
 צ ת"                                                                         המחוזי שפטהמ ת בבי
 

 ב ח י פ ה 

 

 בעניין: 

  580350940, ע"ר עמותה לאיכות הסביבה -צלול  .1

 036880896 ת.ז. ,ליאור חורש .2

 053892873, ת.ז. מיץאורי שטיינ .3

 קלעי ן ו/או חגי ע"י עו"ד חיה ארז ו/או אוהד רוז

 יפו-א, תל אביב22רח' מזא"ה 

 03-9070771: סקפ; 03-9070770: פוןטל

 

 חלקה המשפטיתל ואכים מהמג'מילה הרד וכן ע"י ב"כ עו"ד

 580172872של עמותת אזרחים למען הסביבה, ע.ר. 

 

  - נ ג ד -

 

 514620277 ח.פ. ,בע"מ 2011 ים מעגן דלקחברת   .1

 4672537, מיקוד ההרצלי, 19שד' אבא אבן 

 511049371. ח.פ. "מבע נה קונסלטינגס .2

  6936045מיקוד  ,ב יפותל אבי, 12'ין לצדורח' 

 (ברותהח: להלן)

 57906919, ת.ז. ה פרט לויןליאור .3

 29714086, ת.ז. שרקימברק  .4

 4672537, מיקוד ההרצלי, 19שד' אבא אבן 

 14679807ת.ז. , ניגסילביו וויטי .5

 4250407נתניה, מיקוד , 7ורי ישראל רח' גיב

 53410510ת.ז. , נחמה סנה .6

  4700302 מיקודרון, , רמת הש2רח' הגיא 

 ( שאי המשרהנולהלן: )

 

 ספי : צווים וכהמבוקשהסעד 

 מיליון ₪.  2.5מעל  :קבוצתיהערכת הנזק ה

 

 

 לאישור תובענה ייצוגית שהבק

 2006-בענות ייצוגיות, תשס"ווק תוחי לפ



2 

 

גע קשה לאישור תובענה ייצוגית, בקשר למפד בנכביש לבית המשפט ההמבקשים מתכבדים להג

 קטרוכימיותיות אלמתחם תעשה במתמשכת ממקרקעי המשיבזיהום  תרם מזליג, הנג רהחמו יהסביבת

 כו. בע

חוף הים, חול שבכפי שיפורט מיד, הזיהום שמקורו במקרקעי המשיבות הגיע לקרקע, למי התהום, ל

  .ווחתוברו , באדםבמערכות האקולוגיות, ורה בסביבהמסב פגיעה חמ. הוא בכלל 1ולביוטה לדגה ,לים

אינה  ובסביבה והפגיעה האפשרית בבריאותהחצנת העלויות על הציבור  .אדישות –ת והמשיבאלא ש

 קיימת(. לא  –מפגע איטית )שלא לאמר תנהלותן למול הטורדת את מנוחתן. ה

פוך למקור יכול לה קעין אינו. בעל מקר"משלם –הם המז" – טי בו יש לקבועזהו המקרה הפרדיגמ

 יבה.  בסוהל הציבור עיות , תוך הטלת העלואזוריזיהום 

מומחה: חוות דעתה של ד"ר סיניה נתניהו, לשעבר  לבקשה זו מצורפות שתי חוות דעתיצוין, כי 

המומחית (, וחוות דעתה של חוות דעת נתניהוהמדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה )להלן: 

 (.לרידעת בחוות י בריל )להלן: קרקע ומים, גב' רונ לנושא זיהום

 קמן:בד כדלהמשפט הנכ ביתקשה זו, יתבקש רת בבמסג

( כתובענה ייצוגית, התובענה)להלן  א'נספח זו כ  ורפת לבקשהצית המיצוגה הילאשר את התובענ .א

( החוק או תות ייצוגיוחוק תובענלן )לה 2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"וראות והבהתאם ל

  שה.ביחס לבק יט עליוד יחלבכהנ ובכל שינוי שבית המשפט

גע סביבתי  קשר למפתביעה ב": עהקוב חוק,ל יההשני  לתוספת 6פרט  לש דרוגב  נכנסת זו בקשה

ותם בחוק למניעת  כמשמע –מפגע סביבתי" " ",המפגעגורם "נגד גורם המפגע; לענין זה, 

 ."סביבתיים עיםמפג

  ה:תהי ענה הייצוגיתהתוב תנוהל השמב ההקבוצא( לחוק כי )14 סעיףא( ו)10לפי סעיף וע לקב .ב

ת  חופיסביבה ה השל רכת נהנים משירותי המעשישראל  תי מדינכלל תושבי ואזרח"

שימוש ו , דגהשימוש בחופים, צריכת )לרבות שירותי מערכת ימית, ימית של עכו וה

 ".(במי תהום

ידון בסעיפים ש פיכ, וןד לנכוט הנכבבית המשפ כפי שימצאהקבוצות  ת הגדרת, לשנות איןפולחלו

 לן.לה 251-250

כוחם -כי באיהייצוגיים ו םעיבותקשים יהיו ה( לחוק, כי המב2)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ג

  וצעת לייצוג.ת המכלליוח הקבוצה ה כ יהיו באי בבקשה זו

  :ןלובענה הן כדלהת התעילו( לחוק התובענות כי 3)א()14לקבוע לפי סעיף  .ד

חוק )להלן:  9219-נ"בתש (, הים )תביעות אזרחיותיתבסבי  יםמפגעת הפרת החוק למניע .1

 יהום על ידיזים, -, זיהום מייםמ זיהוםאים: בה  םיע(, בגין גרימת המפגים סביבתייםגעמפ

א בית  וכל מפגע אחר שימצ החופית ופגיעה בסביבה  חומרים מסוכניםידי על  , זיהוםפסולת

י לחברמשי ימת סבל מהבריאות וגר כון, ותוך סיבניגוד לחיקוקהם כש רלהגדי לנכוןהמשפט 

 הקבוצה. 

 
 אוגרפי מסוים.ך כל האורגניזמים באזור גיאקולוגי שמשמעו סח , הוא מונ"צּוָרהי  "רית ביוטה, ובעב 1



3 

 

   .וצהברי הקבחן ליקילפקודת הנז 44לפי סעיף  יחידל רדעוולת מט .2

 פקודת הנזיקין. ל 42יף לפי סע עוולת מטרד לציבור .3

 .קיןהנזילפקודת  35 לפי סעיף רשלנות .4

( "ן קיקודת הנזידש[ )להלן: "פח חנוס]לפקודת הנזיקין  36עיף לפי ס, הפרת חובה חקוקה .5

יבה ובריאות הסב ם היא הגנתיקה שתכליתשל דברי חקוכה ה ארבאשר הפר המשיב שור

 להלן: כמפורט  תקנות מכוחם,וכן האדם, 

ום זיה מחדל למנוע באמצעות 4200-דס"תשפית, הסביבה החוחוק שמירת הפרת  (1

 .הסביבה החופית בחומרים מסוכנים

עקבות זליגת ב, 1988-תשמ"ח, שתייםורות יבממק הים חוק מניעת זיהוםהפרת  (2

  ים ישירות לים.ם המזוהמממי התהו, פיתת כסמזהמים, לרבו

   רה.אסו, וביצוע השלכה 1984-דהתשמ" ,מירת הניקיוןחוק שהפרת  (3

 והים הרדוד.ם ייפויהום מי התהום החזו 9195-תשי"טהפרת חוק המים,  (4

בוד  ה בכ עגיופ ופש התנועהבזכות לח  ה גיע: פכבוד האדם וחירותו :ודיס-חוק רתהפ (5

   פגיעה באוטונומיה.  -

 .ןלעיל ולהלמפורטים את שורת החוקים והתקנות ה והפר ותהמשיב ע כילקבו .ה

ה  יהי עדתובענות, וכי הס( לחוק ה4)א()14, בהתאם לסעיף יצוגית זוילקבוע את הסעד לתביעה  .ו

 דלקמן: כ

ות הדרושות , ומתן כלל ההוראת הזיהוםנית להפסקכם על ביצוע תוירהמומתן צווי עשה,  .1

 פועל.ל הית אהוצאתה של התוכנ לצורך

וכן  ק ממוניזבגין נבשל הנזק שנגרם להם ים, בפרק הנזק כפי שיפורט, חברי הקבוצהפיצוי  .2

 .וםיהמהז וזאת כתוצאהה, ומינוטבריאות, ופגיעה באווגמת נפש, סיכון לנזק לא ממוני של ע

חם י כוים ובשכר טרחה לבאקשבממול לנה, בגהתובע ם בהוצאותהמחייב את המשיביצו ליתן  .ז

שמש  2051/10בהתאם למבחנים שהותוו בע"א  ק תובענות ייצוגיותלחו 23-ו 22סעיפים בהתאם ל

 . צו עשה, אף מעבר לכך - וניעד הלא ממובנוגע לס (23.5.2012)ט רייכר 'נ

ט פשו של בית המ, לפי שיקול דעתעד נכון וצודק בנסיבות הענייןס כל הלמבקשים ולקבוצ תןלי .ח

 הנכבד.

