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 דבר המערכת
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 משאבי הטבע בישראל
. על משאבי הטבע במדינה וחלוקתםה בסוגיות הנוגעות להגנה בחודשים האחרונים עסקה הכנסת בהרחב

. המינרלים והקרקע, המחצבים, המים שלהטבע בישראל חשיבות רבה בעיקר בשל כמותם המוגבלת למשאבי 

 והתקיימו דיונים בועדות הכנסת  ,רבות בנושא חשיבותם של משאבי הטבע הוגשו הצעות חוקהעלייה בבעקבות 

  .ענייןעים לבמגוון היבטים הנוג

 .משאב הקרקע לשימוש תעשייתי ציבורי בייעודדוגמא לכך ניתן לראות  סיבות רבות להגנה על משאבי הטבע ישנן

יש לערוך  ,לכן. בצומח ובחי ,מגוון הביולוגיבבתי גידול שונים של בעלי חיים וכן ב שימוש זה בקרקע עלול לפגוע

 , וכן כפי שהוזכר. לשימושים השונים, כגון מים ומחצביםושל משאבי טבע נוספים  קרקעההקצאה נכונה של 

 .שימושםחסכון במוגבלת ומשכך החשיבות ל משאבי הטבע כמות

ההחלטה  כדוגמת הביקורת על אי בהירות אופן מימוש, תופסים נתח מרכזי בדיון הציבורי משאבי האנרגיה

נוסף  מיזם. הפועלת על גז ומגובה בפחםלתחנה , המרת תחנת הכוח הפחמית הנוספת המתוכננת לקום באשקלוןל

בשל אי הבהירות באשר זאת , פקת נפט באופן ניסיוני מפצלי שמןלה IEIחברת  אשר מעורר מחלוקת הינו מיזם

גם בתקופת , החקלאיים והתיירותיים שעלולים להיגרם כתוצאה מהפעילות, הכלכליים, לנזקים הסביבתיים

 .יליון זהעל נושאים אלו ועוד נפרט בג. הניסוי

 

 חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 

( ר הועדה שעל בסיס המלצותיה הוגש החוק"ש יו"ע, "חוק שישינסקי"הידוע גם בכינויו )חוק מיסוי רווחי נפט 

חוק זה בא לעגן . ברוב קולות בקריאה שנייה ושלישית 30.3.2011בתאריך  אושר בכנסת הינו חוק ממשלתי אשר

על ידי מתן תמריצים נאותים להמשך חיפוש והפקה של שדות , תוח משק האנרגיה בישראלבחקיקה את המשך פי

כנסות בגין הטובין המה כך שחלקו של הציבור, גביית היטל מהרווחים הנובעים מאוצרות הנפטזאת תוך , הנפט

 . על שיעור ראוייעמוד הציבוריים הללו 

, גביית תשלום עבור המדינה בגין מיזמים רווחים ידי-על, מחד במישור החברתי הגשמת מטרות החוק תושג

היטל זה הינו ניטרלי בהחלטות ההשקעה זאת בשל היות המנגנון ש הרי, במישור פיתוח משק האנרגיה ומאידך

למשקיע הקטן יתרון מכיוון שהמדינה משתתפת בהיטל זה יש וכן  ,גמיש המותאם לרמת הרווחיות של המיזם

 .בסיכון המיזם

ציין כי החוק מוסיף על הצעת , ר ועדת הכספים בדיונים על החוק"ממלא מקומו של יו, (ליכוד) אמהכ כרמל ש"ח 

 .הממשלה המקורית ומעגן במפורש הקמת קרן אליה יועברו הכספים אשר יגבו מכוח החוק

 .ןלחץ כאלעיון בחוק 

 

  2011-א"התשע, (תיקוני חקיקה)הצעת חוק הכנסות המדינה ממשאבי טבע מתכלים 

ברי חידי -על 14.2.11 בתאריךהכנסת הצעת החוק הונחה על שולחן 

, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ, אורי מקלב, זבולון אורלב, הכנסת דב חנין

מאגרי גז של על רקע גילויים זאת , אברהים צרצור וחנא סווייד, איתן כבל

 גילוי זה מצריךיוזמי החוק מסבירים כי . טבעי גדולים מול חופי ישראל

בטיח תמורה הולמת אשר יעדכון  ,בתחום הארכאיתדכון החקיקה ע

אוצרות טבע  הצעת החוק מבוססת על ההבנה כי. לציבור בעד הפקתם

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/571_3_1.rtf
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  .יח את השימוש הנכון בהכנסותוכי יש צורך בחקיקה שתבט של מדינה שייכים לאוכלוסייתהבשטחה המצויים 

