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 דו"ח סיכום פעילות שנתי

 .3102-3102הקליניקה לרגולציה סביבתית, תשנ"ד, 

 

 

 הקדמה:

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את דוח הפעילות של הקליניקה לשנה"ל תשע"ד. השנה פעלו ולמדו 

"קליניקה לרגולציה  -סטודנטים. במהלך הקיץ האחרון החלטנו על שינוי שמה ל 71בקליניקה 

קידום ויישום  מדיניות  על בקליניקהסביבתית". שינוי השם מבטא הליך מתמשך למיקוד הפעילות 

 ת. סביבתי

סביבתי בדגש על -קידום שינוי חברתי (7 שלוש מטרות עיקריות: מימושהקליניקה פועלת ל

מיות להתמודד עם בעיות סיוע לארגונים סביבתיים והתארגנויות מקו (2 ,רגולציה סביבתית

והכשרת סטודנטים למשפטים תוך דגש על שילוב של עשייה משפטית מעשית עם ( 3 סביבתיות

 סביבתית. -עשייה חברתית

עם מגוון ארגונים סביבתיים. במהלך הקיץ האחרון  בשיתוף פעולה הקליניקה פעלה ,כבכל שנה

הסתיימו בהצלחה שני תיקים שהקליניקה עבדה עליהם. התיק הראשון, בעניין התקנת מד רעש 

ונים, הסתיים עם התקנת התקנות על ידי השר להגנת הסביבה. העתירה בתיק הוגשה במועד

. התיק השני, בעניין בקשת חופש מידע הנוגעת לבדיקות האטימות מכלי עמותת מלר"זבשיתוף עם 

דלק הסתיים עם העברת כול המידע שבוקש על ידי הקליניקה. המשרד להגנת הסביבה 

להעביר הודעות למספר רב של צדדים שלישיים אינו יכול להוות והפרקליטות הכירו בכך שהצורך 

הדין גלית עופר, מנהלת -ידי עורכת-עילה לאי טיפול בבקשה במלואה. שתי עתירות אלו הוגשו על

 הקליניקה באותה תקופה.

הפנייה למסמכים הרלוונטיים של פעילות הקליניקה כולל תקציר של כל פרויקט ו ח הסיכוםדו

אנו מאמינים שקידום שקיפות והנגשת מידע הם בסיס חיוני . באתר הקליניקההמפורסמים 

 לקידום סביבה נקייה ובריאה.

 

 

http://envclinic.biu.ac.il/node/828
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 שיתופי פעולה עם ארגונים:

הטיפול נינו למשרד החקלאות בנוגע לנוהל פעמותת תנו לחיות לחיות במסגרת שיתוף הפעולה עם 

. הנוהל שהוציא המשרד סותר את תקנות צער )"נוהל הטיפול בבהמה רובצת"( פרות קורסותב

מאפשר הובלת פרות שכן הוא   2002-יים( )הובלת בהמות(, תשס"ובעלי חיים )הגנה על בעלי ח

מחמד יות חיות ובאופן הפוגע בהן פגיעה קשה וקיצונית. כמו כן, הוכנו כתבי תביעה כנגד חנ

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חיים בניגוד לשהחזיקו בעלי 

 .כאןאת הפנייה למשרד החקלאות ומצגת סיכום פרויקט ניתן למצוא . 2002-חקלאיים(, תשס"ט

ר עמדה בעניין חוק הפיקדון בהתבסס הכינה הקליניקה ניי עמותת מליבמסגרת שיתוף הפעולה עם 

על החוק, הפסיקה המועטה הקיימת בתחום והמדיניות של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, 

את הסטודנטים בקליניקה ערכו ביקור במספר מרכולים לבחון האם הם עומדים בדרישות החוק. 