לא הוגשו בקשות  ת הבקשהליום הגשגיות, נכון נקס התובענות הייצוהמבקשים בפב"כ לפי בדיקת 

  .יןיתו העננוספות באו

ת  ונ( לתק)א3 לסעיף התאם למשרד להגנת הסביבה, ב בד בבד עם הגשתן, הבקשה והתובענה נמסרות 

 גיות. צותובענות היי ה

 ת.רחבא הוספו, אלא אם נאמר אן ולהיטוטים מכאההדגשות בצ

http://www.nevo.co.il/law/72512
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   ותמציתודבר  פתח
 או כימיותתעשיות אלקטרומתחם לן: )להבאזור התעשיה בעכו  36חלקה  18041גוש שב מתחםה .1

 קרקעזיהומי ב םדיהחשו יםאתר 20 ה שלרשיממתוך הוא מהמתחמים המזוהמים בארץ.  (םחתמה

  המשרד להגנת הסביבה  שפרסם, תה עתהידועים באו תעשייתיים ממקורות אלבישר ורים ביותרמחה

 .2מקום השלישי בחומרתובדורג תחם , המ0092ת שנב

קשה הוא גורם לנזק  מרים רעילים נוספים. בכך,פולט לסביבתו כספית וחו מתחםהדי יום ביום מי .2

סופגים את הום, הקרקע והים מי הת. תירותי המערכת הימושיחופית שירותי המערכת הומתמשך ל

, והמבקרים ו והסביבהעל ידי תושבי עכאכלת נ, שבתורה גהם בדף נקלטיים, ואלו אהחומרים המסוכנ

 . בעיר

 פורקה ואיננה. המפרק כימיות,חומרים המזהמים, תעשיות אלקטרומוש בה את השישעשת החברה .3

, כל בעל מקרקעין  אליממ .בות לטיהורהנטילת ההתחיי, תוך הקרקע חיפש רוכשת אשר תרכוש את

 . וליםות סמוכות לקרקע הום,למי הת שבבעלותועין ים מהמקרקלף חומרים מסוכנאי למניעת דאחר

 , באמצעות(ים מעגן דלקאו  1המשיבה מ )להלן: ע"ב 2011מעגן חברת דלק ים רכשה  2011בשנת  .4

או  2המשיבה  הלן:לו, ינגאת שמה לסנה קונסלטם שינתה )שבינתיימ ע"ב ןיקל ויז'קונטק מדברת ח

וכה קרקע נמל טיהור הלות שעהחברות כי הו , במסגרתה מצאיתעסק מדובר בהחלטה. (מדיקלטק קונ

 . מהתועלת שהן צפויות להפיק מהבעלות על המקרקעין

 נים ללאב"חומרים מסוכ ורחמבאופן  תמזוהמקרקע ת ורוכש שהןהיטב  וידע ותבשיהממכל מקום,  .5

  ןעצמעל  ולנט ותהמשיבבמסגרתו אשר  ת הקרקע,ישסכם רכעולה מה ךכ. הותי"ף מהיקה בבקר

 . רקע המזוהמתחומרים המסוכנים ובקאותם בפול  לטיית אחריות בלעד

למי   ום החמור יגלוש מתחומי המתחםהזיהת, שלצפו הןאו לכל הפחות, היה עלי ,וידע ותהמשיב .6

 ,ךא. שם ליםמו ,ביבה החופיתסבכים הסמו קעיןלמקרו דים בחוףלמי התהום הרדו ,במתחם תהוםה

יות חוף תעש אל המתחםמום יהזהגת זליהנזקים מ מניעתלבצעדים  וטנק לא ותהמשיבשא רק ל

 המהוות שלבחם, במת וםהזיה תיחוםליקות בהשלמת הבד  רגליים וגרר אף שהןאלא , אלקטרוכימיות

  .בפועלל פותחילת הטיול בזיהוםם לטיפול יכהדר עלות החלטלמקדים 

 המסכנים יםורחמ יםמפגעוצר ה ויסביבל ןשבאחריות המתחםמ לףם דוזיהוכי ה תברשהסחר אלגם  .7

עד   והחללא  המשיבות ,ובפרנסתםברווחתם  הם,באיכות חיי יםופוגע התושבים באזורת ובריא את

מכתב  מעל כן, ר ית .כשמונה שנים כבר ה חלפו למרות שמאז הרכיש, בפועל ניקוי הקרקעב היום

חד, טוענת המשיבה כי היא מ עולה כי 24.7.19בה ביום הגנת הסבילמשרד ל 1המשיבה  ידי-שנשלח על

אותה נשימה היא זוהמות, אך ביפול בקרקעות ממזה מספר שנים מהלכים לקידום הטמבצעת 

במתחם  רישוי הבניהב לשלחה עות תידשיקום לקרק תוכניתהכנת  , שבניגוד לדרישת המשרד,מבקשת

 .להלן( 19)נספח 

ות  חוף תעשי :ן)להל וכהית הסמהחופ סביבהם להמתחום מהזיה זליגתה מכתוצאם יעהמפג .8

 ממצאי הניטור .מתועדים, חמורים ורבים (למתחם כהופית הסמוהסביבה הח או יותקטרוכימ אל

מאכל גי י דפר מינבמס ספיתוזי כשל ריכ מצאו מגמת עלייה ,2004, החל משנת שניםלאורך לאומי ה

, ףם אחרים לאורך החוורימאז דגים ניאותם מיביכוזים רמה משמעותית םהגבוהי ,הצפון מפרץ חיפמ

 
דים  חשוה האתריםרשימת  –בישראל  קרקעותהום "זיהמות וקרקעות מזו , דלקיםאגף שפכי תעשיההמשרד להגנת הסביבה,  2

 2009ץ מר ",ים מורים ביותר ממקורות תעשייתי הח ומי הקרקעותבזיה

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight

adi
Highlight
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, בפלנקטון אצות-במאקרו , העולים בסדר גודל בהשוואה לחופים אחרים,ת חריגיםיי כספריכוזן וכ

 ,ת בדגיםפיסכוזי הכייבות לעליית רסלזיהוי ה במימון ממשלתי מחקר .בעכו םשיביובחסרי חוליות י

, מיותאלקטרוכיתעשיות  חוףמי תהום רדודים בבפית של כסם גבוהים איתר ריכוזי ,2015שנת שהחל ב

 2013-2014לשנים  ור הלאומידו"ח הניט הים.החוף ואל אל קרקע ה-פית מתתסכה של פמדלי כתוצאה

 1בישראל ) שתייה יתקן מל סביח (28 עד 13 גודל )פיהריכוזים שנמצאו חורגים במעל סדר כי " וחדומ

ר מיקרוגרם כספית לליט 1.8-ו 0.94)וגיים אקול כי סףס לער ה ביחליטר( ובסדר גודל דומרם לגומיקר

 ממצאי" כי 2018ת בשנומומחה מטעם המשרד להגנת הסביבה קובע  בהתאמהאקוטי, כרוני וסף 

  בחי ברתט המצ לכספית הבלעדי קורמכ זה אתר על מצביעים ואגמים ימים לחקר המכון מחקר

סדרי גודל   3-6-בה גבוריכוז על  הצביעו גם הם 2016בשנת שנעשו דיגומים . 3"פרץמב הימי והצומח

נמצאו גם  ת כספית,ו, לרבם, שחלקםבמי התהום במתח ן למי שתייהבתק מותר י הירבהממהריכוז 

ות  עונתית דומתנו מגיע, ככל הנראה,  ףם בחוהזיהו ", כשבמי התהום החופיים ובמי הים בחוף הסמוך

  .4"המיםוזשל מי תהום מ

 ושיווק דייג ה זמנית שללבחון הגבל ה,, מדי שנהלאומי ורהניט חותדו"ב ומלץהאים מצבעקבות המ .9

המלצות בהקשר זה פרסם ת, ולכספיו, בגלל רמות חריגות של כעים חופיים מסויימים מאזור דג

 .5ותיסי אוכלויכת דגים לפשל צרמלצת יות לכמות מקסימלית מונתזות

 לסביבה ,והמבקרים בו זוראעכו וה שביתול יכים להיגרםקים שנגרמו וממשזנתביעה זו עניינה ב .10

שלא   המשיבותהמחדל המתמשך של כתוצאה מ הץ חיפפרמ פוןולמימי צ ה למתחםמוכסה החופית

ם מסוכנים מריוחות פיכסהדליפת את ק סיהפל ומחדלן ,ןשמקורם בשטח שבבעלות ,הנזקיםאת  ומנע

  פרץ עכובמרם דגים שמקו אוכלה כון בריאות הציבוריסלשמוביל  ,מחדל .ולים וףלחמהשטח  יםנוספ

, רציבוהימנעות של לו החוף לתיירות חפיתו מניעת בקו עכע עיר כלכלת הפגיעה בל ,ולמתרחצים בחוף

 .ש בהולנפו ירבעסעוד למלהגיע  ,פיתסכנת של אכילת דגים שבגופם הצטברה כסהמודע ל

נזקי זיהום דה בגין מוטלת אחריות קפי ,והמחזיקות בה המתהמזורקע ת הקוכבעל, המשיבותעל  .11

בית המשפט הנכבד מתבקש . לם"מש מזהם"ה וןקר, על יסוד עיום מדיגרמים מו ונשנגר םהיהקרקע ו

 ,שריתות האפבמהיר ,להפסיק במטרה ,הקרקע ומי התהוםבזיהום לטפל לאלתר  ותמשיבללהורות 

 ם לו.גרשנ נזקעל הלפצות את הציבור  ןלה רותלהוו ,יעה בציבורגפה את

 .אחרון-ון, ואחרוןראש-ראשוןאולם, ו .12

   ם הצדדי א.
כשומרת הסף של כיום נחשבת ו 1999שנוסדה בשנת  סביבתיתמותה היא ע, עמותת צלול ,1 תמבקשה .13

 כעל מים של ישראלמקורות הלשמירה על הנחלים, הים ו לתהפעו , לאורהים ושל הנחלים בישראל

להפסקת שנים רבות  זהבקת מנא צלול. והדורות הבאים ורביב ציבורי טבעי ויקר ערך, למען הצמשא

להעלאת ועלת במגוון אמצעים ופ פעליםידים ומות, תאגמקומית ידי רשויו-תיכון עלזיהום הים ה

 .הנושא על סדר היום הציבורי

 
 .6.185להגנת הסיבה מיום  רד במש הסביבה הימיתת הארצית להגנה ד"ר דרור צוראל מהיחידמחה של חוות דעת מו 3
 18.9.19מיום  אגף התפלה הלת המים למנוהמים ברשות מכתב מנהלת תחום שיקום מקורות מים מז 4
 1820ר , דצמב H50/8201יא"ל ח יהום ים, דו"חניטור ז- 3ק , חל2017התיכון לשנת  יטור הלאומית ביםתכנית הנ 5

717%20Fnal%2020III%20Marine%20Pollution%20NMR%20201ts/Part%2eb/_documencean.org.il/Hww.ohttp://w
22018.pdf   

י כספית בדגים  ריכוז "עליית, חיא"ל, 145-1-1מחקר  ופ' חרות,פר מן, ד"ר שפר, דר, ד"ר קרס, ד"רסילברפרי-שהם : ד"ר  כן ראוו
 רשנות מחק 2.5דו"ח מסכם ל  ים, נת הגורמורות והבקהמ איתור –פון מפרץ חיפה מצ

http://www.ocean.org.il/Heb/_documents/Part%20III%20Marine%20Pollution%20NMR%202017%20Fnal%2027122018.pdf
http://www.ocean.org.il/Heb/_documents/Part%20III%20Marine%20Pollution%20NMR%202017%20Fnal%2027122018.pdf
adi
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, קוד()אותו הוא נוהג לפ ףה והחושנפגע מזיהום הים, הדג , הוא תושב עברון,ליאור חורש ,2 המבקש .14