תשואות גבוהות שתייצר , הכנסות המדינה ממשאבי טבע מתכליםקרן לאומית לניהול  בהצעת החוק מוצע להקים

מטרת הכספים שיופקדו בקרן הינה . שילוב ישיר של הכספים בתקציב המדינהממשאבים אלה ביחס ל יותר

מדי שנה תהא  ,אולם .ל בדורות הבאים ופיתוח המדינהראלהבטיח את עתידם הכלכלי ורווחתם של תושבי יש

  .להעביר חלק מההכנסות לטובת תקציב המדינהרשאית הקרן 

אשר מבקש להגן על המשקיעים הקטנים מפני בעלי ההון , כוללת הצעת החוק הסדר בתקנות השותפות עוד

י חיוב השותף "בלים שתושג עי ההטבה עם השותפים המוג"זאת ע, המובילים את השותפות בהפקת משאבי הטבע

 . הכללי לקבוע כי התגמולים ששולמו לו יחושבו כאחוז מרווחי השותפות ולא כאחוז מהכנסותיה

גידול  הקובע, הכנסות שמקורן במשאבי טבע מתכליםמה המדינה לחלקה שלנוגע ההסדר נוסף , בהצעת החוק

ר המוצע בוועדת באמצעות אימוץ ההסדזאת  ,ור הכנסות המדינה ממשאבי הטבע באמצעות התמלוגיםבשיע

מוצע לעגן , בנוסף .הטלת היטל פרוגרסיבי על הכנסותיו ורווחיו של בעל זכות להפקת משאב טבע, שינסקייש

לפי הכנסותיו , לחשב ולגבות מס בנפרד עבור כל שטח חזקה מסוים, המלצה נוספת של ועדת שישינסקי

אך , מטרת הגידור הינה להתייחס להכנסה ברמתה העכשווית .ורעקרון הגיד -והוצאותיו של הפרויקט בשטח זה

 .בגידור ניתן גם למצוא חסרון שכן אין בו תמריץ לחיפוש אחר משאבי הטבע ולהשקעות

רקע השיפור  עלזאת , לבעלי זכויות להפקת משאבי טבעשניתנות הצעת החוק מציעה גם לבטל הטבות מס שונות 

של חיפוש משאבי  עלויותבסיכונים ובצמצום אדיר שהביא ל, ע ולהפיקםיכולת לאתר אוצרות טבבהמשמעותי 

 .טבע

 .כאן לחצו עיון בהצעת החוקל

 

  2010-ע"התש, (העלאת שיעור התגמולים ותחולת חוק חובת המכרזים –תיקון )הצעת חוק הנפט 

 .חבר הכנסת כרמל שאמהידי -על 19.7.10 בתאריךהונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק 

אשר על פיו מועצה , "רישיון ללא תחרות"אופן חלוקת רישיונות להפקת נפש כיום מוסדר בסעיף שכותרתו 

דפוס ההתנהלות בו נבחרים . פי קריטריונים שונים-מקצועית מבצעת חלוקת רישיונות בין המבקשים זאת על

 . ים בלי הליך מכרזי מאפשר לחצים פוליטיים וכלכליים הפותחים פתח לשחיתותהמתמודד

תתבצע להפקת נפט כי חלוקת הרישיונות  לקבוע בהצעת החוק מוצעעל רקע זה 

לקבוע מנגנון של  זאת על מנת. 1992–ב"התשנ, חוק חובת המכרזים על פי

בעלי יכוזית של שליטה רלמנוע כן שקיפות ובקרה בדרך של הקצאת הרישיונות ו

מנגנון זה  .למדינה בעל פוטנציאל כלכלי עצוםשהינו , זה משאב ציבוריהון ב

 .יחולקו באופן צודק יותריבטיח שמשאבי המדינה 

ידי בעל חזקה יותאם למצב  -של המדינה מכמות הנפט שהופקה על מוצע לקבוע כי שיעור התגמולים, נוסף על כך

ם הבאים המשפיעים הנתוני י"השיעור יקבע בין היתר עפ. ולממוצע בעולם להרלוונטי של שוק הנפט והגז בישרא

ת יוההתפתחו וכן, מחירי הנפט והגז, מחירי האנרגיה, עלויות הקידוח :מפיקי הנפט באופן ישיר על רווחי

  .למציאת הנפט על הסיכוי ותמשפיעה תוהטכנולוגי

  .כאן לחצו לעיון בהצעת החוק

 

 

