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דבר המערכת
אנו שמחי להביא בפניכ את הגיליו הרביעי של "משמר הסביבה" לשנת  .2008הגיליו יוצא בשיתו
פעולה של הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית של הפקולטה למשפטי באוניברסיטת בר איל
יחד ע "חיי וסביבה" – ארגו הגג של ארגוני הסביבה בישראל.
השבוע מסתיי מושב עמוס ופורה של הכנסת ,ג בתחו הסביבתי.
בגיליו זה נסקור את הפעילות הסביבתית בכנסת מהחודשיי האחרוני :חוקי חדשי שהתקבלו,
הצעות חוק או הצעות לתיקו חוקי בעלות השלכות סביבתיות ,לצד עדכוני בהתקדמות הלי#
החקיקה של הצעות חוק קיימות .כמו כ נציג סקירה של דיוני רלוונטיי בנושאי סביבתיי
שהתקיימו בכנסת ובוועדות השונות.
ע סיו מושב הכנסת הנוכחי והיציאה לפגרה ,יוצא ג משמר הסביבה לחופשה .המשמר יחזור
לפעילות לאחר פתיחת מושב החור של הכנסת.
שתהיה לכול פגרה וחופשה נעימה.
נשמח לשמוע את תגובותיכ והערותיכ ולקבל הצעות לנושאי כתיבה לגיליונות הבאי.
נית ליצור עמנו קשר בדוא"ל.envclinic@gmail.com :
משמר הסביבה נער #ע"י אייל פרזו וח פרק ,תלמידי הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
בהנחיית עו"ד חנ מנדל ,עו"ד אתי רוזנבלו ונאור ירושלמי.
מנחי הקליניקה:
ד"ר אור פרז
עו"ד

אתי

הקליניקה לפרקטיקה

הפקולטה למשפטי

ומדיניות סביבתית

אוניברסיטת בר איל

רוזנבלו

עו"ד חנ מנדל
etyros@gmail.com
perezo@mail.biu.ac.il

חיי וסביבה 

סמנכ"ל ארגו

הגג של

חיי וסביבה:

ארגוני הסביבה

נאור ירושלמי

ארגו
בישראל

אתר הקליניקה:
www.envclinic.org.il

טלפו 035318814 :
רמת ג 52900

sviva@sviva.net

naor@sviva.net

www.sviva.net

mandelh@mail.biu.ac.il
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סו& סו&  אוויר נקי לישראל!
הכנסת אישרה סופית את חוק אוויר נקי
ביו ה– 22.07.08אישרה הכנסת את חוק אוויר נקי לישראל,
ברב של  39חברי כנסת וללא מתנגדי ונמנעי ,זאת לאחר
הלי #חקיקה ארו #של כ' 3שני.
החוק שקוד על ידי ארגו "אד טבע ודי " צפוי להסדיר
באופ מקי את איכות האוויר שאנו נושמי ,ולתת לרשויות
כלי לאכיפה וענישה נגד המזהמי ' עד כדי עונשי מאסר
וסגירת מפעלי.
בשל מחלוקות שנמשכו עד לרגע האחרו  ,יכנס החוק לתוק
רק בשנת  ' 2011ולא שנה קוד לכ כפי שתוכנ במקור.
לעיו בהצבעת הכנסת לח) כא .
לעיו בהצעת החוק לח) כא .

אירועי יו איכות הסביבה במשכ הכנסת
ב' 3/6/08ציינה הכנסת את יו איכות
הסביבה ,בסמיכות ליו איכות
הסביבה הבינלאומי שחל ב' 5ביוני.
בי אירועי היו נית היה למנות
הצעות חוק סביבתיות חדשות ודיוני
בנושאי "ירוקי" ,בי היתר:
הקמתה השנויה במחלוקת של עיר
הבה"די באזור רמת'חובב ,וכ
התכנית להקמת תחנת כוח פחמית
נוספת באשקלו וההתנגדויות הרבות
שהיא מעוררת עקב זיהו האוויר
אשר עתיד להיווצר באזור בשל כ.#

מימין לשמאל ,השר גדעון עזרא וח"כ דב חנין ומיכאל מלכיאור ,בדיון
ועדת הפנים והגנת הסביבה

