
 תמלול פאנל "בוחרים סביבה וקלינטק"
הפקולטה למשפטים, התמלול נערך על ידי רותם עמית, סטודנטית בקליניקה לרגולציה סביבתית, 

 אוניברסיטת בר אילן.
 

 דני קושמרו מנחה:
)מתמודדת  יעל כהן פארן)מרצ(,  ח"כ תמר זנדברג)חיים וסביבה(,  נאור ירושלמי משתתפים:

 מטעם המחנה הציוני(. 
 

ח"כ בלטו במיוחד  3דברי פתיחה, קרדיט לנציגי בר אילן שריכזו את דיוני הוועדות.  נאור:
בנושא חופי הים האחת וועדות משנה  2ח"כ מירי רגב שהקימה  –בפעילות איכות הסביבה 

התיכון, השנייה בנושא זיהומים במפרץ חיפה. ח"כ מירי רגב גילתה הרבה בקיאות ורצון ליזום 
שני  .עם זאת, היא גם זו שעיכבה את חוק השקיות מסיבות פוליטיות שינויים באיכות הסביבה.

זנדברג שהייתה פעילה בנושאים כמו חיפושי הנפט וקידוחי הנפט, ובנוגע תמר ח"כ  –ח"כ נוספים 
בנוסף היו ח"כ שניצלו סף הוא דב חנין שהיה פעיל במיוחד. ח"כ הנו לזיהום בגלל הגשם הראשון.

 את הוועדה לקידום נושאים סביבתיים למרות שהם לא חברים בה.
 

אני סקרן לדעת לגבי העמדה שלכן בנושא הזה מה צריך  –עניין תחום האנרגיה והגז  דני:
 לעשות, אם צריך לעשות, ואם אפשר לעשות?

אנרגיה באופן כללי, אני לא רואה הפרדה בין התחומים הכלכלי, הנושא הגז הטבעי ו תמר:
יים שיכול להבטיח הסביבתי והחברתי. הם כולם חלק מאותו רצון לחיות ולצעוד למען עתיד מק

ה בת קיימא שצורכת פחות ממה שהיא מייצרת. במובן הזה הגז לאורך זמן על אנרגי הישענות
וככזה  והטבעי הוא משאב טבע ציבורי עם פוטנציאל לשנות את העתיד הכלכלי של ישראל לדור

ים , מה עושציבורי זה אומר למי הבעלות עליו מרצ מתייחסים אליו. כשאני אומרת משאב טבע
בעקבות מאבק ציבורי אחוז הייצוא ירד אבל עדיין לא וייצוא של איתו )אנחנו התנגדו לאחוז גבוה 

מספיק(, אנחנו מתנגדים למונופול פרטי שמשפיע גם על המחירים ואז מגיעים לשאלות של פיקוח. 
ה זה הבעלות עליו ניתנת קודם כל בידי הציבור, הרגולציה של מדינאז אם מדובר במשאב ציבורי 

העצמאות כלי של מדינה שניתן לה על מנת לשמור על האינטרס הציבורי. נשאלת השאלה מה לגבי 
שאמורים גם להרוויח אם יש ייצוא של גז )אם תשובה מוכר את הגז הכלכלית של אזרחי ישראל 

 הכסף שהוא מקבל(? גם אנחנו מרוויחים מ

רבג והוא תמך איין את פרופ' טרכטנלל שיצא לי לראני סקרן לגבי העמדה שלך בגיעל,  דני:
נסקי שלא צריך לגמרי לפרק את המונופול אלא לשלם לפי המדד העולמי יבעמדה של פרופ' שיש

 ברג. כמה העמדה שלך שונה? נדשל מחיר הגז ולא לעשות מהפכה כמו שרוצה תמר ז

בהיותי במחנה הציוני אני אנסה להשפיע בכל דרך שאוכל על האג'נדה של המפלגה. כרגע  יעל:
ברג מכין תוכנית כלכלית שתוצג וביניהם הגז ואני מתכוונת טרכטנ פרופ' –הדברים הברורים 

דיברנו על איזה הודעה  לתפקיד ביום ראשון וכברי )רק נכנסתי ילשבת איתו ולהביע את עמדות
רת(. ראשי המחנה הציוני התבטאו בעבר שהם תומכים בנושא הייצוא למדינות מוציאים לתקשו

שכנות, וגם אני אמרתי שייצוא למדינות השכנות כשזה רלוונטי לישראל ברמה הגיאופוליטית 
אבל ייצוא למצרים לשם צריכה מצרית או לשם מכירה לאירופה זה לא אותו דבר והכמויות 

אני  –זה לא רק לצריכת מצרים. בעניין פירוק המונופול  –ם הרבות שמדובר עליהן לצריכת מצרי
ברג אלא את הדברים שאמרה ציפי לבני שיש צורך לפרק לא שמעתי את הדברים שאמר טרכטנ