 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2949.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2567.rtf
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 2011-א"התשע, (תיקון)מקורות אנרגיה חוק 

שימוש מושכל  -הגנת הסביבה( )קוןתי)בהצעת חוק מקורות אנרגיה תיקון חוק זה כולל את הסעיפים אשר הוצעו 

 החוק. הסביבה של הכנסתידי חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת -על (התייעלות אנרגטית -במשאבי הטבע

  .27.3.2011ספר החוקים בתאריך פורסם ב

 ,שהינו צרכן אנרגיה גדול, לעודד שימוש מושכל ויעיל במשאב האנרגיה במגזר הציבורימטרת התיקון הינה 

זאת על רקע  התייעלות אנרגטית ליצורתיקון החוק מבטא את השאיפה . ולצמצם את השפעות צריכת האנרגיה

מסך הפליטות הצפויות עד  20%מדינת ישראל לצמצם את פליטות גזי החממה משטחה בשיעור של  מחויבותה של

 . בשל ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות שגורמת פליטת הגזים, 2020שנת 

אשר על הממשלה ל נקבע כי, כמו כן. החוק מוחל כעת על המדינה וכן על צרכן אנרגיה ביטחוני ,על פי התיקון

ודרכים לעמידה  אמצעים, חיסכון ולייעול בשימוש באנרגיהת להתייעלות אנרגטית שתקבע יעדים לתכנית לאומי

ביעדים והוראות לפעילות שרי הממשלה ומשרדיהם לעניין ביצוע התכנית וכן חובת דיווח לכנסת על יישום 

 .  ועדכונה לפחות אחת לחמש שנים ת בכל שנהיהתכנ

שלפיו כל חיסכון , ריצים לעידוד חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטיתמערך תמ יונהג, בנוסף

שיושג כתוצאה מהתייעלות אנרגטית יעמוד לשימוש המוסד או הגוף שהשיג את החיסכון ולא 

לרבות , תקנות לעניין התייעלות אנרגטיתלהתקין  נקבע כי ישעוד . ייגרע או יקוצץ מתקציבו

 .ואכן רואים פעילות לקידום הנושא, וירבתאורה ובמיזוג או, במכשירי חשמל

   .כאן לחצו לעיון בהצעת החוק

 דיונים בכנסת

 הקמת תחנת כוח מונעת בגז באזור התעשייה באר טוביה

 דב חניןכ "יבה ובריאות בראשותו של חעבודה לנושא סב-נערך דיון בוועדה המשותפת פנים 11.11.10בתאריך 

, בדיון נכחו חברי הועדה. סמוך לקריית מלאכי, אודות הקמת תחנת כוח מונעת בגז באזור התעשייה באר טוביה

  .מטלון( מוץ)חיים אמסלם ומשה , יעקב אדרי חברי הכנסת

י צינור הולכה שאורכו "ע גז טבעיהובלת תחובר למערכת מגה וואט ו 400התחנה המדוברת תוסק בגז בהספק של 

-בעיקר בנוגע למקום הראוי ביותר להקמת תחנת, הסוגיה הנדונה יוצרת דילמה תכנונית וסביבתית. מ"ק 10 -כ

ידי איגוד ערים -מסקר הסיכונים שנערך על. כוח מונעת בגז כך שייגרם הנזק המועט ביותר לסביבה ולאוכלוסייה

הקמת תחנה המופעלת על גז כי ו, חומרים מסוכניםקיימים קום שנבחר מיעלה כי ב, לאיכות הסביבה והוצג בדיון

 . עלולה להוות סיכון לאוכלוסייה ולסביבה באיזורבמיקום זה 

 הדרך הינהגז הפקת חשמל מכי טען  ,את הקמת התחנהמקדמת  אשר מקבוצת שיכון ובינוי ,מר אמיר לוי

תאפשר  של מחזור משולבימוש המתוכנן בטכנולוגיה וכי השאנרגיה אחרת  העדיפה מבחינה סביבתית על פני כל

לגבי מיקום בבחינת החלופות השמירה על שטחים פתוחים נלקחה בחשבון  כי, צייןהוא . להגיע ליעילות גבוהה

 ,כמו כן. גם בעת הפעלת התחנהבאזור תישאר טובה  איכות האוויר, וכי לפי התחזיות של החברה, התחנה

 .  טית של התחנהתהקרינה והחזות האס, הרעש יבמטרדטפל התחייבה החברה ל

לקראת הדיון הבא בנושא כי  ביקש ממנהל אגף בכיר תכנון ותשתיות במשרד הפנים ,כ דב חנין"חה ,ר הועדה"יו

