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היש צדק סביבתי? אם כן ,יופיע מיד!
בתאריך 6.11.2007-קיימה השדולה הסביבתית-חברתית
בכנסת ,בראשות חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור )עבודה-
מימד( וד"ר דב חנין )חד"ש( ,ישיבה בנושא דו"ח אי הצדק
הסביבתי לשנת  2007של ארגון "חיים וסביבה" .בישיבה
השתתפו נציגי משרדי ממשלה וארגונים סביבתיים.
הדו"ח אשר מתמקד בסביבה ,תכנון וחברה ברחבי מדינת
ישראל ,חושף תופעות שמאפיינות עולם שלישי במספר ערים.
ביניהן ,ישובים ללא מערכות ביוב וניקוז ,ניתוק ממושך של
ישובים ממים ,מגורים בפחונים ,מגורים משותפים של בני אדם ובעלי חיים ,העדר מדרכות וכבישים ,העדר
תשתית לאיסוף פסולת ועוד .תנאים כאלה אינם ראויים למגורי אדם ,ויתירה מכך  -הם מהווים מפגע
בריאותי ובטיחותי .בלשונה של מנכ"ל חיים וסביבה ,עו"ד אלונה שפר קארו "אזורי ספר עירוניים אלה,
הם איים של מצוקה בנוסח העולם השלישי ,שמהווים סכנה בטיחותית ובריאותית למתגוררים בהם"
הדו"ח מציג תמונת מצב סביבתית עגומה בישראל כיום .ארגון 'חיים וסביבה' לא מסתפק בלהצביע על
הליקויים אלא פורס בפני חברי הכנסת וממשלת ישראל הצעות לפתרון ,בדמות חמישה יעדי מדיניות:
ראשית ,הפניית משאבים פיננסים להשקעה בתשתיות באזורי הספר וביניהם ,שכונות בערים מעורבות,
שכונות חרדיות ויישובי המגזר הערבי .שנית ,הטלת איסור על העברה לידיים פרטיות של תכניות פיתוח
בעלות השפעות עתידיות על האוכלוסייה באזורי הספר ובמקביל עיגון שיתוף הציבור הרחב בהליכי התכנון
והבנייה .ההמלצה השלישית היא קידום תכנית רוחב בנושאי תשתיות סביבה-חברה במטרה לצמצם את
הפערים בין האוכלוסיות .ההמלצה הרביעית היא פיתוח תשתית תחבורתית בין הפריפריות לערים
הגדולות שתאפשר לממש את יכולת התעסוקה ולקדם את מעמדם החברתי והכלכלי של תושבי הפריפריה.
ההמלצה החמישית והאחרונה היא פיתוח תוכניות חינוך ופרויקטים קהילתיים במגזר הערבי ובמגזר
החרדי ,על מנת לעורר את האוכלוסייה לפעול למען שיפור בריאות הציבור ותנאי המחייה באזור מגוריהם.
ראשי השדולה הסביבתית בכנסת הבטיחו להמשיך ולעקוב אחר יישום המלצות הדו"ח בתחמי המדיניות
ושינוי חקיקה .כמו כן נקבע כי יש לקיים דיונים נוספים בנושא במסגרת ישיבות הכנסת.

