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 8102ביולי  82
 
 

 תשע"ג לשנת דו"ח סיכום פעילות הקליניקה
 
 
 

אנו שמחות להציג בפניכם סיכום לפעילות הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים, 
 אילן, בשנת הלימודים תשע"ג.-אוניברסיטת בר

 
משפט סביבתי ל מודעותהעלאת לקידום מדיניות ול ,שנים שתים עשרה מזה ,הקליניקה הסביבתית פועלת

ציבור, אחריות תאגידית, צדק סביבתי ותכנוני, חופש המידע ושיתוף הבריאות  –ולנושאים קשורים, כגון 
 הציבור. 

 
דין נוספת לצוות המנהל, הרחיבה -צירוף עורכתהשנה, בעקבות עבודת הכנה בשנה קודמת ובזכות 

המפגעים הסביבתיים )זיהומי קרקע ומים,  לעיסוק בליבת –הקליניקה את עיסוקה הן ברמה הנושאית 
ליווי לעבודת שטח,  –מבחינת אופני הפעילות  והן ;מפגעי רעש וריח, מחצבות ואתרי סילוק פסולת(

  . ליטיגציהו קהילות
 

דמית בקליניקה בשנה זו. כמדי שנה, חולקו הסטודנטים לצוותים, סטודנטים ביצעו עבודה מעשית ואק 82
בערוצים השונים שמפעילה הקליניקה  ואלה הוצבו במידת האפשר גם לפי בחירתם,בהתאם לכישוריהם, ו

 ליווי קהילות וארגוני סביבה, תיקי ליטיגציה. המחקר האקדמי, החקיקה ועבודת הפרלמנט,  –למטרותיה 
  

 ליטיגציה וליווי קהילות:
 
רעש  הקליניקה מייצגת אזרח, עותר ציבורי, שהוטרד מעוצמות – בג"צ תקנות הרעש .0

בהרקדות וניסה משך שנים לפעול בעניין זה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, ללא הצלחה. 
, השר להגנת הסביבה נמנע מלהתקין תקנות 8112למרות הוראת חוק מפורשת משנת 

-עופר קרין בשנת תשע"ב, נופר בן)רעש. הסטודנטים -המחייבות בעלי דיסקוטקים להפעיל מד
בשיתוף עם ביצעו את התכתובת עם המשרד וניסחו את העתירה.  ,(בסט ויוסי חזן בתשע"ג

עתירה כנגד המשרד הקליניקה  הגישה מלר"ז )המועצה הארצית למניעת זיהום רעש וקרינה(,
המשפט, כי הוא מתחייב להגיש נוסח -השיב המשרד לבית 8102להגנת הסביבה. במחצית יוני 
חד משמעי של הקליניקה: אלה תקנות  יום. מדובר בהישג 52תקנות מפורט ועדכני בתוך 

 שהתעכבו משך למעלה משבע שנים. 
 

הוראת צו רישוי עסקים כך שיחיל חובת התקנת לשינוי  במקביל לעתירה, פועלת הקליניקה
רעש במקומות נוספים שבהם מתקיימת פעילות רועשת )אולמות, מתנ"סים, מועדונים -מד

 ועדה הבין משרדית לרישוי עסקים.  עם וכיו"ב(, וזאת על ידי פניה לו-לריקודי
 

מייצגת את הוועד המקומי במצפה עמוקה, המתלונן על הקליניקה  – פרויקט יער ביריה .8
במזבלה הפועלת בלב יער ביריה. בדיקה  –זיהומי אוויר, ריח, עשן  –מפגעים חמורים 

חוקית, משפטית שערכנו )הסטודנט איל זוקובסקי( העלתה, כי המפגע, שהחל כמזבלה בלתי 
עבר הליכי רישוי והינו כיום אתר סילוק פסולת מוסדר, המופעל ע"י איגוד ערים, ומפוקח ע"י 
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הוועדה המחוזית לתכנון ובניה וע"י ממונה מחוז צפון מטעם המשרד להגנת הסביבה. עם 
 זאת, עלו מספר תמיהות וחשדות לליקויים הן בניהול האתר והן בבנייה בו. 

 
המועד המאוחר ביותר כקבוע סביבה בבקשה לפי חוק חופש המידע. פנינו למשרד להגנת ה

 . 8102בסוף אוגוסט  בחוק למסירת המידע, יחלוף 
 

מסתיימת  הרישוי של האתרבמקביל, גילינו כי לפי תכנית המתאר החלה על האתר, תקופת 
ועד בימים אלה ממש. פנינו לפיכך לוועדה המחוזית לתכנון ובניה בבקשה להופיע בפניה במ

 הדיון בתכנית, הארכתה או סיום פעולתו של האתר. 
 