יוגש מכתב המפרט את אופן שכלול המרכיבים והסיכונים הבריאותיים הכרוכים בהקמת התחנה  ,עדהוזה בו

 .עה על הבריאותואשר על פיו יוכן תסקיר השפ

 .כאן לקריאת הפרוטוקול לחץ

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2284/2284.pdf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2010-10-11-01.html
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 כריית פצלי שמן בחבל עדולם

 .28/6/2010שמן נדון לראשונה בכנסת בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות בתאריך הפקת נפט מפצלי המיזם ל

 . 12/7/2010התקיים ביום דיון נוסף 

הרישון לבצע חיפוש אחר פצלי שמן . הוצג המיזם להפקת פצלי שמן באיזור חבל עדולם בשפלת יהודהבדיון 

מצויות הכמויות הגדולות ביותר של פצלי באיזור זה , לטענת החברה .2008ביולי , IEIחברת במיזם זה ניתן ל

 . השמן במדינה

חורי קדיחה  17שכן האזור בו תוכנן המיזם כולל , להפקה עצמה" איזור הפיילוט"יש לציין כי קיים הבדל בין 

שם הקידוחים מתוכננים  ,בחבל עדולם ואילו ההפקה עצמה תוכננה למקום מסוים, באזור נרחב בשפלת הנגב

 .להתבצע בצורה קלה יותר מבחינה גיאולוגית

יתן לשחרר את ישראל באמצעות ניצול נכון של פצלי השמן במדינה נ, לדברי החברה

לעשות שימוש בטכנולוגיה החברה מציעה . בעיקר בדלק ובתזקיקיו - מתלות באנרגיה

  .הקרקע-תת חימוםידי -הכרוכה בגזיפיקציה של הנפט על

: ממספר סיבות, ארגוני הסביבה ותושבי האזור הביעו התנגדות רבה למיזם

פשרות לכאורה להעניק מתייחס למשאב זה ולכן אין אנו חוק הנפט אי -משפטיות

הנזק הסביבתי והבריאותי בשל התנגדויות ישנן ,בנוסף. שיונות הפקה מכוחויר

מתבססות על , התנגדויות אלו הן מצד משרד הבריאות והן מצד תושבי האזור -הצפוי

 לפגיעה מוחית באוכלוסיהבנזן שעלולות לגרום התרכובות מחקרים ונתונים לגבי 

צוין כי פעילות , כמו כן. זיהום מקורות מים ופגיעה באקלים, כגון זיהום קרקע, סביבהקים נוספים להסמוכה ולנז

מימוש התכנית  ,ארגוני הסביבה לטענת. פגיעה נופית ופגיעה במארג הביולוגי בכל איזור חבל עדולםזו תגרום ל

 ,בנוסף .זי חממהעשוי להפוך את האזור לאתר תעשיה כימית מזהמת ומסוכנת לסביבה ולהגביר את  פליטת  ג

 .האוויר והמים בכל האיזור ,כתוצאה מזיהום הקרקעזאת , הצפויה בתיירות ובחקלאותגם הפגיעה  הוזכרו

, H2Sשניתן לעצור את התהליך בכל שלב אם אכן תתרחש פליטה של חומרים מסוכנים כגון  IEIהצהירה חברת 

  .'מימן גופרתי וכו

 הביע התנגדותש ינקוב'סטס מיסז שר התיירותהתנגדות למשל מצד עדיין ישנה , נראה כי למרות הצהרה זו

, כמו כן. וטען כי הפיילוט נעשה ללא כל תסקיר השפעה על הסביבה, בשל הפגיעה הצפויה באזור זה, לפרויקט

 .ץ על מנת לבטל את הרישיון שניתן לפרויקט הפקת הנפט מפצלי השמן"עתר לבג" אדם טבע ודין"ארגון 

באתר המיועד להפקה הניסיונית ועדת הפנים והגנת הסביבה סיור יץ של הכנסת ערכה במהלך מושב הק

 . וביישובים סמוכים לאתר

  

המיזם  .במרץ 24בטקס שהתקיים ב" גלובוס השחור"הבאות זכה המיזם להפקת נפט מפצלי זמן בחבל עדולם 

ובפרט ההשלכות , ל האיזורזכה זה בשל קידומו ללא בחינה מעמיקה של ההשלכות השליליות של המיזם ע

 .חוסר הוודאות והסיכונים הרבים הכרוכים ביישומהוזאת על אף , הסביבתיות

 

 . לחץ כאן 2010///12לעיון בפרוטוקול מיום  ;כאן לחץ 2010///22מיום  וועדהלקריאת פרוטוקול ה