הישג לארגוני הסביבה ולח"כ דב חני )חד"ש( נרש כאשר הצעת החוק להכשרת פקחי רשויות'
מקומיות לאכיפת דיני הסביבה ,אושרה .על הצעת חוק זו ראו בהמש.#
ע זאת ,לא הכל ירוק .בדיו שנער #בועדת הפני והגנת הסביבה לקראת תקציב  ,2009התלוננו נציגי
המשרד להגנת הסביבה על תקציב ההול #ומתמעט .בדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת הראתה
כי אכ  ,התקציב קוצ) בכ' 20%לעומת אשתקד.
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למשמע דברי אלו הגיב יו"ר הוועדה ,ח"כ אופיר פינס )עבודה( ,באומרו" :אני רוצה לקוות שבשנה
הבאה נראה חזו סביבתי מצד הממשלה ושראש הממשלה הבא יראה בהגנה על הסביבה נושא מכריע".
בעיה נוספת עליה הצביעה עו"ד ציפי איסראיציק ,מנכ"לית עמותת אד טבע ודי  ,היא כי התנגדותה
של הכנסת להצעות חוק סביבתיות ,מושפעת בי היתר מלחצי כבדי אשר מופעלי ע"י גורמי עתירי
ממו ובעלי עניי כלכלי שלא עולה בקנה אחד ע האינטרס הסביבתי ' חברתי .לחצי אלו גודעי את
הצעות החוק הנ"ל באיב ומונעי את הפיכת לחוק שריר ואכי.
לעיו בפרוטוקול הדיו בועדה לח) כא

חברי כנסת זכו באותות "הגלובוס הירוק"
ב' 5.6.08הוענקו אותות ה"גלובוס הירוק למצטייני בפעילות למע
איכות הסביבה ובריאות הציבור .את טקס הגלובוס הירוק מוביל
"חיי וסביבה" – ארגו הגג של ארגוני הסביבה בישראל.
חברי הכנסת המובילי את הפעילות הסביבתית בכנסת הנוכחית
קיבלו בטקס תעודות הוקרה מיוחדות על פעילות :דב חני )חד"ש(,
אופיר פינספז )עבודה( ,מיכאל מלכיאור )עבודה( ,משה גפני )יהדות
התורה( ,גלעד ארד )הליכוד( ואסתרינה טרטמ )ישראל ביתנו( .יצויי ,
כי הפעילות הסביבתית בכנסת נמדדת בקביעות באמצעות "המדד
הסביבתי לאיכות הכנסת" שעורכת עמותת "אד טבע ודי ".
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יצא לדר)
הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניי ,התשס"ח–2008
בתארי #ה' 25.6.08התקבלה בקריאה טרומית הצעת החוק
לעידוד תחבורת אופניי ,הצעת החוק הינה פרי יוזמת של ח"כ
דב חני )חד"ש( ,אורית נוקד ,מיכאל מלכיאור ,אופיר פינס פז
)העבודה( ,ר כה )מרצ( ,זבולו אורלב )איחוד לאומי'מפד"ל(,
אלחנ גלזר )צדק לגמלאי( ,ויצחק גלנטי )גיל(.
ההצעה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת הפני והגנת הסביבה
בתארי #ה'.8.7.08
מטרת הצעת החוק היא להגביר את השימוש באופניי ע"י יצירת
רשת שבילי אופניי בטוחי ונוחי לשימוש .לש כ #קובעת
הצעת החוק הוראה המחייבת תכנית מתאר מקומית חדשה לכלול
בתוכה ג הוראות לסלילת שבילי אופניי כחלק אינטגראלי
מהכביש .בנוס ,הצעת החוק מטילה על שר התחבורה לקבוע
הוראות שיבטיחו כי סלילת השביל תיעשה באופ שיבטיח את נוחות ובטיחות רוכבי האופניי.
לעיו בהצעת החוק לח) כא
לעיו בהודעה שפורסמה לעיתונות בנושא לח) כא
לעיו בהצעות חוק דומות ראה גיליו דצמבר  2007של משמר הסביבה