השנה התחלנו פרוייקט שמטרתו לקדם את הליטיגציה האזרחית  – פרויקט תחנות הדלק .2
בתחום הסביבתי בכלל, ובפרט בתחום זיהום מים וקרקע. הפרוייקט התאפשר הודות למענק 

 קרן טל.  בסיועשקיבלה הקליניקה 
 

גולציה מספקת והעדר אכיפה בתחום של זיהום קרקע ומים הנחת המוצא הייתה העדר ר
כתוצאה מדליפות דלק. בשלב הראשון ערכו הסטודנטים )רז קרני ואלון לביא( מסמך הסוקר 

 את הרגולציה החלה על תחנות דלק בישראל. 
 

במקביל, יצרנו קשר עם לקוח, פעיל סביבתי מאזור השרון, אשר בדק מספר מקרים של 
זור, והעביר לנו מידע בנוגע לתחנות דלק מסויימות, החשודות כמזהמות. דליפות דלק בא

ביחס לתחנות אלה הגשנו בשם הקליניקה בקשה לפי חוק חופש המידע, ובה ביקשנו לקבל 
 ידי תחנות הדלק. -מידע באשר לבדיקות שערך המשרד להגנת הסביבה ודיווחים שנמסרו על

 
המועדים הקבועים בחוק. הסטודנטים הדס המידע המבוקש טרם התקבל, למרות שחלפו 

בתום , אשר תוגש עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידעניסחו  להב ואיל זוקובסקי-אושר
 .פגרת בתי המשפט

 
אל הקליניקה פנה ועד פעולה של תושבי העיר אלעד, המוטרד ממספר  – ליווי קהילות אלעד .5

שמקדמת העירייה, שעומדת  תכנית המתאר החדשה –מפגעים סביבתיים בעיר, ובראשם 
והנזקים , לצמצם את שטח היער המפריד בין העיר למחצבת "נחשונים" הסמוכה

הבריאותיים והסביבתיים הנובעים מהמשך )והגברת( פעילות המחצבה. הסטודנטים דביר 
אטיאס וגילעד בדין נפגשו עם התושבים, אספו את החומר הרלוונטי, הכינו מכתבי פנייה 

 המקומית ולגופים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה.  ודרישה לרשות
 

, )רל"א( תוצר נוסף של הפרויקט הינו שיתוף פעולה שיצרנו עם עמותת רופאים לזכויות אדם
בנושא מגורים בקרבת מחצבות. )סטודנט של ביה"ס פורטר, לב רוזנשטיין( שמבצעת מחקר 

ים בקרבת מחצבות, היבטים כחלק משיתוף הפעולה החלטנו להנפיק זכותון בנושא מגור
סביבתיים ובריאותיים. הזכותון יופץ הן כניוזלטר אינטרנטי והן בעותקים קשיחים בישובים 

 הסמוכים למחצבות. 
 

ב', תכנית המתאר הארצית 05הוחלט עוד לבדוק באיזה אופן ניתן וראוי לפעול כנגד תמ"א 
ה על הנפקת נייר עמדה בנושא מחצבות, המצויה כעת בדיונים מקדמיים, ותהיה חשיב

 בשיתוף עם רל"א.
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 יעקב פינק ושות', השנה התקיים שיתוף פעולה ראשון עם משרד עו"ד – תובענות ייצוגיות .2
עסקו הסטודנטים, לי רונדר ועידו גרבי, במיפוי ובבניית  ראשית. המתמחה בתובענות ייצוגיות

בנושאי איכות  8112שנת מאגר מידע הכולל בתוכו את כל התובענות הייצוגיות שהוגשו מ
. בהמשך, החלו הסטודנטים לחקור סוגיות באתר הקליניקה הסביבתית. המאגר מצוי סביבה

בקשות חופש ניסחו  משפטיות ספציפיות ולבדוק את התאמתן לתובענה ייצוגית. במסגרת זו
 מידע מרשויות מוניציפאליות, מהצבא וממשרדי ממשלה. 

