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  בריאות וסביבה: גיליון מיוחד
  

  דבר המערכת

הגיליון מופק בשיתוף פעולה בין . 2010לשנת " משמר הסביבה" של ראשוןאנו שמחים להציג בפניכם את הגיליון ה

 ארגון הגג של, "חיים וסביבה"הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ו

  . הפרויקט מציין כעת את שנתו הרביעית.ארגוני הסביבה בישראל

ואף הוקמה ועדה , המושב הקודםבמהלך  העיסוק בנושא זה בכנסת גבר. בריאות וסביבהלנושא כולו ליון יגהפעם יוקדש ה

הרווחה , ועדת העבודהלשהינה ועדה משותפת לועדת הפנים והגנת הסביבה ו, כ דב חנין"בראשות ח, מיוחדת לנושא זה

ונתייחס בין היתר , בריאות וסביבההקשר בין נסקור את עיקרי הפעילות הפרלמנטרית בנושא , במסגרת גליון זה. והבריאות

פעילות קצרה את אחת מב רו נסק,בנוסף .זיהום קרקע ומקורות מים וזיהום אויר, קרינהבלהצעות חוק ודיונים הנוגעים 

נוגע למפגע בעל השלכות בריאותיות אילן ב- בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ברלפרקטיקה ומדיניות סביבתיתהקליניקה 

  . בקבוקי תינוקותבדגש על , במוצרים רבים  A  לוביספנהמסוכן חומר הימצאותו של ה –

  

  .  הבאיםתנשמח לשמוע את תגובותיכם והערותיכם ולקבל הצעות לנושאי כתיבה לגיליונו

  .com.gmail@envclinicל "ניתן ליצור עמנו קשר בדוא

  

ר אתי " בהנחיית דתלמידות הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית,  גל נוימן ועינת בן יוסףי"משמר הסביבה נערך ע

  .מאיה קרבטרי' מר נאור ירושלמי והגב, אורן פרז' פרופ, ד איילת ברעם"עו, רוזנבלום

  

  

  ,לפרקטיקה ומדיניות סביבתיתהקליניקה 

  הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

  :מנחי הקליניקה

  אורן פרז ' פרופ

  ר  אתי רוזנבלום"ד

  ד איילת ברעם"עו

  :פרטי קשר

   03-5318814: טלפון

  52900רמת גן 

il.org.envclinic.www  

  ג של ארגוני הסביבה בישראל ארגון הג- חיים וסביבה 

  

 net.sviva@naor, נאור ירושלמי: ל חיים וסביבה"מנכ

 net.sviva@maya, מאיה קרבטרי: מנהלת קשרי ממשל

  

  

  :פרטי קשר

  03-5602256: טלפון

  אביב-תל, 85נחלת בנימין 

 net.sviva.www 
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   ר הוועדהר הוועדהר הוועדה""" יו יו יו---   כ דב חניןכ דב חניןכ דב חנין"""מאת חמאת חמאת חדברים דברים דברים    לבריאות וסביבהלבריאות וסביבהלבריאות וסביבההמשותפת המשותפת המשותפת דה דה דה עעעהוהוהו
 

 
 

נובע מההנחה כי לא ניתן , הצורך בוועדה משותפת שתדון בנושאים אשר להם השלכות בריאותיות לצד השלכות סביבתיות

  .ממנה ניזוקים כל תושבי המדינהפגיעה בריאותית תית יוצרת הפגיעה הסביב. להפריד בין סביבה ובריאות

 על בוועדות ובמשרדים הקשההפיצול . הן בכנסת והן בממשלה, שה בשני אפיקים נפרדיםעעד היום הטיפול בסביבה נ

זיהום ת ום הוא הכרחי לפתרון בעיהחיבור בין השניי. השלכות הבריאותיות של מפגעים סביבתייםנוגע לחשיבה בהעיסוק וה

ת בהקמת הוועדה המשותפת החליטה הכנס.  ובאיכות חייהם תושבי ישראלות בבריאותהקרקע והמים שפוגע, האוויר

  .מהלך ממנו נרוויח כולנו,  את האינטגרציה בין סביבה ובריאותלהוביל

ועדת בין ביבה ווהיא מבוססת על שיתוף פעולה בין וועדת הפנים והגנת הס, 2009 באוקטובר 28הוועדה הוקמה בתאריך 

, חברתית-ר השדולה הסביבתית"יו, )ש"חד(ר דב חנין "כ ד"בראש הוועדה עומד ח. הרווחה והבריאות בכנסת, העבודה

ניצו , )ס"ש(חיים אמסלם , )קדימה(רחל אדטו , )ש"חד(ושותפים לה חברי הכנסת מוועדת הפנים והגנת הסביבה עפו אגבריה 

 מטלון )מוץ(הרווחה והבריאות משה , וחברי הכנסת מוועדת העבודה) ישראל ביתנו(אורלי לוי אבקסיס , )מרצ(הורוביץ 

  ). ישראל ביתנו(ופניה קירשנבאום ) ליכוד(ציון פניאן , )יהדות התורה(אורי מקלב , )ישראל ביתנו(

חשיפה ,  כותיוהשלואביב -תל –זיהום קרקעות בגבול גבעתיים , עד כה התקיימו דיונים בנושאי זיהום אויר במפרץ חיפה

 המזיקה של  חשיפה לכימיקלים על ההשפעת, הזרמת שפכים בגדה המערבית, לקרינה אלקטרומגנטית במתקני חינוך

 והיערכותה של ישראל ,שובי בקעת בית הכרםימפגעים סביבתיים ובריאותיים בי, הכנסת ומשבר האקלים, הפוריות

  .בעקבות ועידת קופנהגן

, וב אחר הטיפול בנושאים שכבר נדונו ותבחן נושאים חדשים בתחום הסביבה והבריאותלעקגם בעתיד הוועדה תמשיך 

   . ואתרי פסולת בלתי חוקיים בגליל,בריאות ומזון, ההשלכות הבריאותיות של הרפורמה בתכנוןובהם 
   

   הצעות חוקהצעות חוקהצעות חוק
   

  :קרקע ומים, צמצום ומניעת זיהום אווירבנושא הצעות חוק 

ידן הטכנולוגי במקביל לגידול האוכלוסייה והשימוש במוצרים מזהמים משפיעים לרעה ריבוי מקורות זיהום האוויר בע

 את המדינה להגדיל את ההוצאות ציבוריות על טיפולים רפואיים בנפגעי יםבצורה עקיפה וישירה על בריאות הציבור ומאלצ

מהווה סכנה הוא האיזון האקולוגי ו לזיהום מקורות המים בישראל השפעה הרת אסון על ,במקביל לזיהום האוויר .הזיהום

  .של ממש כאשר מדובר במקורות מים המיועדים לשתיה

  

  )2009(ע "התש, )באוויר ובמקורות מים,  בדיקת נוכחות מזהמים בקרקע-תיקון(הצעת חוק התכנון והבניה  .1

  חוק זהה הונחההצעת). ל"תע-מ"רע (אחמד טיבי כ"ידי ח- על9.11.09הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

-אופיר פינסו) הבית היהודי (זבולון אורלב ,)יהדות התורה(משה גפני , )ש"חד (דב חנין  הכנסתיחברידי - על11.5.09בתאריך 

 הצעת חוק ).העבודה (איתן כבל כ"עשרה על ידי ח-הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש). העבודה( פז

  ). ש"חד( דב חנין כ"חעשרה על ידי -חן הכנסת השבעעל שול דומה בעיקרה הונחה

ים של מפעלים יעם פינו. מראשיתוהיא להטמיע את תהליך הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התכנוני חוק המטרת הצעת 

 כי הקרקע זוהמה במתכות הסתבר פעמים רבות ,ביטחוניים במרכז הארץ בשנים האחרונות לצורך הקמת שכונות מגורים

. לתמותה ותחלואה מסוגים שוניםמהווה סיכון בריאותי חמור ועלולה לגרום שהחשיפה אליהם , המים אחריםכבדות ומז

העלתה כי החומרים המזהמים חלחלו גם אל בארות הרשות הממשלתית למים ולביוב והשירות ההידרולוגי בדיקת של 

תחנות דלק  בסמוך לאתרים בהם פועלים זיהומי קרקע ומים נוספים התגלו. המים בסביבה המשמשות מקור למי שתייה

חיוב בחוק לקיים סקר קרקעות כתנאי להפקדת תכניות לשינוי ייעוד הקרקע של כיום אין  . ומסחרייםומתחמים תעשייתיים

באתרים לבנייה למגורים תכניות עד היום מופקדות , עקב כך. או ביטחוניתלפעילות תעשייתית בעבר  וששימשקרקעות 

לכלול את הצעת החוק מחייבת , לפיכך .בהםטיפול אין הבטחה במסגרתן לולמפגעים  התייחסות תללווכלא ש, מזוהמים

