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יו"רועדתהכלכלה,כנסתישראל


שלוםרב,
 

  -חוק אזורים ימיים  הצעתהנדון: 
 , 'צלול', 'אדם, טבע ודין'עמדת החברה להגנת הטבע

המים הכלכליים. נועד להסדיר את הזכויות והחובות של המדינה בשטח  ימייםהאזורים החוק 
  בשטח זה מצויים משאבי טבע ציבוריים יקרי ערך, לצד סביבה ימית טבעית ייחודית ומופלאה. 

 כי מחלוקת אין בתחומי וריבונותה סמכויותיה את להסדיר חייבת ישראל המיםמדינת
ישראל של היבשתי לשטחה שווה ששטחם והנפטהכלכליים, הגז שדות של הפיתוח פעילות .

 בתחומי שנים מתבצעת הכלכליים המים מידי רבות רגולטורית, ודאות חוסר של מצבבמצב
שלמשאביהטבעהמצוייםשם.בעליו–בציבורופגיעהקשהבמשק,בטבעובסביבה,המובילל

 מנגנוני איזוןנעדרת מציעהאסדרהחלקיתושגויה:היאעםזאת,הצעתהחוקהמונחתלפניכם
הצורך בפיתוח הכלכלי עם ההכרח בשימור הסביבה הימית, היא נעדרת מנגנונים שיבטיחו  בין

יא הבחלוקת זכויות החיפוש וההפקה של הנפט,  מעורבות ושיתוף הציבור, את שקיפותאת ה
לממש את סמכותו ואחריותו כלפי הציבור  מנגנונים שיאפשרו למשרד להגנת הסביבהנעדרת 

מנגנון הולם לשימור עוד נעדרת הצעת החוק בסדרי גודל עצומים.  במניעת אסונות –בישראל 
 רגישים בסביבה הימית של המים הכלכליים. אתרי טבע

:עיקריהצעתנולתיקוןהצעתהחוק

תכנונית לקבלת החלטות בנושא חיפושי וקידוחי  –וועדה מעין הקמתמנגנוןמאוזןשל .א
בהובלתמנהלהתכנוןכגורםמאזן.מנגנוןזהמתבססעלהצעתמסמךהמדיניותגז ונפט,

לקבלת שלמנהלהתכנוןלוועדהתכנוניתבים)"ולי"ם"(,אשרישלהקנותלהסמכויות
 .פרקו'(תיקון)במסגרת חוק האזורים הימיים -החלטות תכנוניות במים הכלכליים 

בהחלטותבנושאיחיפושיוהפקתגזונפט,הציבורוועדה כזו תאפשר גם שקיפות ושיתוף 
 לרבות בכלל, לציבוררסוםפופיתוח זכות מתן הסביבה, על השפעה תסקיר עריכת ,

 להשתתףבהליך,וקביעתמנגנוןעררעלהחלטותהוועדה.
להטמעתשיקוליםסביבתייםבפעילותסמכותו של המשרד להגנת הסביבה ישלחזקאת .ב

 פרקז'(.תיקוןולאכיפתם)–להפקתגזונפט
 :אזורים ימיים מוגנים .ג

בתי בו מצויים שומם. מדבר אינה העמוק הים מגווןגידולסביבת בהם חיים, מלאי
ורגישביותרביולוגי דגימיםאלמוגי)כדוגמתייחודי להקות מיםעמוקים, דגי קרים,

ועוד( מתאן, נביעות נודדות, טונה . המוגן"הגדרת הימי החוק"אזור סובלתבהצעת
מפגמיםמהותייםשמאייניםאתתכליתההגדרהשל"אזורמוגן".אזורמוגןצריךלהיות
הרשות ידי על ומנוהל וכיו"ב, תשתיות דיג, כמו פוגעניים בשימושים כאסור מוגדר

 כך על והאמונה –המוסמכת סמכויותיה. מלוא עם והגנים, הטבע רשות אנולכן,
:פרקח'(תיקון")אזורימימוגן"סעיפיםהנוגעיםלתיקוןהמבקשיםאת

 גריעתאזורמוגןרקבאישורמועצתגניםושמורותוועדתהפניםשלהכנסת. 