מתחמ ...מתחמ ...ח!!!
הצעת חוק הפחתת פליטת גזי חממה ,התשס”ח2008
בתארי #ה' 25.6.08התקבלה בקריאה טרומית הצעת החוק
הפחתת פליטת גזי חממה .הצעת החוק הינה פרי יוזמת של ח"כ
דב חני )חד"ש( ,אופיר פזפינס )עבודה( וגלעד ארד )ליכוד(.
הצעת החוק קובעת יעדי להפחתת פליטת גזי חממה ובנוס
מעניקה למשרד להגנת הסביבה סמכויות לקביעת תוכנית פעולה
בנושא .הצעת החוק מטילה קנסות ומגבלות על מקורות פליטת
גזי חממה וקובעת חובת דיווח באשר לרמת פליטת הגזי
האמורי .ח"כ חני קרא לישראל להצטר למאמ) הגלובאלי
להפחתת פליטת גזי חממה ולגלות אחריות בהגנת האנושות מפני
משבר האקלי ונזקיו.
לעיו בהצעת החוק לח) כא
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פרסו ,זיהו ומה שביניה
הצעת חוק פרסו מקבלי היתרי להזרמה לי ,התשס"ח–2008
ביו ה' 26.05.08הונחה על שולח הכנסת
הצעת החוק שבנושא .הצעת החוק פרי
יוזמת של ח"כ דב חני )חד"ש(,
אסתרינה טרטמ )ישראל ביתנו( ומיכאל
מלכיאור )עבודה( ,מתוכננת להביא
להגברת הפיקוח על הזרמת שפכי ע"פ
היתר .נכו להיו ,הפיקוח על ההזרמה,
נעשה ,בדר #כלל ,על סמ #דיווחי הגורמי
המזרימי בלבד .הפסולת והשפכי
המוזרמי מכילי לעיתי קרובות חומרי אשר עלולי לפגוע בסביבה וא להוות סיכו לבריאות
הציבור .פרסו המידע בדבר הזרמת פסולת וההטלות באופ נגיש ופשוט לציבור הרחב ,שהי והחופי
ה קניינו ,תחשו את ההיתרי לביקורת ציבורית ובכ #תביא להגברת הפיקוח .לפי ההצעה ,תוטל
חובת פרסו על הגופי המקבלי היתרי מהוועדה ,בעת קבלת ההיתר ומידי רבעו שנתי .בנוס לכ,#
מטיל חוק זה חובת פרסו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ג על הוועדות עצמ  ,בכל
הנוגע לגופי אשר לה נתנו הוועדות היתרי .החוק מטיל סנקציה על מקבלי ההיתר אשר לא יעמדו
בחובת הפרסו ,וחובת הדיווח על ההזרמה .הכוונה לפרסו של כמות החומרי המוזרמי ,סוג
ומידע בדבר ההשפעות שיש לחומרי אלו על הסביבה ובריאות הציבור.
הצעת חוק דומה הוגשה על ידי ח"כ ראלב מג'אדלה )עבודה( ביו ה'.11.12.06
לעיו בהצעת החוק לח) כא .
לעיו בהצעת החוק של ח"כ מג'אדלה לח) כא .

זיהו – המלחמה נמשכת
הצעת חוק לעידוד השקעות הו )תיקו  שמירה על איכות הסביבה( ,התשס"ו2006
בתארי 18.6.08 #התקבלה בקריאה טרומית הצעת החוק ,שהוגשה
שנתיי קוד לכ  ,העוסקת בנושא היחס בי עידוד השקעות הו
לאיכות הסביבה .ההצעה היא יוזמה של ח"כ דב חני )חד"ש( ומיכאל
מלכיאור )עבודה( .לפי הצעת החוק ,מענקי כספיי המועברי
למפעלי מתוק חוק עידוד השקעות הו  ,לא יועברו למפעלי
מזהמי .בנוס יבוטלו מענקי שניתנו בעבר ,במידה וימצא כי מקבל
המענק מזה ופוגע באיכות הסביבה .הצעה זו משלימה חוק שהתקבל
בשנת  - 2006התניית מענקי ממשלתיי למפעלי תעשיה )תיקוני
חקיקה( התשס"ו' ,2006שנראה שלא מומש באופ מלא .לש כ #מציע
החוק מנגנו שמחייב את מגיש הבקשה למענק לפי החוק לעידוד השקעות הו להגיש התחייבות בכתב
חתומה על כ #שאי בתכנית ,במפעל או בכל גור אחר כדי לפגוע באיכות הסביבה.
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לעיו בהצעת החוק לח) כא .
לעיו בחוק לח) כא .

