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דבר המנכ"ל, 

הפרטת המרחב הציבורי ומשאבי הטבע אינה ככל הפרטה. מכירת חופי הים, מרחבי 
המדבר ופיסות ארץ נדירות, היא גזילת שטחים ששייכים בראש ובראשונה לציבור.

מעמק ססגון הסמוך לאילת דרך ים המלח, הים התיכון ועד לחופי הכנרת, תעודות הזהות 
המובאות בחוברת זו ממחישות כיצד מיהרו ממשלות ישראל לדורותיהן להעביר לידיים 

פרטיות את נכסינו המופלאים ביותר, ללא פיקוח, ללא תכנון ארוך טווח וללא תמורה. 

תעודות הזהות מספרות את הסיפור שלנו, של הציבור שרוצה ליהנות מהטבע שבעבר 
היה שלו, והיום נאלץ לשלם דמי כניסה, לחצות מחסומים וגדרות ולהיאבק על מעט 
השטחים שעוד נותרו. הן מספרות כיצד מקבלי ההחלטות עדיין לא הפנימו כי מדינה 
ריבונית המגנה על משאבי הטבע שלה במקום להפריט אותם לגורמים פרטיים, מגנה 

על המורשת, ההווה והעתיד שלה.

 אבל מעל לכל, זהו סיפור של אי צדק סביבתי שממחיש כיצד בזמן שיזמים הופכים 
להיות "אדוני הארץ", הגישה למשאבי הטבע מצטמצמת לכדי נחלתם של מעטים. 

השנה החולפת הוכיחה שהציבור הישראלי אינו מוכן עוד לאפשר סחר וממכר בנכסיו 
הציבוריים. המאבקים הציבוריים על חוף פלמחים ותמלוגי הגז הוכרעו בניצחון ציבורי 
אדיר והוכיחו שאי צדק סביבתי יכול להפוך לצדק סביבתי. יש לזכור כי חלק ניכר 
מהכשלים והליקויים המובאים כאן עדיין ניתנים לשינוי ועל ממשלת ישראל והעומד 
בראשה מוטלת החובה לתקן את הליקויים, להפיק את הלקחים ולעצור את המרוץ 

להפרטת משאבי הטבע.
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ים המלח, המועמד בימים אלו לתחרות 7 פלאי עולם, הוא אחד מאוצרות הטבע המרהיבים והייחודיים בישראל 
ובעולם כולו. הים מכיל הרכב מינראלים ייחודי רק לו ושוכן בנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ, דבר שמקנה 
לו תכונות נדירות. אלפי תיירים נוהרים מידי שנה אל המקום הנמוך בעולם, ונהנים מסגולותיו הייחודיות של ים המלח 
ומנופי הבראשית באזור. לצד זאת, ים המלח מצוי במצב של דרדור מתמשך וחוסר יציבות לנוכח ירידת מפלס מי 

הים באגן הצפוני ביותר ממטר אחד בכל שנה. 

ההפרטה

מפעלי ים המלח שואבים מים מהאגן הצפוני של ים המלח לצורך הפקת מינרלים ובפרט לצורך תעשיית האשלג. 
לצד חלקן של מדינות האזור ופעילות מפעלי האשלג בצד הירדני בנסיגת מפלס ים המלח, חלקם של מפעלי ים 
המלח בירידת המפלס מסתכם בכ-20% מירידת המפלס הכוללת על הנזקים העקיפים הנלווים לכך )בולענים, פגיעה 

בתשתיות, הרחקת חוף הים(. 

כיום, מפעלי ים המלח אינם מפצים את מדינת ישראל בגין פגיעה זו בים המלח. בנוסף, מפעלי ים המלח מתכננים 
להקים בריכת אידוי נוספת לצרכי הפעילות התעשייתית שלהם )בריכה מספר 6( אשר עתידה להחריף את מגמת 

ירידת המפלס באגן הצפוני.

באגן הדרומי של ים המלח שוכנת בריכת אידוי מספר 5 של המפעלים, אשר קולטת את המים הנשאבים מהאגן 
הצפוני, לחופיה של בריכה זו שוכנים בתי המלון בים המלח. לקיומה של בריכה זו תועלת תיירותית, אולם אופן תפעול 
הבריכה על ידי המפעלים גורם לעליה מתמדת של מפלס המים בה, מאיים על תשתיות התיירות וגורם לנזקים נוספים.

הכשל

הניצול האינטנסיבי של ים המלח על ידי המפעלים הינו תולדה של חוק זכיון ים המלח משנת 1961, אשר מאפשר 
באופן מפורש למפעלי ים המלח "להרחיב, לשנות, להחזיק ולהרוס בים המלח ומתחתיו כל עבודות.." .

הרגולטור

עם הפרטת מפעלי ים המלח בשנות ה-90 מדינת ישראל הכפיפה את המפעלים לחוק התכנון והבניה, אולם היא 
לא השכילה לשנות את חוק הזכיון באופן אשר יגביל מלכתחילה את הפגיעה באגן הצפוני של ים המלח הנוצרת 

כתוצאה מפעילות המפעלים. 

יתרה מכך, בעת ההפרטה לא שונה גובה התמלוגים הקבוע בחוק הזכיון, אשר עומד על 5%, על מנת להבטיח כי 
הציבור ייהנה מהזיכיון שהוענק לחברה לעשות שימוש במשאב זה. 

בנוסף, שרי האוצר והפיתוח באותה עת התחייבו בפני מפעלי ים המלח על הפחתת גובה התמלוגים הקבוע בחוק 
הזיכיון אשר עמד על 10% מעל כמות ייצור של מליון טון אשלג בשנה, בתמורה לאי קיום סעיף 17 לחוק הזכיון על 
ידי המדינה. מהות ההתחייבות הינה שעד שנת 2010 לא תוכל הממשלה לתבוע תמלוגים בגובה 10% וכי החל משנת 
2010 ניתן יהיה לדרוש תמלוגים בגובה זה רק על כמות ייצור העולה על 3 מליון טון אשלג בשנה. יש לציין כי לפי 

מסמך המדיניות של תמ"א 13, מפעלי ים המלח מייצרים כ-3.5 מיליון טון אשלג ומוצריו בשנה.

מה ניתן לעשות?

אדם טבע ודין פועלת:

לחיוב מפעלי ים המלח לממן את החלק הארי של עלות הטיפול למניעת עלית מפלס המים בבריכה 5 כתוצאה  -
מהצטברות המלח בבריכה, אשר הינו תוצר הלוואי של תהליך ייצור המינראלים של המפעל.

לחיוב מפעלי ים המלח לצמצום הנזקים שנגרמים על ידם לאגן הצפוני ולהשתתף בעלות שיקום האגן הצפוני של  -
ים המלח בהתאם לחלקם ביצירת הנזק.

למניעת הרחבת הפגיעה באגן הצפוני באמצעות הקמת בריכת אידוי נוספת, בריכה 6. -

להגדלת גובה התמלוגים המשולם בגין המינראלים המופקים מים המלח לטובת קופת המדינה.  -

ים המלח
אוצר הטבע בשירות תעשיית האשלג

הופרט

שם פרטי ים המלח

שם משפחה אחד מאוצרות הטבע המרהיבים והייחודיים בישראל ובעולם כולו

מצב אישי לצד חלקן של מדינות האזור ופעילות מפעלי האשלג בצד הירדני 

בנסיגת מפלס ים המלח, הפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח בצד הישראלי 
גורמת לכ-20% מנסיגת מפלס ים המלח

מהות ההפרטה חוק זכיון ים המלח משנת 1961 מתיר למפעלי ים המלח 

שבשליטת כימיקלים לישראל להפיק מינרלים מים המלח לצרכי הפעילות 
התעשיתית

האחראי משרדי האוצר והתמ"ת הממונים על ביצועו של חוק הזכיון והמשרד 

להגנת הסביבה ומשרד התיירות האחראים על ההגנה על איזור טבע ייחודי זה
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ההפרטה

המצוק החופי של ישראל נמצא בתהליך בלייה מתמשך, אך המדינה והרשויות המקומיות טרם נקטו בפעולות 
משמעותיות למיגונו מזה כשני עשורים, זאת, על אף שמדובר בסביבה החופית, שהינה רגישה מאין כמוה ויש חשיבות 

לאומית להגנה עליה ועל הנגישות הציבורית אליה.