  . ה על ידי מוסד התכנוןתההוראות המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקד

  . כאןלחצו גפני וחנין, פינס, כ אורלב"לעיון בהצעת החוק של ח;  כאןלחצו  כ טיבי"לעיון בהצעת החוק של ח
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 העדפת שירות ומוצר המצמצמים את זיהום האוויר וזיהום מקורות –תיקון (הצעת חוק חובת המכרזים  .2

  2009–ט"התשס, )המים

לצמצם את   היאמטרת הצעת החוק). ס"ש (אמנון כהןכ "ידי ח- על1.4.09הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

באמצעות מתן העדפה במכרזים ממשלתיים לשירותים ומוצרים , תרומתם של מוסדות הציבור לזיהום אוויר ומקורות מים

  . כאןלחצו לעיון בהצעת החוק. ום מקורות מיםבעלי השפעה מופחתת על זיהום האוויר וזיה
  

  2009–ע"התש,)איכות המים והקרינה, חובת דיווח על איכות האוויר(לתיקון פקודת העיריות הצעת חוק  .3

 חוק הצעת). ליכוד (פיניאן   וציון)קדימה(חרמש  שיכ " חידי- על28.12.09הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

  ).ישראל ביתנו( ניקוב'מיסז סטס כ"ח ידי על עשרה-השבע הכנסת שולחן על הונחה בעיקרה דומה

 הקרינה מקורות ועל השתייה האוויר ומי איכות על לתושבים ושוטף לספק דיווח ישיר המקומיות מוצע לחייב את הרשויות

 היא להעלות את מטרת הצעת החוק. ת פרסום נתונים על גבי שובר הארנונה המגיע לבתי התושביםבתחומה באמצעו

  .לחצו כאן  בהצעת החוקלעיון. מודעות התושבים למפגעים סביבתיים ולהגביר את השקיפות
  

  2009 – ט"ים בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית התשסהצעת חוק הנחה לסטודנט .4

 בלילא-אברהם רוחמה, )קדימה (מופז שאול חברי הכנסתידי - על27.7.2009הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

, )ש"חד (חנין דבכ "ח, )ליכוד (רגב מירי, )קדימה (שי נחמן ,)ישראל ביתנו (מטלון) מוץ (משה, )קדימה (ביבי אריה, )קדימה(

הצעת חוק ). ליכוד(שאמה  כרמלו )מרצ-התנועה החדשה (הורוביץ ניצן, )ליכוד (אלקין זאב ,)האיחוד הלאומי (אלדד אריה

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן  ).ל"תע-מ"רע( אחמד טיבי כ"חעשרה על ידי - זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע

   .)ליכוד( ענבל גבריאלי כ"חעשרה על ידי -הכנסת השש

 ולא ברכבים היא לעודד סטודנטים להשתמש בתחבורה הציבורית במהלך לימודיהם האקדמיים חוקהמטרת הצעת 

ההוצאה החודשית של הסטודנט לצמצום , חנייהלצמצום בעיות  ,זיהום האווירלצמצום סייע צפויה להצעת החוק  .פרטיים

חופשי תקופתי "מיזם בישראל הונהג לפני כשלוש שנים . תאונות הדרכיםב םנפגעילהפחית שיעור האף תחבורה ועל 

הצעת החוק מבקשת .  בחברות אגד ודן לסטודנטים בנסיעה בתחבורה הציבורית50%שעיקרו מתן הנחה של , "לסטודנט

 כיום בפרויקט ים נכללםאשר חלקם אינ, ולהחילו על כל המוסדות האקדמיים בישראל, לעגן הסדר זה בחקיקה ראשית

  .כאן לחצו  בהצעת החוקלעיון . המוזלהכרטיס 
  

) סמכויות סדרן בתחנת רכבת-תיקון(הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון  .5

  2009-ט"התשס

ובתאריך ) ש"חד (דב חנין כ"חידי -על, 27.7.09 -הונחה על שולחן הכנסת בתאריך ה, הצעת החוק

 על שולחן הכנסת ו הונחן בעיקרמותת חוק דווהצע). הבית היהודי (זבולון אורלב כ"חעל ידי  4.5.09

 יורי שטרןכ "ח ,)קדימה (דוד טל כ"ח ,)ל"מפד (שאול יהלוםכ "חעל ידי עשרה -והשבעעשרה -השש

  ). ל"מפד (זבולון אורלבכ " וח)ישראל ביתנו(ל "ז

לדרוש מוצע להסמיך סדרנים בתחנות הרכבת . היא להגביר את האכיפה נגד מעשנים בתחנות רכבת מטרת הצעת החוק

הצעת החוק נועדה לתת . עד הגעתו של שוטר, להטיל עליו קנס ולעכבו למשך שעה אחת, ממעשן במקום ציבורי לזהות עצמו

קנסות למעשן במקום ציבורי נתונה בידי שוטרים ועובדי כיום הסמכות לתת . מענה להיעדר אכיפה כיום בתחנות רכבת

 את להסמיך  מוצע, כיון שלרוב סמכות זו אינה נאכפת.ציבוריים במקומות העישון הגבלת לפי חוק, רשויות מקומיות

   .ציבוריים במקומות העישון הגבלת חוק על עבירות בגין קנסות ליתן הרכבת בתחנת הסדרנים

  . כאןלחצו כ אורלב"לעיון בהצעת החוק של ח;  כאןלחצוכ חנין "לעיון בהצעת החוק של ח
  

–ע"התש, ) הקמת חניונים במחיר סביר-עידוד השימוש ברכבת (ילות הברזל פקודת מסהצעת חוק לתיקון  .6

2009  

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על  ).ש"חד (דב חניןכ "חידי -על 01.04.2009הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

  . )העבודה( פז-ואופיר פינס )ליכוד (גלעד ארדןעשרה על ידי חברי הכנסת -שולחן הכנסת השבע

ידי הוזלת -על, רחים להשתמש ברכבת לנסיעות בינעירוניותלעודד אז היא מטרת הצעת החוק

הפחתת ב מסייעת ,בנסיעה ברכבת השל הנסיעחלק הארי המרת . החניה בתחנות הרכבת

שירותי חניה ללא תשלום או לחייב מתן מוצע , לשם כך. המזהמים וגזי החממהפליטת 

  . כאןלחצו  לעיון בהצעת החוק .בכל חניוני הרכבת בתשלום אחיד נמוך
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  :הצעות חוק בנושא קרינה

  

  2010–ע"התש, ) אמצעי מגן בטלפון נייד–תיקון (הצעת חוק הגנת הצרכן . 1

 דומה בעיקרה הצעת חוק ).קדימה(אורית זוארץ  כ"ידי ח- על15.2.2010הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

  ).העבודה (יורם מרציאנוכ "חעשרה על ידי - הונחה על שולחן הכנסת השבע

 איסור לצמצם את ההשפעות המזיקות של השימוש בטלפונים ניידים באמצעות  מטרת הצעת החוק

קבע שר התעשייה המסחר כפי שי,  באמצעי מגןים מצוידשאינם ים סלולאריניםטלפושיווק על 

בעקבות פרסום ממצאי מחקר שנערך במימון הארגון הבינלאומי וק הונחה הצעת הח. והתעסוקה

 קשר ברור בין שימוש בטלפונים סלולאריים הפולטים קרינה שהצביעו על, לחקר הסרטן

   .גידולים סרטניים לרבות, בגוף האדם אלקטרומגנטית בלתי מייננת לבין התפתחות גידולים

  . כאןלחצו  בהצעת החוקלעיון
  

  ם ניידים במוסדות חינוךיאיסור שימוש בטלפונהצעות חוק בנושא . 2

 הוגשו במהלך המושב האחרון הטלת איסור על השימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך שתי הצעות חוק דומות בנושא

-הונחה על 2009–ע"התש, ימוש בטלפון נייד במוסדות לחינוך יסודי ובחטיבות הבינייםהצעת חוק למניעת הש. 1: של הכנסת

 2009–ע"התש, לאיסור שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך הצעת חוק. 2 ;16.11.09בתאריך ) ליכוד (כ חיים כץ"ידי ח

  . 14.12.09בתאריך , )קדימה(כ אריה ביבי "חידי -הונחה על

 נמצא כי ילדים פגיעים וחשופים יותר שכן , א לצמצם את השימוש בטלפונים סלולריים בידי ילדים הימטרת הצעות החוק

רוב התלמידים , כיום . וכתוצאה מכך לנזקים הבריאותיים הנגרמים בשל הקרינהלקרינה שנפלטת מהטלפונים הניידים

   .הלימודיםיום טלפונים סלולריים במהלך  וחלה עלייה בשימוש בבמערכת החינוך בישראל מחזיקים בידם טלפונים ניידים