כל טיפה חשובה
הצעת חוק המי )תיקו – חובת התקנת אביזרי חוסכי מי במבני המשמשי גופי ציבור(,
התשס"ח–2008
ביו ה' 19.5.08הוגשה לשולח הכנסת הצעת החוק שבנושא.
בי החתומי על ההצעה ח"כ יוחנ פלסנר )קדימה( ,גלעד
ארד )ליכוד( ,דב חני )חד"ש( ,אית כבל )עבודה( ,אסתרינה
טרטמ )ישראל ביתנו( ,יור מרציאנו )עבודה( ,משה שרוני
)צדק לזק ( ,סופה לנדבר )ישראל ביתנו( ,זבולו אורלב )איחוד
לאומי( ,יולי אדלשטיי )ליכוד( ,ישראל כ) 0ליכוד(.
מטרת ההצעה להביא להקטנה בצריכת המי ' שארצנו דלה
בה ' ע"י התקנת ווסתי הספקת מי ' חסכמי ,במבני
ציבוריי .לפעילות זו יש פוטנציאל של הקטנת צריכת המי
בכ' .10'15%כמו כ פעולה זו מהווה משו הצהרת כוונות
ומת דוגמא כיצד נכו וראוי לפעול בזמ שמשק המי שרוי במשבר ,בתקווה שהשימוש בחסכמי
יחלחל ג למגזר הפרטי בצריכה הביתית .ההצעה התקבלה בקריאה טרומית ,ביו ה'.25.06.08
לעיו בהצעת החוק לח) כא

העתיד כבר כא
הצעת חוק אנרגיה מתחדשת ,התשס"ח–2008
בתארי #ה'  23.06.08הונחה על שולח הכנסת הצעת
חוק ,פרי יוזמת של ח"כ אופיר פינספז )עבודה(,
וח"כ דב חני )חד"ש( ,שמטרתה הכנת תוכנית
לאומית ליצירת אנרגיה מתחדשת.
על פי הצעת החוק ,על שר התשתיות להכי תוכנית
לאומית לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת .השר
ידווח לכנסת אחת לשנה על היק ייצור החשמל
מאנרגיה מתחדשת ועל מידת העמידה ביעדי
הלאומיי .שימוש באנרגיה מתחדשת יענה על הצור#
לייצור אנרגיה באמצעי מקומיי תו #הפחתת פליטת המזהמי הנוצרי עקב ייצור חשמל .לש כ#
מוצע כי תקבע בחוק מכסה מינימאלית לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת .בנוס ,הצעת החוק כוללת
מנגנו לתמרו) כלכלי ליצרני חשמל מאנרגיה מתחדשת ,במת עדיפות בקבלת רישיונות הספקה
וברכישת החשמל שייוצר על יד.
לעיו בהצעת החוק לח) כא
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כבר יותר בטוח להתנדב
אושר תיקו לחוק הביטוח הלאומי הנות כיסוי ביטוחי למתנדבי בתחו איכות הסביבה
במסגרת יו החברה האזרחי בכנסת שנער #ב'8.7.08
אישרה ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,בראשות היו"ר
חה"כ יצחק גלנטי )גיל( ,את תקנות המוסד לביטוח לאומי
המעניקות כיסוי ביטוחי למתנדבי הפועלי למע איכות
הסביבה ,שמירת הטבע והגנה על בעלי חיי.
את התיקו לחוק יז ארגו "חיי וסביבה" – ארגו הגג
של ארגוני הסביבה בישראל ,והוא הוגש לראשונה ע"י
ח"כ זבולו אורלב )איחוד לאומי – מפד"ל(.
לדברי נאור ירושלמי ,סמנכ"ל חיי וסביבה ,התיקו
לחוק יעודד את ההתנדבות בתחו איכות הסביבה ויחזק
את ארגוני הסביבה ברחבי האר) ,אשר מטבע הדברי עיקר פעילות מתבסס על פעילות התנדבותית.
התיקו לחוק ,שהוגש כתקנה מטע שר הרווחה ,מקנה למתנדבי בתחו איכות הסביבה את אותה
הגנה ביטוחית הקיימת מזה שני למתנדבי בתחומי חינו ,#בריאות ,קליטת עליה ועוד.
ח"כ זבולו אורלב" :מזה שני גוברת המודעות הציבורית לצור #בהגנה על הסביבה והטבע ,שמשמעות
למעשה שמירה על בריאות הציבור ועל איכות החיי ,כמו ג קידו ערכי נוספי בה ערכי
תרבותיי ,חברתיי וציוניי .תקנות אלה נועדו לתק עיוות שלפיו אלפי המתנדבי בארגוני שוני
לקידו איכות הסביבה ,שמירת הטבע וההגנה על בעלי החיי ,לא היו מכוסי בביטוח הלאומי".
לעיו בהצעת החוק של ח"כ אורלב לח) כא