 ביטולסמכותושלשרהאוצרלהתירשימושיםפוגענייםבתחוםאזורימימוגן,
 .בידימנהלרט"גטחלניהולהשהבלעדיתסמכותוהותרתה

כנוסחהשל"שמורתטבע"בחוקגניםההגדרה "שמורה ימית"בנוסף יש להוסיף את 
,באחריותובניהול0992-לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,תשנ"ח

 למנגנוןשל"אזורימימוגן".כמנגנון נוסף ומקבילשלרשותהטבעוהגנים,



 

 :בנושא ההסדר התכנוני במים הכלכליים )פרק ו'( פירוט עמדתנו

צדדיתחדהיאהחוקהצעת ומסוכניםמוטיםכוחותיחסימקבעת, שקיפותמנגנוניובהעדר,
חדריםבחדרישמתקבלותהחלטותעלבקרהממנגנוניריקההזירהאתמותירהציבורושיתוף

.ורבהגדולההיאוהסביבההציבורעלשהשפעתן

הכלכלייםתכנוןוקבלתהחלטותמאוזנתלגביפיתוחושימורבמים .א

שימור פיתוח, בין איזון מנגנוני שנים במשך נוצרו ישראל מדינת של הריבוניים בתחומיה
ומעורבותהציבורבקבלתהחלטות.

אמור ימיים אזורים אךהיהחוק הכלכליים, המים בתחום לראשונה אלה איזונים להסדיר
ובריקזהנותרמשרדהאנרגיהכשליטיחיד.–באזורזהמותירריקמוחלט–בנוסחוהנוכחי

היתה לכלול הסדר תכנוני לתחומי המים הכלכליים באמצעות מעין מנסחי הצעת החוק כוונת 
,באישורהממשלהובהמלצתהמועצההארציתלתכנוןובניה.ליםומשתף תכנון מרחבי  –תמ"א 

ריעדיפויותלענייןהפעילויותהסדרתכנוניזההוגדרכ"מסמךמדיניות",אשריקבע"יעדיםוסד
ב הגומלין ויחסי היקפם הבלעדי, הכלכלי באזור לשרייוהשימושים "הנחיות גם כמו ניהם",

 זה". באזור דין פי על סמכות להם שהוקנתה הייתה כוונת מנסחי החוק  –כלומר הממשלה
להכפיף את פעילות הגז והנפט לתכנון מרחבי, ולהגדיר גבולות גזרה לממונה על ענייני הנפט 

במשרד האנרגיה. 

:מנגנוןזהלאיוכללהתממשאולםבפועל,

ביחסלמיםמנהלהתכנוןשקדבשניםהאחרונותע .א להכנתמסמךמדיניותליםהתיכון.
לגביפעריהידעהגבוהיםהכלכליים,לאורהריבוניים,המסמךמפורטוחשוב.ביחסלמים

יחסיגומליןביןתכנוןמרחבי,הסביבההימיתבאזורזה,נמנעועורכיהמסמךמקביעת
קדימויושימושים סדרי המים–ות למרחב תכנונית מעין ועדה לכונן הציעו ובמקום,

 זאת–הכלכליים שתעשה זו שהיא . זאת, עכשיולאור נכון שניםלא נוספותלהשקיע
,בהעדרהידעגדירחוקהאזוריםהימייםשמלייצרמסמךמדיניותברמתהפירוטבניסיון
 .הנדרש

תכניתאחתאשר .ב המרחבהימי, והדינמיותשל הידעהעצומיםביםהעמוק, פערי בגלל
הממשל אינהיכולהלספקהנחייהארוכתטווחלמשרדי בודדה, ה,נכתבתבנקודתזמן

ונדרש תכנית ת בסיסית רציףולצידהמרחבית באופן להתעדכן המסוגל גמיש, מנגנון
במידעחדש,ולקבלהחלטותמושכלותבהתאםלכך.לכאורה,מסמךהמדיניותשלמנהל

תוקםבשניםהקרובות,וספקלארשותכזורשותים.אולם,–התכנוןהציעמנגנוןכזה
מ התנגדות לאור פעם, אי תוקם שטרםאם גם מה הממשלה, משרדי כלל של קיפה

 ביןלושתוקצבה, "ועדה הוקמה וטרם סמכויותיה, את שתגדיר חוק הצעת הוכנה -א
בתכניתהמרחבהמוצעתהיםרשותמאפייני,מקרהבכל.משרדית"שתעמולעלהקמתה