 והם יצטרכו  על כלל התלמידים במערכת החינוךלעשות שימוש בטלפון ניידאיסור יוטל  ,כ ביבי"לפי הצעת החוק של ח

הצעת החוק של חיים כץ מבקשת להטיל איסור זה רק על תלמידים הלומדים במוסדות  . בבית הספרלהפקידו בתחילת היום

  . כאןלחצו  כץכ"ח של בהצעת החוק לעיון ; כאןלחצו  ביביכ"חלעיון בהצעת החוק של . ם ובחטיבות הבינייםחינוך יסודיי
  

  2009–ע"התש, מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומתהצעת חוק הגנה  .3

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על  .)ש"חד (דב חניןכ "ידי ח- על16.11.09הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

   ).ש"חד ( ודב חנין)מימד- העבודה( מיכאל מלכיאור ,)העבודה (פז-אופיר פינס כ"עשרה על ידי ח-שולחן הכנסת השבע

 .טלפונים הניידיםם משימוש בלנזקים הבריאותיים האפשריים הנובעי הציבורלהגביר את מודעות  היא מטרת הצעת החוק

 מוצע לסמן , בנוסף.פרסום המיועד לקטיניםלובמיוחד בכל הנוגע , טלפונים ניידים מגבלות על פרסום מוצע להטיל, לשם כך

  . כאןלחצו  בהצעת החוקלעיון .  מבחינת היקף הקרינה,ות השימוש בועל גבי המכשיר בסימן ברור את רמת בטיח

  

  :מיםחסכון בות חוק בנושא הצע
  

  2010–ע"התש, )26' תיקון מס(חוק המים  -" חוק החסכמים". 1

דב , ) מרצ- התנועה החדשה( ניצן הורוביץ, )קדימה( חנן פלסנריו חברי הכנסת ידי -הצעת החוק הוגשה על

זאב , )ש"חד( עפו אגבאריה, )ש"חד( חנא סוייד, )ש"חד( מוחמד ברכה, )ליכוד( אופיר אקוניס, )ש"חד( חנין

בתאריך במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית  עברהחוק  , )קדימה ( ורונית תירוש)קדימה( בילסקי

 בתוך ארבעה חודשים .2010 באפריל 30 - כי ייקבעו כללים לעניין התקנת החסכמים עד להוחלט. 16.2.2010

  .יחול החוק על המוסדות המנויים בוממועד קביעת הכללים 

חובת התקנה של אביזרים  קובע החוק ,לשם כך. היא להביא לחסכון בצריכת המים במגזר הציבוריתיקון לחוק מטרת ה

רשויות , ס"והשבהמשטרה , קופות חולים, מוסדות חינוך, ל"צה, משרדי ממשלה לרבות( ייםלחיסכון במים בגופים ציבור

 כי ,מקווים החוק ייוזמ. במבנים שבבעלותם או בשכירות העולה על חמש שנים, )ועוד מוסדות להשכלה גבוהה, מקומיות

 את התקנתם בקרב הציבור ותעודד להעלאת המודעות לחשיבות החיסכון במיםתרום ימים במגזר הציבורי בקידום החסכון 

המים רשות ידי - עוד נקבע כי לשם אכיפת החוק יוכשרו פקחים מיוחדים על. של אביזרים לחיסכון במים גם במגזר הפרטי

  .לחצו כאןלעיון בהצעת החוק .  לדאוג לביצוע תקין של התיקון לחוקמנת-עליהיו רשאים להיכנס למבנים שהממשלתית 
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  2010–ע"התש, ) עידוד חיסכון במים–תיקון (הצעת חוק המים . 2

  ). ליכוד(פיניאן  וציון) קדימה(תירוש   רוניתכ"י ח" ע15.2.2010הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך 

וכתוצאה מכך הביקוש למים גבר , השנים האחרונותבמהלך . ב הציבורבקרחיסכון במים לעודד  היא מטרת הצעת החוק

מוצע , לפיכך. לפגיעה בכמות המים הזמינים ובאיכותםשאיבת יתר זו הביאה . מתקיימת שאיבה מוגברת של מקורות המים

צים חיוביים יוזמי החוק הביעו תקווה כי הצעת תמרי. לספק תגמולים חיוביים בחשבון המים למשקי בית שחוסכים במים

וכן תמנע את הפגיעה , "היטל הבצורת"כפי שנעשה במסגרת , תביא לחסכון רב יותר מהטלת סנקציות שליליות על בזבוז

ההגדרות הנוגעות . יוזמי החוק מאמינים כי יש לשלב את התמריצים עם התקנת אמצעים לחסכון מים .בשכבות החלשות

  .  וכדומהמיאזור האקליה, גודל המשפחהלרבות , לגובה הצריכה מתחשבות בקריטריונים שונים

  . כאןלחצו  בהצעת החוקלעיון
  

  2009–ע"התש, הצעת חוק חובת שימוש חוזר במי מזגנים.3

יהדות  (גפני משה, )ליכוד( ניאןפ ציון, )ימהקד (חרמש שיכ "י ח" ע7.12.09 הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בתאריך

  ".מגמה ירוקה" הצעת החוק נכתבה בשיתוף ארגון .)ש"חד (חנין דב, )מרצ-התנועה החדשה (הורוביץ ניצן, )התורה

, לשם כך. היא להביא לחסכון בצריכת המים במגזר הביתי מטרת הצעת החוק

, בכל בניין מזגנים  מערכת להפרדה ואיסוף של מיה שלהקמתאת לחייב מוצע 

 השיחמבממוצע  ותת למיזוג אוויר מפיקומערכ. בנייןבשימוש חוזר החזרתם לו

אינם זורמים ישירות לביוב וכיום אשר  ,ביוםמים מזוקקים ואיכותיים של  יםליטר

 יחידות דיור מופקים במשך 30בעל מגורים בבניין , לצורך ההמחשה. מנוצלים

  .  המושלכים ללא שימוש,ליום)  ליטר1000(קוב  1-הפעלה יומית ממוצעת קרוב ל

 ,או יותר) או משרדים( יחידות דיור 19בעלי חדשים אגירת מי מזגנים בבניינים למוצע לחייב קבלנים בבניית מערכת , על כן

עברו כך שבעונה זו יו, בעיקר בעונת הקיץגבוה השימוש במזגנים בישראל .  בבנייןלצרכי השקיהשתעביר את המים לשימוש 

הצעת החוק צפויה להביא הן לחסכון  .והדבר משתלב עם הצורך בהשקיה מוגברת של צמחים בעונה זו, יותר מים להשקייה

  .משרד הבריאות הביע תמיכה בהצעת החוק. במים למדינה והן לחסכון כספי עבור הדיירים

  . כאןלחצו בהצעת החוק לעיון
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   עדות הכנסת עדות הכנסת עדות הכנסת דיונים בודיונים בודיונים בו
  אביב גבעתיים בגלל זיהום מי התהום-סיכון גבוה לתחלואה בסרטן באזורים שבגבול תל. 1

גדעון  כ"וח) ש"חד (כ דב חנין"חר הועדה "יובדיון השתתפו . 2.11.2009הועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

גבעתיים , אביב-דיון עסק בזיהום קרקעות ומי תהום כתוצאה ממזהמים אורגניים באזור הגבול בין תלה). קדימה (עזרא

 תיארה כיצד מנהלת האגף לאיכות המים ברשות המים,  שרה אלחנני'גב. והסכנה לבריאות התושבים באזור, גן-ורמת

 וזאת במסגרת הטיפול הסטנדרטי ,במשך עשרות שנים שפכו מפעלים רבים באזור המרכז מזהמים אורגניים לקרקע

כגון פגיעה , וחלקם מקושרים למחלות אחרות, מדובר בחומרים שחלקם ידועים או חשודים כמסרטנים. בחומרים אלה

אשר מתפרשים במצב גזי כלפי מעלה ומהווים סכנה לשוכנים , בחלקם מדובר בחומרים נדיפים מאוד, כמו כן. בפוריות

התגלה כתם גדול של , בעקבות ביצוע סקר ראשון למיפוי זיהום מי התהום, 1999שנת ב. במרתפים מתחת לפני הקרקע

מאז גילוי הזיהום פועלת . במי התהום המשמשים לשתייה באזור גוש דן,  מהתקנים המותרים5,000זיהום בשיעור של פי 

 ציינה כי עיריית תל אביב הייתה עוד. בין השאר על ידי עריכת בדיקות שיטתיות, רשות המים לזהות את מוקדיו ולטפל בהם

 פרסם הנחיות משרד הבריאות, כמו כן. העירייה היחידה שנענתה לבקשת הרשות לקיים בדיקות שיטתיות בתחומה

