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 (EMGFהצעת החלטה לאשרור חוקת פורום הגז המזרח תיכוני )הנדון: 

 

 שלום רב,

חוקת פורום הגז המזרח תיכוני  אני מגישה את הסתייגותי להצעת המחליטים בנושא אשרור

, ומבקשת שלא לתת לה תוקף עד לדיון סדור במליאת הממשלה שהוגשה על ידי שר האנרגיה

 בסוגיות שלהלן: 

לא צוין כיצד במסמכי היסוד של פורום הגז שאת ההצטרפות אליו הממשלה מתבקשת לאשרר, 

מוש בגז טבעי תרומה קריטית לשי הפורום מתכוון לתרום ולסייע להתמודדות עם משבר האקלים.

על פליטות גזי החממה ומשבר האקלים, וללא פעולה משמעותית בתחום הזה לא ניתן יהיה 

 להתמודד עם המשבר.

חשוב לכלול מחויבות ברורה להפחתת פליטות ולפיתוח טכנולוגיות לכן, בחוקה של פורום כזה 

ומתהליכי ההפקה, הייצור, להפחתת הנזקים הסביבתיים, בין השאר מפליטות גזי החממה, 

חוקת הפורום כוללת אך ורק סעיפים הנוגעים לקידום הקמת  השינוע והשימוש בגז הטבעי.

 בעוד שהמחויבות של ישראל שונה לחלוטין.תשתיות ופיתוח משק הגז, 

כפי שאנו מצפים מתאגידים מסחריים לכלול כחלק ממדיניותם העסקית ובמסגרת אחריותם 

על הסביבה, כך עלינו לנהוג  םלנושא משבר האקלים ולהשלכות פעילות התאגידית התייחסות

 בפורומים בינלאומיים שמדינת ישראל עצמה מייסדת.

ראש הממשלה הכריז רק לפני כשבוע בוועידת האקלים הבינלאומית כי ישראל מחויבת לחלוטין 

. OECD -ות ה, בהלימה לשאר מדינ2050למעבר מדלקים פוסיליים לאנרגיה מתחדשת עד לשנת 

יש לתת ביטוי ברור הרצון להקים פורום שיתאם את הפעילות בתחום הגז באזור הוא מובן, אך 

בחוקת הארגון למחויבות הבינלאומית של ישראל לעמידה ביעדי הפחתת הפליטות בהסכמי 

 האקלים ולהצהרות ראש הממשלה בנושא.
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עובדה שבהסכם בינלאומי שמדינת בנוסף לכך, אני מבקשת להעלות לדיון במליאת הממשלה את ה

ישראל חתומה עליו והייתה ממנסחיו, ניתן לרשות הפלסטינית מעמד זהה ליתר מדינות האזור 

לא יעלה על הדעת שהרשות הכלולות בו )ישראל, איטליה, יוון, ירדן, מצרים וקפריסין(. 

וה ערך למדינות הפלסטינית אשר מממנת טרור ומהווה גוף עוין למדינת ישראל, תקבל מעמד שו

)כפי שכתוב בדברי ההסבר: "כל החברות  החברות בפורום ואף יתאפשר לה לעמוד בראשו

 המייסדות ישמשו לפי תור כנשיאות הפורום..."(.

כשרה להגנת הסביבה מוטלת עלי האחריות להגן על האינטרסים הסביבתיים של מדינת ישראל 

אבקש לקיים  ,לכןות ביטוי לאינטרס הסביבתי. ונותנ ולוודא כי ההחלטות שמתקבלות הן מאוזנות

 דיון סדור בנושא במליאת הממשלה ולאפשר לראש הממשלה ולכלל השרים להתייחס לסוגיה.

 

 בברכה,

 

 

 גמליאל ח"כ גילה

 השרה להגנת הסביבה

 

 העתקים:

 ח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 ח"כ יובל שטייניץ, שר האנרגיה

 ח"כ גבי אשכנזי, שר החוץ