 במערכות אלו. בני האדם המשתמשים המערכת האקולוגית ו

הג לחתור בקייק בים באזור עכו, לרבות מול מתחם נ, הוא תושב כליל שאורי שטיינמץ, 3 המבקש .15

. לפני כחצי שנה הפסיק להינות ספית והחומרים המסוכנים האחריםכך נחשף לזיהום הכ , ובשלהמפעל

, וסיכון לבריאותו , נוכח הגילוי של קיומו של זיהום מים וקרקעות הים והחוץ שמול המפעלמשיר

 .והחשש שנגרם לו בשם גילוי זה

 מאז קטרוכימיותיות אלל מתחם תעשעין שהמקרק היא בעלת, בע"מ 2011 ים מעגן דלק, 1 יבהשמה .16

 . ביבהלס ותהם מהמקרקעין שבבעללמנוע את דליפת הזיהו איתוהיא האחר 2011 שנת

 1שיבה המ של ברהח חנס :1נספח 

 ומפת הגוש חלקה טאבו של המקרקעין: נסח 2 נספח

יטת שלשב היא חברה"מ, יז'ן בעקל וו בשמה הקודם קונטק מדי, אנסלטינג בע"מקו סנה, 2בה שיהמ .17

 סכם הרכישה.על ה וחתמה, 1ידי המשיבה  הקרקע עלך רכישת ורלצה מששיה, והיא שנחמה סנ עו"ד

 צמה. משל ע ותנה, אין לחברה זו כל פעילההב למיטב

 2נסח חברה של המשיבה  :3פח סנ

 25י איבדתקע בעכו: ת הקרעסקשכותרתה " erheMarkTמעיתון  11012.7.2כתבה מיום  :4 נספח

 "קע במיליוניםקרה כתוב שהיא קונ רה ובעיתוןלר בחב אלף דו

של  יהדלמחו גרמו מפעילותהבנזקים שנם , והם חבי1חברי דירקטוריון המשיבה הם  3-5המשיבים  .18

 לחוד עימה.ביחד ו 1שיבה המ

 ון ט חברי הדירקטוריורובו פי 1תי של המשיבה דוח שנ :5נספח 

של  יהחדלומ זקים שנגרמו מפעילותהיא חבה בנ, וה2יבה חברת דירקטוריון המשהיא  6המשיבה  .19

 ד ולחוד עימה.ביח 2המשיבה 

 וריוןירוט חברי הדירקטו פוב 2תי של המשיבה דוח שנ :6נספח 

 המתחם המזוהם   קירעל  הכתובת  - ובדתיתע התית התש  .ב

מכון דוד   צאמדרומו נמ. מקו החוףבלבד  מ' 50 -כ נמצא במרחק של תותחם תעשיות אלקטרוכימימ .20

ת באקוויפר ת מחלחלהוא נמצא על קרקע חולי רת הנעמן.שטח השייך לשמו ומצפון לו רפא"לל ש

 א לים.וי התהום המת מזריון יוכ .('מ 2-3ד )רדו בהמק מי התהום יל המערבי, שעוהגל

 שנה מפעל תעשיות 50 -שך כפעל במ ת לעכו,"מ דרומיק 2.5 -כ ,דונם 430 -כמשתרע על , הבמתחם .21

מיות חברת תעשיות אלקטרו כיי יד-על ה,של המאה שעבר '50 -בשנות ה שהוקם ,ותוכימיקטראל

, במשך עשרות שנים .ICC Industries רתחבחברת עברה ל בוטה שליה '70 -בשנות הו ( בע"מ1952)

י טתרמופלס, שהינו פולימר (PVC) ליוויניל כלורידופ ובהמשך כלור היה פעלשל המר העיקרי צוהת

חומרים  םמעורבי PVC -ההכלור ובייצור  .יותת הכימבתעשיווהבניה, תטי המשמש בין היתר בענף סינ

חומרים אורגנים ו ,סרטןר מהידוע כחומכלוריד, וויניל  כספית ביניהםלסביבה ולאדם, ורעילים 

  .מוכלרים אחרים

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=ICC_Industries&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9C_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93
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מצאי מים. בעקבות ת השטח למשיבזמן רב לפני מכירהייתה ידועה היטב ונת הזיהום במתחם מת .22

 ,ף שפכי תעשייהת אגמנהל, שלחה 2010 בשנתרכו שנעקרקע -סקר גזיוטורי סקר היסשל  ותדו"ח

 תבמכ ,סביבהנת הלהג לשר ד"ר יעל מייסון, ,הסביבהלהגנת  במשרד תקעות מזוהמודלקים וקר

קע רקשל  ם מסיביו, שהובילו לזיהול ותחזוקה ירודיםעברמת תפמפעל פעל הש ךכ על המצביע

ידוע כבר   היה סביר שדלף אל מחוץ למפעל,ש ,כי המידע על הזיהום המסיבי . מהמכתב עולהתחםהמ

 : . וכך נכתב בוות קודם לכןשנים ארוכ

ום עקב התי ומם קרקע בזיהו יםודמפעל החשו אזורים נרחבים בשטח הסטורי זוה"בסקר ההי

ם: ות באתר במשך עשרות שנישהיו נהוג צור, התפעול והטיפול בחומ"ס ובפסולותיישיטות ה

ם י שטחים פתוחיפנעשייתיים על יכלים, הזרמת שפכים תמ"י קבורת הענת פסולת הטמ

 ב יםאירוע 4)פרטניים  י פריצת חומ"סרות ואירוע"ס ללא מאצדוי, אחסון חומבריכות איול

חר ושפכי המפעל הוזרמו במשך עשרות זיהום, מאמצא יההפתוחים צפוי ל םחיט. גם בש(2003

ואחר מכן   וףחהמוצאים שהיו על קו  4באזור הלגונות ודרך  למפעלמדרום  שנים לשטח פתוח

פעל מוח הצפוני לם לשטח הפתם הוזרמו גייתוך הים. שפכים תעשייתל "מק 1א בצינור מוצ

גם כיום ויש בו עדיין חביות   רתזוקתי גרוע ביוחתב במצ  ים. האתרת לישירו ( אוורשהח)ה

משרד נמצא זיהום  י המפעל לפי דרישת הע" 0012 -בסקר קרקע שבוצע ב  ישנות, אסבטט ועוד.

רו שמקורחב הום נמפעל קיים חשד ממשי לזי.. ב.מטר 3-2עד עומק ומות רבים במק ספיתכ

גם מחוץ  טשפתח כי הזיהום הינלה . ישי התהוםל מגם שוסביר בפעילות המפעל הן של הקרקע 

 בת החוף... מנט בים בקירבחוף ואולי אף בסדי למפעל:

הנעמן,  מורת)בש המפעלבולות צע גם מחוץ לגלב ךטר הקרקע יצ וכש כי את סקריר לרלהבה יש

המים יזורים סביב המפעל במזלזיהום אחשש ת(, עקב ההפתוחים ובקו החוף, לפחום יחבשט

 ".מפעלבם ורשמק

 להגנת הסביבה  לשר 16.7.2011מיום ון ייסמד"ר  ה שלמכתב :7 נספח

דר גודל  סלההפסדים הגיעו  2000 -תחילת שנות הוב ,'80 -שנות המ החל ר הפסדיםובצהחל להמפעל  .23

ים את הליכצו להקפ, 7.7.2003ביום , רהת החבלבקש ניתןרקע חדלות הפרעון,  על .₪מיליון  900 -של כ

בתקופת הנאמנים שמונו . עת לעתבהמשך מ הכרהוא ההקפאה תפוקתו, םוי 60של פה לתקו הנגד

 . בעקבות הכישלון,נושיםלגבש הסדר  בניסיון כשלו ,לניהול החברה, (410/03)פש"ר ים הקפאת ההליכ

 7.9.04בפסק דין מיום ה. לפירוקה בקש )הבנקים( של החברה חיםמובטיים והו הנושים העיקרישהג

פש"ר כמנהלים מיוחדים ) ים מונונמוהנא קבוע,ה למפרקה הנומר הכנ" ,החברה רוקניתן צו לפי

275/04.)  

 2003ר אוקטוב –בתקופה שבין יולי ו יך לפעולאבל הוא המש מפעלצומצמה הפעילות בבאותה תקופה  .24

, שהוביל וץפיצ בהם היה 2003ר בוטאוקב, שהאחרון חמורים אירועי חומרים מסוכנים 4 אירעו בו

הוצא  ריפההש אירוע. לאחר ולזיהום אוויר חריף  PVC-ה קן ייצורבמת ם מסוכניםחומרי תפילשר

אישר את   בית המשפט המחוזי בחיפה  2004יוני ב רה שיפוטי.גי סצו  ובהמשך  הפסקה מנהלי,צו  מפעלל

עקבות  ב .שלהממוהיועץ המשפטי ל הבי המשרד לאיכות הסבת חידוש הפעילות במפעל, על אף התנגדו

שפעל כנגד חידוש פעילות המפעל,  מטה מאבקסביבה הקימה עמותת אזרחים למען הההחלטה 

ון יהתקיים ד 2004לי ויבו ארגוני סביבה, רשויות מקומיות וישובים מכל האזורה של עולוף פבשית

http://www.nevo.co.il/case/3819769
http://www.nevo.co.il/case/3819769
https://cfenvironment.org.il/index.php/mate-maavak-hidush-peelot
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השופטת את החלטתה הקודמת והורתה על  להיטרתו בובמסג  בקשה לעיון מחדש בהחלטה הנ"לב

 סגירת המפעל. 