בסוף שנת 2010 החליטה המועצה האזורית עמק חפר על הקמת מיגון למצוק באזור חוף בית ינאי. 

המועצה עשתה זאת בלא היתרים חוקיים, בניגוד לחקיקה הראשית ולתכניות השונות החלות על השטח, בלא להיוועץ 
עם הגורמים המדינתיים האמונים על הנושא, בלא כל חוות דעת הנדסית-סביבתית, ובאמצעות "הפרטת" סמכותה 

לוועד היישוב בית ינאי על מנת שתושבי היישוב יממנו את העבודות שאמורות להיות בסמכותה של המועצה.

התוצאה הינה מיגון לא מקצועי אשר החל להתמוטט בעצמו ולסכן את העוברים והשבים, פגיעה בסביבה החופית 
הרגישה ובמצוק עצמו, וחמור מכל אלה – כשליש משטחו של החוף לרגלי המצוק נגזל מהציבור לטובת הקמת ההגנה 

הבלתי חוקית לכאורה והבלתי מקצועית, ובנקודות מסוימות החוף אף נחסם לחלוטין למעבר הציבור. 

הכשל

המועצה האזורית עמק חפר והועדה המקומית, נדרשו על ידי מוסדות התכנון להכין תכנית מפורטת להגנה על המצוק 
כבר לפני כ-6 שנים )!(, אולם תכנית כזו טרם הוגשה עד עצם היום הזה. למעשה, באוזלת ידה לפעול על פי הוראות 
מוסדות התכנון ורשויות המדינה, המועצה האזורית עמק חפר תרמה במו ידיה להיווצרות המצב המסוכן, אשר חייב 

לשיטתה, פעולה מיידית ועוקפת הליכי רישוי ותכנון.

הרגולטור

עבודות המיגון בחוף בית ינאי, שהינן עבודות עתירות ממון, מומנו על ידי תושבים פרטיים המתגוררים בסמוך לשפת 
המצוק. בעתירה שהגישה "אדם טבע ודין" ותידון בקרוב בבית המשפט המחוזי תעלה הטענה כי המועצה האזורית 
עמק חפר העבירה את הסמכות לביצוע העבודות לתושבי בית ינאי, על הנטל הממוני הכרוך בהפעלתה של סמכות 
זו. ניתן לראות בהעברה זו, כהפרטה של סמכות המועצה האזורית לשמור על המצוק ועל בטחון הציבור והעברתה 
לידיים פרטיות. פעילותם של גורמים פרטיים, בעידוד המועצה האזורית עמק חפר ובאמצעות היתר בלתי חוקי 
לכאורה, השפיעה על המרחב הציבורי ופגעה ביכולתו של הציבור הרחב ליהנות באופן מלא וראוי מהשימוש בחוף 

בית ינאי, שהינו מהחופים הפופולאריים והמתויירים בארץ.

מה ניתן לעשות?

עמותת "אדם טבע ודין" הגישה עתירה מינהלית בדרישה לבטל את ההיתר שניתן לביצוע העבודות בשל אי-חוקיותו, 
לשקם את השטח ולהחזיר את הנגישות הציבורית המלאה לחוף בית ינאי ולקבוע כי הגנות מיידיות לחיזוק המצוק 

יעשו בדרך התכנונית המקובלת והחוקית. 

שי פופר
צילום: 

מצוק בית ינאי
התושבים נתנו כסף למיגון המצוק, חלקים 
נחסמו למעבר הציבור מרצועת החוף 

הופרט

שם פרטי חוף בית ינאי

שם משפחה מרצועות החוף הפופולאריות והיפות בישראל

מצב אישי כשליש משטחו של חוף בית ינאי נגזל מהציבור לטובת הקמת הגנה 

למעבר הציבור. בלתי חוקית ובלתי מקצועית למצוק. בנקודות מסוימות החוף אף נחסם לחלוטין 

מהות ההפרטה השלטון המרכזי והמקומי מגלגלים ביניהם את האחריות לטיפול 

במיגון מצוק הכורכר המצוי בהליך התמוטטות, ובחלל שנותר, אזרחים פרטיים מבצעים 

ומממנים פעולות מיגון ללא מתן משקל מספק לאינטרסים הציבוריים והסביבתיים
האחראי המועצה האזורית עמק חפר

הפרטת משאבי הטבע | 9 8 | הפרטת משאבי הטבע



הכניסה המרכזית לגוש דן מכיוון מזרח נעשית דרך כביש 1. כניסה זו זכתה בשנים האחרונות לתואר המוצדק "הפקק 
של המדינה". טורי מכוניות משתרכים בכביש זה לאורך קילומטרים רבים, לעיתים ממחלף בן שמן, עוד לפני לוד. 
העומס נמשך משעות הבוקר המוקדמות בכל יום עבודה, וגם כאשר אין המדובר בפקק ממש אלא רק בהאטה, עדיין 

התוצאה היא אובדן של אלפי שעות עבודה וזיהום אוויר כבד.

הכשל

הסיבה העיקרית לקיומו של פקק זה הינה העובדה שלרשות העובדים והמבקרים הרבים המבקשים להיכנס לגוש 
דן לא עומדת מערכת יעילה ומספקת של תחבורה ציבורית.

גם בכניסה לגוש דן מכביש 1, במקום לפתור את בעית הגודש בדרך של מתן עדיפות מוחלטת לתחבורה הציבורית, 
בחרה המדינה לסלול נתיב שבו אמנם יכולים אוטובוסים ומוניות שרות לנסוע בחינם, אך רוב הנוסעים בו הם בעלי 

רכב פרטי, שמוכנים לשלם כדי לקצר את זמן הנסיעה.

ההפרטה

במקום לקבוע שהנתיב יהיה מיועד באופן בלעדי לשימוש של כלי רכב ציבוריים, ולכל שימוש אחר שיוכל להביא 
לכניסה לגוש דן של יותר אנשים עם פחות רכבים )משמע, רכבים עם מספר נוסעים(, דבר שניתן לביצוע רק כאשר 
המדינה מתפעלת את הנתיב הזה כתשתית ציבורית לכל דבר, הוצא הפרויקט למכרז חיצוני בו זכתה חברת שפיר 

ולנתיב נוספה האפשרות לכניסת כלי הרכב הפרטיים, שהם היום רוב כלי הרכב העוברים בו. 

הרגולטור

'אדם טבע ודין' נאבקה להוספת תחנת רכבת בתחילת הנתיב, בצמוד לחניון הגדול, כך שכל המעוניין להגיע למקומות 
שונים בארץ יוכל להשאיר שם את רכבו ולנסוע בקלות ובנוחות ברכבת. המאבק הצליח בתחילה לאחר שועדת תכנון 
קבעה שאין להפעיל את החניון בטרם תוקם תחנת הרכבת. אולם המדינה הגישה תכנית חדשה שכל מטרתה הייתה 

לבטל את התנאי הזה, ולאחר שהתנאי בוטל כבר לא ברור היום מתי ואם בכלל תוקם תחנת רכבת לצד החניון. 

הנתיב במתכונתו הנוכחית מעודד כניסת כלי רכב נוספים לגוש דן, אלפים ביום, שבתמורה לאגרה נכנסים לעיר 
בקלות ובנוחות, בעוד שהאינטרס של המדינה אמור היה לשכנע כל אדם להשאיר את רכבו בבית.שימוש כלי הרכב 
הפרטיים בנתיב מתחייב מהפרטתו, שהרי כלי רכב אלו הם שמבטיחים את רווחי הזכיין הפרטי ואת החזר הוצאות 

ההקמה של הנתיב. 