היא ציינה כי אחת הבעיות המרכזיות הפוגעות בטיפול במפגע הוא הטלת כל . להעלאת תדירות בדיקת איכות מי השתייה

א "מנהל מחוז ת, ר ברוך ובר"ד; ללא כל סיוע מצד הממשלה או הגורמים המזהמים,  המיםעלות פעולות השיקום על רשות

 עדכן כי אין אפשרות לפתור את הבעיה במלואה בטווח זמן הגיוני ואמר כי כיום המצב אינו של המשרד להגנת הסביבה

  . גרוע כפי שמצטייר

ור מודאג מן העלייה בסיכון לחלות בסרטן כתוצאה טענה כי הציב, "אדם טבע ודין"ל "מנכ, איציק- ציפי איסרד"עו

היא אמרה כי הבעיה המשמעותית ביותר נוגעת להעדר גורם שבאחריותו לטפל . מהתמשכות הזיהום בקרקעות ובמי התהום

.  אמרה כי למשרדה לא הגיע מידע אפידמיולוגי בדבר עודף תחלואה בסרטן באזורנציגת משרד הבריאות .בזיהום הקרקעות

ואף שוקל לפסול לשימוש חלקים , עדכנה כי המשרד פוסל את כל הקידוחים שנחשדים כמזוהמים לשימוש כמי שתייההיא 

היא קראה למשרד להגנת הסביבה להכין תכנית משותפת לכל המשרדים לטיפול בבעיה ולבטל את . גדולים מאקוויפר החוף

  . מי תהום וגזי קרקע, ההפרדה בטיפול בין זיהום קרקע

שכן , אביב- הבטיח כי לא נשקפת סכנה לתושבי תלאביב-מנהל הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל, לסנהייםמשה ב

 הציע כי הרשויות המקומיות יחייבו ד עמנואל וייזר מלשכת עורכי הדין" עו.הקידוחים בעיר אינם משמשים כמי שתייה

הציע להתייחס בחקיקה לפגיעה , כמו כן. ם ופרטייםבדיקת רופא בכל מקום בו יש חשד לסכנה בריאותית במבנים ציבוריי

  . הפוטנציאלית בבעלי קרקע שבה מתגלה זיהום כתוצאה מירידת ערך הקרקע

ובפרט , הועדה החליטה לבקש מכל הגורמים להעביר לידיה את כל הנתונים והמחקרים שבידיהם לצורך מעקב והמשך הדיון

הועדה קראה למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים לפעול .  בגוש דןקרקעיים-בנוגע לשימושים במרתפים ובחללים תת

הועדה קראה לועדות התכנון שלא להפקיד תוכניות לבניה . בשיתוף פעולה לשם ניקוי הקרקעות ובארות המים המזוהמות

מגורמי וביקשה , עד שיובטח ביצוע הבדיקות הרלוונטיות וניקוי הקרקע, על קרקעות מזוהמות או החשודות כמזוהמות

הוועדה . התכנון והרישוי לבחון את ההשלכות של זיהומי קרקעות גם ביחס לתוכניות שאושרו ולמבנים ועסקים קיימים

ולהרחבת סמכויות הרשויות לטיפול במצבים של חשד סביר , קראה לקידום חקיקה כוללת לשיקום קרקעות מזוהמות

  .אשר כבר הונחה על שולחן הכנסת) תיקון דרכי אכיפה(מים כדוגמת הצעת חוק ה, להימצאות זיהום או לגורם הזיהום

  . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון 
  

  זיהום האוויר ואחוזי תחלואה גבוהים באזור חיפה . 2

) מרצ (ניצן הורביץ כ"חר הוועדה "מ יו"בדיון השתתפו מ. 10.11.2009ושא בתאריך הועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנ

  ). קדימה (גדעון עזרא כ"חוהשר להגנת הסביבה לשעבר 

ח "דואת נציגת הקואליציה לבריאות הציבור , ליאורה אמיתיבדיון הציגה 

קרים המבוסס בין היתר על מח, הקואליציה בנושא הקשר בין זיהום אוויר ותחלואה

ובאיזור מפרץ חיפה , ח עולה כי בישראל"מן הדו. שפרסם ארגון הבריאות העולמי

קיימות רמות גבוהות של זיהום אוויר וכי כתוצאה מפליטת חלקיקים , במיוחד

קיים סיכון גבוה לתחלואה בקרב , זעירים שחודרים לריאות ולדם ומצטברים בגוף

ה כי מערך ניטור האויר באזור אינו ציינ, בין היתר. הציבור ובמיוחד בקרב ילדים

הביעה , כמו כן. מספיק וכי יש מחסור במידע חשוב בנוגע לשיעורי תחלואה ואשפוז

ביקורת על כך שמערכת הבריאות אינה מגלה מעורבות מספקת בנושא ואינה עורכת 
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שקף את מצב הדברים ח אינו מ" אמר שהדוגדעון עזראכ "ח. רישום מסודר של מחלות המקושרות למפגעים סביבתיים

שתתייתר במידה רבה מרגע שתוסדר אספקת הגז , וכי הצעותיה של הקואליציה כרוכות בהשקעה גבוהה, בשנה האחרונה

  .הטבעי לחיפה

ציין כי בשונה ממחלות נשימתיות המתפתחות בקצב ,  במשרד הבריאותנהל המחלקה לרישום סרטןמ, ר מיכה בר חנא"ד

ח " אמרה כי הדוהמשרד להגנת הסביבהנציגת . תחלואה בסרטן על קיומו של גורם סביבתיקשה ללמוד משיעורי ה, מהיר

, ובמיוחד השיפור במערך הניטור באזור חיפה ופעולות אכיפה שעשה המשרד, 2008אינו משקף את השינויים שחלו מאז 

   .לרבות הוצאת צווים אישיים והתניית רשיונות עסק בעמידה בתנאים סביבתיים

תאפשר  לשר ,  מאדם טבע ודין אמר כי כניסתו לתוקף של חוק אויר נקי בשנה הבאה תסייע בטיפול בנושאה ונגרר ארי"ד

הגברת השקיפות בכל , ידי שיפור הניטור-למשל על, להגנת הסביבה להכריז על אזורים מוכי זיהום ולטפל בהם באופן מיוחד

  .כאןצו לחלעיון בפרוטוקול הדיון   .תהנוגע למידע ונתונים וכן התקנת אמצעים להפחתת הפליטו
  

  השפעת כימיקלים על הריון ועוברים. 3

 ר"כ ד"ח, )ש"חד (דב חנין כ"חר הוועדה "בדיון השתתפו יו. 25.11.2009הועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

פריון ובריאותם של , הדיון נגע בקשר בין כימיקלים לבין סרטן). ישראל ביתנו (אינה קירשנבאוםכ פ"וח) קדימה (רחל אדטו

בכדי לאתר ולכמת מזהמים , עדכנה כי המשרד מתכוון לערוך בקרוב סקר רעלים בשתן, משרד הבריאותנציגת . עוברים

הניסוי .  או חומרי הדברהAלמשל חומרים משבשי הורמונים כדוגמת ביספנול , סביבתיים שונים שהציבור נחשף אליהם

  . ידי הציבור בעונות שונות- על מנת לבחון את השפעתם של מאכלים הנצרכים על, יארך שנה לכל הפחות

וכן , בניטור סביבתי של מזהמים שידועים כפוגעים בבריאות הציבור ציינה כי המשרד עוסק המשרד להגנת הסביבהנציגת 

לא עולה מהנתונים שנאספו עד כה בסיס לנקיטת , היא עדכנה כי נכון להיום. מזהמים נוספיםהבוחנים  מחקרים ןמממ

דורש הוכחת יעילותו ובטיחותו של לחקלאות  ציינה שרישום תכשירי הדברה משרד החקלאות נציגת .פעולות רגולטוריות

 ציינה רחל אדטו כ"ח .באירופה ובארצות הבריתטנדרטים הנהוגים  ובהתאם לסלאדם ולסביבה בועדה בין משרדיתהחומר 

 לגבי נושא זה וכי נתוניםטען כי יש מחסור חמור ב דב חניןר הועדה "יו. את חשיבות המודעות לירידה בפריון בקרב גברים

למשרד הועדה החליטה לפנות . על המשרד להעמיד במקום גבוה בסדר העדיפויות את עריכתם של סקרים בתחום זה

הוזכר כי במסגרת הקריטריונים , בין היתר .קהילה הרפואיתלסוגיה בקרב ההבריאות בבקשה לסייע בהעלאת המודעות 

  . סטנדרטים מחמירים בנושא כימיקלים מסוכנים נדרשות מדינות לעמוד בOECD-לקבלה לארגון ה

  . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון 
  

  מ"אסף תעשיות בע-זיהום אויר הנגרם ממפעל הפלדה חד. 4

ר "בדיון השתתפו יו. 30.11.09אסף בתאריך - הנגרם ממפעל הפלדה חדהועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנושא זיהום