עסקיים שם את ההגבלים על הנה זיכיון והם עברו על החוק והיום הממואת המונופול, הם קיבלו 
המדינה בו , לא היה הסכם ש, הם לא תמימיםוזה לא מקובל עליויהבו שהם עשו הסדר כובל 

שנים. המונופול הזה הוא לא  4אישרה להם את ההתנהגות הזו והם בשימוע מול הממונה כמעט 
רק מסוכן מבחינת משק הגז אלא הוא מסוכן לדמוקרטיה הישראלית. כולנו לא יכולים להמשיך 

 פול שכזה על הגז ימשיך להתקיים.ולישון בשקט אם מונ



יות שונות בין היתר ב תוכנולם ממשלת נתניהו קיבלה החלטה לעכבלחץ מאוד גדול של הע נאור:
למרות תועלות ברורות שיש לתוכנית הזו להפחתת פליטות  הלאומיתתוכנית ה הקפיאה גם את

בהנחה שהמפלגות שלכן יהיו בממשלה הבאה וגם תתקלו בגרעון למגזרים ולמשק הישראלי. 
מה להשקיע ובמה לא, עד כמה המפלגות שלכן יתמכו בהחזרת תקציבי ותצטרכו להחליט ב

 התוכנית הלאומית?

התוכנית הלאומית להפחתת פליטות וחשיבותה שאני הייתי בין המקדמים שלה, בסופו של  יעל:
דבר זה נושא תקציבי ואני חושבת שישראל חייבת להיכנס למאמץ העולמי להפחתת פליטות גזי 

יומית. -, זה חסכון למשק ברמה היוםיתחממה. זה אינטרס שלה ברמה האסטרטגית תדמית
פעמים והם לא היו קיימים אם הם  0111, כל האמצעים שנבחנו נבחנו התוכנית הזו כולה כלכלית

בעיני זה צריך להיות מתקציב אחר  –לא היו כלכליים. עכשיו צריך לבחון מה התקציב הכלכלי 
מחשבון החשמל, זה הצד השני של המטבע של ייצור חשמל. אולי אחוז קטן של קרן ייעודי לכך, 

לית של המחנה הציוני אבל זו דעתי. ישראל מקבלת נזיפות זה עדיין לא כתוב בתוכנית הכלכ
ממדינות אחרות שאין לה מדיניות אקלים, זה לא הגיוני וישראל תהיה חייבת בחודשים הקרובים 

מובן שאנחנו ם תוכנית חדשה להפחתת פליטות היא חייבת להיכנס חזרה לתלם. כ"להגיש לאו
חייב להיום שם, זה תקציבים שמעודדים את אים את המקור התקציבי שנתמוך ונראה איך מוצ

מפרויקטים ועורר קרוב  21%המגזר הפרטי על כל המאות מיליונים שכבר יצאו, זה רק נתן 
 שקלים של פרויקטים. למיליארד

אני רוצה לומר בצורה ברורה שישראל חייבת להתקדם לא רק למצב שהיא בו עומדת  תמר:
תי, ישראל חייבת להתקדם למצב שבו תחום תדמיתחייבויות שלה והיא מובילה בתחום הבה

לי אגרהנושא הזה חייב להיכנס כחלק אינט .הסביבה הוא לא התחום האחרון בסדר העדיפויות
מאיך אנחנו מחלקים את עוגת האנרגיה, התקציב והכלכלה מתוך הבנה שאי אפשר להמשיך 

של סביבה וכלכלה. זה לא ולצרוך משאבים באופן שלא מסתכל על מה זה עושה על המערך הכללי 
יכול להימשך ככה משום בחינה, קודם כל האופן שבו אנחנו נקיים את המשק הישראלי ואחר כך 
ההתחייבויות הבינלאומיות. אין ספק שגם תוכנית פליטות חייבת לקחת נפח מרכזי בכל בניית 

 תקציב עתידית ישראלית. 

את הבקבוק ליטר וחצי של מי עדן שזורקים אנחנו מדברים על דברים גדולים אבל בסוף יש  דני:
אגורות על  22-אותו לפח ואין עליו שום זיכוי או תמורה בגלל ההתנגדות של ש"ס מפעם ויש את ה

, זה הפך לתעשייה של עבריינים, התחושה היא 1-הבקבוק שהסיכוי שלי לקבל אותם שואף ל
בר על המכונית החשמלית שהרגולציה הרצון שלה טוב אבל זה לא באמת קורה. אני לא מד

 איפה הרגולציה עוזרת פה במקום לסבך?שמסובך לייבא אותה. 