החלופה שהציעה "אדם טבע ודין" היתה שהנתיב יהיה נתיב אגרה רגיל, ללא גדר הפרדה ומנגנון גביה אלקטרוני 
מסובך, אך עם אכיפה יעילה של מצלמות ושוטרים, כפי שנעשה בעולם. בנתיב זה היו מורשים לנסוע כל כלי הרכב 
הציבוריים לסוגיהם, אך רכב עם נהג בודד בשום מקרה לא היה מורשה להיכנס לנתיב זה. המדינה הייתה אמורה גם 
להקים אתר אינטרנט שיכול לאפשר לנהגים לתאם הסעות משותפות מהיעד או מהחניון הגדול. גם כל האוטובוסים 

שנכנסים לנתיב היו אמורים לאסוף נוסעים מהחניון ללא תשלום. 

פרויקט כזה, שיבוצע על ידי המדינה, לא אמור היה להיות יקר באופן משמעותי, ותועלתו לציבור הייתה רבה פי כמה 
מהפרויקט שבוצע בסופו של דבר. הוא היה מפחית באופן משמעותי את מספר כלי הרכב הנכנסים לגוש דן, תוך 
הגדלת מספר בני האדם הנכנסים אל העיר. אלא שהמדינה בחרה בהפרטה, על הרווח קצר המועד שהיא מביאה, 

וכך פגעה באינטרס הציבורי ובאיכות הסביבה לאורך זמן.

מה ניתן לעשות

כיום, לאחר שנתיב כבר הוקם במימון פרטי, המעבר להפעלתו במתכונת הציבורית שהוצעה יהיה כמובן הרבה יותר 
קשה. כל שינוי בתנאי התיפעול יגרור בהכרח דרישות פיצוי מופלגות של הזכיין. עדיין, נכון יהיה לפצות את הזכיין, 

ולהפוך את הנתיב לנתיב ציבורי לכל דבר. אלא שהיה הרבה יותר חכם וזול לעשות זאת מלכתחילה. 

כביש 1
נתיב אגרה במקום רכבת

הופרט

שם פרטי כביש 1, הכניסה לת"א - הנתיב המהיר

"הפקק של המדינה" שם משפחה ציר התחבורה הראשי של מדינת ישראל - 

מצב אישי אחד מקטעי הכבישים הפקוקים בארץ, בעיקר כתוצאה מהעובדה 

שלרשות המבקשים להיכנס לגוש דן לא עומדת מערכת יעילה ומספקת של תחבורה 
ציבורית

ציבורית שישמש גם כנתיב אגרה מהות ההפרטה המדינה מפריטה את הסלילה והתפעול של נתיב נוסף לתחבורה 
האחראי משרד התחבורה, משרד האוצר
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השם "חולות סמר" מתייחס לדיונת החול הטבעית האחרונה בערבה, המהווה את גוש החולות המשמעותי האחרון 
שנותר בערבה כולה, וכיום נותר ממנו רק שליש משטחו המקורי, לאחר שרוב הדיונות נהרסו ע"י כרייה, שפכי תעשייה 

וחקלאות. 

דיונות החול, מלבד היותן בעלות ייחוד עולמי, הנובע מהתנאים הייחודיים של היווצרותן, מתייחדות גם במספר מינים 
נדירים שאת חלקם לא ניתן למצוא במקומות אחרים בארץ. מדובר בדיונה המצויה כ- 20 דקות נסיעה מאילת ויש 

בה גם ערך תיירותי לא מבוטל שניתן ליהנות ממנו ללא תשלום. 

ההפרטה והכשל

מנהל מקרקעי ישראל מתעקש כי בחולות סמר תתבצע כרייה של החול לטובת משק הבניה והסלילה, זאת למרות 
שדיונת סמר אינה מהווה מקור משמעותי לחומר גלם. הדיונה יכולה לספק את צרכי המשק לשנים בודדות בלבד. 
לאחר שחול הדיונות ייגמר, יצטרכו הרשויות למצוא פתרון אחר עבור משק הבנייה באילת. כלומר, ייאלצו לשנע חול 

מדימונה ולעשות שימוש בחול מחצבה, כפי שנעשה כיום. 

במהלך דיון בבג"צ שהגישה 'אדם טבע ודין' בעניין, פנו השופטים אל נציג המדינה והקבלן והציעו להם להגיע לפשרה 
במסגרתה, עבודות הכרייה יתחילו באזור שלא יפגע בדיונה כדי שבמקביל יעשה מאמץ להציל את השטחים שנותרו.

הרגולטור

לאור העובדה שישנן חלופות הגיוניות שנבדקות בימים אלה ממש, ושאיש אינו יודע במדויק מה הפוטנציאל שלהן, 
לא ברור מדוע מנהל מקרקעי ישראל )ממ"י( מתעקש לקדם את ביצוע הכרייה. תמיהה זו מתחזקת לאור נכונותו 
המבורכת של הקבלן הזוכה במכרז לוותר על זכויות הכרייה, במידה שממ"י תימנע מחילוט הערבות בסך מיליון 

שקלים אותה הפקיד לצורך המכרז. 

מה ניתן לעשות?

בזכות פנייתה של אדם טבע ודין צפוי להתקיים בסוף חודש יוני 2011 דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בו ידונו כלל 
הגורמים הרלוונטיים בעתידם של חולות סמר. אדם טבע ודין אף פנתה בנושא לשר להגנת הסביבה ומצפה כי במידת 
הצורך הוא יוביל מהלך בממשלה לטובת הצלת חולות סמר. בנוסף, ארגוני הסביבה יצאו בקמפיין ל"קניית החולות" 

על ידי הציבור.

חולות סמר
מדוע מנהל מקרקעי ישראל מתעקש 

להפוך את הדיונה האחרונה בערבה 
לחומר גלם נדל"ני?

הופרט

שם פרטי חולות סמר

שם משפחה דיונת החול הטבעית הגדולה האחרונה בערבה

מצב אישי מנהל מקרקעי ישראל מוכר את הדיונה הייחודית ליזם פרטי, על מנת 

שיכרה בחולות למטרות בנייה בעיר אילת. כריית החול תגרום נזק בלתי הפיך לדיונה 

ולמערכת האקולוגית הייחודית המתקיימת בזכותה

בטון בעיר אילתמהות ההפרטה דיונת החול הנדירה תימכר לכל המרבה במחיר ותהפוך לקירות 
האחראי מנהל מקרקעי ישראל
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במהלך שנות התשעים קידם קיבוץ געש תכנית להרחבת שטח המגורים של הקיבוץ במטרה ליישב בה, או לפחות 
כך נאמר, את דור ההמשך של הקיבוץ. מדובר בשטח חקלאי פתוח הצופה לים בן כ- 30 דונם בדרום מערב הקיבוץ, 
ממש סמוך למצוק החופי, ולדרך הגישה לחוף געש ולגן הלאומי הפופולרי "חוף השרון". בשנת 2000 אושרה התכנית 

להקמת 120 יחידות דיור במקום.

הכשל וההפרטה

למרות שהתכנית נועדה לכאורה לפתור מצוקת דיור בקיבוץ געש, זמן קצר לאחר אישור התכנית מכר הקיבוץ את 
הקרקע ליזמים פרטיים, ומאז החלו נסיונות מתמשכים להקים במקום שכונה מסוגרת. בין היתר, בוצעו בשטח עבודות 
בניה בלתי חוקיות להגבהת מפלס הקרקע, על מנת שכל התושבים במתחם היוקרתי ייהנו מנוף לים. הקירות וההגבהה 
יצרו הפרדה בין שטח הקיבוץ לשטח השכונה. כל זאת נעשה בתמיכת הועדה המקומית חוף השרון, אשר אישרה 

תכניות בינוי חורגות, ואף ניסתה, ללא הצלחה, לקדם תכנית שתאפשר הקמת 30 בריכות פרטיות.

