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 הירוק היום ירוק מאוד. באו"ם הכריזו החודש על השקעות של
 750 מיליארד דולר בפרויקטים סביבתיים, וגם ישראל מתעצמת

 בפיתוחים אקולוגיים. האמת ניתנת להיאמר: את המהלכים
הגדולים מובילות נשים. קבלו את הלוחמות הכי ירוקות בארץ
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פרקטיקה משפטית ירוקה
עו"ד עידית רייטר /38/ שותפה וראש מחלקת דיני 
איכות הסביבה במשרד עוה"ד פרופ' יובל לוי ושות'

לקידום  הלאומית  התוכנית  את  הובילה  האחרונות  בשנתיים  המניע:  הכוח 
התמ"ת,   - ממשלה  משרדי  ארבעה  עבור  בישראל,  סביבה  טכנולוגיות 
תחומי  את  לזהות  התוכנית  מטרת  והתשתיות.  הסביבה  הגנת  האוצר, 
החלטת ממשלה  נגזרה  ובעקבותיה  יחסי,  יתרון  לישראל  הקלינטק שבהם 

מפורטת בדבר קידום נושא האנרגיות המתחדשות בישראל. 
במגזר הפרטי, מובילה פרויקט ניהול סיכוני אשראי בהיבטי איכות סביבה, 

עבור אחד הבנקים הגדולים.
חלוציות: "זה סיפוק גדול. אחרי עשר שנים, הצלחתי ליצור פרקטיקה שלא 
נופלת בגיוון הנושאים ובמומחיות מפרקטיקות מקבילות של קולגות שלי 

בעולם. היום אני סגורה להתמחות של מתמחים כבר כמה שנים קדימה".
שכבר  משפטים  בלימודי  ראשונה  בשנה  סטודנטים  יש  שהיום  "זה  הישג: 

יודעים שזה מה שהם רוצים לעשות בחיים: להתמחות באיכות סביבה".

"להקטין את טביעת הרגל הפחמנית"
ד"ר אופירה אילון /48/ מנהלת תחום הסביבה 

והאנרגיה במוסד שמואל נאמן שבטכניון 

הכוח המניע: מחלוצות התחום. המסמכים והמחקרים שהיא מוציאה מהווים 
בסיס למקבלי ההחלטות במדינה - למשל חוק "היטל הטמנה", החלטת ועדת 
מתחדשות,  אנרגיות  לקידום  כלים  לגבש  וכלכלה  חברה  לענייני  השרים 

ועצירת חקיקה לא מושכלת בנושא שקיות הפלסטיק. 
פנים,  )בעיקר  כנסת  ועדות  עם  פעולה  ושיתופי  נושאים  מקדמת  אילון 
וטכנולוגיה(  ומדע  סביבה  איכות 
הסביבה  הגנת  )בעיקר  ומשרדי ממשלה 
סביבתית  עשייה  ומובילה  והאוצר(, 
באמצעות פרויקטים ומחקרים משותפים 
עם התעשייה, השלטון המקומי, הסקטור 
החקלאי ועוד. בנוסף לתפקידה בטכניון, 
משמשת כמרצה ומ"מ ראש החוג לניהול 
באוניברסיטת  וסביבה  טבע  משאבי 

חיפה.
הסביבתי  "השיח  והסביבה:  ישראל 
חייב  כי  וההכרה  כותרות,  היום  תופס 
הצריכה  החיים,  בדפוסי  שינוי  להיות 
לא  הכלל.  לנחלת  הופכת  וההתנהגות, 
עוד חובקי עצים נעולים בסנדלי שורש הם שיעשו את השינוי, אלא תאגידים 
שמחויבים באמת לנושא - כלומר להקטנת טביעת הרגל הפחמנית שלהם, 

על ידי ייעול השימוש באנרגיה ושימוש באנרגיות מתחדשות".
שילוב  ועל  ראוי,  מוקדם  תכנון  על  להיות  צריך  "הדגש  המצב:  שיפור 
הזו  הצפופה  הארץ  בפיסת  לייצר  מנת  על  ופוליטיקה,  אגו  נטולי  כוחות 

איכות חיים ראויה".
תחום  את  באירופה  המובילה  מרקל,  "אנגלה  השראה:  מעוררות  נשים 
ההגנה על הסביבה בכלל, ואת המניעה וההיערכות לקראת שינויי האקלים 

בפרט".

מסלול: ב–1987 התחילה 
לעבוד בפקולטה להנדסה 

חקלאית בטכניון. במסגרת 
התואר השני והדוקטורט 

חקרה את תחום הניהול 
והטיפול בפסולת, והייתה 
מהראשונים בארץ שבדקו 

את הקשר בין מדע 
וטכנולוגיה לקבלת החלטות 

ומדיניות בנושאי סביבה. מסלול: למדה לתואר שני במסגרת תוכנית מיוחדת לדיני איכות 
סביבה, באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. בשנת 2000 חזרה לארץ 

וייסדה את המחלקה הראשונה במשרד עורכי דין ישראלי, המתמחה 
בדיני איכות הסביבה. "לאחר שנתיים שבהן עסקתי במשפט מסחרי, 

הרגשתי שחסר לי משהו לנפש", היא מספרת, "והחלטתי ללוות את 
התעשייה הירוקה בהתנהגות מניעתית. בשנת ה–50 למדינה קיבלתי 
מהממשל האמריקני מלגה ללימודי תואר שני באיכות סביבה - בנוסף 
למלגת לימודים מלאה מטעם בית הספר למשפטים של אוניברסיטת 

ג'ורג' וושינגטון, בוושינגטון די.סי. כחלק מתוכנית הלימודים התמחיתי 
בסוכנות האמריקנית להגנה על הסביבה".
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