 
שיתוף פעולה עם העמותה הוותיקה, המקדמת זכויות בע"ח בעיקר  – תנו לחיות לחיות .2

בליטיגציה: הסטודנטיות בר סיון, חרות לוי, רינת ליפשיץ ונטע יגר הגישו תלונות במשטרה 
ם בבעלי חיים, וניסחו כתבי טענות ותצהירים בשם העמותה כנגד עבריינים המתעללי

 בתביעות אזרחיות ובבקשות לצווי מניעה כנגד אזרחים המפרים את חוק צער בעלי חיים
אף . הסטודנטיות אחזקת בע"ח בכלובים בניגוד לתקנות בשווקים ובחנויות חיות( –)למשל 

ו עם משרד התכתבבנושא תקנות החזירים;  תפו בדיוני תקינה במשרד החקלאותהשת
החקלאות ובדקו את הפיקוח בנושאי כלבים משוטטים, העתקת חתולים, האכלת חתולים 

 . בבתי חולים וכיו"ב
  

 פעילות פרלמנטרית וקידום חקיקה:
 

בעקבות מאמר שכתבו פרופ' אורן פרז ועו"ד גלית  – מימון שיתוף ציבור ניסוח הצעת חוק .7
יזמה הקליניקה הצעת חוק למימון שיתוף ציבור.  עופר בעניין שיתוף הציבור בחוק אוויר נקי,

ביה"ס . סטודנט מאבנושונייר עמדה  הסטודנטית שרית חתוקה כתבה את הצעת החוק
משפט השוואתי בקליניקה, אסף  קליפורניה, שהגיע להתמחות קיץלמשפטים "וויטייר" ב

 שנה הבאה. ציבור. הקליניקה תעביר את הצעת החוק לח"כים הסביבתיים בשיתוף התחום ב
 
הזוכה לחשיבה משפטית תחום נוסף זהו  – ניסוח הצעת חוק אחריות תאגידית )חובת דיווח( .2

ב חברות והקליניקה הצעת חוק לחי, ניסחה 8100עוד בשנת מקיפה בשנים האחרונות. 
יום, משתפת הקליניקה )הסטודנטים אורי כיטוב ושירה כ. סביבתי-חברתי ממשלתיות בדיווח

בהכנת תזכיר  ,המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים טגר( פעולה עם
חוק לחיוב תאגידים לפרסם דוח אחריות תאגידית. הפעילות כאן כוללת הן השתתפות 
בקבוצות העבודה ובניסוח הצעת החוק, והן פעילות פרלמנטרית ותקשורתית לקידום דעת 

 הקהל ולגיוס תומכים בין חברי הכנסת. 
 

הסטודנטיות מאי מנחם ושרית חתוקה הוצבו בלשכתו של חה"כ דב  – סביבתי לשכת ח"כ .9
יום הסביבה(, הן  )יום המים,חנין. בנוסף למענה לפניות ציבור ולארגון ימי נושא סביבתיים 

על מכלי משקה, , ובין היתר, תיקון לחוק הפיקדון ניסוח תיקוני חוקים והצעות חוקעמלו על 
 . למים צוננים( תקני שתיה)מריים לחוק בנינים ציבוותיקון 

 
הסטודנטים אורי כיטוב ושירה טגר עסקו השנה במשימה ייחודית של  – 8102לקראת בחירות  .01

אנרגיה, מים,  –בקטגוריות  עשרה-קיבוץ והשוואת מצעי הרשימות המתמודדות לכנסת התשע
ף ארגון "חיים , בשיתותחבורה, זיהום אוויר, בניה ושטחים פתוחים וכיו"ב. המסמך הסופי

בחירות ההמסמך שימש גם כמסגרת דיון בפאנל זלטר אלקטרוני. ופורסם והופץ כני וסביבה",
 הסביבתי המרכזי שארגנה הקליניקה )ראו להלן, בפרק ארועים וכנסים(.

 

http://envclinic.biu.ac.il/files/envclinic/publications/envlawsuitstable_0.xlsm
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 מחקר אקדמי:
 

זו השנה השנייה שהקליניקה משתפת פעולה עם  – הדין הסביבתי בשטחי יהודה ושומרון .00
בשנת הלימודים הקודמת כתבו זה. עכשיו, בעריכת מחקר משפטי בנושא  ארגון ירוק

מחקר באשר להצדקות להחלת הדין הסביבתי לונדנר( -פורגס)עמיחי דנון ואילה הסטודנטים 
עבודה )מאי מנחם, תומר גרינגרס, תמר ברגר ורן הבשטחי יהודה ושומרון, ובשנה זו התמקדה 
ים ושפכים בשטחי יהודה ושומרון. המחקר כולל גמר( בבחינה של הסדרת תחום זיהום מ

אופן השוואה בין החקיקה החלה בתחומי הקו הירוק לבין זו מעבר לקו הירוק, בדיקה של 
הטיפול במפגעים בפועל, ובסופו מסקנות והמלצות אופרטיביות. בתחילת השנה הבאה 

נייר העמדה יופץ בנפרד מתוכנן שולחן עגול בנושא בהשתתפות ארגונים ובעלי עניין נוספים. 
  לרשימת התפוצה של הקליניקה.  