  ). קדימה (ואריה ביבי) ליכוד (מירי רגבוחברי הכנסת , )ש"חד(דב חנין  כ"חהועדה 

 אמרה כי העובדים במפעל נחשפו לזיהום עקב שאיפת חומרים נציגת הקואליצייה לבריאות הציבור, ליאורה אמיתי

בקרב עובדי המפעל התגלו מקרים רבים של תחלואה . מסרטניםכבאופן ודאי ידועים רובם ו, מסוכנים שמצטברים בגוף

  .נציגי המפעל טענו כי  המפעל עומד בכל התקנים. כגון סרטן ואסטמה, במחלות שונות הקשורות בשאיפת חומרים מסוכנים

אמר , כ דב חנין"ח, ר הוועדה"יו. שנותםוקראה לממשלה לפעול ל,  טענה כי הבעיה אינה במפעל אלא בתקניםמירי רגב כ"ח

שיסייעו לאתר את מקורות הזיהום , מפרץ חיפה ולכלול בו מרכיבים נוספיםאזור צורך לשפר את רמת ניטור האוויר ביש  כי

קרא למפעלים , כמו כן. נציגי המשרד להגנת הסביבה עדכנו כי המשרד נערך לעניין זה ויחל ביישום בקרוב. מבעוד מועד

  . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון  . ן שקיפות ולהציג בפני הציבור את כל המידע הדרושלהפגי
  

  קרינה אלקטרומגנטית בבתי הספר. 5

 במתקני חשמל החל מחודש שנערכובדיקות  ב.7.12.2009הועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

-רובן בסמוך לגני, ספר-ילדים ובתי-בעיקר בגני,  מדידות שנעשו490מתוך ,  חריגות20%-נמצאו כ, ינואר השנה

 אמרה כי קרינה הנפלטת ממכשירים סלולריים עלולה לגרום למחלת רחל אדטו כ" ח. ספר-ילדים ובתי

 הציע כ דב חנין"ח. יבות של העלאת המודעות הציבורית לנושאהלוקמיה בקרב ילדים והדגישה את החש

המשרד של אגף הקרינה  אמר כי עזראגדעון   כ"ח. להעלות את המודעות במיוחד בקרב עובדי מערכת החינוך

הוא . אולם מגבלות כוח אדם מונעות ממנו לבצע בדיקות אקטיביות בכל הארץ, פועל בנושא להגנת הסביבה

  .  לקחת אחריות על ביצוע הבדיקות בתוך מוסדות לימוד ובקרבתםקרא למשרד החינוך

  . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון 
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  והשלכותיהם הבריאותיות בבקעת בית הכרם מפגעים סביבתיים . 6

 וחברי הכנסת, )ש"חד (דב חנין כ"חר הועדה " יובהשתתפות דיון 12.1.2010 בנושא בתאריך קיימההועדה לבריאות וסביבה 

הכוללת ארגוני , הדיון התקיים ביוזמת הקואליציה למען בקעת בית הכרם). ל"תע-מ"רע (מסעוד גנאיםו) מרצ (ניצן הורביץ

כתוצאה מטיפול לקוי , קשותסביבתיות בעיות סובל מבקעת בית הכרם הינו אזור בלב הגליל ה. סביבה יהודים וערבים בגליל

, הועדה קראה לממשלה לקחת אחריות על המצב ולסייע לרשויות המקומיות לטפל במפגעים,  בסיום הדיון.ביובופסולת ב

ולהגיש את המלצותיה לועדה תוך שלושה , תכנית חירום להתמודדות עם המפגעים הסביבתיים והבריאותיים באזורלהכין 

ביותר ולהביא את המידע בפני דחופים הבוערים ו ה המקומיות לסמן את המפגעיםתהועדה קראה לרשויו, כמו כן. יםחודש

פנתה הועדה למשרד הבריאות בבקשה לסייע בטיפול במשחטות הבלתי חוקיות הרבות , בנוסף. הרשויות המטפלות בכך

   . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון  .הפועלות באזור
  

  2009-ע"התש, הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט. 7

כ "וח) ס"ש( דוד אזולאיכ "ר הוועדה ח"בדיון השתתפו יו. 18.01.2010ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

 הטיפול במפגעי אסבסט באזור הגליל המערבי וכן בהצעת חוק ממשלתית של המשרד להגנת בדיון נדון). ש"חד( דב חנין

  . הסביבה לטיפול במפגעים בהם האסבסט חשוף מעל לפני הקרקע ומהווה סכנה חמורה לציבור

נוכח המפגע . המקושר לתחלואה בסרטן, אסבסט הינו מזהם אוויר וחומר מסוכן

,  ניקויעל ,משרד האוצר בשיתוף ,גנת הסביבההמשרד לההחליט הבריאותי המתמשך 

מוסדר נושא האסבסט  .סילוק ופינוי פסולת אסבסט מהקרקעות הציבוריות והפרטיות

חוק החומרים במסגרת  וכן, 1961-א"התשכ, מניעת מפגעיםלחוק במסגרת הבחקיקה 

החקיקה הקיימת אינה מסדירה בצורה מלאה את , עם זאת. 1993-ג"התשנ, המסוכנים

למנוע : מטרות הצעת החוק. יפול בכל סוגי המפגעים הנגרמים כתוצאה מאסבסטהט

להפסיק ; לאסור שימוש חדש באסבסט; ידי אסבסט ולטפל בהם-מפגעים שנגרמים על

, שההסדר הקיים אינו מספק לגביהםבמקרים וק באסבסט יסלהסדיר את הע; שימוש באסבסט פריךה אתהדרגתי באופן 

  . ול במפגעי אסבסט ולאכיפת הוראות החוק לטיפסמכויות ולהעניק

 יחל בחודש אפריל סילוק ופינוי פסולת אסבסט מהקרקעות הציבוריות והפרטיות העריכה כי נציגת המשרד להגנת הסביבה

עברו מחברה שעסקה בייצור ומתשלומים שי,  שמקורות המימון לפרויקט יהיו מתקציב המדינהנקבעבהצעת החוק . 2010

 אמר כי הצעת החוק נציג התאחדות התעשיינים .הרשויות המקומיות הרלוונטיותמו,  לפחות50%של האסבסט בהיקף 

 .כפי שמקובל בעולם בנוגע לשיקום קרקעות, לרבות שאלת המימון וכן הצעת תמריצים, אינה מטפלת בסוגיות חשובות

  . כאןצולח לעיון בפרוטוקול הדיון. הדיון בהצעת החוק ימשיך במהלך מושב הקיץ של הכנסת
  

  מזעור נזקי השימוש בחומרי הדברה. 8

וחברי , )ס"ש( דוד אזולאי כ"חר הוועדה "בדיון השתתפו יו. 26.1.2010ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

הדיון עסק בהשפעה . ומוזמנים נוספים) ש"חד( דב חנין, )מרצ (ניצן הורוביץ, )האיחוד הלאומי (ן ארימיכאל בהכנסת 

    .המזיקה של חומרי הדברה על האדם והסביבה

עולה כי מדי , רשות הטבע והגניםמה ח שפרס"דומ. חומרי הדברה הינם מקור למוות ותחלואה בקרב בני אדם ובעלי חיים

חומרי  אמרה כי ,אדם טבע ודיןל "מנכ, איציק-ציפי איסר.  מקרים של הרעלות בעלי חייםשנה חלים למעלה ממאה

היא קראה למדינה לאמץ את . אלא מגיעים גם למי השתייה באמעות חלחול למי התהום, אינם נמצאים רק במזוןהדברה ה

ועדה הוגשו למשרד ההמלצות י שהיא ציינה כי אף על פ. לשפר את תקני איכות מי השתייהמסקנות ועדת עדין שהמליצה 

  . טרם הציע המשרד לועדת הפנים והגנת הסביבה נוסח של תקנות, לפני שלוש שניםכבר הבריאות 

 –אמר כי התועלת לטווח הקצר הגלומה בשימוש בחומרי הדברה דב חנין כ "ח

הוא . אינה מצדיקה את הנזק בטווח הארוך לבריאות הציבור, הדברת מזיקים

את כל היבטי הטיפול בחומרי ההדברה תחת אחריותו של גורם המליץ לאחד 

. מקצועי אחד וכן להעלות את מודעות הציבור להשפעותיהם של חומרי הדברה

לפעול להעלאת מודעות   למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאותההועדה קרא

.  למזעור נזקים הנגרמים משימוש בחומרי הדברהנוגעהחקלאים בכל הוהציבור 

שימוש בחומרים ידידותיים לעודד למשרד החקלאות קראה הועדה , כןכמו 

  . להצבעה בהקדםאת תקנות איכות המים בחקלאות וכן להביא לסביבה

   . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון 
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  יים של התכנון והבנייה לנוכח הרפורמה בתחום זהההיבטים הבריאות. 9