המשטרה הירוקה
חוק הרשויות המקומיות )סמכויות פקחי – אכיפה סביבתית( ,התשס"ח .2008
ב' ,3.6.08במסגרת יו איכות הסביבה בכנסת ,אישרה הכנסת
בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשויות המקומיות )אכיפה
סביבתית' סמכויות פקחי( אשר נדונה בוועדת הפני והגנת הסביבה
של הכנסת .החוק מעניק לרשויות המקומיות סמכויות אכיפה
משמעותיות לגבי רוב החוקי הסביבתיי בישראל .לצד סמכויות
אלו ,מוענק לרשויות ג תמרי) משמעותי לפעול לאכיפה של החוקי
הסביבתיי שכ מתוק החוק ה זכאיות להכנסות שייגבו מהקנסות
שיטילו הפקחי .הערי יחויבו להפעיל פקחי ולהטיל קנסות נגד
הגורמי המזהמי בשטח .מדובר למעשה בשלוחות מקומיות של המשטרה הירוקה ,שיתגברו את
פעילת המשרד להגנת הסביבה .לפקחי המקומיי יוענקו סמכויות נרחבות לאיתור וחקירת עבירות,
וה יוכשרו על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיי.
לעיו בהצעת החוק לח) כא .
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הצבעה – בפע אחרת
דיו בוועדת הפני והגנת הסביבה בנושא חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק
בתארי 3.6.08 #במסגרת יו איכות הסביבה בכנסת
התקיי דיו בוועדת הפני והגנת הסביבה בנושא חוק
הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק .בדיו נכחו נציגי של
המועצה לצרכנות ,התאחדות התעשייני ,איגוד רשתות
השיווק ,ונציגי של הארגוני הסביבתיי אד טבע ודי ,
העמותה לישראל יפה ועמותת אוויר לנשימה.
ההצעה קובעת כי רשתות השיווק יגבו שקל על כל שקית
פלסטיק "מרשרשת" ובמקביל יציעו למכירה שקיות רב
פעמיות .הצעת החוק איננה כוללת שקיות קטנות לאריזת פירות או בשר ,כמו כ הצעת החוק לא תחול
על חנויות המכולת הקטנות.
בסו הדיו הוחלט כי הקרקע טר מוכנה להצבעה ולכ הוחלט לדחותה.
לעיו בפרוטוקול הדיו לח) כא .