משפט ה רוק החברה, החליט בית יפמסגרת הליך לים ובהמשך, בוי רעצא למפעל צו פינהו 2004באפריל  .25

 עדם נימסוכים הומרה על החח להשג ביבה,גנת הסהלמהמפרק הזמני למשרד  שמפתחות המפעל יועברו

המשרד להגנת י פני השטח פונו על יד שעלרים המסוכנים ומהחחלק מ. המפעלם ומתח שיביא לסילוקם

 .2005 - 2004 ן השניםיב יםבהסביבה בשל

בכלי תקשורת מרכזיים אודות הזיהום חקירים ת כתבות ותהתפרסמו עשרו 2004-2011 בין השנים .26

אשר הגישו עשרות תביעות נזיקיות נגדו, מפעל בדי המתחם ולעורם לגנהנזק ששהשאיר המפעל, 

הכי  אחד המקרים , ולמעשה היההממשלה ובבתי המשפטת, במשרדי ו עשרות דיונים בכנסהלתנה

 .מפורסמיםים וקשרמתו

 טרהמבדיעה, יטב היוזאת, למ ,2המשיבה  באמצעות 1 השיבידי המ-על ש,המתחם נרכ 2011נת שב .27

משרד דות התנג, יטב הידיעהמלעוד . קידוח ביםות המבאר יגז טבע טתקן לקליתמלהקים במקום 

ת הקרקע  ריח למכמשא ומתן שלא צל וניהל ותובהמשך המשיב ,ה את מימוש התכניתנעמ הביטחון

בחיפה המאשרת את הסכם   טת בית המשפט המחוזיניתנה החל 3.5.11ום יב (.2014) אלישר קנדהל

 נ"ל.שה ההרכי

 19.11.2011מיום  תחום תעשיות במחוז צפון סיכום שיחה עם מנהל :8נספח 

)להלן:  ותת אזרחים למען הסביבהמעפנתה  2011ביולי ציבור. לם בפני הלא נחשף מעוישה הרכ הסכם .28

לפרסם את ההסכם והליכי   דרישהי ב שמהרסים נכהיחד עם ארגונים נוספים לכונס  ("העמותה"

  .(7.8.11)תשובת הכנוס הרשמי מיום  הם, אבל נענו בשלילהולחלופין להעביר אותם אלי המכרז

 .8.117 מיוםהרשמי  הכונסתשובת ו 4.7.112ם מיופניה לכונס הרשמי  :9נספח 

העמותה שבה  ,עכו וףבחגים ובד יכוזי הכספיתרביה העלי לגבבעקבות פרסום הנתונים , 2016 פברוארב .29

נענתה  ב שומהסכם הרכישה ועותק  לקבל ,למשרד המשפטים על פי חוק חופש המידע שה בבק ,ובקשה

זי המחולבית המשפט  04-275בתיק פר"ק  במסמךבקשה לעיון הגישה העמותה לה. משכך, בשלי

ט ת המשפיב ה,לבקש , הכונס הרשמי והמנהלים המיוחדיםולאור התנגדות חברת דלק ים מעגן, חיפהב

 רקע.ניקוי הקם, ואשר מתייחס לנושא להסכ 6.7לגלות רק את סעיף  22.3.2016אישר ביום 

 10של תעשיות החלטת בית המשפט בבקשה לעיון בהסכם מכירת הקרקע  :01ח נספ

 להסכם 7.6אלקטרוכימיות וסעיף 

 כי הוא( 1בשם המשיבה שפעלה כאמור , 2)המשיבה  נהקוצהיר המ, םתחהמ שתרכי להסכם 6.7 ףסעיב .30

  .אחריות בלעדית לטיפול בזיהוםטל על עצמו נוהמתחם ולזיהום  מודע

ללא  מסוכנים םירחומ, מועד הקובעאו בים וימצצאנמו צמקעין ובממכר עכי במקר וע לקונה"יד

כן ויש כי יתה ונקל ד(. כן ידועועו , כספיתVCM, EDC)לרבות טארס,  בקרה בהיקף מהותי

  ם ומרינוי החלטיפול ו/או פיהבלעדית  תוהאחרי יקונה כידוע ל. ... מקרקעיןזיהום ממשי ב

הממכר )מובן  קת החזות על ריאחה םככל שקיימים, כמו ג ,מקרקעיןההמסוכנים והזיהום 

להגנת  שרדמת, לרבות הוירשורקעין( בהתאם לדרישות והנחיות ההמטלטלין שבמק תושלרב

ם מכל  ריוטים פהל המיוחדו/או המנ המפרק  ו/או , כאשר החברה ונההק על תטלומ, הבהסבי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
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שר ובק קעיןוהזיהום המקרסוכנים יפול ו/או פינוי החומרים המות בקשר עם טות ו/או חבאחרי

 בה בנוגע לממכר..." )ההדגשות במקור(ת הסבינגה בדרישות המשרד לה דיעם עמ

 ניתנוההוראות והדרישות ש ן דעת מהיבה בבקשה לד להגנת הסבשרלמ העמותהנתה פ, 2016במרץ  .31

. העמותה נתקלה בהתנגדות תיבמחו את לוחות הזמנים להם היאו טיהור הקרקעבעניין  לחברה

 28.3.2016וביום  חוק חופש המידע יפקבלת מידע על גיש בקשה ללהה ופנת, והכאן םגלחשיפת מידע 

 . שה כזובק הגישה

ע"י המשרד להגנת מסר לעמותה ויות שהתנהלו, נההתכתב בל מתוך נתה, אלא נע "להנ הבקשה .32

 :כיהסביבה  

ידי הצוות המקצועי (, נבדקו על 2016וני ש )ביכחוד פנילהסקרים המלאים התקבלו אצלנו "

ז ועל הבסיס שלהם קעות והמחוהחופית, אגף קר הף לשמירת הסביב שות המים, אגשכולל את ר

בפנייתכם  ום א הקרוב(.ברה בים )מכתב יצא לחוה לסקר סיכוניובים מתויאושר בימים הקר

ל הממצאים ואנו את כ י איןהתגובה של המחוז לחופש המידע הייתה כהראשונה, לפחות 

שתעבירו  נציגת המחוזמא נבדק ביקשתי דוח המלא והוכעת, כשיש את ה וח המלא.ממתינים לד

הסקר המלא  פש המידע.לנדרש בחוק חו רו בכפוףלחופש המידע. מבחינתנו אין מניעה להעבי

ם כי סקר הסיכונים ייקח כחודשיים ואנו מעריכי יועבר ביום א לאחראים לנושא במשרד.

בעיריית עכו,  אמרתי בישיבהתכנית לטיפול. כפי ש לרבות הצעת –ובר יהיו תוצאות באוקט

 ."קבלוים לכשיתהעניין בהצעות השיקום ובממצאי סקר הסיכונ ליערוך דיון עם בענ

-ב, ושוב 5.9.2016להגנת הסביבה מיום  חתה בהחלטת המשרדנד בלת הסקרמותה לקבקשת הע .33

  לסקר דרושות עוד השלמות.ה כי בטענ 11.6.2017-וב 19.2.2017

מידע בעניין ניקוי שטח לקבלת יבה בן הסעמותת אזרחים למע יות שלכתבווהת : פניות11ספח נ

 המפעל

, למגוריםיעוד הקרקע  את שינתהאשר , (21535/ג) עכושל מתאר התוכנית קף אושרה לתו 2017בשנת  .34

ת במתחם ומתנה את פיתוח מזוהמו תור קרקעותלאייות מיוחדות חנהתכנית כוללת ה .מסחר ותיירות

 .להגנת הסביבהרד המשהשטח באישור 

טיים נרלבה וא החומריםבקשים לקבל את מלות המיונק זה, כי כל ניסמו של פרונציין, בטרם סי .35

לים את המבקשים את הזכות להשצמם שומרים לעשכך, מהו. בתועלו  –ת יוומהרש ות אובמהמשי

 שתלשלות העניינים בהתאם למסמכים שיגולו במסגרת ההליך. ה וטפיר

    ניטור דו"חות ו  סקרים  מימצאי  –  במתחם  וםומי התה  ערק הק זיהום . 1ב. 

ם עוד בתקופה  חלק, רקעק י בדיקות וסקרשל ם מספר סבבי עובוצ תעשיות אלקטרוכימיותמתחם ב .36

 לבקשה זו.רפת המצו, בריל תבדיקות מפורטים בחוות דעהאי ממצל. על היה פעיפשהמ

ור  קמ. בקרקע תפיכס שלז הגבוה כורי התר הוא ותר והייחודי לאיהום החמור ביזההדעת,  פי חוות-על .37

  כלורל פעהמהפיק  באמצעותוואשר , בתאי כספית שה, שנעהתהליך האלקטרוליזבשפכים של כספית ה

חלק . אטומותהיו  לא שבתחילה ,עלבריכות שיקו וממנו ,הועברו למתקן טיפול שפכים אלו .ממי הים

 והיווהתאים ל מפור ללא טיאתב נשארה חלקאך  לרמת חובב הפונ ,הכספיתי קעעם מש הבוצה,מ
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י חרא ים, שנ2010 שנתבנראו בשטח המפעל גם  וצהשל ב תשקים וחביו .ור לזיהום קרקע ומי תהוםקמ

 .פינוי הרעלים מהמפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה

היא  ם,מאכילת דגיהוא  יהאלקריים , שאחד ממקורות החשיפה העיכספית , כיטתהמומחית מפר .38

  במערכתבריאות ובבמוח, בלב, בכליות,  לפגוע הלווהות עלת גבמורב וחשיפה אליחומר מסוכן אשר 

עד ועקצוצים בגפיים, ו קשיי דיבורקשים החל ממינים סתלרום ולג חיסון של אנשים בכל הגילאיםה

 או בים עזמים בקרקקרואורגניידי מי-לע רכבתמתהכספית  .וותתרדמת ומ הזיות,, טיביאובדן קוגני

וילדים  עובריםבזרם הדם של  שלו והותות גבמר ואשר ן,שרת המזורשב ברשמצטכספית, -ילתמל

 שוב וללמוד.להשפיע על יכולתם לחם, ושלה תלפגוע במערכת העצבים המתפתחות ולנים עלקט

שבגופם התגלו ריכוזי ס רבים, דגי אוקינוני מי ה שליג ואכילת על דבלולהג הסיכון הוביל  "ב,בארה

  ניכרים. כספית

ים ת, דלקומרים אורגנים מוכלרים, מתכורבים בהם חומרים בחם הוזי בקרקעצא מנת בנוסף לכספי .39

לשטחים  ,צור השונים במפעל, שלא טופלו והוזרמו ליםהיי אתרימבשפכים מקורם ש ,מרי הדברהוחו