הפגיעה במרחב החופי עבור ציבור כה מצומצם הינה סוג של הפרטה – כמו כפרי הנופש ומבני המגורים הפרטיים – כל 
פיתוח בחופי הים מקטין עוד יותר את אפשרויות הנופש של הציבור ואת הנגישות לחופי הים. אדם טבע ודין נאבקת 

מזה שנים בפיתוח מסוג זה, אשר מדרדר את איכות המרחב הציבורי ומעמיק את הפערים בחברה.

הרגולטור

למרות שניסיונות בלתי חוקיים אלה סוכלו פעם אחר פעם, הועדה המקומית המשיכה בעידוד היוזמות הפרטיות 
ואילו הועדה המחוזית לא הצליחה לבטל את התכנית על אף שזו כבר איבדה כל הצדקה לקיומה, ולמרות החשש 

הכבד כי התכנית אושרה תוך טעות בנוגע למצוקת הדיור בקיבוץ. 

בנובמבר 2006 רכשה את הקרקע חברת צוקי ארסוף בע"מ תמורת 30,000,000 ₪. לאחר מכן נעשה ניסיון נוסף 
לשווק את הקרקע כשכונת יוקרה מסוגרת. פניות 'אדם טבע ודין' ומפלגת הירוקים בעניין זה שכנעו את הועדה 
המחוזית להורות על תכנון מחדש של השטח ולהשיבו לייעודו המקורי לחקלאות. החלטה זו הובילה את הפרשה 
אל כתלי בית המשפט, כאשר בסופו של יום הגיעה המדינה להסדר עם היזמים, לפיו ייקבעו תנאים שונים, שנועדו 
למנוע מן השכונה החדשה להיות מסוגרת ומבודלת, אלא חלק ממרקם הקיבוץ. במסגרת זו, נתנה הועדה אישור 
בדיעבד לעבירות הבניה שבוצעו בשטח, שכבר כיום יוצרות הפרדה משמעותית בין השכונה המתוכננת לבין סביבתה. 

מה ניתן לעשות?

המאבק למניעת הקמת השכונה אמנם לא נשא פרי בעקבות נכונות המדינה להגיע להסדר עם היזמים, אולם הלחץ 
שהפעילה אדם טבע ודין הוביל לקביעת תנאים שאמורים למנוע בידול של השכונה מסביבתה, נוסח היישוב ארסוף. 

אדם טבע ודין תמשיך לעקוב ותוודא כי תנאים אלה ייאכפו בפועל. 

געש על הים 
כיצד הפכה "מצוקת דיור" בקיבוץ געש 

לשכונת יוקרה ליד הים?

שם פרטי שטח פתוח על גבי המצוק החופי הצמוד לקיבוץ געש

שם משפחה חלק מרצועת החוף של מדינת ישראל, אשר הולכת ומתכלה 

לטובת תשתיות, נמלים, מתקני תעשייה, תיירות, בנייה פרטית ועוד

שהוגדר כשטח חקלאי פתוחמצב אישי שכונת יוקרה תוקם בסמוך לחוף הים ובצמוד לגן לאומי, באזור 

פתוח לטובת הציבור הרחבמהות ההפרטה בנייה של שכונת יוקרה בשטח צמוד חוף שאמור היה להישאר 

האחראי קיבוץ געש והוועדה המקומית חוף השרון

הופרט

צילום: דרור עזרא
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'עמק ססגון' הינו פנינת נוף מדברית בתולית בסמוך לפארק תמנע. מלבד ייחודו הנופי, שימור העמק חשוב במיוחד 
היות ולא ניתן למצוא באזור אתרי ביקור אחרים שאינם בתשלום, או שלא הוחרבו במהלך עבודות הכרייה המאסיביות 

שבוצעו בתמנע לאורך השנים. 

ההפרטה

בשנת 2006 אושרה תכנית להקמת פרויקט מלונאות עצום בלב עמק ססגון, אשר אם תמומש, תביא לגזילתו של 
העמק מן הציבור ולפגיעה בלתי הפיכה בערכו הנופי והסביבתי. מדובר בפרויקט שתוכנן להשתרע על פני שטח בן 

300 דונם ולכלול מספר מתחמי מלונאות, מרכז כנסים ונהר מלאכותי.

הכשל

בשנת 2008, בטרם עלה בידי יזמי הפרויקט לממש את הבניה, גילתה אדם טבע ודין כי התכנית אושרה באופן בלתי 
חוקי, תוך סתירה לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 ולתכנית המתאר המקומית. בעקבות עתירתה של אדם טבע ודין 
בעניין זה, קבע בית המשפט המחוזי כי התכנית אושרה "תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק" והורה לוועדה המחוזית 

לדון מחדש בתכנית. 

באוקטובר 2010 פורסם מסמך סביבתי אובייקטיבי אשר קבע באופן נחרץ כי תהיה זו טעות חמורה להמשיך בהליך 
האישור של התכנית באתר המקורי, והמליץ על הקמת המלון באתר חלופי שנמצא מתאים. 

ראוי לציין, כי השטח העצום )כ- 300 דונם( נמכר ליזם ע"י ממ"י תמורת כ- 500,000 ₪, סכום שאינו מאפשר אפילו 
רכישת דירה קטנה במרכז הארץ. בנוסף, מרכז ההשקעות של משרד התמ"ת אישר מענק בסך 72,000,000 ₪ שנועדו 
לסייע ליזם במימון הפרויקט, על אף המחיר הסביבתי, ועל אף שבאותה עת היה ידוע כי הפרויקט נגוע באי חוקיות.

גם כיום, למרות שהסתבר כי יזם הפרויקט אינו עומד בתנאים הנדרשים לקבלת המענק, משרד התיירות מסרב לבטלו, 
וממשיך לשמור את הכספים לטובת הפרויקט במקום לייעדו למען צרכים ציבוריים אחרים. 

הרגולטור

 ההחלטה בנוגע לעתידו של עמק ססגון נתונה בידי הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הדרום. הכרעתה צפוי 
להתקבל במהלך החודשים הקרובים. 

מה ניתן לעשות

אדם טבע ודין הגישה לוועדה המחוזית חוות דעת מקצועית בה מוסבר מדוע מבחינה סביבתית, תכנונית ומשפטית, 
אפשר וראוי להימנע מהקמת הפרויקט בעמק ססגון. בנוסף, הגישה אדם טבע ודין עתירה לבג"ץ בדרישה שהמדינה, 

תימנע מסבסוד פרויקט כה פוגעני סביבתית בסכום אסטרונומי של 72,000,000 ₪. 

עמק ססגון
מי ירוויח מהפיכת העמק הבתולי בלב 

המדבר למתחם מלונאות ראוותני?

הופרט

שם פרטי עמק ססגון

שם משפחה פנינת נוף מדברית בתולית בסמוך לפארק תמנע

מצב אישי באזור זה מקודמת תוכנית על שטח בן 200 דונם הכולל מתחמי מלונאות, 

מרכז כנסים ונהר מלאכותי, שיגרמו לנזק עצום ובלתי הפיך לנופי הבראשית של האזור

מהות ההפרטה גזילת השטח האחרון בבקעת תמנע שנותר פתוח לציבור הרחב 

ללא תשלום, לטובת קומפלקס מלונאות מגודר של קבוצת איגרא
האחראי מנהל מקרקעי ישראל
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הכנרת היא אגם המים המתוקים היחיד בישראל המשמש לנופש. ככל שהשנים עוברות והציבור במדינה גדל, הולך 
וגובר הלחץ לשימוש בכנרת כמרחב לנופש ציבורי לעומת רצון של יזמים ואחרים, כמו גם של היישובים הקיימים, 

לגדול ולפתח, תוך הפקת רווחים, מאותו מרחב.

ההפרטה והכשל

הפרטת המרחב הציבורי של חופי הכנרת מתרחשת זה עשרות שנים – אם על ידי המועצות המקומיות שנואשו 
מהעלויות הגבוהות של תחזוקת החופים ושיווקו אותם כזכיונות למפעילים פרטיים ואם על ידי מינהל מקרקעי 

ישראל שאמור להיות שומר הקרקעות הציבוריות, אבל מעדיף לשווק חלקים מחופי הכנרת ליזמים פרטיים. 