 
פעולה עם ארגון משתפת הקליניקה זו השנה השנייה ש – הקואליציה לבריאות הציבור .08

 . השנה עסקנו בשני פרויקטים עם הקואליציה: הקואליציה לבריאות הציבור
 

במלאת  דו"ח של הקואליציה לבריאות הציבור על יישום חוק אוויר נקי,במסגרת  .א
הסטודנטים הגר מזרחי ורועי לאור את הפרק העוסק שנתיים לכניסתו לתוקף, כתבו 

  באתר הקואליציה לבריאות הציבור(. דו"ח המלאבאכיפת החוק )ניתן לצפות ב
 
בעקבות דו"ח של הקואליציה לבריאות : מסוכנים ת ניקיון לכימיקליםוחשיפת עובד .ב

, הציבור אשר הצביע על הבדלים באופן שבו מגיבים נשים וגברים לזיהום סביבתי
חשיפה ביחס ל את החקיקה החלה החליטה הקליניקה, בשיתוף עם הקואליציה לבחון

עבודת ניקיון. הסטודנטים  -שי מוצק לזיהום סביבתי בתחום תעסוקתי שבו יש רוב נ
מסמך מקיף אשר סוקר את המצב החוקי הקיים, בודק חיברו הגר מזרחי ורועי לאור, 

את תחולת החקיקה הקיימת על עובדות המועסקות באמצעות חברות קבלן, סוקר 
המלצות ליישום לשם הפחתת החשיפות. כחלק מספק דוגמאות ממדינות שונות, ו

הקליניקה בשיתוף עם הקואליציה שני מפגשים במתכונת שולחן  מהפרויקט אירגנה
נייר העמדה יופץ בנפרד לרשימת  )ראו להלן, בפרק ארועים וכנסים(.עגול בנושא 

 התפוצה של הקליניקה.  
 

 פעילות חינוכית וקהילתית:
 

אתר הקליניקה פועלת להנגשת מידע סביבתי לציבור הרחב. השנה הושק  – אתר הקליניקה .02
לקליניקה, המכיל מסמכים, מאמרים, כתבי טענות ופרטי אנשי קשר של כל  אינטרנט חדש

 הפרויקטים בהם מעורבים הסטודנטים בעבר ובהווה. 
 

תחבורה פרטית בהיקפים גדולים הינה אחד  – אילן-פרוייקט קרפול ותחבורה ציבורית לבר .05
זיהומי אוויר, רעש וריח, כמו גם לבזבוז משווע של משאבים כספיים לם הראשייהגורמים 

קיימא הינה יסוד מוסד באג'נדה סביבתית. -תחבורה בתולעתים אף עולה בחיי אדם. וזמן, 
וסד אקדמי בישראל, באוניברסיטת מלבצע פיילוט, ראשון מסוגו בהקליניקה ניסתה לפיכך 

הסטודנטים מיה דביר, געה לקמפוס ברכב פרטי. קדם נסיעה משותפת במקום השיאילן, -בר
בדיקה השוואתית בארגונים המקדמים קרפול בארץ ערכו לרך ועמרי ארוך -ורית גמרסניא

הקמת רשת חברתית אינטרנטית או סלולרית ל ובחו"ל, ופרסמו נייר עמדה ותכנית ביצועית
לבדיקת  כלל הסגל,סקרים הן לסטודנטים והן לשל קרפול. בשלב השני ניסחו הסטודנטים 

http://www.phc.org.il/7376
https://www.google.com/calendar/render?tab=mc&pli=1
https://www.google.com/calendar/render?tab=mc&pli=1
http://envclinic.biu.ac.il/
http://envclinic.biu.ac.il/
http://envclinic.biu.ac.il/
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 –הביקוש. הם אף נפגשו עם הנהלת האוניברסיטה בניסיון לייצר תמריצים ומנגנוני תיגמול 
ימי חופש או תמריץ כספי. הפרויקט היה אמור  –מקומות חניה; לסגל  –לסטודנטים 