כדי שהרגולציה תעבוד הפוליטיקאים צריכים לרצות שזה יקרה. המנהיגות צריכה להשקיע  נאור:
אנרגיה פוליטית, קודם כל תשומת לב. להבין ששמה טמונים הפתרונות שלנו, להשקיע בזה את 

תשומת הלב ואחר כך להשקיע אנרגיות פוליטיות במאבקי הרגולטורים. צריך הזמן ו ,אנרגיותה
 צריך שיהיה רצון פוליטי.  –קודם כל רצון פוליטי. כמו אל גור 

אני חושבת שרגולציה חשובה והיא חלק מהדמוקרטיה , על כל המורכבות שלפעמים דווקא  תמר:
זה  וקרטיהריר. לפעמים דווקא הבהדברים שנעשים בצורה זריזה הם לא הדברים הטובים ביות

הליך דמוקרטי שיש לשמור עליו גם בנושא השקיות שתמכנו בו והוא התעכב מסיבות לא 
רוצה לומר  רלוונטיות אבל עדיין חשוב לשמוע גם את ההתנגדויות אחרת זה לא עובד. אני כן

הנושא הזה  עמים יש לנו נטייה להסתכל בקטן דרך החור של הבקבוק.שבהקשר של רגולציה לפ
לי מחלוקת התקציב, מהרגולציה הגדולה מאיפה שמתחילה חלוקת אצריך להיכנס כחלק אינטגר

העוגה והמשאבים ולא להגיע לזה רק בסוף כטלאי קטן שמתווסף. החשיבה שלנו חייבת להתחיל 
הרכבת ואחרי זה את המקום שצריך להגיע אליו ולא הפוך מסילת את לתכנן קודם כל  –מראש 
 כננו מקום שאין איך להגיע אליו בתחבורה ציבורית.יגיעו אלפי מכוניות פרטיות רק כי תולא ש

בחזרה לשאלת הרגולטורים אני מכירה את הדברים ממשק החשמל, חשמל ואנרגיה זה  יעל:
תחום שכל ההחלטות מתקיימות בממשלה ואין החלטות בחקיקה. תראו איך הדברים התחילו 

 התחילה 2110-עבר חוק וב 2111בשנת , 89-גת הירוקים לממשלה בתה של מפלבגרמניה עם כניס



זלה שהיא זו שהקפיצה את הנושא של אנרגיה סולרית והורידה מחירים. ומדיניות של תעריף ה
הגרמנים שילמו את המחיר העולמי ולכן אנחנו נהנים ממחירים נמוכים בעשרות אחוזים ממה 

 ,זו דוגמא –. זה שינוי עולמי ע"י מפלגת הירוקים  גרמני שהורץשהם היו אם לא היה את החוק ה
רים כי אין רצון פוליטי ואם יש הוא מאוד מוגבל, הוא בשולי הפוליטיקה ולא ובארץ זה רגולט

ולמפלגה כדי להביא זאת למרכז הפוליטיקה  במפלגות המרכזיות. אני נכנסתי למחנה הציוני
באים  ם ולא רק התנהלות ממשלתית אז היושתהיה מפלגת שלטון. אני חושבת שאם היה חוק היו

רגונים ומגישים בג"צ למה לא עמדנו בחוק והמדינה הייתה חייבת לעמוד בחוק. היום אין חוק א
 כזה, הכל החלטות ממשלה שלא עומדים בהן. 

משהו אחד שאתן מבטיחות לבצע בכנסת הבאה  –ה שתהיו בכנסת הבאה שתיכן ובתקו דני:
 בתחום הסביבתי?

ני חושבת שהדבר הכי מהיר ושניתן להשיג בו הכי הרבה בהכי מעט זמן זו תוכנית לאומית א תמר:
בר שיש בו הכי הרבה לתחבורה ציבורית לרבות הפעלה של תחבורה ציבורית בשבת, זה הד

ם באופן הכי נרחב למקום הכי לא נכון ובאמצעות שינוי שהוא בהחלטת משרד יכתקציבים שהול
 מורגש ומיידי לעשות שינוי גדול ומשמעותי. ממשלה יכול ממש באופן

דברים שאמרתי קודם בנושא אנרגיה מתחדשת זה הדבר המרכזי האני חייבת להגיד שכל  יעל:
-חוק החופים עבר ב עבוד עליו זה התיקון לחוק החופים.במצע שלי, אבל עוד דבר שאני רוצה ל

היזמים לא  –הזה וכולם ירוויחו ונחוקק את החוק  וט בואו נחסוך את הזמן לפעילים, פש2114
 מטר מהים. 311יאבקו בתחנות הכוח ויקבלו פיצוי, לא צריך להקים את כפרי הנופש במרחק של 

אנחנו מאוד מקווים שבכנסת הבאה נראה שדולה סביבתית מרכזית שמרכזת פעילות של  נאור:
 קואליציה ואופוזיציה. 

מפלגות טרחו לשלוח נציגות )דב חנין חולה(  2רק אני חייבת להגיד שאנחנו בפאנל סביבתי ו :יעל
 איפה כחלון? איפה הליכוד?  ?איפה יש עתיד

 

 