בכנרת אושרו תכניות פוגעניות מבחינת הציבור ומבחינת הסביבה - תכניות שמאפשרות ייבוש חלקים גדולים של 
החופים עבור מלונאות או אטרקציות וכן מספר לא מבוטל של תכניות מקומיות שאישרו הקמת כפרי נופש, אשר 
כוללות יחד כ-12,000 יחידות אירוח הנוספות לקיימות. פיתוח זה עלול לחסום באופן משמעותי את הגישה הציבורית 
החופשית לחופים, להקטין את שטחם ולשנות את הנוף הפתוח של הכנרת לנוף אורבני, עם גדרות, בינוי רב, תשתיות 
וכבישים. מובן כי המערכת האקולוגית המקרטעת שנותרה בכנרת גם היא בסכנה, כמו גם איכות מי השתיה של כולנו, 

אשר הכנרת מהווה מקור לאספקתם.

לדוגמא, מצפון לטבריה יובש בשנה האחרונה שטח ועליו מוקם מלון, חלקו לדירות נופש, מתוקף תכנית שאושרה 
עוד בשנות ה-90. בחוף אשלים, ליד כורסי, החוף היחידי המתאים לגלישה מקצועית, שיווק המינהל את הקרקע 
לכפר נופש בצמוד לגן לאומי, פיתוח פרטי שיחסום את המבט לאגם ויקשה עד מאד את הגישה לחוף, שספק אם 

תישמר אף היא.

הרגולטור

התכניות התקפות מכילות פיתוח בכל חלק מהכנרת – בחלקה הצפוני והמזרחי מאושרים עוד כפרי נופש, מעגן ומרכז 
נופש ובידור. גם בתחומה של טבריה ניתן לייבש שטח נוסף למלונאות. כל עוד אין מבטלים תכניות אלו, עלול מינהל 

מקרקעי ישראל ליזום שיווק נוסף של פיתוח פוגעני מבלי שלציבור תהיה אפשרות לשנות זאת.

מה ניתן לעשות

יש לקדם תכנית כוללת ולפעול הן באופן ציבורי והן באופן מקצועי בתוך מערכת התכנון, כנגד יוזמות בלתי ראויות 
של מינהל מקרקעי ישראל לשווק שטחים להקמת כפרי נופש שכבר מאושרים, ולהעלות את ערך הכנרת וחופיה 
בעיני הציבור כולו. בנוסף, על איגוד ערים כנרת שהוקם לשם ניהול הכנרת, לרבות הסדרת הנגישות הציבורית אליו, 

ומקבל תקציב מהמדינה, לפעול להנמכת העלויות המוטלות על הציבור בכל הנוגע להנאה מחופי הכנרת.

צילום: דרור עזרא

הכנרת
כיצד הופך האגם הלאומי לשטח סגור, 

אורבני ומוקף גדרות

הופרט

שם פרטי חופי הכנרת
שם משפחה האגם הלאומי של מדינת ישראל

מצב אישי אגם המים המתוקים היחיד בישראל, המשמש מוקד משיכה והנאה 

נופש על ידי גורמים פרטייםלציבור הרחב. הכנרת מצויה תחת סכנה מתמדת של פיתוח מיזמי תיירות וכפרי 

מהות ההפרטה תכניות ישנות שאושרו לפני שנים רבות כוללות זכויות בנייה 

רבות בחופי הכנרת ליזמים פרטיים, אשר מצמצמות את שטח החוף שנותר פתוח 

לציבור, פוגעות באגם, ומשנות את נופה הפתוח של הכנרת לנוף אורבני, מגודר ומבונה

האחראי המועצות המקומיות, מנהל מקרקעי ישראל
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ההפרטה

.IEI  בימים אלו מקודם השלב הראשון של פרויקט להפקת דלקים מפצלי שמן בחבל עדולם על ידי חברת 
ההפקה מיועדת להיעשות באמצעות חימום תת הקרקע לכ-300 מעלות במשך כשנה עד שנתיים ועל ידי כך הפיכת 

חומר הגלם לנפט נוזלי ולגז. 

הכשל

הרישיון לביצוע הפרויקט ניתן ללא תכנית, מבלי שנערך תסקיר השפעה על הסביבה ובניגוד להוראות חוק התכנון 
והבניה, זאת על אף שמדובר בשיטת הפקה ניסיונית, כאשר כבר כיום ברור שתהיה בעלת השפעה ניכרת על איכות 
האוויר באזור ובכלל, בין היתר כתוצאה מכך שככל הנראה תידרשנה שתי תחנות כח חדשות לשם ייצור האנרגיה 
שתשמש להפקת הדלקים. כמו כן תיתכן פגיעה פוטנציאלית במי התהום וכן, כלל לא ידוע מה תהיה השפעתו של 

תהליך הפקת הדלקים, הכולל גם טיפול, אחסון ושינוע של חומרים מסוכנים. 

במסגרת הפרויקט, יוצבו בחבל עדולם מתקנים לחימום תת הקרקע, מתקני קידוח ושאיבה, מתקני טיפול בתוצרי 
המיצוי, מיכלי אחסון לחומרים מסוכנים, מערכת צינורות לאיסוף הדלקים, מתקני ניטור ועוד. כל זאת בחבל ארץ בעל 
ייחודיות אקולוגית ונופית-סביבתית המשמש בית ליערות נרחבים, מיני צמחיה ובעלי חיים מגוונים, שמורות טבע, 
פארקים, גנים לאומיים ושטחים חקלאיים. יש לציין כי שטח חבל עדולם מיועד לתיירות כפרית ומועמד להכרזה 

כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו וכמתחם ביוספרי. 

הרגולטור

אין כיום במדינת ישראל הסדר חוקי המתאים להפקת דלק מפצלי שמן, ולכן לצורך אישור המיזם בעדולם נתן 
משרד התשתיות רישיון מכוח חוק הנפט, אשר אינו חוק ייעודי להפקת דלקים בשיטות שאינן קונבנציונליות כגון זו 

המתוכננת בעדולם. 

תוצרי ההפקה הצפויים מפצלי השמן הינם דלקים הדומים לנפט, אך בעלי שיעורי גפרית גבוהים אף יותר מנפט. 
כמו כן, תהליך הפקת הדלקים מפצלי שמן יפלוט לאוויר גזים שונים אשר עלולים לגרום לזיהום אוויר כבד. במסגרת 

הפרויקט, שואף היזם להפיק 50,000-300,000 חביות נפט ביום. 

מה ניתן לעשות:

כיום תלויה ועומדת עתירה לבג"צ שהגישה אדם טבע ודין כנגד משרד התשתיות בדרישה לבטל את מתן הרישיון 
ולחילופין במידה והרישיון ישאר בתוקפו, לחייב את יזם התכנית להכין תכנית מתאר מפורטת הכוללת תסקיר השפעה 

על הסביבה והעומדת בתנאי התמ"א החלות על השטח המיועד.

פצלי השמן
מהטוסקנה של ישראל לאזור תעשייה כימי

הופרט

שם פרטי חבל עדולם

שם משפחה חבל ארץ בעל ייחודיות אקולוגית ונופית-סביבתית אשר מיועד 

לתיירות כפרית ומועמד להכרזה כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו

ל-300 מעלות צלזיוסמצב אישי באזור זה מקודם פרויקט להפקת נפט באמצעות חימום הקרקע 

מהות ההפרטה חוק הנפט המיושן משנת 1952 מעניק לממונה על ענייני הנפט 

סמכות למתן רישיון להפקת נפט באופן בלעדי והחלטת הממונה למתן היתר לחברת 

האחראי משרד התשתיותעל הסביבהIEI לביצוע שלב א' של הפרויקט ללא הכנת תכנית מפורטת וללא תסקיר השפעה 
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גביית תשלום בכניסה לחופים

בחופים הפתוחים המעטים שנותרו לרחצה ולנופש קיימת בעיה של מתן יד חופשית לרשויות המקומיות לנהל את 
החופים אשר בתחום שיפוטן. הרשויות נוקטות ביוזמות פוגעניות של סגירת חופים בתשלום, עשיית אי צדק חברתי על 

ידי אפליית התושבים "המקומיים" ומסחור החופים. 