 כ"וח) ש"חד( דב חנין ר"כ ד"חר הועדה "יו בדיון השתתפו 16.2.2010הועדה לבריאות וסביבה קיימה דיון בנושא בתאריך 

  ). קדימה(ר רחל אדטו "ד

נון לסוגיות של בריאות קיימת התייחסות חסרה במערכת התכ,  אמר כי כבר בחוק התכנון והבנייה הנוכחיכ דב חנין"ח

אמר כי כ דב חנין "ח. וכי הרפורמה בתחום התכנון והבנייה צפויה רק להחריף את המצב, ולקשר בין סביבה ובריאות

הועדה , כמו כן. על ישראל ללמוד ממדינות אחרות בעולם שכבר פעלו להפנמת שיקולי הבריאות בכל שלבי התכנון

ובפרט מביטול נציג משרד הבריאות במועצה הארצית , דות במסגרת הרפורמההביעה דאגה מהשינוי המוצע בהרכב הוע

   .ובועדות המשנה החדשות

 אמר כי הרפורמה בתכנון והבניה תביא לפגיעה בהתייחסות לשיקולי ר נדב דוידוביץ מארגון רופאי בריאות הציבור"ד

שבהן רמת פירוט הדרושה לשם דיון , הן באמצעות ביטול תכניות המתאר המחוזיות, זאת; בריאות במערכת התכנון

. והן באמצעות צמצום הייצוג של משרד הבריאות בגופי התכנון והבנייה, בשונה מתכניות מתאר ארציות, בנושאים אלה

כי מדינות אחרות בעולם כבר הטמיעו את הנושא הבריאותי בחקיקה בתחומי התכנון והבנייה ובמדיניות , הוא ציין

הצעת חוק , אילן- יחד עם הקליניקה הסביבתית בפקולטה למשפטים בבר, ה גיבש הארגוןבכלל ועדכן כי לאחרונ

  . כך שיחייבו התייחסות גם לסוגיות של בריאות, המציעה להרחיב את התחום בו עוסקים תסקירי ההשפעה על הסביבה

אמרה כי , אילן-  ברבפקולטה למשפטים באוניברסיטתמהקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית ר אתי רוזנבלום "ד

ההצעה אשר גובשה על ידי הקליניקה בשיתוף ארגון רופאי הבריאות תסייע למזעור ההשפעות הסביבתיות 

שעיקרו הוספת נציגים , היא עדכנה כי ההצעה כוללת הן שינוי במבנה מוסדות התכנון. והבריאותיות של תכניות

באמצעות הוספת היבטים , ע המובא בפני מוסדות התכנוןוהן שינוי במיד, מתחום בריאות הציבור למוסדות התכנון

  . בריאותיים לתסקיר ההשפעה על הסביבה

אמרה כי תסקירי השפעה על הבריאות אינם רלוונטיים רק ל רשת ערים בריאות ישראל "מנכ, ר מילכה דונחין"ד

נציג משרד הבריאות . ת בכללאלא ראוי שיהיו מוטמעים בתהליכי קבלת החלטות מדיניו, לתכנון בעל היבטים פיסיים

כי היום ניתן לחייב תכניות בהגשת תסקיר השפעה על הבריאות אולם רק , אמרבמועצה הארצית לתכנון ובנייה 

אמר כי המשרד תומך בהטמעת בחינת הנושא ,  נציג המשרד להגנת הסביבה.במקרים מעטים מנצלים כלי זה

ציין , עם זאת. ת בכתיבת נוהל לקידום הנושא ולהטמעתו בתכניותוכי המשרד חבר למשרד הבריאו, הבריאותי בתכניות

נציג . לא יהיה ערך לנוהל בשל ביטול הגמישות בהכנת הנחיות לתסקירים, כי אם לא יעוגן הנושא במסגרת הרפורמה

הוא ציין כי כיום ההתנהלות בעריכת תסקירי ההשפעה על . הביע תמיכה רבה בהצעת החוקקופת החולים מכבי 

. מצב המביא לכך שהתסקירים מקלים מדי, שכן לעיתים יש קשר בין עורך התסקיר ליזם, יבה אינה מקצועית דיההסב

 אמר כי הרפורמה מקודמת במהירות ומטרותיה לקדם מהירות רכז תחבורה בחברה להגנת הטבע, אריק טפיירו

  . אולם היא אינה מתייחסת כלל לאינטרס הציבורי ולשיתוף הציבור, ויעילות

הוא אמר כי הועדה מתייחסת בדאגה רבה מאוד . ציין כי נושא הבריאות אף אינו מופיע במטרות החוקכ דב חנין "ח

לרבות העברת הדיון בתשתיות לועדות משנה ללא זכות להעלות את , להתייחסותה של הרפורמה לנושא התשתיות

ובפרט , נוי בהרכב הועדות לאחר הרפורמההועדה מודאגת מהשי, כמו כן. הנושאים לדיון במליאת המועצה הארצית

הוחלט כי הועדה תשגר מכתב אל ראש . מביטול נציג משרד הבריאות במועצה הארצית ובועדות המשנה החדשות

עד אשר ישקלו וידונו לעומקם השלכותיה , הממשלה בבקשה לעכב את הנחת הצעת החוק בנוגע לרפורמה בפני הכנסת

  . על נושאי הסביבה והבריאות

  . כאןצולחעיון בפרוטוקול הדיון ל
  

  כנס בנושא מים אפורים. 10

 שר התשתיותבהשתתפות ,  כנס מיוחד בנושא מים אפורים28.2.2010חברתית קיימה בתאריך - השדולה הסביבתית

השר לשעבר להגנת , )ש"חד(ודב חנין ) מרצ(חברי הכנסת ניצן הורוביץ , יושבי ראש השדולה, )כודלי(כ עוזי לנדאו "ח

ר ועדת הפנים והגנת "יו, )יהדות התורה(כ משה גפני "ח, ר ועדת הכספים"יו, )קדימה(כ גדעון עזרא "ח, הסביבה

כ "ח, ר סיעת האיחוד הלאומי" יו,)קדימה(כ שי חרמש "ח, ר הלובי החקלאי"יו, )ס"ש(כ דוד אזולאי "ח, הסביבה

  ).קדימה(כ זאב ביילסקי "ח, ר השדולה למען השלטון המקומי"יעקב כץ ויו

 העוסקת בהסדרת השימוש במים 18הציג את הצעת החוק הפרטית שהונחה על שולחן הכנסת הכ ניצן הורוביץ "ח

כ "ח .ית המים בישראלימודדות עם בעיסייע לקדם את ההתהביע תקווה שהכנס  כ דב חנין"ח .אפורים במגזר הביתי
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אלא באמצעות הצעת פתרונות ,  אמר כי יש לעודד את הציבור לחסוך לא באמצעות פתרונות כלכליים בלבדחנין

  . מעשיים שיאפשרו לעבור לדרך חיים יותר סביבתית

 מושכל במשאבי אמר כי אסטרטגיה של פיתוח בר קיימא שמה במרכז שימוש, ל חיים וסביבה"מנכ, נאור ירושלמי

הוא הביע תמיכה בהצעת החוק להסדרת . מגזרי- וכי בנושא משבר המים חשוב לקדם שיתוף פעולה בין, הסביבה

, יש לעודד פתרונות של חסכון במים, כי לפני שמסתמכים על פרויקטים של התפלת מים, השימוש במים אפורים וציין

הסדרת , "תחנת כוח וירטואלית"תייעלות אנרגטית מייצרת כפי שה, לדבריו. שהינם יותר זולים ויותר סביבתיים

כי יש ,  אמרל אדם טבע ודין"מנכ, ד עמית ברכה"עו". מתקן התפלה וירטואלי"השימוש במים אפורים יכולה לייצר 

הוא הצר על כך שהציבור מאמין . חשיבות רבה בקידום השימוש במים אפורים וכי חשוב מאוד לקדם חקיקה בנושא זה

  .מבלי להשקיע בחסכון, ה תאפשר לפתור את בעיות המים של ישראלשהתפל

 הציג הסדרי חקיקה קיימים במדינות שונות בעולם בנושא השימוש ,מנהל אגף בכיר לבנייה במשרד הפנים, רפי רייש

ז רב החוק בישראל אוסר על הפקה ושימוש במים אפורים וזאת למרות שקיים בזבו, הוא הסביר כי כיום. במים אפורים

במדינות אחרות רבות מאפשרים את , לעומת זאת. בין היתר בשל דליפות מהצנרת ובשל זיהום מקורות מים, של מים

לרבות , הוא ציין כי בעוד משרד הפנים תומך במציאת מענה לבעיית המים. השימוש במים אפורים ואף מעודדים אותו