  .רום המפעלבצפון ובדפתוחים 

ן שבה קרקע אותדוגמ 445ו נדגמ ,2014בשנת , מפעלשטח הב LDD חברת על ידי ערךסקר שנת גרמסב .40

  היא לטפל בהשיידרש  המתמזוה קעקרה כמותישבו כי זיהום גבוהים. מבצעי הסקר ח יכוזיר צאומנ

 הנדרשת הוררמת הטין שכ, הנדרשת תלוי ברמת הטיהוריקף הטיפול ה .מ"ק 260,000 – 140,000ן בי

ת פיכס ריכוזים גבוהים של שייה.קרקע לתעבהור הנדרשת הטימרמת  ה הקרקע למגורים גבוב

 .(מתחם גב יםהלן: )ל ון למתחםסקר קרקע מצפגם בנמצאו ם ריאחם ימומזה

ח שמי התהום משט ,צייןאף ש, 2001שנת מ סקרכבר ב וחדו פיתבכס וםמי התהגבוה של זיהום  .41

אורגנים תהום בחומרים ה של מי ההום גבויזנמצא  2014ת שנמבסקרים  .הים וןם לכיוזורמי המתחם

שנת  שנערך בבסקר גם נמצאו ומרים אלו . חתפרועו תספין, כארסלרבות ת, בדומוכלרים ומתכות כ

 ות.בארות נוספ 15ה באמצעות רית החקהשלמ על ליץהמהסקר במתחם גב ים . םמתחם גב יב 2017

 בכמה תהום מי סקר, קעקר וגז עקרק סקרי שכללה ,נרחבת יבתיתבס חקירה הנערכ 2016 בשנת .42

. לחוף בסמוך הים מי של ובדיקות םיפיחו וםהתה מי סקר, תחםמה חשבשט הזיהום במוקדי עומקים

 דיגום בוצע ,שונים לעומקים ניטור דוחייק עשרים בשטח המתחם נקדחו במסגרת החקירה הסביבתית

חזרו   החקירה ממצאי. םהחופיי םהקידוחי לרצועת במקביל הים מי של יגוםדו החופיים התהום מי של

שירות אל מתנקז יוכי הזיהום , לשראיב הכ עד לותגשנ מהחמורים וםהת מי זיהוםב רשמדוב העידוו

 בריכוזים, נדיפים רובם, ביותר ורעילים ניםרטמס חומרים כולליםשנמצאו  העיקריים המזהמים .הים

, וביניהם שתייה למי אלישרהי בתקן המותר המירבי מהריכוז גודל ריסד שישה דע שהלובש היםהגבו

 400 שלסימלי וכספית בריכוז מק השתימי לאלי הישרקן מהמותר בת 2,600ארסן בריכוז של פי 

-אתן-כלורו-ודי, ויניל כלוריד פית, ובעיקר כסיםתקן. מזהממהריכוז המותר ב 400, שהוא פי למקג"

  .הסמוך ףבחו הים מי של ובדיגום החופיים התהום מי של גוםבדי גם נמצאו 1,2

 ים ראחם  המיומז  פית בכס עכוץ פרמב   דגיםהו ים מי ההחמור של  הזיהום.  2ב. 

מי הים ב ,רקעיתקב שנמצאו, כבדות מזהמים, לרבות מתכותבדיקות  ממצאיציגה בריל מ חוות דעת .43

 ורהניט תוכניתעל  םונים מתבססיתהנ (.חיפהצפון מפרץ עכו )אזור באזור רקמות דגי מאכל וב

תו חוות דעעל  ו גם, כמ1977משנת ל חה (חיא"ל)להלן:  ואגמים ימים לחקר המכון שמבצע יתהלאומ

adi
Highlight

adi
Highlight
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ם והלת תחמנל כתבה שועל מ 2018נת שב , שנכתבהגנת הסביבהד"ר דרור צוראל מהמשרד לה  של

 .2019מבר מספט, שיקום מקורות מים מזוהמים ברשות המים

 ים הרדודיםבמי ה ,במי התהום הרדודים כי עולה, 2017שנת מ של חיא"לניטור הים התיכון  תו"חדומ .44

 ,כללית ספיתשל כת יגויות חרכמויש  ,אלקטרוכימיות תתעשיו חםמתל שמו בחוף ,םיית הרקעקוב

מפרץ צפון בות וסדימנטים , רכיכבדגים ריכוז הכספיתוכי , םספינורים חמו ומזהמים כספית-למתי

בפרטים , לרבות אורך החוףינים מאזורים אחרים לל אותם ממהריכוזים ש ותיתגדולים משמע חיפה

   ה.מפרץ חיפ מדרום

  הכספית בדגי עכו בריכוזמשמעותית  ירידה חלה 1985שהחל משנת על כך  ביעוצה רו,צטבשה וניםתנה .45

החל  ,ית בדגיםיכוז הכספר משיך לרדת,ה ית בקרקעיתריכוז הכספש ,בעודשאלא . 6םעית היקרקוב

 גיםמהדבחלק  .2012שם בשנת נרריכוז שיא של כספית בדגים  .עליה גמתבמדווקא א נמצ ,2006משנת 

מיקרוגרם  1 העומד על לכספית בדגי מאכל,פי האירו האיחודהמחמיר של  קןהת את ברע ריכוזה

, שמטרתו חיא"ל"י עשבוצע לייזום מחקר ה את המשרד להגנת הסביבו לו הובילממצאים א .לגרם

   .י עכות בדגפיסהכה איתור מקור היית

הגנת ד לשרהמו חיא"ל דענימ .וז הכספית בדגיםמגמת ירידה בריכה החל 2014-2017השנים בין  .46

ית בדגים למצב  בין ריכוז הכספ ההתאמה. תלכך שמדובר בשנות בצור  ידההיראת ם חסימיי יבההסב

 זוהמים,המבדליפת מי התהום וא פית בים השמקור הכסאת החשד  לדעתם מחזקת הגשמים

 . בשנים גשומות תהמתגבר

 טוןקלנבפו, עיםהסל לע החיות, בעכו אצות-במאקרו נמצאו  של כספיתגודל  דרבסגבוהים ריכוזים  .47

  ביולוגית זמינההכספית ה  ורכך שמקעל מעידים  ממצאים אלו .במגע עם הקרקע באים םאינ, שמזוהם

ן המזוהם קטוהפלנ .יםלמ, שדלפו המזוהמיםמי התהום  אלא דווקאאינו קרקעית הים  הים מיב

 .יוןאזור שבי צונה עד צפהזיהום יר את הוא מעבנמצא ש, והים זרמינע עם ית בכספ

מבצעי  . חדשהחדירה פעילה של כספית יש זור חופי עכו ים באבכך שם על מעידיים ולוגהביהממצאים  .48

  הוא בעכו ח הימיוהצומ כספית הנמדדת בחיקרי של יעה מקורהשכך  עלמשמעית  חדעו המחקר הצבי

 .וש ובחוף הסמוך למפעל הנטוהמי התהום המזוהמים באתר 

, עולה כי ש מידעחופבקשות עקבות ב יבה,הסבנת ד להגמהמשרממסמכים שהועברו לידי המבקשים  .49

 ,(למבקשיםלא נמסר  הסקר עצמו) 1ידי המשיבה -מומן עלשר א ERMת ידי חבר-שבוצע עלסקר ב

ר נמצאו  אשו ורם בעבודת המפעלשמק ,ניםרטמס שני חומריםוכים לאתר במי הים הסמ ומצאנ

כת יסה מתמשכנ ים עלמצביע ,בים של חומרים אלוריכוזים מדידים . גם מי התהוםבריכוזים גבוהים 

  .ם, שאינם מחזיקים מעמד לאורך זמן במי הינדיפים כיוון שמדובר בחומריםמ ,םיל המזהמים של

ית פת הכספיו כי שטף דליה 2017ריל בה באפ בי הסגנת ה, שהוגשו למשרד לERMכי סקר עור מסקנות .50

. תמיהיסביבה ואת ה יםוכסמבחופים רוחצים בחוף ותר לים נמוך ואינו מסכן את ה אהמל כלוריד ניויו

ת פותק ידה בסקר והן אתשיטות המדאת הן יקרו ב ,צגו הממצאיםהם הויא"ל, למדעני חאך 

, ווןגם כינדחו  ERMנות עט. םייצגיינם מן אולכ  תבשנת בצורת רביעי יםבססו על נתונתהשסקנות, מה

 
הזרמה לים ופיזור  סקת ההפמפעל, ה טיפול בשפכיס להתחלת מיוח 1985ז מא בדגים ובקרקעית הים ירידה בריכוז הכספיתה 6

 ף ערות חור ית בסהכספ
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כבר  ם ימיים מצטברת בגופם של יצוריית , כי כספ שהראואחד עם מחקרים  אינן עולות בקנהש

   .במי הים ERM ע"י מדדת נמוכים מהריכוז שנמומס תילריכוזי כספפה בחשי

 5.6.18 וםמי וראלר צדרוד"ר  חוו"ד :21נספח 

המים  התפלה ברשות ףלמנהלת אג ות מים מזוהמיםקום מקורמנהלת תחום שי מכתב  :13נספח 

 18.9.19מיום 

 בור והסביבה  הצי   תספית על בריאוהום הכ זישל ות שפעות החמור הה.  3ב. 