ב-2005 הדגישה אדם טבע ודין בג"צ כנגד תשלום בחופים וזכתה. כיום, מחויבות הרשויות שרוצות לגבות תשלום להוכיח 
כי קיימים חופים אחרים בחינם, כי קיימת חנייה חופשית בסמוך לחוף וכי החופים שבתשלום מספקים אטרקציות מעבר 
לשירותים הבסיסיים של שרותי הצלה, מים ושרותי חוף. מאז פסיקה זו, רק 10 חופים קבלו רשות לסגור את שעריהם 

בפני הציבור הרחב.

רשות הטבע והגנים הלאומיים:

גביית התשלום נעשית ב62 אתרים מתוך 280 האתרים עליהם אחראית הרשות ורבים מהם הינם אתרים פופולאריים, 
הקרובים לריכוזי אוכלוסיה ומשמשים כפארקים לנופש, בצד ערכי הטבע או המורשת המצויים בהם. בנוסף, ישנם 
אתרים, אשר התשלום בהם גבוה ביותר, כמו בקיסריה או במצדה, ומהווה חסם של ממש בפני מגזרי החברה המוחלשים. 

החובה להקצות משאבים על מנת להבטיח את הזכות לגישה חופשית לשמורות הטבע מוטלת על המדינה. 

המרחב הציבורי חייב להיות פתוח לכולם ונגיש לכל מגזרי החברה באופן שוויוני. גביית תשלום בכניסה לאתרי הנופש, 
כמו גם גידור סביבם מהווים חסם בפני הציבור, בייחוד בפני הציבור דל האמצעים ומפחיתה את כח המשיכה שלהם 

בעיני הציבור כולו.

הגישה למשאבי הטבע: לא שילמת לא נכנסת

עמדת אדם טבע ודין: קריטריונים לסגירת שמורות וגביית תשלום

* ניתן לגבות תשלום רק בשמורות בהן נדרשת הגנה מיוחדת וחריגה על אוצרות טבע רגישים במיוחד. 
כך לדוגמא מוצדקת גביית תשלום במערת הנטיפים, שההגנה עליה דורשת נקיטת אמצעים מיוחדים, או בשמורת 

האלמוגים. נקיון ותחזוקה שוטפת של אתרים אינם מהווים הגנה מיוחדת ולא יכולים להצדיק גביית תשלום.

* אין לסגור גנים ושמורות הקרובים למרכזים עירוניים, שהן בבחינת "הפארק העירוני" עבור הציבור, או 
שמהווים עבורו מרכז להתכנסות ולפעילות עממית )לדוגמא בפארק אפק בראש העין(. 

* יש לגבות תשלום רק עבור "אטרקציות" או שירותים מיוחדים הניתנים בשמורה או בפארק, ולא עבור 
כניסה. ככל שגודל השמורה ואופייה מאפשרים זאת, יש להגביל את גביית התשלום רק לשימוש במתקנים או 
בשירותים מיוחדים הניתנים בה. לדוגמא, באתר מצדה יש לגבות תשלום רק עבור השימוש ברכבל, ואילו הגישה 

ברגל לאתר היסטורי כה חשוב צריכה להיות פתוחה לכל. 

 * אין לסגור שמורות אשר מהוות חלק אינטגרלי מהמרחב הציבורי, מנוף הארץ ומן השטח הפתוח.
להבדיל משמורות שהן "אתרים" במהותן, דוגמת מערת הנטיפים או מצדה, ישנן שמורות שהן חלק מהנוף ומהמרחב 
הציבורי הפתוח. סגירת שמורות כאלו קוטעת את הרצף הנופי, פוגעת בחופש התנועה של האזרח המבקש "לקום 

ולהתהלך בארץ" והופכת את חוויית הנסיעה והטיול בארץ לחוויה של מחסומים וגדרות. 

* יש להימנע מסגירת שמורות סמוכות בעלות אופי דומה. במצבים בהם ישנן שתי שמורות סמוכות זו לזו, אשר 
אופי הטיול בהן דומה ומאפייניהן מבחינת טבע, נוף, צומח ובעלי חיים דומים, הרי שבמידה ונמצא מוצדק לסגור את 
אחת מהן, יש להשאיר לפחות שמורה אחת פתוחה ללא תשלום. דוגמאות לכך הן שמורות נחל דן, חצבאני ובניאס 

שבצפון. 

* הפחתת דמי הכניסה. דמי הכניסה לשמורות ולגנים עומדים כיום על 18-23 ₪ למבוגר, ו8-12 ₪ ברוב השמורות. 
לעמדת אט"ד מן הראוי להפחית משמעותית את דמי הכניסה כך שלא יהוו חסם עבור משפחות מעוטות יכולת 

ומרובות ילדים. 

* הארכת שעות הפתיחה של השמורות. כיום נסגרות מרבית השמורות בשעה 16:00 בחורף ובשעה 17:00 בקיץ, 
אולם הכניסה אליהן אסורה כבר שעה לפני שעת הסגירה, כך שלמעשה כבר בשעה 15:00 )בחורף( או 16:00 )בקיץ( 
נסגרת השמורה בפני המבקרים, על אף שעדיין יש אור במשך שעות רבות. לעמדת אט"ד אין הצדקה לסגירה גורפת 
של השמורות מוקדם כל כך. הארכת שעות הפעילות תאפשר ליותר מבקרים ליהנות מן הביקור בשמורה בשעות 

נוחות יותר. ההגבלה תותר אך ורק בשמורות בהן הסגירה מהווה הגנה לבית הגידול הקיים במקום.

אתרים )שמורות טבע, גנים לאומיים 
וחופים( בהם נדרש לשלם עבור 

הכניסה או עבור החנייה.
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חוף פלמחים
כיצד הוחזר החוף לציבור

התכנית להקמת כפר נופש בפלמחים )הכולל 350 יחידות דיור ומרכז כנסים( כללה פיתוח ובינוי קרוב ביותר לקו 
המים, ברצועת חוף טבעית, רגישה וייחודית, המוקפת בשטחים פתוחים שרובם מוגדרים כ"גן לאומי" ובו מגוון רב 
של צומח וחי. אזור פלמחים הינו אחד המרחבים הפתוחים שנותרו באזור המרכז, בין מרכזי אוכלוסיה, המשלב ערכי 

טבע, נוף ומורשת בסמוך לחוף הים.

בניה ופיתוח של השטח לצרכים 
נדל"ניים הייתה עלולה להביא להרס 
משאבים יקרים אלה, אשר המרוויחים 
העיקריים ממנו הם היזמים, אשר זכו 
במכרז למימוש התכנית והמפסידים 
כוללים את הציבור כולו, לרבות 

הדורות הבאים. 

ההחלטה לאשר הקמת כפר נופש 
בחוף פלמחים היא דוגמא לאופן 
שבו עקרונות תכנון מיושנים ומערכת 
שאינה ערוכה לשינויים מובילים 
לאישור ולקידום פרויקט הרסני 
מבחינה ציבורית וסביבתית. ההכרה בחשיבות השמירה על החופים עבור הציבור מחלחלת למוסדות התכנון ולרשויות 
המקומיות מאוחר מדי ומעט מדי. אסור היה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית ואסור היה למינהל מקרקעי ישראל 
לשווק את הקרקע ליזמים כקרקע לבנייה. רשויות התכנון והמנהל הם נאמני הציבור ומופקדים על נכסיו ולכן היה 
עליהם להפעיל שיקול דעת ולשקול את טובת הציבור, ולא לאשר תכנית המפקיעה מידי הציבור את אחד מנכסיו 
החשובים והנדירים ביותר. בנוסף, גם רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות התעלמו מאותם שיקולים ציבוריים ומעלו 

בכך בתפקידן.