הוא . מודדות איתה בשל סוגיות של ניהול האחריותמשרד הבריאות מעכב את ההת, באמצעות שימוש במים אפורים

   .יש לכתוב תקן ישראלי שבו ידרשו לעמוד כל המערכות המותקנות בבתים בישראל, ציין כי לשם קידום העניין

 וכי במקביל לקידום אמר כי ישראל מצויה במחסור משמעותי במים,  היוזמה להצעת החוקימובילמ ,ר גדעון אורון"ד

ר "ד. שהינם חסכוניים יותר במשאבים ומזיקים פחות לסביבה, של פתרונות לחסכון במיםדם במקביל יש לק, ההתפלה

 הציג את היתרונות הכלכליים והסביבתיים דס מים וביוב במחוז מרכז במשרד הבריאותנהלשעבר מ, אהוד לשם

הציבור מתחיל , ושא נדחההוא התריע מפני דחיית קידום החקיקה בנושא ואמר כי בעוד הנ. בשימוש במים אפורים

ציג את פרויקט המים ה מהנדס המועצה המקומית גני תקווה. להתקין באופן עצמאי מערכות לא טובות ולא מוסדרות

המהווה הפרויקט הגדול ביותר בארץ של שימוש במים אפורים בשכונת , האפורים המופעל זה מספר חודשים ביישוב

ובהתאם לנהלים , במימון המועצה המקומית, את הפרויקט כפיילוט ראשוןהוא הציע למשרד הבריאות לאמץ . מגורים

  . ולתקנות שידרוש המשרד

אלא יש בהם ריכוז גבוה של , ציין כי מים אפורים אינם מים נקיים מנהל מחלקת תכנון במשרד הבריאות, דוד ויינברג

החשש המרכזי של עת החוק כיום בשל וכי משרד הבריאות אינו תומך בהצ) חיידקים(אורגניזמים פתוגניים - ומיקר

נוסף מהיווצרותם מגע ישיר של הציבור עם המים האפורים כתוצאה מהשקיית גינות וכן חשש כי יווצר משרד הבריאות 

המשרד ציין כי , תחת זאת. שייגרמו לזיהום מי השתייה, חיבורי כלאיים בין מערכות של מים אפורים ומי שתייהשל 

ולא ישמשו להשקיה במקומות ,  שהטיפול יעשה ברמה העירונית או במתקני ציבורילה בתנאמוכן לתמוך במתקנים א

מנת לעשות בו - הוא ציין כי משרד הבריאות עובד יחד עם יוזמי חוק מים אפורים על. רגישים כמו בבתי ספר וגני ילדים

  . שינויים שיעזרו לצמצם את החשש לסכנות התברואתיות

אמר כי בשנים האחרונות המשאבים של ישראל הצטמצמו כמעט בחצי ואמר כי בניגוד  ראש רשות המים, אורי שני

הוא ציין כי החשש העיקרי של . ישראל השקיעה רבות בהשבה וקולחין לפני שפנתה לפתרון ההתפלה, לאמור לעיל

מכך צמצום וכתוצאה , שים"רשות המים מפני התרת השימוש במים אפורים היא צמצום בכמות המים המועברים למט

  . בכמות הקולחין המיוצרים והמועברים מהמרכז לפריפריה לצרכי השקיה

הוא קרא למשרד הבריאות . אמר כי מדובר ברעיון פשוט ובעל תוצאות חיוביות, מיוזמי הצעת החוק, כ דוד אזולאי"ח

שותף , משכ שי חר"ח. והביע תקווה שהממשלה תאמץ את הצעת החוק, להסכים להצעה ולפרסם תקנים בהתאם

לרבות פגיעה בכיס באמצעות היטלים ,  אמר כי המפתח לחסכון הוא שילוב של חינוך ותמריצים כלכליים,להצעת החוק

 אמר שהבעיות שמעלה משרד הבריאות בקידום הצעת החוק ,יוזם נוסף של הצעת החוק, כ משה גפני"ח. ותעריפים

 תהוא ציין כי לו הייתה הממשלה באמת מעוניינ.  אחדאך הבעיה היא הממשלה אינה מדברת בקול, ניתנות לפתרון

  . היא הייתה משקיעה בכך ומוצאת את הפתרונות המתאימים, בחיסכון במים

הוא ציין כי כבר היום נעשית .  אמר כי למשרדו עדיין אין מדיניות סופית בנושא,עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות

וביץ ודב חנין סיכמו את הדיון וציינו כי השדולה תמשיך לקדם את הצעת חברי הכנסת ניצן הור. השבה נרחבת של מים

  . בשיתוף פעולה עם כל הגורמים, החוק
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   בישראלאיומים על השטחים הפתוחיםה. 11

 נסקרו מספר מאבקים סביבתיים שעניינם  בו3.3.2010חברתית בכנסת קיימה דיון בנושא בתאריך - השדולה הסביבתית

בדיון השתתפו יושבי ראש . ניות שמימושן יביא לפגיעה בשטחים פתוחים בעלי חשיבות סביבתיתהמאבק על אישור תכ

כ איתן כבל " חוכן חברי השדולה, )מרצ(וניצן הורוביץ ) ש"חד( דב חנין  חברי הכנסת–השדולה הסביבתית בכנסת 

  . עהישיבה התקיימה בשיתוף החברה להגנת הטב). קדימה(כ אורית זוארץ "וח, )העבודה(

 הציג סקירה כללית של האיומים המרכזיים על דוד מהחברה להגנת הטבע-איתמר בן

הוא הסביר כי להגנה על . השטחים הפתוחים בישראל והאתגרים הצפויים בשנה הקרובה

איומים על שטחים . חברתיים ותרבותיים, כלכליים, שטחים פתוחים יש יתרונות סביבתיים

אלא גם לרציפותם ולפגיעה פוטנציאלית בבתי , טחיםפתוחים נוגעים לא רק להיקף הש

הקמת ערים ) א: (בן דוד מיפה את סוגי האיומים העיקריים. גידול של בעלי חיים וצמחים

; בדגש על מחוז המרכז, תהליכי זחילה עירונית ופרפור מואץ) ב(; חדשות ויישובים חדשים

הוא ציין כי אחת .  משאבי הקרקעתוך ניצול לא חכם של, חקלאי ותיירותי, פיתוח כפרי) ג(

שאינן עומדות בקנה אחד עם , בין מדיניות התכנון המוצהרת לבין ההחלטות בפועלהבעיות המרכזיות הינה הפער הברור 

שלטון -וןציין כי הפרויקטים השונים לבנייה בשטחים הפתוחים מאופיינים במידה רבה בקשרי ה, כמו כן. פיתוח בר קיימא

   .ם צריםסים יזמיירטואינ

המאבק בפרויקט המלונאות ) א: (בהם מתקיים מאבק לשמירה על השטחים הפתוחים, בין היתר נסקרו המקרים הבאים

בעמק ,  דונם200המשתרע על , הועדה המחוזית לאשר את הקמתו של מלון בסדר גודל של כפר נופשבעמק ססגון בו החליטה 

וזאת על אף התנגדותם של תושבים וארגוני הסביבה ,  המדברי של העמקשיביא לפגיעה בנוף ובאופיו, ססגון שבבקעת תמנע

, ח החלופות של החברה להגנת הטבע"השדולה לאמץ את דוהחליטה , בעניין זה.  וקיומן של חלופות מתאימות יותר

דה תעופה המאבק בתכנית להקמת ש) ב ( .ולהמשיך לעקוב אחר הנושא, לקרוא לוועדה המחוזית לקיים דיון מלא בחלופות

המאבק בהרחבת העיר אלעד על חשבון שטחים ) ג. (למרות התנגדותם של תושבי האיזור וארגוני הסביבה, בעמק יזרעאל

ים פתוחים בסמוך על שטח" כסיף"המאבק בהקמת היישוב החדש ) ד. (פתוחים בעלי ערכי מורשת סביבתית והיסטורית

התכנית לבנות יחידות דיור בנחל חלילים בסמוך ליישוב מבשרת ציון ) ה(; התכנית להרחיב את היישוב חריש) ד(; לעיר ערד

  .ללא עריכת תסקיר השפעה על הסביבה

לכל הנוכחים קרא  ו אמר כי המאבקים באיומים על השטחים הפתוחים הופכים קשים יותר ויותר עם הזמןכ חנין"ח

כי המאבק הוסיף ואמר  כ הורוביץ"ח .הצפויה להחריף את המצב, להתגייס גם למאבק ברפורמה בתכנון והבנייה

  . בפני מציאות עגומהוכי כישלון בו יעמיד את ישראל , ברפורמה הוא האתגר הגדול ביותר
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שדה " דיון בנושא התכנית להקים מכרה פוספטים באתר 9.3.2010בריאות וסביבה בכנסת קיימה בתאריך להועדה 

