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הודעה לעיתונות

התנועה הסביבתית בישראל יוצאת למאבק בתוכנית המשפטית של השר לוין
ארגוני הסביבה בישראל המאוגדים תחת "חיים וסביבה", ארגון הגג של התנועה הסביבתית,
יוצאים למאבק בתוכנית שר המשפטים לוין: "קוראים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל לפעול

באופן שקול, ולהימנע מקידום שינויים כה דרמטיים באופן חפוז וללא שיח מעמיק. לצערנו
השינויים מקודמים באופן שיפגע בשלל אינטרסים ציבוריים חשובים, אשר נוגעים לכל אדם

בישראל, מכל המחנות הפוליטיים"

עשרות ארגוני סביבה חתמו על מכתב משותף שכותרתו "השינויים במערכת המשפט – סכנה חמורה
לשמירת בריאות הציבור, הטבע והסביבה בישראל".

את המכתב שלחו הארגונים אל ראש הממשלה, בנימין נתניהו; שר המשפטים, יריב לוין; יו"ר ועדת
החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן וכן אל שאר חברי הממשלה וראשי מפלגות הקואליציה.

עמדת ארגוני הסביבה, המייצגים קשת רחבה של פעילים מכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל, היא
כי התוכנית אותה הציג שר המשפטים לוין פוגעת באזרחי ישראל.

במכתב העמדה מוצגות בפני מקבלי ההחלטות, סכנות החקיקה המוצעת: "הכלים המשפטיים בהם
מוצע לפגוע, הינם אמצעים אשר מסייעים כיום לציבור במדינת ישראל לנשום אוויר פחות מזוהם;

ליהנות מזכות הגישה לחופי רחצה, לטבע ולפארקים; מאפשרים פיקוח ובקרה על מפעלים מזהמים;
הגנה על האינטרס הציבורי ושקיפות מידע סביבתי; מבטיחים מים ראויים לשתייה; הגנה על משאבי

הטבע, שמירתם לדורות הבאים והגנה על שכבות מוחלשות תוך שאיפה לצדק סביבתי-אקלימי".

ארגוני הסביבה מפרטים במכתב את התוצאה הקשה לאזרחים ולסביבה, במקרה שתעבור החקיקה:
"הצעדים המוצעים כיום, צפויים להחליש את ההגנה על זכויות סביבה ובריאות; לשלול מהציבור את
זכותו להעלות בפני בית המשפט טענות והשגות כנגד פעולות השלטון; למנוע מבתי המשפט לקיים
ביקורת שיפוטית אפקטיבית; לצמצם עד ללא היכר את יכולתם של ארגוני החברה האזרחית, להגן

על זכויות אדם ולקבל סעד אפקטיבי לתיקון עוולות סביבתיות".

מתוך עיון בטיוטות החוקארגוני הסביבה מזהירים בנייר העמדה מפני פגיעה בחברה האזרחית: "
השונות שפורסמו לאחרונה, וביוזמות נוספות שאולי מתוכננות בהמשך הדרך, מתברר לנו כי

השינויים המדוברים במערכת המשפטית צפויים לפגוע פגיעה חמורה ביכולת שלנו כארגוני
חברה אזרחית לפעול למען האינטרס הסביבתי והבריאותי, וכמו כן בזכותו הבסיסית של הציבור
לפעול כנגד מפגעים הפוגעים בבריאותו, באיכות חייו, בסביבתו ובטבע ממנו הוא נהנה. פגיעה
זו עלולה להיות חריפה במיוחד, בשל העובדה שמדובר בשורה של צעדים, אשר נזקם המצטבר

"גדול מסכום חלקיו.

קוראים"אנוהחקיקה:אתלקדםשלאישראללממשלהבקריאההארגוניםחותמיםהמכתבאת
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אשר נוגעים לכל אדם בישראל, מכל המחנות הפוליטיים."



על המכתב חתמו הארגונים הבאים:

בישראל,קהילהגינותאקו-אושן,בע"מ,שינויעושים-אנובכרם,אחווהודין,טבעאדםוסביבה,חיים

ירוקה,לבנייההישראליתהמועצה,הטבעלהגנתהחברההאקלים,למעןהוריםתיכון,יםגרינפיס

הצעדעירונית,להתחדשותהפורוםקיימא,בתלתזונההישראליהפורוםלעירוניות,הישראליהפורום

Theבע"מישראלהטבעי Natural Step,ביטוהירוקה,הרשתהציבור,בריאותרופאיאיגודועד

השלמרכזרחובות,מרחביהסביבה,ללימודיהערבהמכוןהאקלים,למעןמוריםירוקה,מגמהפרנדלי,

בגלילקיימאהסביבה,לאיכותעמותה-צלולישראל,פרייפוסיללסביבה,אל-אמלעמותתלקיימות,

ומחרהיום-תחבורהשבע,בארטבעשומריהבית,שומריירוקה,ירושליםקרןוסביבה,לחייםהמערבי

מדברנט,קליימטהכנף,בעליעלשומריםבהכחדה,המרדבת-קיימא,לתחבורההישראליהארגון

קיימא, המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא, בר קיימא- התנועה לקיימות עברית

לפרטים נוספים ותיאום ראיונות:
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