החוקלהסדרתהמיםהכלכליים
יפקיד אתהאחריותלשמירה על
הסביבה בידי משרדהאנרגיה
צפריר רינת

האנרגיה

הלאומיות,

והמים

המשפטים מקדם לא ו

מוחלטת בכל
סמכות כמעט
להערכת
הנוגעות
ההחלטות

חרונה את החוק לאזורים ימיים,

ואילו

משרד

השפעות

סביבתיות,

שאמור להסדיר את המצב החו ו
קי במים הכלכליים של ישראל

המשרד להגנת הסביבה קיבל
מעמד של יועץ בלבד.

— רצועה ימית שנמצאת מעבר
למים הריבוניים ,אך ניתן לנו

האן טענה עוד שהחוק החדש
כלל לא מגדיר מהי פגיעה בע ו

כלכליים .החברה

להגדרות

צלה

לצרכים

רכי טבע בים ,בדומה

להגנת הטבע והמשרד להגנת
הסביבה טוענים שהחוק המוצע

הקיימות בחוק לשמירת הסבי ו
בה החופית ,התקף גם במים הט ו

לא נותן הגנה מספקת לסביבה
האנרגיה את
ומעניק למשרד

ריטוריאליים .עוד אמרה כי בי ו
חס לאזורים מוגנים החוק מעקר

האחריות הבלעדית

לשמירתה.

חלק גדול

מהסמכויות שיש לר ו

שהנוסח
החדש,
החוק
האחרון שלו נמצא בימים אלו

שות הטבע והגנים בשמורות טבע
יבשתיות וימיות בתחומי ישראל,

בשלבי הכנה ,קובע שחלק מחו ו
קי מדינת ישראל יהיו תקפים

מכפיף את הסמכות ושיקול הד ו
עת של הרשות להמלצות מסמך

מעבר

למים

הטריטוריאליים.

מדובר ,בין השאר ,בחוקי עבו ו
דה והגנת הסביבה ,וכן חוקים
הנוגעים להפקת אוצרות טבע.
באשר לשמירת הסביבה קובע
החוק

שמשרד

האנרגיה

יהיה

מוסמך לדרוש מסמך לבדיקת
השפעות סביבתיות של פעילות

המדיניות שטרם אושר.

המשרד להגנת הסביבה:
החוק בעייתי ,משרד
האנרגיה רואה לנגד עיניו
את צורכי הקידוחים

חיפוש נפט וגז והצגת אמצעים
לשיקום אתרים שנפגעו מפעו ו

ממשרד המשפטים נמסר שמ ו
כתבה של האן נבחן על ידי המ ו
להגנת הסביבה

לות אלו .שר הפנים יוכל לסמן

שרד.

מוגנים" שבהם
"אזורים
בים
תהיה הגנה על הטבע ,שיהיו

נמסר" :בהצעת החוק יש היבטים
חיוביים שכן היא מבטיחה ודאות

שמורות טבע
המקבילה של
וגנים לאומיים בתחומי ישראל.

באשר לתחולתם של חוקי הסבי ו
בה במים הכלכליים ,בהם מתבצ ו

הכרזת שטחים אלו תהיה על פי

עים קידוחי הנפט והגז .עם זאת,

מסמך מדיניות לניהול המרחב
הימי שאותו מכין בימים אלה

המשרד אינו שבע רצון מן ההס ו
דר התכנוני המוצע ,אשר אכן אינו

מנהל התכנון במשרד האוצר.
להגנת
החברה
מנכ"לית

נותן הגנה מספקת לסביבה ,ואינו
מבטיח כי מי שיוודא כי היא לא

פנתה בש ו

תיפגע הוא המשרד להגנת הס ו

המשפטים
בוע שעבר לשרת
איילת שקד ,וביקרה בחריפות

ביבה ולא משרד האנרגיה ,שמ ו
תוקף תפקידו רואה לנגד עיניו

לטענתה,
התשתיות

כאינטרס מרכזי את צורכי האנו
רגיה והקידוחים".

הטבע

איריס האן

החוק.
הצעת
את
בהצעה זו יש למשרד

מהמשרד

