
'  המזרח התיכון–ידידי כדור הארץ 'סיוע הסברתי ומשפטי לארגון 

 וגרגורי וייץ (גרינברג)ליאורה הלר 

 

-ארגון ישראלי',  המזרח התיכון–ידידי כדור הארץ 'הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם ארגון 

 מדינות 66-המאגד ארגונים סביבתיים מ, הבינלאומי' ידידי כדור הארץ'ירדני החבר ב-פלשתיני

ירדן והרשות , ת מקדם נושאים סביבתיים משותפים לישראל"ידידי כדור הארץ המזה. שונות

- אשת הקשר שלנו בארגון היתה תמר קינן . תוך עידוד יחסי שלום בין העמים, הפלשתינית

. 'ידידי כדור הארץ'מנהלת פרויקטים ואחראית ליחסי ציבור בארגון 

 :מטרת הפרויקט

: בפרויקט זה הוצבו בפנינו שלוש משימות

בנוגע , 1998–ח"חיבור מכתב לנציבות המים במטרה לקבל מידע על פי חוק חופש המידע התשנ. א

היתה לשים קץ לזרימת ' ידידי כדור הארץ'מטרתנו ומטרת . לזיהום אקוויפר ההר במי שפכים

ד יובל "בפרויקט הזה נעזרנו בעו. השפכים הללו ולקדם תוכנית להקמת מתקני טיפול בשפכים

. שהנחה אותנו לגבי ניסוח המכתב, קינן

כתיבת חוברת הסברה בנושא חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה . ב

גופים ציבוריים מנציגים של  חוק זה בא להבטיח את צירופם. 2002-ג"התשס, (תיקוני החקיקה)

 . עדות שהוקמו על פי חוקו לו'ירוקים'

חוברת . (ארגון לשיתוף ולפיתוח כלכלי) OECD–כתיבת חוברת הסוקרת את פעילויות ארגון ה. ג

להעלות למודעות בעיות ' המזרח התיכון- ידידי כדור הארץ 'זו מטרתה לסייע לנציגים של 

 מתפקד OECD-ה. OECD–לאומיות המפרות את ההצהרה של ה-הנוגעות לחברות ישראליות בין

הוא פועל . בעיקר כמפיץ מדיניות בתחומים שונים הנוגעים לתפקוד ארגונים ציבוריים ותאגידים

. לפי עקרונות כלליים אשר ממליצים לחברות בינלאומיות באשר לאתיקה מקצועית

 

 

: משפטי-רקע עובדתי

שרובו נמצא ביהודה ושומרון , קיים זיהום חמור של שפכים המחלחלים אל מי אקוויפר ההר. א

את הבקשה . יצוין כי הפרויקט הזה הנו המשך לפעולת הקליניקה בשנה שעברה. ובהרי ירושלים

. הקודמת בנושא דחה ראש נציבות המים

 2002-ג"התשס, (תיקוני החקיקה)חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה  .ב

וזאת כדי להגן ולשמור על איכות , ועדות אלה לשיקולים סביבתייםולתת דגש ב"נחקק כדי 

החוק מאפשר את השתתפותו של נציג . ( לחוק1' סע )" נאותה של הסביבה ולמנוע פגיעה בסביבה

, ((הטלת פסולת)לפי חוק מניעת זיהום ים ) הוועדה למתן היתריםכגון , סביבתי בשורה של גופים

עוד קובע החוק . (לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים) הוועדה למתן היתרים לזיהום יםו

 יגישו לשר –ל וחיים וסביבה "קק, אדם טבע ודין,  החברה להגנת הטבע–כי ארבעה ארגונים 

לנציגים . שמתוכה ייבחרו מועמדים לחברות בגופים האמורים, לאיכות הסביבה רשימה שמית



לרבות זכות הצבעה וזכות , הנבחרים יהיה מעמד שווה לזה של החברים האחרים באותם הגופים

. לקבל מידע הקשור לנושאים הנידונים

 

 :פעולות צוות הקליניקה

 נעשתה – 1998–ח"התשנ, כתיבת בקשה למידע על פי חוק חופש המידע- בפרויקט הראשון . א

. הממונה על חוק חופש המידע בנציבות המים, פנייה למר שמואל קליין

. הפסיקה וכן החומר האקדמי אודות חוק חופש המידע, בשלב ראשון ערכנו סקירה של החקיקה

והגשנו בקשה חוזרת , לאחר קריאת החומר וניתוחו ניסחנו מכתב בעניין זיהום אקוויפר ההר

