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 91-כנסת הבה בסוגיות סביבתיות בחברי כנסת בוועדת הפנים והגנת הסביפעילות 

לבקשת ארגון הגג "חיים וסביבה",  ,, הכינה הקליניקה לרגולציה סביבתית5102קלינטק  כנסלקראת 
במסגרת סביבתית קידום מדיניות צוות הקליניקה בחן סיכום על פעילות חברי כנסת בתחום הסביבתי. 

פיקוח והסדרה של תחום קידוחי  –תחומים עיקריים  ארבעהתמקד ב, והואיכות הסביבה ועדת הפנים
מבין הנושאים  .וחוק השקיות הגנה על החופים ,הנפט בישראל, פיקוח והסדרה פליטת מזהמים מתעשייה

  .פט, הן ברמת הגולן והן בעמק האלההללו, הנושא השנוי ביותר במחלוקת היה פיקוח והסדרת קידוחי נ

)ליכוד( נתנה מקום חשוב לנושאי סביבה לאורך כל  ח"כ מירי רגביו"ר הוועדה , כי הממצאים עולהמ
 העמדת, ולסביבתייםנושאים הפרלמנטרית תפקיד מכריע ב הלפעילותהיתה מתוקף תפקידה הקדנציה. 

דיונים היא ניהלה את העל התנהלות הדיון. לדברי כותבי הסיכום,  תשפעה משמעותיהבנושאים הנידונים 
במקצועיות ותוך הכרת החומר הרלוונטי, תוך ניסיון לאזן בין צרכי התעשייה והצרכים הסביבתיים 

 תייםסביב םבנושאי חדשות הקימה ח"כ רגב שתי ועדות משנהגם ובריאות הציבור. כיו"ר הוועדה 
 ברג(. מצבם של חופי הים )בראשות ח"כ זנדבמפרץ חיפה )בראשות ח"כ חנין( ו מובהקים: הזיהום

, תוך הבטחת פעילות תקינה התעשייתי כירה בחשיבות הפיקוח על התעשייה וצמצום הזיהוםרגב הח"כ 
אולם  ,בקידום עצמאות אנרגטית באמצעות הקידוחים הכיתמהיא הביעה לתעשייה. בנושא קידוחי נפט, 

ביעה עמדה הרגב  הגברת הפיקוח. בתחום החופים, ח"כלופחות לבחון שימוש בטכנולוגיות מזיקות  הקרא
הובילה ח"כ בעניין שקיות הניילון, עם זאת, לציבור.  םנחרצת בעד שימור החופים ושיפור הנגישות שלה

 .לכנסת הבאהעד חלטה לדחות את הדיון בחוק בוועדה, ובעקבות זאת נדחה העיסוק בחוק ההרגב את 

ח"כ ו)חד"ש(  ח"כ דב חניןהם חברי הכנסת שבלטו במיוחד בפעילותם במסגרת הוועדה, פי הסיכום, -על
 )מרצ(. במהלך כל הדיונים בהם השתתפו הם הפגינו בקיאות רבה בתחומים הנידונים. תמר זנדברג

הדגישה את הסיכונים שם ה, יבעניין אסון האמונבדיון , בין היתר, ח"כ זנדברגבמסגרת הוועדה השתתפה 
על הטיפול לרשויות להעביר דיווח מלא אה קרו, לריכוזי אוכלוסיה מתקן מסוג זההטמונים בקירבה של 

טיפלה ה של רשות חופים וים ותהקמח"כ זנדברג את קידמה בוועדת המשנה לנושא חופי הים בנושא. 
בעקבות זיהום ים שנגרם בגלל הגשם הראשון, היא קראה להתאמת תשתיות  נגישות הציבור לחופים.ב

ח"כ זנדברג כיהנה בכנסת היוצאת גם כיו"ר  .כאלה יםלאירוע המוכנותשיפור לובעתיד למניעת זיהום זה 
 השדולה לתחבורה בת קיימא )יחד עם ח"כ יריב לוין( וכיו"ר השדולה לעירוניות.

ומחזיקי  סיורי שטח, מפגשים עם תושביםמספר  ח"כ דב חניןכיו"ר ועדת המשנה בנושא מפרץ חיפה קיים 
פעל לשיפור הפיקוח  ח"כ חניןועלו לרשת האינטרנט. , כאשר כל החומרים הבכנסת ומחוצה לה ודיונים ענין

לאור התקריות . נקי אויר תקנותקרא למשרד להשלים את רשימת המזהמים המפוקחים בועל התעשייה, 
למפות את צרכי האמוניה בישראל, לחדד את הנהלים ולשנות את המדיניות חנין במיכלי אמוניה קרא 

גולן קרא לנקוט הנפט בבעניין קידוחי לעדכן את חוק הנפט, וי כד ותבעקביפעל ח"כ חנין במקרה הצורך. 
אופן מלא את הסיכונים עלה חשש שהרשויות לא שקלו בוהבעיקרון הזהירות המונעת המקדימה 

 חברתית )יחד עם ח"כ ניצן הורוביץ(.-גם כיו"ר השדולה הסביבתיתבכנסת היוצאת כיהן חנין הסביבתיים. 

 ,ורמה של הוועדה לקידום נושאים סביבתייםפרי כנסת שניצלו את הפלטחבמספר ן יציצוות הקליניקה 
ח"כ חנין זועבי )בל"ד(, ח"כ חנא , )העבודה( נחמן שיו "כ סתיו שפירהחם בה, וביניהם למרות שאינם חברי

עורכי המסמך אומרים, כי יש להצר על כך שמספר )יש עתיד(.  ורינה פרנקל סוויד )חד"ש( וחה"כ דב ליפמן
ובעיקר חה"כ  –שנבחנו כנסת החברים הוועדה בחרו שלא להשתתף בדיונים בנושאים סביבתיים חברי 

כי לא ניתן להסיק מעמדה משה פייגלין, ישראל אייכלר, זבולון כלפה ויפעת קריב. כמו כן, הם מדגישים 
אותו בולעיתים לחברי כנסת מאותה סיעה יש עמדות מנוגדות  ,של ח"כ לגבי הפעילות של כלל הסיעה

 נושא.

ארגון הגג של ארגוני הסביבה ציין בתגובה, כי הכנסת היוצאת היתה  –, מנכ"ל חיים וסביבה נאור ירושלמי
המודעות לנושאי סביבה בקרב חברי הכנסת עלתה באופן לדבריו דלה יחסית בחקיקה סביבתית. עם זאת, 

, ובעקבות המחאה החברתית סביבהמשמעותי, בין היתר הודות לפעילות ארגוני הסביבה והמשרד להגנת ה
 שיח הציבורי שורה של עוולות ונושאים אזרחיים המטרידים את הציבור. מרכז השהעלתה ל

 . רותם עמיתו אופיר שטגמן, מנהל הקליניקה והסטודנטים עו"ד יותם שלמהנייר העמדה הוכן על ידי 
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