השינוי מתחיל בעיר שלנו
דיו בוועדת הפני והגנת הסביבה בנוגע לחוק העיריות
בתארי #ה' 25.6.08נער #בכנסת יו השלטו
המקומי .במסגרת אירועי היו התקיי דיו
בוועדת הפני והגנת הסביבה בנושא התמודדות
השלטו המקומי ע משבר האקלי.
בדיו נכחו שר הפני ,נציגי של המשרד להגנת
הסביבה ומשרד התשתיות ונציגי ממספר
רשויות מקומיות .עוד השתת מר יוחאי כרמל '
יו"ר האגודה האקולוגית הישראלית .במסגרת
הדיו קרא יו"ר הוועדה אופיר פזפינס לראשי
העיריות להצטר לארגו  ICLEIהעולמי העוסק
בפעילות של הרשויות המקומיות בנושאי איכות הסביבה.
כרמל הציג את נושא משבר האקלי והסביר את הסכנות לאד הנובעות מהשינויי באקלי שעלולי
להתבטא בשינוי כמות המשקעי ,מדבור ושינויי ביבול החקלאי .עוד אמר ,כי למרות שישראל מהווה
בער #אלפית מאוכלוסיית העול ,היא מייצרת שלוש אלפיות מגזי החממה בעול .נושא פליטת גזי
החממה קשור קשר ישיר לרשויות המקומיות ,שכ המרכיבי המשפיעי על פליטת גזי החממה
בישראל ' בתעשייה ,באנרגיה ,תחבורה וטיפול בפסולת ושפכי ,ה נושאי שנמצאי תחת שליטת,
ולכ הוא קורא לרשויות המקומיות לפעול בתחו התחבורה הציבורית והאנרגיה המתחדשת.
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לאחר דיו זה עברה הוועדה להצביע על אישור הצעת חוק הרשויות המקומיות )סמכויות פקחי –
אכיפה סביבתית( שאושר לקריאה שנייה ושלישית ,וא עבר בכנסת ביו איכות הסביבה שהתקיי ב'
) 3.6.08ראה "חקיקה בהתהוות"(.
לעיו בפרוטוקול הדיו לח) כא
לעיו בפרוטוקול דיו ההצבעה לח) כא

צימאו להיגיו
דיו בוועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק המי  תיקו אמצעי
אכיפה
ב' 26.5.08התקיי דיו בועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק המי
)תיקו – אמצעי אכיפה( ,התשס”ו' 2006של ח"כ דב חני )חד"ש(.
בתחילת הדיו ביקש יו"ר הועדה ,ח"כ גלעד ארד )ליכוד( ,לברר
מה גר לעיכוב בקידומה של הצעת החוק אשר עברה בקריאה
טרומית כבר בשנה שעברה .במהל #הדיו התברר כי העיכוב הינו
תוצר של ויכוח היסטורי בי רשות המי למשרד להגנת הסביבה,
בשאלה מי יהיה הגור האחראי על אכיפת החוק .א כי לא נמצא פתרו המוסכ על הצדדי ,הוחלט
כי מפאת חשיבותו של החוק האמור לא תתעכב עוד ההצבעה לגביו .בהמש #הדיו הסביר ח"כ חני את
עיקרי הצעת החוק ,הקובעת כי בעבירות זיהו מי ישאו העברייני באחריות לזיהומי שגרמו וזאת
ללא צור #בהוכחת יסוד נפשי מסוג כוונה או זדו  .בנוס ,הצעת החוק קובעת מנגנו חובת דיווח עצמי
של כל גור זיהו מי פוטנציאלי .הדיווח האמור יועבר למשרד להגנת הסביבה ולרשות המי
הממלכתית ויהא נגיש לעיו הציבור .החידוש הגדול בהצעת החוק נעו) בכ #שגו שאיננו מדווח עובר
עבירה ,שדינה קנס ובמידה והיה מודע למחדלו ,א מאסר .משתתפי הישיבה הציגו חזית אחידה
בהתייחסות להצעת החוק ככזו שביכולתה להעניק סנקציה מיידית ונוחה להפעלה כנגד מזהמי המי.
סנקציה אשר תשפר את יכולת אכיפת החוק ,והרתעת מזהמי פוטנציאליי.
בסיו הישיבה התקיימה הצבעה בה אושרה הצעת החוק לקריאה הראשונה ללא מתנגדי ,וכעבור
כשלושה שבועות בתארי #ה' 16.6.08אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק.
לעיו בהצעת החוק לח) כא
לעיו בדיו הועדה לח) כא