.  בנימוקים שיפורטו להלן, לנציבות המים

אשר מגמתו היא להעניק פרשנות , ש"הפנינו את תשומת לבה של הנציבות לפסיקת ביהמ, ראשית

. רחבה לזכותו של האזרח לחופש מידע

את הבקשה ההיא פסלה הנציבות על . לאחר מכן התייחסנו לסיבות הדחייה של הבקשה הראשונה

 למדנו כי ישנם מקרים שבהם הרשות 9מניתוח סעיף .  לחוק10- ו9הסף בהסתמך על סעיפים 

העלינו , לאחר עיון בפסיקה. אך מותר לה למסור מידע לפי שיקול דעתה, אינה חייבת למסור מידע

את הטענה כי יש ליצור איזון בין האינטרסים המעורבים וכן להדגיש את העובדה שהסעיף 

. מסירת מידע- ואיננו אוסר - מאפשר 

המורה במפורש שיש לתת את הדעת , ביקשנו מהנציבות לשים לב ללשון הסעיף, 10לעניין סעיף 

 . מה שמתקיים במקרה שלנו באופן מובהק–על העניין הציבורי מטעמי איכות הסביבה 

בפרויקט השני נתבקשנו לחבר חוברת הסברה אודות חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם . ב

,  החוברת הזו נדרשה לתמר קינן. 2002-ג"התשס, (תיקוני החקיקה)בשמירת איכות הסביבה 

.  ועדות שהוקמו על פי חוקו לל"הנציבוריים הגופים ה תציגלצורך תפקידה החדש כנ

' החומר הועבר לגב. החוק במסמך שגיבשנו סקרנו לעומק את פעילותן של הוועדות ודרכי עבודתן

 .קינן כדי שתוכל לפעול בצורה הטובה ביותר במסגרת תפקידה החדש וכך לתרום לדיוני הוועדות

 נועד –' הארגון לפיתוח ושיתוף כלכלי עולמי'ניסוח חוברת הסברה אודות - הפרויקט השלישי . ג

לעודד את הציבור וארגונים ציבוריים לפנות לנציגי הארגון בבעיות ותלונות הנוגעות לנושאים 

מסמך שלנו אמור לסייע ולהדריך ארגונים סביבתיים ואנשים פרטיים כיצד לפנות ה. סביבתיים

בדרך זו אנו מקווים להצליח . לנציג הישראלי של הארגון בכל בעיה סביבתית הנוגעת אליהם

דבר אשר בעתיד , להחדיר למודעות הציבור והממשלה כאחד את החשיבות של בעיות סביבתיות

 . יביא לפתרונן

שאבנו ;  ועל פעולותיוOECD-על מנת לכתוב את החוברת סקרנו חוברות מידע קיימות על ה

וכן שוחחנו עם ; דרכי פעולתו ומסמכיו, מאתר האינטרנט של הארגון מידע מפורט על מטרותיו

.  איש הקשר הישראלי בירושלים אודות פעולות הגוף בישראל

הנציגות , את הכללים המנחים אותו, המסמך שחיברנו מסביר ומפרט את הרקע לפעילות הארגון

המצב בארץ כיום וכן דוגמאות , אופן הפנייה והטיפול בה, בישראל שאיתה ניתן לבוא במגע

. ל לפעילות הארגון"מוצלחות מחו

 

 

 



: תוצאות הפעילות ומגמות לעתיד

ידידי כדור "שלושת הפרויקטים בהם עסקנו הושלמו והוגשו לשימושה של תמר קינן מארגון 

הקליניקה הסביבתית אפשרה , ברצוננו להוסיף שלעומת קורסים אחרים". המזרח התיכון- הארץ

פגישות עם , זאת דרך התכתבות עם גורמים רשמיים. לנו לגעת במציאות ובפרקטיקה משפטית

התנסינו , בנוסף. ונגיעה בתחומי משפט רבים ומגוונים, עורכי דין ופעילים מארגונים סביבתיים

בניתוח חוקים על מנת להשתמש בהם בצורה היעילה ביותר לכתיבת בקשות רשמיות ולניסוח 

. חוות דעת

הודות לקליניקה נחשפנו לבעיות אמיתיות של איכות הסביבה שאינן מטופלות כלל על ידי 

, לתרום במשהו לפתרונן של בעיות אלה, כסטודנטים, עבודתנו בקליניקה אפשרה לנו. הרשויות

 .ולשיפור מצבה של הסביבה בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


