
  

5.11.2018 

מפקירה הצעת החוק הממשלתית "אזורים ימיים"  עמותת צלול:

  טייקוני הגזאת השליטה ב"מים הכלכליים" של ישראל בידי 
 

ביקורת חריפה על  מותחתיחד עם ארגוני סביבה נוספים, בהם אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע, עמותת צלול 

 לפני הצבעה שניה ושלישית במליאה. שעולה מחר לדיון בועדת כלכלה הצעת החוק הממשלתית "אזורים ימיים"

ן את כוחו של המשרד להגנת כי נוסח הצעת החוק מפקיר את הסביבה הימית של מדינת ישראל, מאיי יםטוענהארגונים 

 הסביבה כמגן מפני פיתוח לא מרוסן, ומדיר את הציבור מתהליכי קבלת ההחלטות.

 

המרחב הימי המכונה  -סמכויות המדינה ולהחיל את חוקיה ב"אזור הכלכלי הבלעדי" מטרת הצעת חוק להסדיר את 

 . מים הטריטוריאליים של ישראלמייל ימי מערבית מגבול ה 200"המים הכלכליים", שמשתרע עד מרחק של 

לפגיעה קשה בעקרונות היסוד של שלטון החוק בישראל הנוסח המוצע שהונח בפני המליאה יביא צלול קובעת כי 

 הצעת ;כי כך למשל, מוחה צלול,על פני השמירה על המערכת האקולוגית הימית.  חסר רסן  עדפת פיתוח כלכליולה

 ל המערכת האקולוגית בסביבה הימיתהחוק מנטרלת את יכולתו של המשרד להגנת הסביבה להבטיח הגנה ע

החוק נעדרת מנגנונים  הצעת ;כי . עוד מוסיפה,ומקנה לו מעמד של יועץ בלבד, ללא סמכויות פיקוח או אסדרה

דדי ומזורז של הכרזות על מספקים להגנה על הטבע במים הכלכליים, לרבות באמצעות אפשרות "ביטול" חד צ

 .אזורים ימיים מוגנים

 

. תכנון הקיים בהצעת החוק, ומדיר את הציבור מתהליך קבלת ההחלטות-מנגנון עוקףפגם נוסף בנוסח המוצע הוא 

תקין לרבות הליך , הסדרים תכנוניים ספציפיים ראויים בסביבה זו ליחחייב להפיתוח מאגרי האנרגיה ב"מים הכלכליים" 

 הציבור.  השגותאו התנגדויות של 

חוזרים ומזכירים כי מלבד ההשלכות הסביבתיות החמורות, לפגיעה  "אנואומרת:  מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול

בים ישנן השלכות כלכליות וביטחוניות מרחיקות לכת עבור מדינת ישראל. קידוחי ים ללא פיקוח סביבתי הולם עלולים 

רות מהסחר של המדינה, ויפגע בתיי 99%להוביל לדליפה ממושכת ולפגיעה בים כמשאב כלכלי מרכזי, האחראי על 

מיליוני מאות ל םהחופים, בחקלאות ימית, בייצור חשמל, בפעילות בסיסי צה"ל לאורך החופים ועוד. כל אלה מצטברי

 . "שקלים אשר אינם מגובים בשום הסכם פיצוי ושיפוי עם הנפגעים הרבים הצפויים

לראות בהגנת הים צורך לאור התלות המוחלטת של מדינת ישראל בים נקי לטובת התפלת מים, יש עוד מוסיפה, "

ביטחוני אסטרטגי ראשון במעלה ולשם כך יש להרחיב ולקדם חקיקה סביבתית מחמירה ככל האפשר, במקום המדיניות 

סביבתית המקודמת כיום על ידי משרד האנרגיה, אשר אינה מאפשרת שקיפות על דליפות קטנות ובינוניות, -האנטי

סביבה במוכנות לטיפול חירום באירועי דליפות, אינה דורשת מנגנונים מגבילה את חופש הפעולה של המשרד להגנת ה

 ."כלכליים הולמים לפיצוי נפגעים ועוד שורת בעיות בניהול הקידוחים בים, אשר חוק אזורים ימיים הוא מרכיב אחד מהם

בור הרחב על חשבון הציכלכליים בעלי אינטרסים יש משום העדפת בנוסח המוצע של הצעת החוק עוד עולה כי, 

נוסח ההצעה מעלה  כיו מהליך ציבורי תקין. איזונים והבלמים המתחייביםלהטמיע  הממשלההתעלמות מהחובה של ו

שלטון ועל תפקידה של הממשלה ושל נבחרי הציבור, כמי שאמונים על החובה להגן -שאלות קשות על יחסי הון

 . ולשרת את כלל הציבור בישראל

 

ינו משמעותי. ק"מ(, ואפילו המרחק מן החוף לבארות הקידוח א 23) הכלכליים הוא קצר מאודהמרחק מן החוף למים 

לכסות את חופי הצפון בעשרות  ותעלולמהחוף ק"מ  90 ותחקומרמבאר הקידוח בלוויתן והן מאסדות הגז האסון שפך 

פגיעה בחוף היא בעלת היתכנות ובעתיד הלא רחוק גם נפט. נפט קל היוצא עם הגז(  –אלפי חביות קונדנסט )תעבית( 

גבוהה. חובה לאפשר למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולציבור לממש את זכותם להכיר ולהעיר על התוכניות לפני 

 אישורם.



  

 