לעיון בדו"ח אי הצדק הסביבתי לשנת  2007לחץ כאן

אוויר בהיר!
הצעת חוק אוויר נקי לישראל ,התשס"ה 2005 -
הצעת חוק אוויר נקי לישראל ,התשס"ה  2005 -אותה יזמה
עמותת אדם טבע ודין עברה שלבי חקיקה רבים בשנים
האחרונות .הכנסת ה 16-העבירה את הצעת החוק קריאה
ראשונה ב ,2005-הכנסת ה 17-החילה על הצעת החוק דין
רציפות על-מנת להחיש את תהליך קבלתה כחוק.
הצעת החוק פועלת בשני מישורים מקבילים .האחד ,הגנה על חיי אדם ושיפור איכותם באמצעות הקטנת
זיהום האוויר .במישור השני מגינה הצעת החוק על הסביבה ומשאבי הטבע תוך עידוד שימוש חכם ויעיל
יותר במשאבים אלה למען הדורות הבאים.
בתאריך ה 31.12.07 -קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה דיון במסגרת הצעת חוק אוויר נקי .בדיון נכחו
נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,משרד האוצר ועמותת אדם טבע ודין .במהלך הדיון אישרה הוועדה
לקריאה שנייה ושלישית סעיפים המסמיכים את השר להגנת הסביבה להכריז על אזור רווי זיהום המהווה
סכנה בריאותית ממשית לתושבים כעל איזור נפגע זיהום אוויר.
כמו כן אישרה הועדה סעיפים המחייבים רשויות מקומיות שבתחומן הוכרז אזור כאמור ,להכין תוכנית
פעולה לשיפור איכות האוויר תוך  6חודשים מיום ההכרזה .הוראות תוכנית שיפור איכות האוויר יחולו על
כל גורם מזהם בתחום הרשות המקומית.
הסעיפים שאושרו נועדו לאפשר לראשי הערים טיפול נקודתי ויעיל באזורים שהוכרזו כנפגעי זיהום אוויר.
בנוסף ,מגוון הסמכויות הניתן לרשויות מקומיות יעניק לכל רשות את האפשרות להתאים את תוכניות
השיפור למצבה הייחודי של העיר.
לעיון בפרוטוקול הוועדה לחץ כאן .

בחירות באגף השקיות
הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק ,התשס"ז2007-
בתאריך ה– 02.01.08עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת הצעת
החוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק .הצעה זו היא יוזמה של
ח"כ אסטרינה טרטמן )ישראל ביתנו( ודב חנין )חד"ש( והיא נכתבה
בשיתוף עם עמותת אדם טבע ודין.
הצעת החוק שמה לה כמטרה למנוע מפגעים סביבתיים הנגרמים
משקיות פלסטיק .ההצעה יוצרת מנגנון שיוביל להפחתה משמעותית
של השימוש בשקיות פלסטיק והגברת השימוש בשקיות רב פעמיות.
על פי ההצעה ,יחויבו בתי עסק לממכר מזון לגבות שקל אחד עבור כל
שקית פלסטיק שתינתן לשימוש הלקוחות .הכספים שייגבו יועברו מבתי העסק אל הקרן לשמירת הניקיון.
במהלך חצי השנה הראשונה לאחר כניסת החוק לתוקף ,יוכל בית העסק להעמיד שקיות רב פעמיות לרשות
הצרכן ,בכל מחיר שנמוך מ 4.5-שקלים .זאת כדי לעודד צרכנים לעשות בהן שימוש ולסייע בהטמעת החוק.
השקיות הרב פעמיות לא מושלכות אחרי שימוש אחד ולכן לא מהוות מפגע סביבתי כמו שקיות הפלסטיק
החד פעמיות.
המשרד להגנת הסביבה יפעיל פקחים שיאכפו חוק זה ,יבצעו ביקורות בחנויות ויטילו קנסות על חנויות
שלא מתנהלות בהתאם להוראות החוק .בנוסף מוצע כי בית העסק ,יעביר דיווח לממונה במשרד להגנת
הסביבה ,בעניין כמות השקיות שנמכרו אחת לחצי שנה.
הצעת החוק מבוססת על מודלים שונים הנהוגים במדינות העולם ובעיקר נסמכת על המודל האירי.
לעיון בהצעת החוק לחץ כאן

חיסכון נכון
הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור ,התשס"ח–2008
בתאריך ה 28.01.07 -הונחה על שולח הכנסת הצעת חוק שמטרתה
להביא לשימור הסביבה על ידי חיסכון באנרגיה .יש לציין כי במהלך
הכנסת ה 17-הונחו על שולחן הכנסת  4הצעות חוק בנושא זה ,אולם
אף לא אחת מהן עברה עדיין קריאה ראשונה.
יוזמי ההצעה – ח"כ דב חנין ,מיכאל מלכיאור ורן כהן ,אחראים ל2-
ההצעות הראשונות בנושא זה שהוגשו במסגרת הכנסת ה .17-מטרת ההצעה כאמור להביא לשימור
הסביבה על ידי חיסכון באנרגיה במבני ציבור .להשגת המטרה מוצע לקבוע מנגנון הפחתה הדרגתי ונהלי
עבודה על ידי אחראי פיקוח .המנגנון הגלובאלי המוצע מתבסס על מחזור שנתי הכולל סקר לקביעת צריכת
הבסיס המהווה את פרופיל צריכת האנרגיה השנתית.
בנוסף למנגנון הגלובאלי ,מוצעים מספר מנגנונים פרטניים:
•

מנגנון המתבסס על תקני מכון התקנים הישראלי אשר נועדו לחיסכון אנרגיה במיתקנים חדשים
ובכאלה שכבר עומדים על תילם.