שיוצרת סיכון משמעותי , (Bioaccumulation) הימית ת המזוןמעלה שרשרת כספית בברוהצט .51

  .םהיא בעיה ידועה בעול, והיםת גבכספישבגופם ריכוזי או עופות, ת דגים מאכיל כתוצאה, םיאנשל

של הקשות  סביבתית-הבריאותית ההשפעהאת  בהרחבה מפרטות ברילדעת  תוחוו חוות דעת נתניהו .52

וע  עלולה לפגגבוהה לכספית חשיפה  ,EPA -י ה פ-כי על עולהבריל  מחוות דעת. ל כספיתמתיכספית ו

ת . התסמינים של הרעלת כספיהגילאים ל אנשים בכלות, בריאות ובמערכת החיסון שבלב, בכליבמוח, 

 , הזיות, תרדמת ומוות.ניטיבייםגנזקים קועד פות וועיי מקשיי דיבורהם החל 

בחוות אים , שתוצאותיהם מובמחקריםנשים הרות. הן  כספיתב יהוםזלד במיוחיות רגישות סאוכלו .53

ידי -עלשצריכתו , חומר נוירוטוקסיקלי התפתחותיספית הוא מצביעים על כך שמתיל כ, יהונתנ עתד

הכפלה  , לדוגמה, נמצא כי . כךילודיםהליגנציה של ירידה באינטלתחלואה בכלל ום הרות גורמת לנשי

בפריון הכלכלי כתוצאה מכך לפגיעה  .IQדת נקו 1.5ה של גורמת ליריד ורים הטבוז הכספית בדשל ריכ

   .םלאורך שנות חייה הילודים של

 ליץ עללהמהיא הכללית  המגמהכש, שונותבמדינות  שמחדהיום נבחנים  ים לריכוז כספית בדגיםנהתק .54

ון הסיכ. ילדים או שים בהריוןנכגון  ונות,י אוכלוסיות שנלמאפיי התאםצרכת ב נההדגים כמות לת הגב

  .שוניםצריכת דגים מסוגים דיג ועל על לות מגב להטלת הוביל

ותר משלושת י ,ספיתום כזיה בגלל בארה"ב בלבד נסגרו לדיג, כי בריל עתדת לדוגמה, עולה מחוו .55

וזים יכברנגועים הל דגי אוקיינוס רבים שמינים אכילת על יג ועל די והוטלו הגבלותאגמים אלפים 

אפייני בהתאם למהמלצות לצריכת דגים,  ו בארה"במצאו, 2019י ביול ,לאחרונה .יתכספניכרים של 

  .ונותוסיות שאוכל

ת הנמדד ברקמות  הכספי בריכוזעל עליה  שהעידו ,ןים התיכוהניטור הלאומי של ה ממצאילאור בארץ,  .56

 ,לים תיותעשיות אלקטרוכימ של כספית ממתחם לדליפהשעלה חשד וה מפרץ עכו רמאזומאכל דגי 

  דרלמש דחוף מכתב 24.6.15ביום ר, מר רני עמי ,הימיתלהגנת הסביבה  היחידה הארצית הלמנ שלח

  :צות הבאותלשכלל את ההמ, ויריית עכהפנים ועמשרד החקלאות, משרד הבריאות, 

ית  אך מדובר בחוף שהגישה אליו חופש, וקאינו חוף מוכרז כח אדגיש כי האזור המזוהם"

החוף  דע ומתרה לגבי זיהום ב שילוט מיימליצים להצי אנו מיכך, לפ. כל אדםפון ומדרום למצ

זוהם  החוף המ מתאים וכן לגדר את קטע סור לרחצה ושילוטומימי החוף, הכרזת החוף כא

דיגום דומה של   צעת ולעיריית עכו, לבממליצים למשרד הבריאואנו  בנוסףמצפון ומדרום. 

י הניטור  , לאור ממצאדעתנוסוף לבהקדם. לב המוכרזים של עכו, כספית בחופי הרחצה

מדגי המאכל בצפון מפרץ   19%-כספית אורגנית בכוז המותר של חריגות מהריכ אומי עלהל

עד להודעה   צפון מפרץ עכו ולאכפה,יג בסור דגורפת לאי ציא הנחיההדיג להו חיפה, על אגף 
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שטח, יקה ב"דלק" המחזעשתה פנייה לחברת כם, כי כבר לפני מספר שבועות נ יעתליד .חדשה

 ".ום השטחסיכונים במטרה לבצע שיק ך של סקרלהיכנס למהל

 .1524.6ום מי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית הלמנמכתבו של  :14נספח 

 הציבור בריאות יותשר ראש, עכו עיריית שרא ל אזרחים למען הסביבהתת עמופנתה  30.6.15ביום  .57

 לצות הנ"ל.ליישם את ההמישה בדר  החקלאות רדשמב  הדיג אגף מנהלו הבריאות משרדב

 5.6.130מיום  אזרחים למען הסביבהעמותת  מכתב :15נספח 

, למנכ"ל המשרד גרוטוופ' איתמר אות הציבור, פררירותי בראש שייע הוד, 2.6.16, ביום לאחר כשנה .58

החופים של בחול ובמים מים גודיהזמין ד המשר שנשלח אליהם,ידע מהכי בעקבות  ,ביבההס להגנת

  קבות. בעשל כספית במפרץ עכותר ג ביוומדאיעל זיהום מתמשך  העידו תיהם, שתוצאוזים בעכורכהמו

   :במפרץ על דיגור לאסריאות משרד הב דרש זאת

דרש איסור   ית, משרד הבריאותבכספדגה ל זיהום החוף, הים והמלאור תוצאות המעידות ע"

ם ריכוזים  כילישל דגים המצריכה יבור מבריאות הצכדי למנוע סיכון ל  וזאתבמפרץ עכו, דייג 

לעיל  יים באכיפת האיסור האמור ים קשידיעתנו קיימ  יש לציין כי למיטב .גבוהים של כספית

ר לכספית,  ל הציבוחשיפה שץ עכו עלול לגרום להזיהום המתמשך במפר .לאות משרד החקע"י 

שנצפתה  ה מרההח לאור זים.יה בחופים המוכרהימש דגים והן כתוצאה כתוצאה מצריכתהן 

קידום ו גם הזיהום במפרץ עכו כמ למנוע המשךעולה הצורך הדחוף ברמת הזיהום,  לאחרונה

 ." רשהשיקום הסביבתי הנד 

  4.165.מיום הציבור של ראש שירותי בריאות  ובמכת :16 נספח

, בגלל  בחוףצים מתרחיבור הלצום דגיההחשוף לאכילת הציבור לבריאות הסיכון ת על אזהרו .59

 . מיםהשל רשות  2016-2017בדו"ח  גםנכללו  ות כספית בדגה,הצטבר

לפסילת החלופה של הקמת  , בין היתר, להוביהום והזיהום במי הת ת יחשיפה לזיהום כספן הכוסי .60

קבעו  תכניתה םקידורת במסגשנתנו ת חוות דע .במתחם (,90תת"ל )גליל מערבי  פלהמתקן הת

גם בגלל , אותושיקימו  םהעובדיריאות את בסכן ל לעלו ם או בקרבתוהקמת המתקן בשטח המתחש

 ים האחרים.גם החומרים הנדיפהכספית ו

יין מותר, החוף לא מגודר ולא יצאה ידיעת אזהרה  ג עדהדיי ת,ודרישוההאזהרות למרות , כי נציין .61

 לציבור.

     מילוי דרישות הרשויותב  שיבהמהשל ים גליגרירת הר. 4ב. 

 ביבה ולמנכ"לרד להגנת הסהמש נכ"ל, למות המיםלמנהל רש 25.7.2018ביום פנתה ותת צלול עמ .62

שיות ת מתחם מפעל תעלאלתר א חברת דלק לנקותלאכוף על בבקשה ריאות במשרד ה 

  . אלקטרוכימיות

תוצאות  ,2017 הלךמ ב סביבהלהגנת הרד למשהועברו  ,מותת צלוללעככל הידוע בפניה צויין, כי  .63

 Environmental Resources ידי חברת-עלשבוצע , םיר סיכונקרקע וסק סקרת בלבד של חלקיו

Management (ERM )דרישות . רשות המים חייתובהנ 1ה המשיבבמימון  ,דבעקבות דרישת המשר
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ירוב בסו לייםגבגרירת ר  ,קלו בסחבתתנ לסקר, השלמות לביצוע המשרד להגנת הסביבה ורשות המים

 ות.ת המלאלהעביר את התוצאו

המשרד להגנת  ו, רידבל .לפניה ,ף, מר גיא רשיםמה ותרשהמים ב ף איכותמנהל אגהשיב  8.8.18ביום  .64

את  םבמטרה להשלידרישות  לה יםביומצ 1המשיבה ל מושותף מבהסביבה ורשות המים פועלים 

 כן,עד הוא. לות שיקוםפעוביצוע נים וכוסיסקר  תלמהשלקראת ת וזאהזיהום באתר,  איתור ותיחום

לסיכום כי: "ו ,ישותלוי הדרהמשך מיין בעני 1בה י המשיעם נציגשיבה תקיימה יה 31.7.18יום כי ב

מקצועית   ם מתבצעים בצורהד כה הדבריהרצוי, אולם ע ינו הקצבניתן לומר שקצב ביצוע העבודה א

 ."ברים יעשואים שהדוודומ ואנחנו עוקבים אחר הנושא

קרי לקדם את ס החברה נדרשהעל פיה , בהי בת המשרד להגנת הסהתקבלה גם תשוב 22.10.18ביום  .65

אם , גם פקתבהיבט זה אינה מס עד כה ההתקדמות שנעשתהאך " ות לשיקום,ניתכהקרקע במקום ו

בע  קנ, 1 משיבהם נציגי הפגישות עבעקבות  בנוסף, נמסר  ."וןהום באתר נלקחת בחשברכבות הזימו

 .םהשלמת המידע על הזיהועל כוונה לקדם את הצהרות  וושמעוהיהום המידע על הז להשלמותמתווה 

נהל מלוספת נ פניה מערביוארגוני סביבה נוספים בגליל הצלול די עמותת י-לנעשתה ע 10.4.19ום יב .66

לו , הן אהמותקרקעות המזוה ניקויל המהלכיםלקבל פרטים בדבר התקדמות , בבקשה 7רשות המים

  לכל  הפניה הועברה .ים-בת ג חברבבעלות מצפון להן, לו שהן או ק ים מעגןחברת דל בבעלות עלותשבב

מים או ת הי רשויד-עלרות ישי , אך לא נענתה רות לעותרתניה ישיה על הפשהשיבים -ב ת גת לחברוהפח

 .1ה המשיבידי -על

רד  המשובת ותש 8.8.18ם מיום המירשות תשובת , 25.7.18 צלול מיום עמותת מכתב  :17 נספח

 22.10.18ביבה מיום להגנת הס

 10.4.19 וםימ מיםלמנהל רשות ה  ללוצ עמותת מכתב :18 נספח

ביבה  סהלהגנת המשרד ה הפנשתגובה להאשמות  מכתב ים-בגחברת ו 1יבה משה שלחו 24.7.19ביום  .67