 .כאןסיכום הפרויקט ניתן למצוא 

כלל פנייה ליצרני  עמותת אמון הציבור( בשיתוף הפעולה עם Greenwashפרויקט התירקקות )

רכב וחומרי ניקוי ששיווקו מוצרים תוך שימוש בטענות סביבתיות מטעות. את סיכום הפרויקט 

 .כאןניתן למצוא 

 

 :קידום רגולציה סביבתית

בשנת שעברה דיווחנו על הגשת עתירה להתקנת תקנות בעניין התקנת מד רעש המועדונים. במהלך 

חודש יולי אישר השר להגנת הסביבה את התקנות החדשות, התקנות אושרו על ידי ועדת הפנים 

רים החליטו על מחיקת העתירה ובקשת הוצאות. טרם והסביבה והועברו לפרסום. לאור זאת העות

 .כאןהתקבלה הכרעה בבקשה להוצאות. את נוסח התקנות החדשות ניתן למצוא 

הגישה הקליניקה עתירת  2073עתירה נוספת שהגישה הקליניקה הגיעה אף היא לסיומה. בנובמבר 

. הקליניקה בישראל לקבלת מידע מפורט על בדיקות אטימות של כלל תחנות הדלק חופש מידע

לדוחות אטימות של מכלי  ניתוח שערך המשרד להגנת הסביבהלקבל קבצי אקסל הכוללים ביקשה 

כל המידה בה את קרקעיים. המידע כולל פירוט ברור ונגיש של תחנות הדלק בישראל ו-דלק תת

העתירה הוגשה  קרקעיים.-וריות בנוגע לאטימות מכלי דלק תתבדרישות הרגולט תחנה עמדה

את הבקשה ומידע שהתקבל ניתן  קרן טל.במסגרת פרויקט מניעת זיהומי קרקע ומים בתמיכת 

 בתית של מוסכים.רגולציה סבי מחקר בעניין בנוסף לעתירה, הפרויקט כלל כתיבת .כאןלמצוא 

מהמחקר עולה כי כיום אין אכיפה מספקת וכן שהרגולציה לא כוללת את המגוון הרחב של חומרים 

 .כאן את המחקר המלא ניתן למצוא מסוכנים שמוסכים פולטים לסביבה.
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השנה המשכנו את שיתוף הפעולה עם חברי כנסת לקידום רגולציה סביבתית. הסטודנטים 

 תועבודה בלשכהלקידום מדיניות סביבתית.  וחה"כ תמר זנדברג חה"כ דב חניןבקליניקה עבדו עם 

, קישוןכגון זיהום בפארק ה דב חנין כללה טיפול בפניות ציבור במגוון תחומים סביבתייםחה"כ של 

. במסגרת טיפול בפסולת בשטחים פתוחים, זיהום אויר ממפעל, קרינה סלולרית בבתי ספר ועוד

העבודה עם חה"כ תמר זנדברג הקליניקה השתתפה בכנס של השדולה לתחבורה בת קיימא. 

יקויים הציגו הסטודנטים ל ,עמותת ישראל בשביל אופנייםבשיתוף פעולה עם במהלך הכנס, ו

הנוגעים לנגישות רוכבי אופניים, משתמשי בפרויקט הפרדה מפלסית בתחנת רכבת ברחובות 

תחבורה ציבורית ובעלי מוגבלויות. במסגרת שיתוף הפעולה עם חברי כנסת קידמה הקליניקה שתי 

הצעת החוק הראשונה הוגשה על ידי חה"כ דב חנין בעניין מימון שיתוף הציבור בחוק הצעות חוק. 

ויר נקי. הצעת החוק מבוססת על נייר עמדה שהכינה הקליניקה ועל מאמר מאת פרופ. אורן פרז א

 .כאןועו"ד גלית עופר בנושא. את הצעת החוק ונייר העמדה בעניין מימון שיתוף ציבור ניתן למצוא 

הצעת החוק ישראל בשביל אופניים. ל ידי חה"כ תמר זנדברג וביוזמת הצעת החוק השנייה הוגשה ע

 מטר בעת עקיפת רוכב אופניים. את הצעת החוק 7-7.1קובעת כי יש לשמור מרחק מינימלי של 

 .כאןניתן למצוא  והמצגת בעניין הפרדה מפלסית ברחובות

הקליניקה לקחה חלק בהליך שיתוף ציבור במסגרת הכנת תזכיר חוק רישוי סביבתי  ,במהלך הקיץ

המשרד להגנת הסביבה. העבודה על תזכיר החוק חשובה ביותר בשל  המקודם על ידימשולב 

את נייר העמדה שכתבה הקליניקה ניתן  השפעתו העתידית על רגולציה סביבתית של מפעלים.