•

מנגנון לעדכון התקינה בהתאם להתפתחויות הטבעיות בתחום התקינה בארץ ובעולם )לא תנתן

אפשרות להחליף תקן קיים בתקן מחמיר פחות(.
•
כמו כן ,מוצעים שני מנגנונים נוספים שמטרתם לתמרץ את יישום החוק .מנגנון להתרת מימון תוכניות
התייעלות שלא מאוצר המדינה כך שחלק מהכספים שנחסכו יועברו לזכות המיתקן הציבור שחסך .ומנגנון
משמעתי המרתיע מפני סיכול מטרת החוק.
מנגנון המתבסס על פעולות פשוטות יומיומיות כדי לחסוך באנרגיה.

לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.
הצעות חוק נוספות שהוגשו בנושא:
הצעת חוק לעידוד השימוש בטכנולוגיות תאורה יעילות )חסכון באנרגיה במוסדות ציבור(
הצעת החוק פרי יוזמתם של ח"כ גלעד ארדן )ליכוד( וזהבה גלאון )מרצ( הונחה על שולחת הכנסת בתאריך
ה .17.12.07 -מטרת ההצעה הוא להביא לשימור הסביבה ,התייעלות וחיסכון באנרגיה ,ע"י מעבר לשימוש
בנורות חסכוניות באנרגיה במבנים ציבוריים ,הממומנים כולם או חלקם באופן ישיר או עקיף ע"י המדינה.
הצעת החוק מחייבת את המוסדות הציבוריים להחליף את נורת הליבון ,הנפוצה בשימוש בארצנו וצורכת
חשמל רב ,בנורות יעילות ועמידות יותר מטכנולוגיות מתקדמות .מעבר לטכנולוגיות מתקדמות יאפשר
לחסוך בייצור חשמל וכן לחסוך בזיהום שהנורות גורמות לסביבה כאשר הן מושלכות לאשפה .מדינות
מפותחות בעולם כבר נקטו בצעדי חקיקה מסוג זה ,שיבטיחו את החלפת נורת הליבון כבר בשנים
בקרובות.
לעיון בהצעת החוק לחץ כאן
הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור של ח"כ אסתרינה טרטמן ואלכס מילר )ישראל ביתנו( הונחה על
שולחן הכנסת בתאריך  .25.07.07הצעה זו זהה בעיקרה להצעת החוק של ח"כ גלעד ארדן וזהבה גלאון.
לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.
הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור של ח"כ דב חנין )חד"ש( ומיכאל מלכיאור )עבודה – מימד(
הונחה על שולחן הכנסת ב 10.07.06-והיא זהה בעיקרה להצעת החוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור
שהוגשה לאחרונה .מטרתה להקטין את צריכת האנרגיה במקומות ציבוריים ע"י יצירת מנגנוני פיקוח
נהלי שימוש במכשירי חשמל במבני ציבור ,שירסנו את הגידול החד בצריכת החשמל.
לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.
הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור של ח"כ רן כהן )מרץ-יחד( מה ,30.10.06 -אשר שמה לה כמטרה
למזער את כמות הזיהום אשר נוצר בתהליך ייצור האנרגיה ,ע"י ריסון הגידול החד בצריכת אנרגיה
במוסדות ציבוריים .לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.

