמורה ביותר ברווחת וך פהתגלה שהיתרים ניתנו שלא כדין תבבדיקה 

 כאן.הפרויקט 

http://envclinic.biu.ac.il/node/1114
http://envclinic.biu.ac.il/node/1114
svivati.org/
http://envclinic.biu.ac.il/node/1107
http://envclinic.biu.ac.il/node/1107


 סביבתית לרגולציההקליניקה 

Environmental Regulation Clinic  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 , ישראל5290002אילן, רמת גן -הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר  -הקליניקה לרגולציה  סביבתית מען למכתבים: 

Postal Address: Environmental Regulation Clinic - Faculty of Law, Bar-Ilan University, Ramat Gan 5290002, Israel 

http://law-clinics.biu.ac.il • Yotam.shlomo@mail.biu.ac.il • Tel :972+ 3 531 8814 : טל • Fax :972+ 3 738 4044 :פקס  

 

2 

 

 

 תכנון ובנייה

השנה התחלנו לעסוק בתחום של תכנון ובנייה. אחד מהפרויקטים המרכזיים היה הגשת תגובה בעתירה כנגד 

אנו מייצגים תושבים שהתנגדו להקמת התחנה במקום הקמת תחנת כוח בסמוך לשכונת מגורים בקרית גת. 

התגובה שהגשנו ניתן למצוא את . ולכן תומכי בעתירה הנוכחי בניגוד להגיון התכנוני ולעקרונות של צדק סביבתי

 כאן.

כמו כן, הגשנו לשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה חוות דעת בעניין השלכות על זכות הקניין הכרוכות 

ורכר בנס ציונה בהכרזה על שטח כ"שטח מוגן". חוות הדעת נועדה לחזק את פנייתנו לשר להכריז על גבעות הכ

 כאן.כשטח מוגן כך שתאסר הנסיעה בו. את מסמכי הפרויקט ניתן למצוא 

תכנית המתאר של אתר הפסולת לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון בבקשה כי ימנעו מהארכת פנינו  לבסוף,

 כאן.הפנייה ניתן למצוא את . הממוקם בלב יער בירייה תאנים

 

  שיתופים פעולה נוספים

 התמחות של סטודנטים במשרד ;דב חניןפרויקטים נוספים שקיימנו השנה כללו: המשך שיתוף פעולה עם חה"כ 

כמו כן, המשכנו . לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' המשמש כתובע של המשרד להגנת הסביבה עורכי דין

 השנה את העבודה על טיוטת תזכיר החוק רישוי סביבתי משולב.

 
 /http://envclinic.biu.ac.ilמידע על הפרויקטים השונים ניתן למצוא באתר הקליניקה: 

 

 תודות:

. אנו מקווים ועבדו על הפרויקטים השונים ראשית, ברצוננו להודות לסטודנטים שהשתתפו בקליניקה השנה

ים שהשתתפו בקליניקה בשנה"ל . הסטודנטהם רכשו כלים שישמשו אותם בעתיד שבמהלך פעילותם בקליניקה

  הם: תשע"ו

טייטלבאום, טל עזרא, שירה לפידות, אילנה ספיר, רותם רוקח, שירן כהן, עוז מיה מנחם, רבקה לקו, יאיר 

 עזרא, עוז מרדכי, שרון דניאלי, אורי הרמלין, גל אלדר ואלכס ספקטור.

 .ומר ליעד אורתר האורחים שהגיעו אל הקליניקה: עו"ד יוסי וולפסון צוננו להודות למרציםבר

ם איתם עבדנו לאורך השנה שלקחו חלק פעיל בהדרכת וליווי ברצוננו להודות לאנשים ולארגונים השוני

הסטודנטים: חה"כ דב חנין ולשכתו, עמותת מלי, עמותת תנו לחיות לחיות, , עמותת אזרחים למען הסביבה, 

 וארגון חיים וסביבה. לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות'משרד עורכי דין  ,אדם טבע ודין

http://envclinic.biu.ac.il/node/1146
http://envclinic.biu.ac.il/node/1106
http://envclinic.biu.ac.il/node/1106
http://envclinic.biu.ac.il/node/1149
http://envclinic.biu.ac.il/node/1149
http://envclinic.biu.ac.il/
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-דות, לד"ר שירי רגבהקלינאים שתמיד נכון לתמיכה וייעוץ. בפרט ברצוננו להו כמו כן, ברצוננו להודות לסגל

 , על העזרה והתמיכה. ועו"ד קרן צפריר, מנהלות מערך הקליניקות מסלם

 יומי בעבודת הקליניקה.-וחביבים, נבקש להודות לסגל המנהלי על הסיוע היום םאחרוני

 

 אקדמית פורייה וירוקה,שנה בברכת 

 

 עו"ד יותם שלמה    אורן פרז 'פרופ

  מנהל הקליניקה    מנחה אקדמי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