להשתלב בפעילות הקהילתית של האוניברסיטה ובהסמכתה ל"קמפוס ירוק". הפרויקט 
 תוצאה בשל העדר היענות של הסגל והסטודנטים לסקר. הסתיים ללא כל 

 
מאי מנחם, סטודנטית  הנ"ל בצירוף –הסטודנטים קידמו במקביל וכחלק מאותו מיזם, 

פתרונות תחבורה ציבורית  -ודת הסטודנטים ראש תא מגמה ירוקה באגבקליניקה וכן 
. עובדי ביה"ח שיבאועד עם ארגון נוסעי התחבורה הציבורית ועם זאת, בשיתוף  לקמפוס.

נפגשנו עם גורמים בתוך האוניברסיטה, עם נציגי חברת "אגד" ועם נציגי משרד התחבורה 
בפגישה האחרונה הבטיחו נציגי משרד התחבורה לבצע סקר ומינהלת התחבורה הציבורית. 

 ביקושים, ובעקבותיו לכנס את כל המשתתפים כצוות היגוי בעניין הפתרונות שהוצעו. 
 

עמותת שיעור אחר, זהו שיתוף פעולה ראשון של קליניקה משפטית עם  – ביבתיחינוך ס .02
טיפוח גבוה, להעברת -עמותה שמחברת בין ארגונים עסקיים וציבוריים לבין בתי ספר במדד

ספר "ציפורי" -ביתהקליניקה עם קושרה  באמצעות העמותהשיעורי העשרה התנדבותיים. 
נושא קיימות. כל הסטודנטים בקליניקה השתתפו שיעורים ב 02, והוכן קורס בן ים-בבת

כיתות ו'. פעילות השיא של הקורס שתי כל שבוע העבירו שניים מהם שיעור לב –בפרויקט 
אילן, סיור באוניברסיטה ובספריית -באוניברסיטת בר הקורסהיתה ביקור של תלמידי 

משובי התלמידים הפקולטה והעברת שיעור חווייתי בפקולטה. הקורס הוכתר בהצלחה רבה, 
 היו מרגשים ומלמדים. 

 
הקליניקה מחברת את הדוח השנתי מטעם ישראל לספר כמדי שנה,  – YBIELדוח שנתי  .02

 YIEL  (Yearbook ofבגיליון השנה של המשפט הסביבתי הבינלאומי. הדוח מתפרסם 

International Environmental Law בהוצאת )Oxford Journals  8108. במסגרת דוח ,
, נושא התמלוגים ממשאבי טבע בעקבות PRTRלהב דיווחה על חוק -הסטודנטית הדס אושר

 רת הסביבה החופית, וחוק האסבסט. ידוח ששינסקי, מאבקים על שמ
 

רד להגנת אילן כקמפוס ירוק, ע"י המש-הוסמכה אוניברסיטת בר 8102בינואר  – קמפוס ירוק .07
הסביבה. פעילות הקליניקה ותכניותיה לפעילות עתידית, היוו נדבך חשוב בקבלת ההסמכה. 
פרופ' אורן פרז ועו"ד גלית עופר חברים בצוות ההקמה של המועצה הירוקה, אשר תתכנס 

, לראשונה בתחילת השנה הבאה. הקליניקה פועלת ותפעל לקידום נושאים סביבתיים בקמפוס
 .  לסטודנטים מכל המחלקות "אקולנוע" נת סרטייעורים והקרלרבות פתיחת ש

 
 כנסים ואירועים

 
בינואר השנה, ערכנו, בשיתוף עם ארגון "חיים וסביבה", את הכנס   - 8102כנס בחירות  .02

אילן כשלושה שבועות -. הכנס התקיים באוניברסיטת בר8102הסביבתי המרכזי של בחירות 
כים מהרשימות המובילות ממגוון הקשת הפוליטית, לפני הבחירות, בהשתתפות שבעה ח"

 ובהנחיית לילך סונין. הקהל כלל סטודנטים, סגל ופעילי סביבה מכל הארץ.
 