בא לי באלי
בתאריך ה 25.12.07 -קיימה וועדת הפנים והגנת הסביבה דיון בנושא
"מפת הדרכים של באלי" העוסקת בנושא שינוי האקלים והשלכותיה
על ישראל .בדיון נטלו חלק ,לצד נציגי משרדי הממשלה וארגוני
הסביבה ,גם נציגי הקונגרס הציוני הארצי לנוער.
במהלך הדיון הציגה הגב' שולי נזר ,ראש אגף איכות אוויר במשרד
להגנת הסביבה נתונים מדאיגים בדבר מגמת הגידול בפליטת גזי
החממה בישראל.
יו"ר ועדת הפנים ,ח"כ אופיר פינס ציין ,כי בימים אלה מתגבשת הצעת חוק המציבה לראשונה יעדים
להפחתת פליטת גזי החממה בישראל .על פי הצעת החוק ,מדינת ישראל תתחייב להפחתה של 25%
מפליטת גזי החממה עד שנת  ,2020והפחתה של  50%מפליטת גזי החממה עד שנת .2050
עו"ד ציפי איסר-איציק ,מנכ”לית עמותת אדם ,טבע ודין חיוותה דעתה על הצעת החוק באמרה כי ההצעה
תואמת את ההסכמות הבינלאומיות שהושגו בכנס באלי.
לעיון בפרוטוקול הוועדה לחץ כאן.

בגרות עם איכות
במהלך הדיון שהתקיים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה
בתאריך ה ,25.12.07-עלה לסדר היום נושא החינוך להגנת
הסביבה .נציגי נוער הקונגרס הציוני אשר נטלו חלק פעיל
בדיון הציעו לעדכן את תוכנית הלימוד של משרד החינוך,
באופן בו תתווסף לתוכנית הלימודים בגרות חובה בנושא
איכות הסביבה .חברי הכנסת קיבלו בברכה הצעה זו .ח"כ דוד אזולאי )ש"ס( ציין כי "חשוב להתחיל עם
ההסברה הסביבתית כבר בבתי הספר .התלמידים הם כלי מצוין להעברת מידע לכל בית".
לעיון בפרוטוקול הוועדה לחץ כאן.

אכיפה בחשיפה
בתאריך ה 24.12.07-התקיים דיון בועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא אכיפה
סביבתית .במסגרת הדיון אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק המסמיכה
רשויות מקומיות לבצע אכיפה סביבתית .בדיון הצטיירה תמונה עגומה בכל הנוגע
לאכיפה סביבתית בשנת  .2007הנתונים שהוגשו לוועדה חשפו כי ברחבי מדינת
ישראל פועלים  51פקחים סביבתיים בלבד! על כך העיר יו"ר הועדה ,ח"כ אופיר
פינס ,כי "מספר הפקחים הוא לעג לרש".
עוד עלה ,כי בשנת  2007נפתחו אך ורק  151תיקי חקירה בעבירות סביבתיות .כמו כן ניכר פיחות במספר
ההרשעות בתחום העבריינות הסביבתית .כ 70-הרשעות בלבד ב 2007-לעומת מעל  100ב.2005 -

יצחק בן דוד ,סמנכ"ל אכיפה של המשרד להגנת הסביבה ,ציין בדיון כי לדעתו יש צורך בשילוש מספר
הפקחים ליצירת הרתעה אפקטיבית בתחום.
היעדר ההרתעה ,המהווה אבן נגף בפני הצלחת האכיפה הסביבתית נובע בין היתר מהטלת קנסות נמוכים.
כדי להסיר מכשול זה הצהירו יו"ר ועדת הפנים ח"כ אופיר פינס וח"כ דב חנין כי בכוונתם לקדם חקיקה
אשר תקבע עונשי מינימום בעבירות סביבתיות .
ח"כ פינס סיכם את המצב באומרו כי "גובה הקנסות לא מתאים למציאות הקיימת" והוסיף שבכוונתו
לפנות לנשיאת ביהמ"ש העליון ,השופטת דורית בייניש – בבקשה להנחות ערכאות שיפוטיות להחמיר את
מדיניות הענישה בעבירות הסביבתיות.
בדיון הועלה פתרון נוסף לבעיית האכיפה בדמות הצעת חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית -
סמכויות פקחים( ,התשס"ז –  2007של ח"כ דב חנין .הצעת החוק המדוברת באה לתמרץ כלכלית את
הרשויות המקומיות לבצע אכיפה אפקטיבית ע"י גביית הקנסות לקופתן .בתום הדיון אישרה הועדה פה
אחד את הצעת החוק .כעת ממתינים שהצעת החוק תעבור לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.
לעיון בפרוטוקול הדיון לחץ כאן.
לעיון בהצעת החוק לחץ כאן

האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים ...
דיון בוועדת הכלכלה בנושא בנייה ירוקה
בתאריך  17.12.07התקיים דיון בועדת הכלכלה בו הוחלט לקדם
תמריצים ל"בנייה ירוקה" .יו"ר הוועדה ,ח"כ גלעד ארדן )ליכוד( הודיע
כי התמריצים המדוברים הינם הקלות במס או תוספת אחוזי בנייה,
כנהוג בעולם .בין היתר כוללת תוכנית עידוד החיסכון באנרגיה מתן
הלוואות בתנאים מועדפים לרוכשי דירות תואמות "תקן ירוק" ,הגדלת
אחוזי הבנייה לגובה לקבלנים שיעשו כן ותשלום לצרכנים שיתקינו לוחות
סולאריים בעבור כל קילו-ואט שייצרו הלוחות.
ח"כ ארדן גרס ,כי המחסור הצפוי באנרגיה ובחשמל מציב יעד אסטרטגי בפני המדינה שעיקרו צמצום
כמות האנרגיה הנצרכת בבנייה .לדעתו ,על מדינת ישראל לעמוד בסטנדרטים הנהוגים במדינות רבות
)ביניהן ארה"ב ,קנדה ,בריטניה וצ'כיה( אשר הביאו לחיסכון אנרגטי בעזרת אותם תמריצים כלכליים.
רכז איכות הסביבה במכון התקנים ,ד"ר ניצן אייל העיר ,כי נכון להיום התקן הישראלי לבנייה ירוקה הוא
תקן וולונטרי אשר הינו בבחינת "אבן שאין לה הופכין" .ד"ר אייל הציע ,כי כצעד ראשון בהחדרת התקן
אל חיי היום יום בענף הבנייה ,על המדינה ומוסדותיה לשמש דוגמא ולבנות על פי הוראות התקן המדובר.
האדריכל רפי רייש ,נציג המועצה הישראלית לבניה ירוקה ,ביקר את התקן הישראלי אשר לדבריו ,מציג
דרישות נמוכות בהרבה מאלה שבעולם ולפיכך עלול לקבע נורמה לא ראויה .הפתרון הראוי ,לדבריו ,אינו
בהטמעת התקן הקיים כי אם בשינויו.
לעיון בפרוטוקול הוועדה לחץ כאן

הדו"ח והברוך
חשיפת דוח חברת  DHVבעניין הקמת עיר הבה"דים בנגב
בתאריך  8.1.08קיימה וועדת הפנים והגנת הסביבה
דיון בנושא חשיפת דו"ח חברת  DHVבעניין הקמת
עיר הבה"דים בנגב .בדיון נכחו  -בנוסף ליו"ר הוועדה
ח"כ אופיר פינס פז )עבודה( וחברי הועדה ח"כ יוסי
ביילין )מרצ( ,דב חנין )חד"ש( ,משה כחלון )ליכוד(–
גם נציגים של המשרד להגנת הסביבה )כולל המשנה
למנכ"ל דר' יוסי ענבר( ,נציגים של חברת  ,DHVמשרדי הביטחון והבריאות ,צה"ל ,המועצה התעשייתית
ברמת חובב ,התאחדות התעשיינים ,וארגונים סביבתיים.
בתחילת הדיון העלה ח"כ אופיר פינס את בעיית הטיפול בפסולת התעשייתית שמגיעה לרמת חובב .נראה
כי נכון להיום פסולת רבה שמיועדת לשריפה לא מטופלת לאור העובדה כי המשרפה היחידה ברמת חובב
מושבתת מסיבה שלא התבררה בדיון .עוד צוין כי המפעלים מעדיפים את פתרון השריפה על המחזור לאור
ההבדלים בעלויות .פינס הבהיר כי לנושא זה תיוחד ישיבה נפרדת ועל כן נמנע מהרחבת הדיון בו.
במהלך הדיון התברר כי לא תהיה בישיבה חשיפה של הדו"ח שכן למרות ההבטחות ,נציגי המשרד לאיכות
הסביבה לא הביאו אותו איתם .חשיבותו של דו"ח חברת  DHVנובעת מהיותו מסמך ששימש בסיס
להחלטת הממשלה על הקמת עיר הבה"דים בסמוך לרמת חובב .מהדיון עלה כי בהכנת הדו"ח ,הסתמכה
החברה ההולנדית בעיקר על הערכות ולא על ממצאי אמת מהשטח .בנוסף התגלה כי לדו"ח זה קדמו שתי
גרסאות שונות – שלא פורסמו.
על פי דבריו של דר' ארי גולדפרב מחברת  ,DHVהגרסה הראשונה של הדו"ח משנת  2006עוררה התנגדות
בקרב התעשיינים מרמת חובב ,שטענו כי מדובר בדו"ח מחמיר מדי ,שאינו משקף את המציאות .הגרסה
השנייה של הדו"ח ,לאחר התנגדות התעשיינים בשנת  ,2007הייתה חיובית יותר .לאחריו החלה החברה
לגבש דו"ח שלישי במספר בניסיון ליישב את הפערים בין הגרסאות.
למשמע דברים אלו הביע ח"כ אופיר פינס דאגה לגבי העובדה כי בסיס הנתונים הראשוני שעליו מבוסס
הדו"ח אינו ברור ,וכן לגבי שיטת העבודה של המומחים.
לעיון בפרוטוקול הועדה לחץ כאן