 .הכלכלייםהמיםשלאינטגרטיבילניהוליתרמולאהימישלמנהלהתכנון

התוצאה:

 הנוכחי המצב הכלכליים, למים אופרטיבי מדיניות מסמך בהיעדר שיווצרו הריק –בתנאי
 דהיוםישארעלכנו:כלהסמכויותהמשמעותיותלגביהמיםהכלכלייםיוותרובידיו-הבעייתי

אשריהווהמחליטיחידלגביפעילויות–הממונהעלענייניהנפטבמשרדהאנרגיה-שלגורםאחד
הפקתגזונפטבמרחבעצוםזה.חיפושיו

מתהליכי יודר והציבור הממשלתית, ברמה הסביבתי האינטרס מול מאוזן לא מצב יקובע כך
קבלתההחלטות.

  



 

הפתרון:

הפתרוןלמצבזהפשוט:ניתןלאמץאתמנגנוןהתכנוןהימישמוצעבמסגרתתכניתהמרחבהימי
עםסמכויותמתאימות–בהובלתושלמנהלהתכנון,ולעגןאותוכמנגנוןהתכנונילמיםהכלכליים

בדומהלמנגנוןהמוצעלמיםהריבוניים:–

תכנונ וועדה הריבוניים למים מציעה הימי המרחב תכנית ית בנושא )"ולי"ם"(,המתמחה הים
"(.התכניתמציעהכיוועדהזוone stop shopאשרלהסמכויותרישוי,כערכאהתכנוניתאחת)"

סמכויותייעוץבלבד.להתמונהגםלמיםהכלכליים,אולםיהיו

, שתחום אחריותה יתפרש על כלל אנו מציעים כי חוק אזורים ימיים יעגן את הקמת הוולי"ם
וועדה תכנונית בעלת סמכויות אישור תפקידה יהיה של מים הכלכליים, ורים הימיים, כשבהאז

ביחס למים  ,. יודגש כילרבות קידוחי גז ונפט –לכלל פעילויות הפיתוח והשימור במרחב זה 
-דומה להסדר המעין מדובר על הסדר תכנוני שאינו מכוח חוק התכנון והבניה,  הכלכליים, 

.בתקנות הנפט לגבי המים הריבונייםהתכנוני שנקבע 

אנו מציעים שהרכב הוועדה יכלול את: מינהל התכנון )יו"ר(, משרד האנרגיה, המשרד להגנת 
ציבור  יהסביבה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, משרד הביטחון, רשות הטבע והגנים, ונציג

 מקרב הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. 

ההחלטות יכלול מנגנון לעיון הציבור בבקשות המוגשות לוועדה ומנגנון להגשה של  הליך קבלת
 .לפני החלטה סופית התייחסויות הציבור אליהן, דיון בהן וערר

  הממשלה, ביןמשרדי תאפשר גם שקיפות ושיתוף ווועדהזותהווהמנגנוןשישמורעלהאיזון
הציבור לרבות ופיתוחבכלל, ונפט, והפקתגז חיפושי עריכתתסקיררסוםפבהחלטותבנושאי ,

השפעהעלהסביבה,מתןזכותלציבורלהשתתףבהליך,וקביעתמנגנוןעררעלהחלטותהוועדה
)בפניהמועצההארצית(.

ועםהכבסיסלעבודתהולי"םבמיםהכלכליים יהיה,בהמשך, צטברות,אנחנוכןסבוריםשנכון
–הידע שתתווהלהכין שכלאחדמהםממרחביםימייםתמ"אגמישה, מגווןאפשרתפקודיים,

ומנגנונישימושיםופעילויות,עםהנחיותלגביסדריעדיפויותויחסיגומליןביןהשימושיםהשונים
.תיאוםביניהם

לסיכום

החוק הנוכחית הינה חד כל זמן שההסדרים המוצעים כאן אינם כלולים בהצעת החוק, הצעת 
הטבע והסביבה הימית. החברה להגנת  צרכי האדם, צדדית, מדירה את הציבור ומפקירה את

לכם להתנגד להצעה בנוסחה הנוכחי ולפעול לטובת  יםקורא , 'צלול' ו'אדם, טבע ודין'הטבע
 לטובת הציבור, היזמים והטבע –הסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת, שקופה וברורה 

 הישראלי.  

 