מבקר המדינה קבע, לאחר בחינה מעמיקה של ההליכים להקמת כפר הנופש, כי דרושה בחינה מחודשת של העסקה 
ומניעת השלמתה. בדוח המיוחד שפרסם בנושא פורטו ממצאים חמורים ביותר המתייחסים הן להליך תכנוני בלתי 
תקין והן להליכי מכרז פגומים שהביאו לאישור התכנית להקמת כפר נופש בחוף פלמחים. כן נקבע בדוח כי הרשויות 

המעורבות בדבר לא נתנו את המקום הראוי לאינטרס הציבורי ובכך הפרו את חובותיהם כנאמני ציבור.

אדם טבע ודין פעלה במשך כשנתיים, יחד עם ועד פעולה שכלל בעיקר תושבים מאזור פלמחים, לבטל את 
התכנית להקמת כפר הנופש ולהבטיח כי לא תתבצע כל בנייה בתחום החוף, וכי זכות הציבור להנאה מהחוף 
ומהסביבה הטבעית, תישמר בקפידה. בסופו של דבר התכנית אכן בוטלה וזאת לאחר עבודה מאומצת בועדות 
הכנסת שכללה התערבות אמיצה של השר להגנת הסביבה, וכן פעילות במוסדות התכנון, בבית המשפט, 

בממשלה, כל זאת בסיוע ניכר של מבקר המדינה. 

ההכרה בחשיבות השמירה על החופים 
עבור הציבור מחלחלת למוסדות 

התכנון ולרשויות המקומיות מאוחר 
מדי ומעט מדי. אסור היה לוועדה 

המחוזית לאשר את התכנית ואסור 
היה למינהל מקרקעי ישראל לשווק 

את הקרקע

הוחזר

שם פרטי חוף פלמחים

נוף ומורשת בסמוך לחוף היםשם משפחה אחד המרחבים הפתוחים שנותרו באזור המרכז, המשלב ערכי טבע, 

מצב אישי במשך שנים ריחפה סכנת בניית כפר נופש ומרכז כנסים ברצועת החוף 

הטבעית בחוף פלמחים. לאחר מאבק ציבורי ממושך והתערבות השר להגנת הסביבה 

ומבקר המדינה, ביטלה הוועדה המחוזית את התוכנית להקמת כפר נופש במקום

ארגוני הסביבההוחזר לציבור בזכות השר להגנת הסביבה, מבקר המדינה, תושבי האזור, 
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אל מול חופי ישראל, בשטח המים הכלכליים של המדינה, נתגלו לאחרונה מאגרי גז טבעי בהיקפים גדולים ביותר 
אשר שווים הכולל מגיע למאות מיליארדי שקלים. מאגרים אלו הנם משאבי טבע השייכים לציבור ועל המדינה, 

המשמשת כנאמן הציבור, החובה לנהל אותם באופן המבטא את ציבוריות המשאב. 

לאור התגליות המשמעותיות הללו, בחן שר האוצר את ההסדר הפיסקאלי אשר חל על משאבי הגז בעת התגליות 
וקבע כי מדובר בהסדר כושל, אשר אינו משתף את הציבור בחלק הוגן מהרווחים המופקים מנכסים אשר בבעלותו. 
חוק הנפט המיושן, קובע שיעור תמלוגים בסך של 12.5% ואולם התמלוגים ששולמו למדינה קוזזו עם הטבות מס 
מופרזות שניתנו לחברות הגז. כלומר, הציבור לא זכה לתמורה ראויה בגין השימוש באוצר הטבע. בנוסף לכך, על פי 
ההסדר הפיסקאלי אשר חל על היזמים בעת התגליות, ישראל ממוקמת בראש הרשימה עם תקבולי מס ממשאבי 

הגז מהנמוכים ביותר בעולם.

תקבולי המס הנמוכים הם שהביאו 
לצורך לקבוע הסדר פיסקאלי חדש 
ומידתי, באופן אשר יביא לחלוקה 
הוגנת של הרווחים ממאגרי הגז 
לציבור, ויותיר בידי היזמים חלק 
הוגן מאותם רווחים, תוך שמירה 
על התמריצים הכלכליים להשקעה 
ופיתוח מאגרי גז נוספים. לאור זאת, 
מינה שר האוצר את וועדת ששינסקי 
לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא 

משאבי נפט וגז בישראל. 

נושא הסדרת משק הגז נבחן במשך 
חודשים בידי חברי הועדה, תוך 
ביצוע מחקר משווה מעמיק וקיום 

הליך שימוע ציבורי בו השתתפה אדם טבע ודין. בסיום עבודתה הגיעה הועדה למסקנה, כי ההסדר הפיסקאלי אשר 
חל על תגליות הגז אינו מבטיח תמורה ראויה לציבור ויש להגדיל את שיעור המס באופן שיגדיל את נתח המדינה 

ברווחים שיופקו. 

החלטת חברי ועדת ששינסקי ונבחרי הציבור בועדת הכספים והכנסת להעלות את תקבולי הגז במסגרת חוק המיישם 
את החלטת הועדה, היא החלטה מבורכת. אך, החלטה זו ניתנה לאחר נסיגה משמעותית ממסקנות הביניים של ועדת 
ששינסקי בנוגע לגובה התקבולים המגיעים לציבור, ואחרי הקלות רבות אחרות באומדן כלכלי של מיליוני שקלים, 

אשר ניתנו לחברות הגז במהלך הדיונים בכנסת על חשבון הציבור. 

אדם טבע ודין ממשיכה ופועלת למען הפניית אחוזים משמעותיים מתקבולי המס לקרן ייעודית, אשר תשמש להשקעה, 
פיתוח ומחקר של משק האנרגיה וכן בגיבוש ויישום תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות. כמו 
כן, פועלת העמותה אל מול המדינה בדרישה כי תבחן מהם אותם נזקים וסיכונים הנובעים מהשאיבה ופיתוח משאב 

הגז על מנת שתפקח כראוי על פעילות חברות הגז ותבטיח מניעה מקסימלית של אותם נזקים. 

נושא הסדרת משק הגז נבחן בידי 
חברי ועדת ששינסקי תוך ביצוע 
מחקר משווה וקיום הליך שימוע 

ציבורי בו השתתפה אדם טבע ודין.
בסיום עבודתה הגיעה הועדה 

למסקנה, כי ההסדר הפיסקאלי אשר 
חל על תגליות הגז אינו מבטיח תמורה 

ראויה לציבור

תמלוגי הגז
 הקרב על חלוקה צודקת

של משאבי הטבע

הוחזר

שם פרטי מאגרי הגז הטבעי

שם משפחה מקורות אנרגיה שנמצאו בשטח המים הטריטוריאליים של ישראל. 

מקור אנרגיה מתכלה שעם השנים יתמעט ואולי אף יגמר כליל

מצב אישי בתום מאבק עיקש נקבע כי יש לתת לציבור תמורה הולמת עבור 

ניצול משאב טבע זה. הסדר מס חדש יביא לחלוקה הוגנת של הרווחים ממאגרי הגז 

לציבור, תוך מתן תמריצים לעוסקים בענף חיפושי הגז הטבעי

אזרחית, הציבורהוחזר לציבור בזכות שר האוצר, ועדת שישנסקי, ארגוני הסביבה והחברה 
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תאגידי המים והביוב
 תמרור אזהרה להפרטת

משק המים

 הרפורמה בחוק
 התכנון והבניה

הפרטת המרחב הציבורי
בשנתיים האחרונות מקדמת הממשלה חוק תכנון ובניה חדש, שאמור לקבוע כללים שונים ממה שידענו ביחס לנושא 
תכנון ופיתוח הארץ. מטרת החוק החדש היא בין היתר לקצר הליכים, והסיסמא שלאורה הוא עוצב, "תכנית אחת 

בועדה אחת", נהגתה לראשונה ע"י התאחדות הקבלנים. 