הקו הירוק
אנו שמחים לבשר על הקמתו של הקו החם ,שיופעל החל
מהימים הקרובים ע"י תלמידי הקליניקה לפרקטיקה
ומדיניות סביבתית באוניברסיטת "בר-אילן" .מטרתו
העיקרית של "הקו הירוק" הינה לקיים מעורבות
אזרחית פעילה ולאפשר לפונים לקבל סיוע משפטי
בנושאים של איכות הסביבה ,איכות החיים בסביבה
העירונית והתמודדות עם מטרדים ,תוך מתן דגש על צדק
סביבתי.
השירות מתעתד למלא אחר המטרות הבאות:
•

להעמיד לרשות האזרח מאגר מידע על זכויות וחובות ,חוקים ותקנות ,מוסדות וארגונים.

•

לעזור לאזרח להתמצא בסבך הבירוקרטיה ,תוך עידוד מעורבות בנושאי איכות הסביבה בקרב הציבור.

•

לכוון את האזרח ולהפנותו לכתובת הנכונה לפתרון בעיותיו ,תוך הפניית הפניות לארגונים רלוונטיים
במידת הצורך.

•

לייצג את האזרח בפני הרשויות לשם מימוש זכויותיו ,בשעת הצורך ,ובהתאם ליכולת.

•

לרכז אינפורמציה כללית על מחסור בשירותים ובתקנות ,על שירותים לקויים ומפגעים ולדאוג
להעברת מידע זה לכתובת הנכונה לשם טיפול מתאים.

השירות מתבסס על פעילותם של סטודנטים למשפטים מאוניברסיטת בר אילן ,הפועלים בהנחיית מורי
הקליניקה .השנה ,תתבצע הפעילות באוניברסיטה ע"י הסטודנטים מיטל ברנע ויקי גולד ,אשר יענו לפניות
בטלפון שמספרו 03-5318896 :בימי ראשון בין השעות  ,13:00-14:30ובימי שני בין השעות - 16:00
 .14:30בנוסף יתנו תלמידי הקליניקה מענה להודעות שיושארו במשיבון הזמין לפניות הציבור במשך 24
שעות ביממה בימות השבוע ,וכן יגיבו לפניות אשר יגיעו באמצעות הדוא"ל

.greenline.biu@gmail.com
אנו מעודדים ארגונים להעמיד לרשות אזרחים הפונים אליהם את שירותי הקו הירוק ,ומקווים כי הוא
יקדם את היכולת של הציבור להשפיע ישירות על טיפול במפגעים סביבתיים ויהווה נדבך נוסף בפעילות
הציבורית שמטרתה לקדם את איכות הסביבה.

