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(חוסר) המוכנות הלאומית של מדינת ישראל לאירועי זיהום ים גדולים
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הים התיכון מהווה אכסניה לפעילויות מגוונות ומהווה גשר וקשר למרבית היצוא והיבוא למדינת ישראל .בים התיכון
משונעים כ 00% -מכלל הדלקים בעולם אשר חלקם מגיע לישראל .לאורך חופי מדינת ישראל קיימים מקשרי דלק ימיים,
ובעשורים האחרונים התרבו קידוחי חיפוש והפקת ה"זהב החדש" -גז טבעי ונפט בים-התיכון במים בשליטה ישראלית.
נציין כי פעילויות אלו ואחרות הן בעלות פוטנציאל לתאונה ,בוודאי כאשר מוסיפים את האיום הביטחוני ואפשרויות הפגיעה
בתשתיות אלו .כל אלה חושפים את הים וחופי ישראל לסכנה של ממש עקב דליפות דלקים ,בדומה לאלו שאירעו במקומות
אחרים בעולם .אל מול סיכונים אלו של אירועי זיהום ים גדולים (במיוחד על רקע התהליכים בעולם) ,בולטת בחולשתה
הלמידה הישראלית ותוכנית המוכנות הלאומית הישראלית (תהליך הצטיידות ,החקיקה ,תרגולים ,הדרישות מחברות
ומפעלי תעשיה ,ומוכנות הרשויות חופיות) .כמובן שניתן גם אחרת ,וקיים צורך בהתאמה דחופה של התכנית הלאומית
למציאות הפעילות המתהווה במים ישראליים ,ובין היתר לשקף את המצב לאמיתו לגורמי התקצוב ,המימוש ,ולציבור על
מנת שיובנו הסיכונים על המדינה ותשתיותיה ,ועל מנת שכל הגורמים במדינה דמוקרטית יהיו חלק מתהליך החלטות זה
לאור התפתחות המרחב הימי ,והסיכון הגובר והולך.
עו"ד תומר מירז שירת בחיל הים בתפקידי פיקוד ומטה מבצעיים בהם ניהל פיקח והתמחה ,בין היתר ,בתכנון פרוייקטי
תשתיות אנרגיה ,תשתיות ימיות ,סוגיות סביבתיות ומשפט בינלאומי וימי .תומר הוסמך במשפטים באוניברסיטת חיפה
בשנת  ,2111וכעו"ד ומגשר .בשנים האחרונות מתמחה ביעוץ ,גישור וייצוג רשויות מקומיות ,עמותות סביבתיות ,קבוצות
תושבים ,חברות ויחידים בסוגיות מקצועיות ומשפטיות בעיקר בנושאי תכניות מתאר יבשתיות וימיות בסוגיות נמלים,
אנרגיה (תחנות כוח ,חשמל גז טבעי) ומים (מתקני התפלה ,מאגרי מים ומט"שים) ,מאבקים סביבתיים ,וסוגיות נוספות.
בתהליכים אלו תומר שם דגש על ייצוג תוך כדי הליכי התכנון ,שקיפות המידע המקצועי ומתן במה להשתתפות והבנת
הציבור תוך כדי התהליך ,ובטרם נלקחו החלטות תכנוניות ע"י המוסדות אשר ישפיעו עליו לעתיד ,לעתים בצורה אל-חזור.
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