חברה ציבורית בשליטת , ל"חברת בת של חברת כי,  חברת רותם אמפרטי"ע המכרה יוקם ויופעל .בסמוך לערד" בריר

, באישור המשרד להגנת הסביבה, לאחרונה הוחלט לאפשר את הקמת המכרה לתקופה ניסיונית של שנה. משפחת עופר

כ " ח–ר הועדה "יובישיבה השתתפו . וובתומה יוחלט האם לאשר את המשך פעילות, במהלכה יבוצעו דגימות ובדיקות

  ). מרצ(וניצן הורוביץ ) קדימה(רחל אדטו , )ס"ש(וחברי הכנסת חיים אמסלם , )ש"חד(דב חנין 

 ציין כי האתר המיועד סמוך מאוד למספר יישובים ובסיסי נציג ועד תושבי ערד הפועל נגד התכנית, מר יעקב לקס

הוא תיאר את המפגעים . פורע שאת חלקם יהיה צורך להרוס- יישוב אלויוקם בצמידות לבתי מגורים של ה, ל"צה

הוא . לרבות מהכביש היורד לים המלח,  זיהום אוויר ואבק שיראה ממרחק רב כדוגמתוצרו בעקבות פעילות המכרהישי

- גדעון בר . לבעיה אינם מספקיםחברת רותם אפמרטאמר כי הפתרונות שהציעה 

קמת המכרה והפעלתו תהווה סכנה בריאותית  הטען כי , ערדתראש עיריי, לב

, הוא ציין כי טרם נוצלו בצורה מלאה מכרות קיימים באזור. לתושבי האזור

 כן ציין כי מדובר באזור .וקיימות חלופות רבות ומתאימות יותר להקמת המכרה

.  וכי הקמת המכרה תפגע בפוטנציאל לפתח תחום זה,מיוחד המתאים לתיירות

 עדכן כי משרד , מנהל מחוז משרד הבריאות במחוז חיפהסגן, ר דובנוב"ד

מנת לגבש את חוות הדעת הנדרשות - שנה לכל הפחות עלשל הבריאות ביקש ארכה 

הוא עדכן כי בחוות . עדה המחוזיתוטרם קבלת החלטה בדבר הפעלת המכרה בו

סק כי אין הצדקה להקמת והו, דעת קודמת הוערך כי כשבעה אנשים ימותו מדי שנה בערד כתוצאה מהקמת המכרה

אמר כי ההחלטה להקים מכרה המפקח על המכרות במשרד התשתיות , ר יעקב מימרן"ד. המכרה במיקום זה
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הוא אמר כי אתר שדה . פוספטים נוסף מבוססת על הערכת משרד התשתיות כי ישראל עומדת בפני מחסור בפוספטים

העלתה כי על אף  ש מקיפה של עתודות הפוספט בישראלוזאת לאחר עריכת בחינה, בריר נבחר כאתר המתאים יותר

 הוא הבהיר כי המשרד לא יאשר הפעלה קבועה של .רק חלקם הקטן ניתן למימוש, קיומם של שדות פוספטים רבים

ראש אגף הגנת , עודד הגלילי. המכרה לאחר שנת הניסוי באם יסיק הצוות המיוחד שהוקם כי יש סיכון בריאותי

 הוא אמר .התייחס לסוגית סמיכותו של המכרה המתוכנן לבסיס נבטים, קרקעין במשרד הביטחוןהסביבה ותשתיות מ

עדה וכי עמדת משרד הביטחון היא יש לקיים מעקב וניטור שוטפים במהלך שנת הניסוי וכי עמדה זו הוגשה לו

משמעתית - ד עמדה חדאמרה כי כיום טרם גיבש המשר, נציגת המשרד להגנת הסביבה, לבנה קורדובה' גב. המחוזית

  .בסוגיה וכי עדיין נשקלות חלופות נוספות

 אמרה כי הועדה המקומית לתכנון והבנייה מתנגדת להקמת המכרה ממובילות המאבק נגד שדה בריר, ר שרית עוקד"ד

בעל , היא אמרה כי הפוספט הוא חומר רדיואקטיבי. באופן נחרץ וכי מרבית תושבי ערד מתנגדים גם הם להקמתו

כות בריאותיות ארוכות טווח וכי הקמת המכרה תהווה סכנה לתושבי היישובים הסמוכים והחיילים המשרתים השל

 אמר כי תעשיית הכרייה זקוקה לרזרבות ולכן ל אקולוגיה ותשתיות בחברת רותם אמפרט"סמנכ, מר יוסי יוגב. באזור

הוא אמר כי חברת רותם אמפרט . ותשיאפשרו כרייה למשך שנים רב, יש צורך בהקמת המכרה באתר שדה בריר

עדכן על סיור שקיים במיקום המיועד כ ניצן הורוביץ "ח. מתחייבת לקבל את המלצות ועדת הבדיקה בתום הפיילוט

בשיתוף ,  יש צורך בבדיקה נוספת עצמאית וכיברור כי העניין עוד לא בשל, לדבריו. בערד וביישובים הבדואים, למכרה

 אמר כי חשוב לשמוע את כל חוות הדעת והעמדות בנושא טרם קבלת )ס"ש(ם אמסלם כ חיי" ח.משרדי הממשלה

 ביקר את ההחלטה להקים את המכרה בשל הסכנה כ טאלב אלסנע"ח. מאחר שהמצב כיום אינו ברור, החלטה

חץ בו התושבים חלשים יותר והל, הפוטנציאלית לתושבי היישובים הסמוכים ואמר כי הדבר מתאפשר כי מדובר בנגב

 אמרה כי הקשר בין מפגעים סביבתיים להשלכות בריאותיות ידוע וברור וכי אין צורך כ רחל אדטו"ח. הציבורי מופחת

  . היא מעריכה כי יש לדחות את התכנית על הסף, היא אמרה כי לאור ניסיונה כרופאה. לבצע ניסויים בבני אדם לשם כך

גם מול שיקולים כלכליים , ות צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות אמר כי ההגנה על הבריאכ דב חנין"ח, ר הועדה"יו

הוא קרא לועדה . הוא ברך על התחייבות המפעל להפסיק את הפרויקט באם יתגלה כי יש סכנות לבריאות. ותעסוקתיים

המחוזיות לסיים את בחינת החלופות טרם קבלת החלטה וכן לכלול בבחינה זו גם אתרים שלא חלה עליהם תכנית 

   .אושרתמ

  . כאןצולחלעיון בפרוטוקול הדיון 

   

      AAAפרויקט הביספינול פרויקט הביספינול פרויקט הביספינול 
מתקיים השנה , במסגרת הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים בבר אילן

בנוגע לשימוש , מדינות שונות בעולםמשפטיים הקיימים בהסדרים המחקר השוואתי באשר ל

האם ראוי ורצוי לעגן בחוק הישראלי את אופן מטרת המחקר הינה לבחון . )A) BPAחומר ביספונל ב

כלי קיבול בייצור , בחיינוכימיקל הנמצא בשימוש נרחב  הינו Aביספינול . BPA-השימוש ב

ציפוי פנימי של פחיות מזון ב , איטום ברפואת שינייםחומריבייצור ,  ומשקאותהמשמשים לדברי מזון

 לשבש את ההתפתחות עלול באפשרות שהוא תתמקדומ BPAהחששות לגבי  . ועוד,משקהו

   .האנדוקרינית התקינה של עוברים ויילודים

דינות  במ וכיAעלה כי במספר מדינות בעולם נחקקו חוקים המטילים מגבלות על השימוש בביספינול ההמחקר המשווה 

   .מקודמות הצעות חוק בנושא זה אחרותרבות 

 פרסם משרד הבריאות הישראלי המלצות המנחות את 2007בשנת . טרם גובש הנושא במסגרת חקיקה, בישראל לעומת זאת

במטרה להפחית , הציבור שלא לצקת מים רותחים לתוך בקבוקי תינוקות ולהחליף בקבוקי תינוקות ישנים או פגומים

 אימץ מכון התקנים הישראלי 2008בשנת . BPA –וכך להפחית חשיפה אפשרית של תינוקות ל , BPAית של דליפה אפשר

 התכנסה 2009ביולי .  בפריטים המיועדים לשימושם של ילדים ולטיפול בהםBPA-את התקן האירופי המגביל את שחרור ה

י יש לנהוג על פי עקרון הזהירות המונעת ולאסור כ, ורוב חבריה גרסו, וועדה מטעם משרד הבריאות הישראלי לדיון בנושא

  . המלצות הוועדה אינן מהוות אסמכתא חוקית כל עוד אינן מעוגנות בחוק הישראלי, עם זאת. BPA-כליל את השימוש ב

  