קלי טק
דיו בוועדת הפני בנושא טכנולוגיה סביבתית "קלינטק"
בתארי #ה' 18.6.08ערכה ועדת הפני והגנת הסביבה דיו בנושא
טכנולוגיה סביבתית "קלינטק" ,כחלק מאירועי יו התעשייה
הישראלית בכנסת .במהל #הדיו קרא יו"ר הועדה ,ח"כ אופיר פז'
פינס )עבודה( ,לממשלה להשקיע ולפתח את הטכנולוגיה הסביבתית
ומחקרה בישראל .לקריאה הצטרפו נציגי התעשייני בדיו  ,אשר
הצביעו א ה על הצור #בעידוד ממשלתי כתנאי להישגי בתחו.
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אשר גרינבאו ,נציג התאחדות התעשייני ,אמר כי ההתאחדות שוקלת הקמתה של חטיבת קלינטק.
במהל #הדיו הוצגו בפני המשתתפי נתוני ממרכז המחקר והמידע של הכנסת .מהנתוני עולה כי
סכומי המענקי לפרויקטי סביבתיי במסגרת משרד המדע הראשי במשרד התמ"ת קוצצו בשני
האחרונות .באופ בו ס #מענקי המשרד לפרויקטי סביבתיי מהווי פחות מחצי אחוז )(0.34%
מתקציב המדע הראשי.
נציג משרד התשתיות ,זאב גרוס ,הודיע בפני הוועדה כי משרדו מקד בימי אלו תיקו לחוק עידוד
השקעות שיקד פיתוח של אנרגיות מתחדשות .ח"כ פינס הביע מורת רוח מהנתוני שהועלו בישיבה
באומרו "זה אבסורד שהמדינה לא מעודדת תעשייה ירוקה ,למרות שכבר ברור שזו תעשיית העתיד
שתניב רווחי ה לכלכלה וה לסביבה".
לעיו בדיו הועדה לח) כא .

שקו& וצלול
תקנות למניעת מפגעי סביבתיי )תביעות אזרחיות( )שינוי התוספת לחוק( התשס"ח– 2008
הוספת עמותת צלול
בתארי #ה' 21.5.08קיימה ועדת הפני והגנת הסביבה
דיו בבקשת המשרד להגנת הסביבה לצר את עמותת
"צלול" לרשימת הגופי הרשאי להגיש תובענה
במסגרת החוק למניעת מפגעי סביבתיי )תביעות
אזרחיות( .החוק המדובר מאפשר לרשימה של גופי
להגיש תובענה להוצאת צו בית משפט נגד מזהמי,
ללא הוכחת נזק לתובע עצמו .צו בית המשפט יכול
להורות למפעל פרטי ,רשות מקומית או גו ממשלתי
להפסיק פעילות הגורמת לזיהו ,לתק את הנזק שנגר מהזיהו ולמנוע הישנות הזיהו .רשימת
הרשאי להגיש תובענה לצו בית משפט במסגרת החוק כוללת כיו שמונה גופי :החברה להגנת הטבע,
המועצה לגני לאומיי ,הרשות לשמירת הטבע והגני ,המועצה לישראל יפה ,המועצה הציבורית
למניעת רעש וזיהו בישראל" ,אד טבע ודי "" ,חיי וסביבה" והקר הקיימת לישראל.
איריס שליט ,נציגת המשרד להגנת הסביבה ,סיפרה בדיו כי זוהי הפע הראשונה שגו חדש ביקש
להצטר לרשימה ולפיכ #טר גובשה רשימת קריטריוני לבדיקת מצטרפי חדשי .תומר רוזנר,
היוע) המשפטי של המשרד שנטל חלק בדיו  ,הבהיר כי קביעת קריטריוני לבדיקת מצטרפי חדשי
הכרחית על מנת לוודא שלא ייעשה שימוש בחוק ע"י גופי שאינ ראויי .לדוגמא ,מתחרה עסקי
המקי עמותת דמה המוציאה צו משפטי כנגד מתחרהו .בשלהי הישיבה אישר יו"ר הועדה ,ח"כ אופיר
פינס )העבודה(,את צירופה של עמותת "צלול" בתמיכת התאחדות התעשייני .האישור נית א טר
גיבוש רשימת הקריטריוני וזאת לאור היכרות הוועדה ע העמותה ופועלה .בלשו ח"כ פינס" :צלול
היא בודאי לא גו קיקיוני ,אנחנו מכירי אותה ,ומעריכי את פועלה .אנחנו בעד לצר אותה ".בנוס,
הנחה ח"כ פינס את המשרד להגנת הסביבה לגבש בהקד את רשימת הקריטריוני אשר ייבדקו ,בי
היתר ,את מקורות המימו והאינטרסי של הגו המבקש להיכלל ברשימה .זאת בכדי למנוע ניצול
החוק לצרכי שאינ סביבתיי.
עמוד  10מתוך 12