חשיפת עובדות ניקיון לחומרים  כחלק מהפרויקט בנושא – שולחנות עגולים בריאות הציבור .09
, שני מפגשים רגנה הקליניקה, בשיתוף פעולה עם הקואליציה לבריאות הציבוראמסוכנים, 

נערך המפגש הראשון, בהשתתפות נציגים מארגוני  8108במתכונת שולחן עגול. בחודש דצמבר 
עובדים, ארגוני נשים, מכון התקנים, תעשיית מוצרי הניקוי הירוקים, ועוד, והועלו בו 

http://yielaw.oxfordjournals.org/
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נערך המפגש השני שבו הוצג  8102 ההיבטים השונים של תעסוקת עובדות ניקיון. ביוני
נציגים של  , נוסף למתוארים לעיל, אףידי הסטודנטים, והשתתפו בו-כתב עלהמסמך שנ

  .ום הניקיוןעובדים ומעסיקים בתח
 

את פרופ' רוברט ץ השנה בחודש מראירחנו במסגרת הקשר עם קרן טל,  - סדנת זיהום דלקים .81
ודנטים, במהלך ביקורם ומשלחת סט מאוניברסיטת מרילנד ועו"ד ג'ולי ווייסמן פרסיבל

דין ומדענים מישראל -רכיהקליניקה השתתפו במפגש גם עוסטודנטים מישראל. בנוסף לב
העוסקים בסוגיות של זיהום קרקע מתחנות דלק והטיפול בו. הדיון נסב סביב לימוד מקרים 

 רלוונטיים בישראל ובארה"ב. 
 

עוד במסגרת הקשר עם הקרן, מתוכננת בשנה הבאה סדנה בנושא ליטיגציה סביבתית 
תהיה פתוחה לכל  דין אמריקאיים. הסדנה-י שני עורכייד-ה"ב, אשר תועבר עלבאר

 הסטודנטים בפקולטה.
 

 
 סיכום:

 
ג הקהילות, בין היתר הקליניקה מתכננת להרחיב את פעילותה הליטיגטורית וייצובשנת הלימודים הבאה, 

תיבחן  –בל מידע יוגשו עתירות חופש מידע, ואם וכאשר יתקבזכות תמיכתה הנדיבה של קרן טל. 
יהיה  –תורחב הפעילות הפרלמנטרית האפשרות לתובענה ייצוגית או קבוצתית בנושאים שתוארו לעיל. 

, בין היתר בתחום היזמות תורחב הפעילות עם ארגונים ציבורייםשיתוף פעולה עם ח"כ תמר זנדברג. 
 .העסקית והצרכנות

 
לפעול בתקופה היתה לנו הזכות שנת לימודים זו. אנו מסיימות את תפקידינו כמנהלות בקליניקה בתום 

. לתחושתנו, הקליניקה העשייה הקלינית לחשיבות בתי והןתחום הסביבה מתפתחת המודעות הן לש
ממלאת תפקיד הכרחי במאזן הכוחות המשפטי והציבורי בתחום הסביבה, בפרט במציאות שבה 

יניקה הרחיבה השנה את פעילותה הקלמתמעטים ארגונים סביבתיים הפועלים במישור המשפטי. 
לתחומים בהם לא פעלה בעבר, ובין היתר פתחה בהליכי ליטיגציה ויזמה מחקר ועבודת שטח, שאנו מקוות 

 בהיקף הולם.  מנהלצוות קיומו של  אם יובטחשימשיכו ויתפתחו בשנים הבאות. דבר זה יתאפשר 
 

בישראל למשפט  הבולטים המומחיםמפרז, בנימה אישית, שמחנו על ההזדמנות לעבוד עם פרופ' אורן 
, הפך את הקליניקה 8110האקדמי שלה משנת סביבתי. פרופ' פרז, מקים הקליניקה הסביבתית והמנחה 

לזירת מחקר אקדמי מוביל בתחומי בריאות הציבור, שיתוף הציבור, האחריות התאגידית ויתר התחומים 
לה המבורכים עם מומחי סביבה מארה"ב, כמו גם . פרופ' פרז הוא המקור לשיתופי הפעושצוינו לעיל

שילוב זה בין רמה  לקרדיט שזוכה לו הקליניקה בארץ מחברי כנסת ומהשדרה הניהולית במשרדי ממשלה.
ת מעשית, מוביל את הקליניקה להיות גורם מרכזי במשפט הסביבתי משפטיאקדמית מעולה לפעילות 

    הרחבת האופקים, ועל עבודת הצוות.  בישראל. אנו מודות לו על ההנחיה האישית, על
  

 
 בברכה,   

 
 

 גלית עופר, עו"ד פלד, עו"ד-הדר יוהס 
 מנהלת הקליניקה  מנהלת הקליניקה 