לפי החוק החדש, יוגדלו בהרבה סמכויות הועדות המקומיות, שתוכלנה לראשונה גם לאשר תכניות הכוללות שינוי 
ייעודים של שימושי קרקע משטח 
פתוח לבנוי, מתעסוקה ומלונאות 
למגורים, מבינוי צפוף לצמודי קרקע 
ולהיפך, כל זאת ללא מתן דין וחשבון 
אמיתי בנוגע להשפעת שינויים אלו 

על כלל הציבור. 

רובד התכנון המחוזי, ששמר עבורנו 
עד כה על תכנון ראוי בעיר שכולל 
גנים ופארקים, מוסדות ציבור ומרחב 

ציבורי, צפוי להעלם ברפורמה. בנוסף, שטחים פתוחים ערכיים בין הערים – שטחי נופש ופנאי, כמו רצועות נחלים, 
פארקים מטרופוליניים או חופים – כל אלו יעברו לסמכותן של הועדות המקומיות. במידה והחוק החדש יעבור 

במתכונתו הנוכחית ניתן יהיה לקדם בינוי רב במקומות אלו.

הועדות המקומיות אינן ועדות מקצועיות כי אם ועדות נבחרות של פוליטיקאים, שלא פעם מדריכים אותן אינטרסים 
פוליטיים וכלכליים צרים. אין בועדות אנשי מקצוע למעט מהנדס הועדה המקומית, אשר גם הוא נאלץ לייצג את 
האינטרסים הצרים המקומיים של מעסיקיו. לאור ההשפעה האפשרית של תורמים ובעלי הון על פוליטיקאים מקומיים, 
יש חשש שדמות הארץ תעוצב בעתיד יותר ויותר ע"י כוחות פרטיים שעלולים להשפיע על ההחלטות בועדות הללו. 

קיים חשש כי הועדות תוכלנה להחליט על מכירת שטחים ליזמים וקידום תכניות הרסניות, בלא מתן דין וחשבון ובלא 
התייחסות לצורכי ורצונות הציבור. החל מאזורי מגורים, דרך אזורי תעסוקה ומוקדי מסחר וכלה בשטחים הפתוחים 
מסוגים שונים – תכניות אלו תקודמנה ותאושרנה ללא האיזון הנדרש בין צרכי החברה השונים וראייה לטווח רחוק 

מעבר לגבול הרשות. 

אדם טבע ודין פועלת בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת למנוע את אישור הרפורמה בתכנון ובבניה במתכונתה 
הנוכחית, או לפחות לשנותה במידת האפשר. בג"צ שהגשנו עם תחילת המאבק למתן שהות סבירה לתגובה על סעיפי 
החוק התקבל, ובמרוצת השנה האחרונה אנו נמצאים מדי שבוע בכנסת, בוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך העברת החוק, 
ושוטחים בפני חברי הכנסת את טענותינו לגבי כל סעיף וסעיף. העבודה הרבה על 600 סעיפי החוק עדיין בעיצומה. 
אנו צופים כי הדיונים בחוק יימשכו גם במושב הבא ואחריו, ועד אז תשקול אדם טבע ודין את צעדיה במטרה לעצור 
את הרפורמה ולמנוע מהחוק לפגוע בציבור ובסביבה. לעמדת אט"ד, ניתן לייעל את הליכי התכנון והבנייה באמצעות 

קידום שלב הרישוי המוצע במסגרת הרפורמה.

שירותי מים וביוב הינם שירותים שאספקתם הינה חיונית ובסיסית לקיום חיי אדם ולהגנה על בריאותו ועל איכות 
הסביבה. מים באיכות ראויה מוכרים כזכות יסוד החיונית לקיום אנושי בסיסי, ולמעשה מדובר במשאב השני בחשיבותו 
אחרי אוויר לנשימה. ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי יש להשקיף על הזכות למים כחלק מהזכות לקיום אנושי 

בכבוד, הזוכה להגנה מכוח הזכות החוקתית לכבוד האדם, המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו1.

בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב שהביא להפרדת משק המים והביוב משאר השירותים העירוניים, והעברתו לניהול 
באמצעות תאגידים עירוניים שיהיו אמונים על אספקת השירותים הציבוריים הללו. כיום בפועל, התאגידים השונים ברחבי 
הארץ מצויים בשליטה ובבעלות מלאה של הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שבתחומה/ן הם פועלים. אולם, 
חוק תאגידי מים וביוב קובע כי לאחר שלוש שנים מיום הקמת התאגיד, ניתן להעביר את השליטה בו או חלק מהשליטה 
בו לידיים פרטיות – קרי, ניתן להפריט את התאגידים. פירושו של דבר, שהאחריות על התשתיות הרלוונטיות ואספקת 

השירותים החיוניים הללו לציבור תימסר לידי גורמים שעניינם המרכזי, על פי רוב, הינו במיקסום רווחים.

קיים חשש כי בעת ביצוע ההפרטה, המשקיעים הפרטיים יעדיפו להעביר את הרווחים לכיסם הפרטי, תחת השקעה 
בתשתיות מים וביוב לטובת הסביבה ובריאות הציבור, ובניגוד לחוק שאחת ממטרותיו הינה לייעד את ההכנסות 
להשקעות אלו בדיוק. חוסר ההשקעה 
בתשתיות עלול לייצר בעיה סביבתית 
חמורה שעניינה קריסת תשתיות ביוב, 
זיהום הסביבה ובעיקר נחלים וים, סגירות 
חופים לרחצה, זיהום מקורות מים ועוד.

בעיה נוספת שהפרטת התאגידים טומנת 
בחובה הינה למעשה פגיעה חמורה 
בזכויות אדם: שירותי המים והביוב 
נוגעים לזכויות היסודיות של האדם – 
חיים, בריאות, מים באיכות ראויה, כבוד 
האדם וסביבה ראויה. הפרטת התאגידים 
תביא לכך שמימוש הזכויות הללו יופקד 
בידיים פרטיות, וכך הזכויות והאינטרס 
הציבורי עשויים להיפגע, למשל כתוצאה מניתוקי מים, אי-שוויון באספקת השירותים, השקעה נמוכה בתשתיות ועוד.

על מנת למנוע את האפשרות להפריט את תאגידי המים והביוב, "אדם טבע ודין" יזמה ומקדמת תיקון לחוק המבטל 
את האפשרות להעביר את השליטה בחברה או חלקה לידיים פרטיות ומחייב כי הרשויות המקומיות – ישארו בעלות 
השליטה היחידה והמלאה בתאגידים. עוד יצוין כי למרות שהמודל הנוכחי של תאגידי המים במסגרתו מנוהל משק 
המים כמשק כספי סגור נועד להביא לשיפור מצב תשתיות הביוב, גם מודל זה אינו חף מבעיות ואט"ד פועלת לקידום 
הקמתם של מספר מצומצם של תאגידים אזוריים, על פני ריבוי התאגידים הקיימים היום, אשר יתרמו לייעול תפקוד 

התאגידים ולהקמתם על בסיס הגיון סביבתי וחברתי.

1  ראו ע"א 9535/06 עבדאללה אבו מסאעד ואח' נ' נציב המים ואח' )ניתן ביום 5.6.2011(. 

רובד התכנון המחוזי, ששמר עבורנו 
עד כה על תכנון ראוי בעיר שכולל 

גנים ופארקים, מוסדות ציבור 
ומרחב ציבורי, צפוי להעלם במסגרת 

הרפורמה בתכנון
שירותי המים והביוב נוגעים לזכויות 
היסודיות של האדם – חיים, בריאות, 

מים באיכות ראויה, כבוד האדם 
וסביבה ראויה. הפרטת התאגידים 
תביא לכך שמימוש הזכויות הללו 

יופקד בידיים פרטיות, וכך הזכויות 
והאינטרס הציבורי עשויים להיפגע

בשנתיים האחרונות מקדמת הממשלה חוק תכנון ובניה חדש, שאמור לקבוע כללים שונים ממה שידענו ביחס לנושא 
תכנון ופיתוח הארץ. מטרת החוק החדש היא בין היתר לקצר הליכים, והסיסמא שלאורה הוא עוצב, "תכנית אחת 
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