יולי 2008
לעיו בדיו הועדה לח) כא
לאתר עמותת צלול לח) כא

סכנה – אסבסט!!!
דיו בוועדת הפני והגנת הסביבה בנושא היעדר הטיפול בבעיית האסבסט בנהרייה.
ביו ה'  13.07.08התקיי דיו בוועדת הפני
והגנת הסביבה בנושא היעדר הטיפול בבעיית
האסבסט בנהריה .הדיו התקיי ביוזמתו של
ח"כ יוסי ביילי )מרצ( ,והשתתפו בו נציגי
העמותה לאיכות הסביבה והחיי בנהריה ,לצד
נציגות של ארגוני הסביבה הגדולי.
במסגרת הדיו הציג ד"ר שיהב – רופא נפת עכו
נתוני המראי כי תחלואת סרט הריאות
בקרב תושבי נהריה שנחשפו לאסבסט גדולה פי
 10מאשר בכל מקו אחר באר) .במהל #הדיו
התברר ,כי המשרד להגנת הסביבה העביר
שלושה מיליו שקל לעירייה לצור #טיפול
באסבסט .הכס לא נוצל ,לטענת מנכ"ל העירייה ,דני חמיאס ,מאחר ויועד לשלושה אתרי ספציפיי,
שבשניי מה כלל לא נמצא אסבסט.
בעקבות הדיו הוחלט להקי ועדת מעקב בראשות יוסי ביילי ולשלוח מכתב לראש עיריית נהריה
הקורא לו לטפל במפגע באופ מיידי.
לעיו בהודעה שפורסמה לעיתונות לח) כא
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פרויקט "החינו) הסביבתי"
במסגרת
ומדיניות

הקליניקה
סביבתית

לפרקטיקה
בפקולטה

למשפטי באוניברסיטת בר איל ,
מתקיי מזה מספר שני פרויקט
"החינו #הסביבתי" .מטרת הפרויקט
היא לפתח בקרב תלמידי בבתי
הספר היסודיי מודעות ,הבנה וכבוד
לסביבה בה ה חיי ע"י העברת
פעילות בבית הספר בנושא הסביבתי.
את הפעילות מדריכי הסטודנטי
בקליניקה .פעילות זו מגבירה את
מודעות התלמידי לנושא הסביבתי

תלמידי בי"ס ביאליק בתל אביב

ומיידעת אות לגבי הזכויות הנובעות מהחוקי הסביבתיי.
כמו בשני האחרונות ,התמקדנו השנה בבתי ספר בעלי אוכלוסיית מצוקה ,מתו #מחשבה כי
באוכלוסייה זו ישנה מודעות נמוכה לנושא הסביבתי .אנו מקווי כי השיעורי חשפו את התלמידי
לערכי הסביבתיי ולחשיבות .השנה העברנו את הפעילות בחמישה בתי ספר בערי שונות :אור
יהודה ,פ"ת ,ת"א וגני תקווה .השיעורי עסקו בנושא כביש חוצה ישראל ,רעש ופסולת.
במהל #הפעילות ערכנו לתלמידי היכרות ראשונית ע הנושא וע הבעיות הנוצרות כתוצאה ממפגעי
סביבתיי .הוסבר לתלמידי כיצד ה בחיי היו'יו יכולי לעזור לפתרו הבעיה .מטרת המער#
היתה לעורר מודעות בקרב התלמידי בתקווה שיפתחו הרגלי חיי ידידותיי לסביבה .התלמידי
בבתי הספר הביעו התעניינות רבה במהל #השיעור .מצד סגל המורי התקבלו דיווחי חיוביי על
השתתפות התלמידי בפעילות ועל החומר המעניי והמרתק ,ומהנהלת בתי הספר נמסר כי מדובר
ביוזמה מבורכת וחשובה.
בשנה הבאה אנו מקווי להמשי #להעביר את הפעילות בבתי ספר בעלי אוכלוסיות מיוחדות על מנת
לקד חינו #לשמירה על איכות הסביבה.
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