  .לחץ כאןלעיון בהתנגדויות השונות לפרויקט 

 

 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2010-06-28.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2010-07-12-04.html
http://www.tashtiot.co.il/2011/02/17/%D7%A4%D7%A6%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%9F/
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 רירמכרה הפוספטים בשדה ב

רווחה ובריאות , דהנערך בוועדה המשותפת לעבו 28.2.2011בתאריך 

שפעה על בריאות הציבור בעקבות קיומו של הה בכנסת דיון בנושא

-וליישוב הבדואי וואדי מכרה פוספטים בשדה בריר הסמוך לערד

, שקיבלה את הרישיון לכרייה נגבאמפרט -תםולטענת חברת ר .פוכין

 .ספטים הגדולים בישראלמדובר באחד ממרבצי הפו

בריאותי לגרום לנזק תהליך הכרייה עלול , משרד הבריאותלטענת 

 עלקבל , כ דב חנין"ח, ר הוועדה"יו. ם בסביבהבלתי הפיך לתושבי

למות מחוות הדעת התעמכרה הפוספטים תוך ההחלטה להקים את 

 . של משרד הבריאות

רשו למנוע את הקמת המכרה מחשש לזיהום אוויר שיפגע בה דץ "לבגעתירה תושבי ערד הגישו , עוד טרם הדיון

 . בבריאותם

 העשוי, אב עולמי בעלי מחיר גבוההפוספטים הם מש שהרי, התועלת הכלכלית שבביצוע הכרייה הדיון הוצגב

ר הועדה סיכם את "יו. צפויים נזקים סביבתיים והשפעה על הבריאות מנגד .לגרוף הכנסות של מיליארדי שקלים

 .שיקולים אחריםלגבור על שיקולי בריאות וסביבה אומרו כי על הדיון ב

 .הבוחן את ההתנהלות הכרוכה בהכנת חוות הדעת של משרד הבריאות בנושא זה, ץ"בימים אלו נדון העניין בבג

 . לחץ כאן לקריאת פרוטוקול הועדה

 חוק תכנון ובנייהדיוני הרפורמה ב

 . ממשיכה לקיים דיונים בנושא, 2010-ע"התש, הועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה

במסגרת . העוסקים בהרכב הועדות וסמכותן ',ח-'של הצעת החוק פרקים ד' לאחרונה עסקה הועדה בחלק ב

 . הדיונים עלו מספר סוגיות מרכזיות

זאת . פעילותםאשר בהצעת החוק ישנו סעיף המגביל את , עדותונציגי ארגוני הסביבה בולנגעה אחת הסוגיות 

חבר אחר באותו , י חבר מוסד תכנון שהינו נציג ארגון"מוגשת התנגדות לתכנית  עו באמצעות ההוראה שבמידה

וניגוד  ן בהכרח זהות אינטרסיםבוועדה הועלתה הטענה כי אי .ארגון מנוע מלכהן כחבר באותו מוסד תכנון

שמטרתו לחסל את יכולת הדיבור של הארגונים  הפועלים באותו ארגון וכי זהו מנגנון בין הגופים עניינים

הצעה הגורסת כי במקום נציג , במהלך הדיון הוצעה פשרה אשר תיבחן בהמשך .הסביבתיים במוסדות התכנון

 .נים הסביבתייםיהיו שלושה נציגים לארגו, אחד במוסד התכנון

 בפיתוח  אשר תסייע , במרחב תכנון מיוחדהינה ועדה מקומית אשר  ,"ועדה מיוחדת" מתקסוגיה נוספת נגעה לה

יישובים חדשים ושכונות מגורים בנות אלפי יחידות , הקמת תשתיות, בקידום תכניות בעלות אינטרס לאומיו

מקום הדיון בקידום מהלכים  כי ,מנגד הובעה הדעה. מןרות שלא לקדוחבת ומקומיהוועדות האשר תכניות , דיור

התחשבות , ראייה כוללת של המרחבאשר לה , ועדה המחוזיתובאלא  ,מעין אלו אינו בוועדות המיוחדות

 . מודעת לתוכניות קודמות ועתידיות באזור וכן מתחשבת בשיקולים סביבתיים ארוכי טווח, ביישובים מסביב

 

  .לחץ כאן רגוני הסביבהבנושא א לפרוטוקול הוועדה

  .לחץ כאן בנושא מרחב התכנון המיוחד לפרוטוקול הוועדה

 

 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2011-02-28-01.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/kalkala/2011-03-22-03.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2011-02-22-03.html