 .כאןלמצוא 

 

 : חינוך סביבתי והעלאת מודעות

ישנם מספר פרויקטים ופעילויות שהקליניקה מקדמת להעלאת המודעות לסוגיות סביבתיות. 

בשטחים  הקליניקה השתתפה בכנס בנושא אחריות ישראל לאסדרה לרגולציה סביבתית

בנושא שהוכן על ידי סטודנטים  נייר עמדה הוצג, עמותת ירוק עכשיושקיימה שבשליטתה. בכנס 

 . 2073ובשנת  2072מהקליניקה בשנת 

 של הקליניקה בהם פייסבוקהדף ו אתר האינטרנטקליניקה מפעילים את מהסטודנטים 

מתעדכנות פעילויות הקליניקה וכן מפורסמים עדכונים מתפרסמים חומרים שהקליניקה מפיקה, 

. במסגרת שיתוף הפעולה שיעור אחרעמותת השנה המשיך שיתוף הפעולה עם . שונים סביבתיים

 הקליניקה משתתפתלבסוף, בכיתות ה'.  הסטודנטים מעבירים שיעור בנושא סביבתי לתלמידים

בכתיבת קובץ ניירות עמדה בעניין מדיניות שינויי אקלים בישראל שיוצג לממשלה לקראת  השנה

 .2071לשנת  הדיונים על תקציב המדינה
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 תודות:

. ועבדו על הפרויקטים השונים ראשית, ברצוננו להודות לסטודנטים שהשתתפו בקליניקה השנה

. הסטודנטים הם רכשו כלים שישמשו אותם בעתיד שבמהלך פעילותם בקליניקהאנו מקווים 

  שהשתתפו בקליניקה בתשע"ד הם:

אדם זנתי, אדר יצחק, אורי שמריז, אלעד ירמיהו, אפרת שמואלי, אריק מגדיש, דניאלה נתן, טל 

מתן, עדי נחום,  מיכאל, טל פרוסט, יהונתן בן חור, מיה ויסברג, מעיין מכאני, נחמיה אנגלמן, ניצן 

 עמרי שגב ושלומית קפלן.

ברצוננו להודות לאנשים ולארגונים השונים איתם עבדנו לאורך השנה שלקחו חלק פעיל בהדרכת 

וליווי הסטודנטים: חה"כ דב חנין ולשכתו, חה"כ תמר זנדברג ולשכתה, עמותת אמון הציבור, 

אופניים, עמותת מלר"ז, עמותת עמותת מלי, עמותת תנו לחיות לחיות, עמותת ישראל בשביל 

 שיעור אחר, עמותת ירוק עכשיו, עמותת צלול וארגון חיים וסביבה.

על תמיכתה הכספית בקליניקה בתשע"ד במסגרת פרויקט מניעת זיהומי  קרן טלברצוננו להודות ל

 קרקע ומים באמצעות ליטיגציה. 

דות, לד"ר וייעוץ. בפרט ברצוננו להוכמו כן, ברצוננו להודות לסגל הקלינאים שתמיד נכון לתמיכה 

 , על העזרה והתמיכה. הקליניקות מערךמסלם, מנהלת -שירי רגב

 יומי בעבודת הקליניקה.-אחרוני וחביבים, נבקש להודות לסגל המנהלי על הסיוע היום

 

 אקדמית פורייה וירוקה,שנה בברכת 

 

 עו"ד יותם שלמה    פרופ. אורן פרז

  הקליניקהמנהל     מנחה אקדמי