את  ביר ב סמות בקצולא מקד יהגוררת את רגלהיא על פיהן  ,16.7.198יום בשנשלח במכתב , 1משיבה ל

  .וחברת גב ים הכחישו את ההאשמות 1בה המשי .מזוהמותקעות ההטיפול בקר

תאר אות תכנית המ, כי הורלהגנת הסביבהעמדת המשרד בתשובתן על  לינוים ה-ברת גבוח 1המשיבה  .68

מתחם קום הקרקע ומי התהום בניות לשישיאושרו תכחם לפני נון מפורט במתאפשרות לקדם תכלא מ

   חוף:עת הוברצו

נית המתאר אין מקום להתקדם עם תכנון נוכח הוראות תכ, ... נטען כי כיןו שבסימבמכתב "

  ן תשתבטיח כי ני ולרצועת החוף )קרקע ומי תהום( רקום לאתת שיתכניעד לאישור  פורטמ

יכה להיות מוגשת  רתכנית השיקום צוכי  רלציבו ח ללא סיכוןשות שימוש בשטעלהיה י

 ..." שויותר ת על ידי הומאושר

 לטהר, בהסכם הרכישהעל עצמה שלקחה , החובהרפת מרות גועולה התנע 1 משיבהה של המתשובת .69

קידום ממוקדת בה ,1המשיבה  .לחוף וליםליפת הזיהום מדבור לציים למנוע נזקומחובתה  הקרקע את

עד שלב  , נהמדרש מכל שנביבה כי ד להגנת הס רטוענת בפני המש ,ניה בשטח המתחםחיה מבאת רווהש

 
 10.4.19המכתב נשלח ביום , כש.1810.4. רשום עותנפלה ט המכתבבתאריך בראש  7
יום  עוד ב שו למשרד  שהוגמרות בקשות חופש מידע די המבקשים, לא נמצא ביל 16.7.19ם  שרד להגנת הסביבה מיומכתב המ 8

 , לפני למעלה מחצי שנה. 13.6.19
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ת ניופי מדי-. עוד נטען כי גם עלהצגת סקר קרקע ר, הואהמתא וכניתפי ת-על ,ית מפורטתן בתכנהדיו

רד גם משת הולבקשמהגשת סקר היסטורי מפורט,  כל חובה חוץ  כנוןבשלב הת עליה המשרד לא חלה 

לדחות  1שת המשיבה אותיהם יוטמעו במסמכי התכנון. את תכנית השיקום מבקי קרקע, שתוצסקר גז

 וי.ב הרישלשל

 24.7.19מיום  הסביבהגנת  שרד להלמים -רת גבוחב  1 ההמשיב מכתב :19 נספח

לסילוק  בדרישהי דירקטוריון החברה ולחבר 1משיבה ה"ל מנכתת צלול לפנתה עמו 25.6.19ם ביו .70

הסקרים למידע לגבי השלמת  בקשהגם הפניה כללה המתחם למפרץ עכו. זיהום מזליגת  גע שלמפה

 לנטר כדי 1די המשיבה על י ננקטוש אמצעיםההמים,  רשותולהגנת הסביבה המשרד ידי -עלרשו שנד

, כן ים.מפגעוק הילם לסעדכניי זמניםחות וול וכע רץולמפ םודיהרד התהום למי תויפדל ולמנוע

  .מהמפגע עיםפגלנ החברה של הפיצוי ניתלתכ באשרפירוט תבקש ה

 .1925.6 מיום 1ה ל למשיבעמותת צלו מכתב :20 נספח

 עד עצם היום הזה. לא נענתהיה הפנ .71

 מומחים חוות דעת   ג.

חוות דעת , (תדעחוות ה: להלן) דעתחוות שתי ת ובקשה מצורפל ת האישור,ברישא לבקשכמפורט  .72

 .בהביוכלכלת ס כלכלה בנושא, וחוות דעת נתניהו בנושא זיהום קרקעבריל 

שיות זיהום ממתחם תעהיפת דלת למנוע א המשיבות מחדל י סות את הטענה כאלו מבס חוות דעת .73

ות  בריא , לרבות סיכוןולסביבה נזק מתמשך לציבורגורם ל יםפית ולהחובה יות לסביוכימאלקטר

   מהים.ו אה מהחוףנהבור ומניעת הצי

 ומי הים החופית הסביבה  נושא זיהום דעת בחוות  .1.ג

סיטת  תית מאוניבריבסבואר שני בהנדסה ה ושמאית מקרקעין, בעלת תסביב בריל היא מהנדסת' גב .74

 רקע ומים. שנה בנושאי זיהום ק 20 -של למעלה מ עלת מומחיותב ובקונטיקט בארה"

קע  לרבות גז קריתור ואפיון מזהמים בקרקע, , אנוןהתכבתחומי ן רב ומגוון יוניסצברה הגב' בריל  .75

במקרקעין,  םיייבתתכניות שיקום, לרבות ניתוח סיכונים סביתוח , הערכת חלופות ופהוםום מי תוזיה

ישות תכנון ם ודריבתייושיקום במפגעים סב לויות טיפולהום קרקע, עמזי כמו סיכונים הנובעים

  .וויה שלהם על השפעההשו י,ורישו

בה חלק בלתי נפרד  הוא לראות פורטת מצויה בפני בית המשפט הנכבד, מתבקש הדעת הממשחוות  .76

 . העובדתי שבבקשה זו וןיעמהט

   בתמצית בלבד.וות דעת עיקרי חכאן את נביא רשות, רות בלתי נדזחב געילישלא על מנת  .77

והאירועים  וכימיותתעשיות אלקטר לעמפה של היסטוריה יל מתארת אתה של הגב' ברדעת ותוח .78

  בר בשטחוטצהזיהום שה ,רו בויוצוצרים ש, את הממאז הקמתואירעו ש מרכזייםהסביבתיים ה

. י לאתר זהום החמור והייחודהוא הזיהש, פיתהכסמזיהום  מהם ובעיקר קפותשנש כנותוהס

 לתבססים עהמ, םחתום בממי התהזיהום ו ערקקה זיהום בעניין דעתת האים בחווובהמ יםאצהממ

לא נחזור לכן ו. 1ב. יל בפרקורטו לעלאורך השנים, פ ו בשטחוצעסקרים ודו"חות הניטור שבממצאי 

  אן.עליהם כ
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הדעת  מחוות  חם.ו במתשבוצעלאוויר ולסקרי גזי קרקע  לעמפמהמזהמים שנפלטו לגם חסת מתיי היא .79

 סכנים אפילו אתוזים גבוהים המריכקע ברגזי ק תלהיווצרום גר הוםהזיהום הנרחב במי התכי ולה ע

ת למבנים תסוכנים ר של חדירת גזים מסיכון חמו באזור תעשייה או מגורים ומהווים רלאוויהחשופים 

 ם.קרקעיי

 , גורםמתחםה מהבדליפ ורמקו, שמי היםזיהום צאים על פיהם ממה להדעת מצביעה ע חוות .80

. ת המזוןשרשר כספית במעלה ותברטצהל שמות אחרים בעולם, מקוידועה מצרות בעיה, שיוולה

ות פי קבוצמסוגים שונים לם יוצריכת דג ת להטלת מגבלות על דיגהברי בילה בארצותתופעה שהו

רשות ל 2015 ביבה משנתצות המשרד להגנת הס המלאת ינת יחוות הדעת מצ באוכלוסיה. ןסיכו

זהיר לוט המצבת שיה בות, לררני פגיעה בציבומנע מפר צעדי בריאות לבצע מספד הית ולמשרוממקה

ת ומי כספילבצע דיג ה ולגדרו,צחהכרזת החוף שמול המתחחם כאסור לר חוף,ני הזיהום בים ובפמ

   .החיפסור דיג בצפון מפרץ אעיר ולהרחצה ב בחופי

ותכנית המתאר כנית האב לעיר ת תלרבוסטטוטורי בשטח, את המצב התכנוני הסוקרת גם  היא .81

  .2017ת בשנ בעירשאושרה  הכוללנית

 DHV,רת ידי חב-על 2014יקום למתחם, שנעשתה בשנת שעלויות רכה של הע ת קרכמו כן, נס .82

   .רכהעהחוסרים בים הורטומפ

 5.1413.מיום  אלקטרוכימיות שיותעת לבמפע קרקע שיקום עלויות הערכת :21נספח 

 הטיפול במיעלות  ה שלרכעה המים, מובאתזומ ויות טיהור מי תהוםדל לגבי עלדרי גות סקבללצורך  .83

 שנתיים שלל ככולה ,יפולעלות הט. באתר תע"ש מגן יםבחומרים אורגנים מוכלר זוהמיםמ תהום

 .₪ יוןמיל 142-ת בכ מוערכשנות שאיבה וטיפול,  20-ת מחמצנים וקרהז

 יקום.שפשריות לטיפול ות אלופות מתייחס לחפרק מרכזי בחוות הדע .84

מת ובמי זוהטיפול בקרקע המלת יושראפנולוגיות ת טכסקירשל  את הרלוונטיות תהגב' בריל שולל .85

  .ENVIRON-ו LDD של וםע ומי התההקרקגז ע, רקקהרת חקידוח ממצאי שצורפה ל ,התהום

סקרה את  היא .מזוהמות בכספית על שיקום קרקעותרלוונטיים  ריםמחקהגב' בריל  בחנהלחלופין,  .86

, שזיהמו את זהרוליאלקטכספית לתאי שהשתמש ב ,באלבניה, PVC צורי יימפעלהטיפול שבוצע ב

ם בחומרים בו זיהואך יש  ,ם בכספיתיהוו זן ביאש ארה"בבמפעל בו ,בכספית שטח המפעל וסביבתו

 אורגנים מוכלרים.

