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סיכום פעילות שנתית – שנה"ל תשנ"ה
אנו מתכבדים להציג לכם סיכום של פעילות הקליניקה לרגולציה סביבתית בשנה החולפת .פעילות הקליניקה
כללה הקניית ידע אקדמי בנושאי רגולציה סביבתית לסטודנטים לצד עבודה מעשית .העבודה המעשית כללה
טיפול במקרים פרטניים לצד קידום מדיניות.
יישום חוק הפיקדון
השנה המשכנו את פרויקט יישום חוק הפיקדון .הפרויקט כלל פנייה אל סניפים של רשתות שיווק בהם העובדים
פעלו בניגוד לחוק הפיקדון כאשר מתנדבים של עמותת מלי הגיעו להחזיר בקבוקים .במהלך העמותה הפנתה
אלינו מקרים מגוונים של הפרות החוק – סירוב לקבל כמות בקבוקים המותרת בחוק ,סירוב להחזר פיקדון
במזומן ועוד .באחד המקרים ליווינו הכנה של תביעה קטנה כנגד רשת שיווק שלא עמדה בדרישות החוק וסירבה
לשנות את אופן התנהלותה לאחר פנייתנו.
הגנה על גבעות הכורכר בנס ציונה
גבעות הכורכר בנס ציונה מיועדות להכרזה כגן לאומי אולם בשל קשיים במתן פיצוי לבעלי הקרקע מעמד השטח
טרם שונה .האזור חשוף למגוון מפגעים ,כגון נסיעת רכבי שטח ,בעוד לרשות הטבע והגנים אין סמכות לפעול
כדין להגן על השטח .בעקבות מחקר משפטי שערכנו בשנת תשנ"ד ,הוחלט השנה לפנות לשר להגנת הסביבה
שיכריז על הגבעות כשטח מוגן על פי סעיף  36א' לחוק הגנים הלאומיים ,שמורות הטבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,תשנ"ח ,1998-ובכך יאסור על נסיעה בשטח .ניתן למצוא את הפנייה לשר ואת המחקר המשפטי כאן.
הנגשת מידע סביבתי
מטרת הפרויקט הייתה קידום חשיפה של מידע סביבתי לציבור .הפרויקט נעשה בשיתוף מספר ארגונים כולל
עמותת אזרחים למען הסביבה ועמותת צלול .שיתוף הפעולה עם אזרחים למען הסביבה כלל פנייה למוסדות
ציבור ,בתי חולים ואיגודי ערים לאיכות סביבה ,לפרסם מידע סביבתי כנדרש על פי סעיף 6א לחוק חופש המידע
והגשת בקשות חופש מידע .רוב הרשויות אליהן פנינו נעתרו לבקשתנו.
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הגנה על בעלי חיים
המשכנו השנה את העבודה המשותפת עם עמותת תנו לחיות לחיות .הפעילות השנה כללה פנייה הגשת צווי
מניעה למספר חנויות חיות מחמד .בכל התיקים הושגה פשרה בין העמותה ובין בעלי החנות .כמו כן ,הגשנו
בקשת חופש מידע בעניין יישום נוהל "בהמה רובצת" .הנתונים שהתקבלו חושפים תמונה מדאיגה ונשקלים
צעדים נוספים .במסגרת שיתוף הפעולה עם העמותה קיימנו שולחן עגול בנושא החיבורים בין תנועות סביבתיות
ותנועות לשחרור בעלי חיים.
שיתופים פעולה נוספים
פרויקטים נוספים שקיימנו השנה כללו :המשך שיתוף פעולה עם חה"כ דב חנין; כתיבת נייר עמדה בנושא
התמודדות עם מפגעים סביבתיים בעבודה בשיתוף פעולה עם האגודה לצדק סביבתי; בחינת עמדותיהם של
חברי כנסת בוועדת הפנים והגנת הסביבה בשיתוף פעולה עם ארגון חיים וסביבה; כתיבת מספר חוות דעת
משפטיות בשיתוף פעולה עם תוכנית ממשק; מחקר משפטי בנושא חיבור המים לעיר רוואבי בשיתוף פעולה עם
משרד עורכי דין מיתר ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'; והתמחות של סטודנטים במשרד עורכי דין לפידות,
מלכיאור ,אברמוביץ' ושות' המשמש כתובע של המשרד להגנת הסביבה .כמו כן ,המשכנו השנה את העבודה על
טיוטת תזכיר החוק רישוי סביבתי משולב.
מידע על הפרויקטים השונים ניתן למצוא באתר הקליניקה/http://envclinic.biu.ac.il :
תודות:
ראשית ,ברצוננו להודות לסטודנטים שהשתתפו בקליניקה השנה ועבדו על הפרויקטים השונים .אנו מקווים
שבמהלך פעילותם בקליניקה הם רכשו כלים שישמשו אותם בעתיד .הסטודנטים שהשתתפו בקליניקה בשנה"ל
תשע"ה הם:
רעות דהן ,אלעד מתן ,יהל פרץ ,דניאל תייר ,ראם שאולוף ,מוטי רובנשטיין ,חגי כהן ,שני אברהם ,תומר קריב,
שלי מוקד ,רותם עמית ,אופיר שטגמן ,אושר גבע ,עודד רון ,רז מלצר ורוני צרפתי.
בר צוננו להודות למרצים האורחים שהגיעו אל הקליניקה :עו"ד חיה ארז ,מר ליעד אורתר ,עו"ד יוסי וולפסון,
עו"ד יוני שמיר ומר ניצן מתן.
ברצוננו להודות לאנשים ולארגונים השונים איתם עבדנו לאורך השנה שלקחו חלק פעיל בהדרכת וליווי
הסטודנטים :חה"כ דב חנין ולשכתו ,עמותת מלי ,עמותת תנו לחיות לחיות ,עמותת ישראל בשביל אופניים,
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עמותת צלול ,עמותת אזרחים למען הסביבה ,האגודה לצדק סביבתי ,ממשק-תכנית יישום מדע בממשל ,משרד
עורכי דין לפידות ,מלכיאור ,אברמוביץ' ושות' ,משרד עורכי דין מיתר ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' וארגון
חיים וסביבה.
כמו כן ,ברצוננו להודות לסגל הקלינאים שתמיד נכון לתמיכה וייעוץ .בפרט ברצוננו להודות ,לד"ר שירי רגב-
מסלם ,מנהלת מערך הקליניקות ,על העזרה והתמיכה.
אחרונים וחביבים ,נבקש להודות לסגל המנהלי על הסיוע היום-יומי בעבודת הקליניקה.
בברכת שנה אקדמית פורייה וירוקה,

פרופ' אורן פרז

עו"ד יותם שלמה

מנחה אקדמי

מנהל הקליניקה

3

מען למכתבים :הקליניקה לרגולציה סביבתית  -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן  ,5290002ישראל
Postal Address: Environmental Regulation Clinic - Faculty of Law, Bar-Ilan University, Ramat Gan 5290002, Israel
פקס • Fax :972+ 3 738 4044 :טל http://law-clinics.biu.ac.il • Yotam.shlomo@mail.biu.ac.il • Tel :972+ 3 531 8814 :