צאו במתחם ים לאלו שנמריכוזים דומבים במי התהום ו בקרקע, מצאו ה נבנינטוש באלבמפעל ה .87

תהיה בזיהום הכספית בה ביותר שיטת הטיפול הטו כיא שם יבתו. נמצובסבת וכימיותעשיות אלקטר

במטמנה סגורה  נה צוב והטמוהמת, ייקרקע מז ה שלירחפ, יתזיקלפי ההפרדשילוב טכנולוגיות: 

(Confined Disposal Facility, CDF). לימוד מקיף של  בצעלת חוות הדע אור הדמיון, ממליצהל

 .במתחםהום פול בזייט צועטרם בי את,, וזההשיקום שבוצע באלבני

הטיפול ספית, על כא ול תיגופר לשבו תהליך הייצור היה מבוסס ע, בדאלאוור, ארה"ב PVCה ל במפע .88

ושג בסך הכל לא הת. בארו 17-מת רכב, המוpump and treatבה וטיפול, לל מערכת שאיתהום כ במי

בריאות  הגנה על על הצלחה בות יעות מצב, אך הערכות חמש שנתישל מי התהוםא מלשיקום שם 

   הסביבה.הציבור ו
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  בכספיתגנים וחומרים אורב המותמזו קרקעותום שיקבמסקנות חוות הדעת, כי מציינת הגב' בריל  .89

 א מדגישה כי. הימעבדה ופיילוט בתנאי בעיקר כי אם, אפשרי ומוכחאך , תהליך מסובך וארוך הינו

ה ממה  נשוב, ים בתחוםקיה עדכניהמידע על התבסס ות לההרצויה צריכטיפול העל שיטת החלטות 

  ימשכוול חקירה והטיפי היכ הל ,חבמתר והזיהום ככל שעובר הזמןכי  ,. היא מתריעהשהיה ידוע בעבר

   . ך יותרלאורך זמן ארו

 52ם כולל של שיבות, בסכום על ידי המשיקולויות הכת עמציינת כי הער לבריבהמשך לאמור, גב'  .90

 מיםה כוללת טיפול במי התהום המזוהאינ רכה זוד שהעא בלב. לכת חסר מובהקתר, היא הע₪מיליון 

נה נתמכת בדיגומים בפועל ר, ואית ביותדה מקלועבו ות הנחעל  א שהיא מבוססת, אלזי קרקעובג

 .ובסקר סיכונים בשטח

 תה כי: חוות דעל 36קה ינה המומחית בפסצי כך, .91

יחסות  התי רה חסו  םולא על ממצאית מבוססת על הנחו DHVהערכת העלויות של חברת "

ע, רקי בקעתידכמו היקף השטח המזוהם, זיהום בחומרים מגוונים, השימוש ה ם רביםלנושאי

בהערכה ראשונית  בר מדו  חובב ועוד. ככל הנראה ל, מחירון הטיפול בנאותלטיפו עקיפותעלויות 

 יות.כסדר גודל לעלויות הצפולעלויות אלה אפילו יתן להתייחס א נול בלבד

, נזקכאורית של קיומו של ה ל רק הוכחממילא נדרשת  ת האישוריון בבקשהדבשלב דוע, כי בהקשר זה, .92

ם , בטרם הועברו מלוא החומרים הדרושיקרי לכמתו. ממילאבמסגרת ההליך העיניתן  כיצדהסבר 

 הום.א של הקרקע ומי התמל םם הדרושים לשיקוא של המשאבין מלאומדצע ות, לא ניתן לבמשיבמה

נזקי מפגע סביבתי. במצב דברים זה, וי עשה לשיקום לצו נוגעבכל ה וחומרמקל  ינתהדברים הם בבח .93

במהלך ביצוע ם, לרבות אלו שיתבררו לויות של השיקוע לשאת במלוא העגהמפ רםגול כי עמובן 

ביצוע של פסק הדין כי  מתברר במהלך ה עשה, צווי יתנים בו נ, מקום )ודרך שגרה קוםהשי ודותעב

 ה(. רת מלכתחילהמשועעלות ל העלויות עולות עה

ות רוע מזכלג ומבלי ,יםימים הקגלוייניתן להעריך כבר עתה, על יסוד הנתונים ה חד עם זאת,י .94

ומי  הקרקע םעלויות שיקוכי וספים, ם נומריגילוי ח השלים את הטיעון בהקשר זה לאחר שים להמבק

  .₪מספר מאות מיליוני ל להגיעות צפוי םהתהו

הסביבה החופית ומי הים   וםזה של הכלכליות ההשלכות עלחוות דעת . 2.ג

   תאלקטרוכימיו תעשיותם חמת  שטחמ כספיתב

ההיבטים  וחנת אתב חוות דעתה. בכלכלת משאבי טבע וסביבהמחית ומהיא , נתניהויה סינר "ד .95

ופית ה החסביבל יות אלקטרוכימיותממתחם תעש הזיהוםת יפדלל שביבתיים ס-והכלכליים יםהכלכלי

  .היםמי לו

וקף כמדענית ראשית של המשרד להגנת הסביבה, ומת 2018-2011ן השנים ביה נתניהו שימשר ד" .96

 בזיהוי קסשע מחקר ,במשרדידה להגנת הסביבה הימית יחשיתוף עם המה וליוותה, בזי דהתפקי

ת  יכוזי הכספיאת בעקבות חריגות שהתגלו בר, וזבמפרץ עכו הדגים בדיגומי ושהתגל הכספית מקורות

 .דגיםב



18 

 

פרד  המשפט הנכבד, מתבקש הוא לראות בה חלק בלתי נ טת מצויה בפני ביתות הדעת המפורחומש .97

 . זו תי שבבקשההעובדן יעומהט

 ן. מציתה בלבד כאת לרשות, נעמוד עליגע בחזרות בלתי נדשלא על מנת  .98

, תהטבעי הסביבה לעשפיעים מזיהום המתחם, המאת הנזקים סוקרת תניהו של ד"ר נ חוות דעתה .99

 לרבות הנאתם של הדורות הבאים, ,והסביבה הטבע במשאבי משימוש בורהצי של ההנאהמ םגורעי

 להסרת חוייד אלל לפעול ורךמדגישה את הצ. היא הציבור בריאותל קלנז גם לגרום םלתביכור אשו

 .המתחם לתחום רמעב אל וםת הזיהת זליגולעציר המפגע

, 2014בשנת  בין היתר, ,הבהם נמצא תיכון,של הים ההניטור הלאומי סוקרת את ממצאי  הדעתחוות  .100

 החופיים יםמהדג 26% -כ ב מאכל בדגי יתפסכ  וזיכלר יהארצ המזון שירות של המנחה  מהקוחריגה 

, מצא שמי יםעקבות הממצאד, ביוזמת המשרה בשנעשמחקר  .ועכו חיפה מפרץ צפון באזור שנדגמו

אל הים הם  םחהמים מהמתהמזו יפת המיםדלכי ו ,בכספיתחם מזוהמים התהום הרדודים במת

מרחק  אף בה בים זוהתשפעה הה .ץרהמפמי י וטה במרם העיקרי לעליה בריכוזי כספית במיני הביהגו

 שבי ציון עם ר לאזות הכספית וחסת להגעומי ,ןו, באזור שבי צימתחםק"מ צפונה מקו ה 7של 

ונות נצפית בות שנים שחקבעצא כי עוד נמ נה.צפו יםעם הזרמ הנישאיםנקטון וחלקיקים אחרים פלה

ספית  כירידה בריכוז ה מת מגנה לראשו ה, ובעקבותיה נצפתטה בתנועת מי התהום המזוהמים ליםאה

 .בדגי מאכל

 כבר ,החקלאות למשרד הסביבה להגנת המשרד המליץ ,המחקר של הראשונים הממצאים בעקבות .101

 לא ההמלצות אך,  2015 ולייב להמלצה הצטרף ריאותבה  משרד. באזור דיג איסור על, 2015 ביוני

 .זה דוח כתיבת ליום עד נאסר לא והדיג יושמו

 להשפעה ע נסקרת ת. בין היתרתיל כספיהבריאותיות של כספית ומפעות שת את ההוקרת סהדע ותחו .102

יליות ות פגיעות נוירולוגיות של, לרבאכילת דגים , בעתלכספית הרותחשיפת נשים בות יילודים, בעק

ום השילוט המזהיר מהזידת משרד הבריאות, שהורה על מובאת עמ .וד ברחםעהחשיפה בעקבות 

טרם יושם בשל אי הסכמות , שכודייג במפרץ עוממליץ על איסור  מתחםחוף שמול הרחצה ב  עלואוסר 

 ר סמכויות.ב דב

הום ודגה  מי ת)אבדן  יריםת את הנזקים למספר קטגוריות: נזק למשאבי טבע סחמסווג חוות הדעת .103

ו ר נתניה"ד מניחהה, מ. כך לדוגהביולוגי(חוף ובמגוון בירים )פגיעה במי הים, ינם סחשאו למאכל(

. עוד המים שקלמלהיות זמינים  לושיכשנה מלמ"ק ל 0.8גריעה של ל גורם הוםשהזיבאופן שמרני 

ותי ל פגיעה בשירעוכן  באזורהימי למיני ביוטה שונים ולמארג המזון ק נזחוות הדעת על מצביעה 

ד לצ. שימוש בחופים בשל חול חוף מזוהם הוא נזק נוסף. בלתמג. כללכת האקולוגית הימית ב המער

, ר בנתוניםסומחגלל אותה קשה לאמוד בר, אשר אות הציבונזק לברי אלו, מצביעה חוות הדעת על

 של טליגנציהינבא ובירידה  בכלל בתחלואהטא להתבל כונזק זה י. מייםמקוים כילת דגלמשל על א

 ;הפרט של הכלכלי בפריון לירידה יביא שבתורו רדב – הרות נשים י"ע דגים מאכילת אהכתוצ ילודים

עד מימוש ומ חהן יידה, בפוי לקחת שנים ארוכותהקרקע צשטיהור כך , כתוצאה מונזקים לפיתוח

 בתדמית העיר. פגיעה  עלולה להגרםוכן  ב לעכוית האנתכ ר על פיהאזו פיתוח
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 המשפטי  וןעי הטד.  

יומן קהנטל להוכיח את  לבקש מוטית, על המייצוג ירור הבקשה לאישור תובענהבשלב בידוע, כ .104

  בוררו י שרבמלואן, א ר הטענותלבירוסגרת נו המאישור איהליך ה ורי של העוולות הנטענות.אהלכ

ים בין תיועשמבהם קיימים פערי מידע מ םימקרכונים במיוחד בנבים וחשו ואל יםברד בהליך המרכזי. 

 לו נגיעהלציבור, ואשר יש  ףוי וחשור אינו גלרב אש ו למשיבים מידעבכבמקרה הנוכחי,  הצדדים,

ע"א במלצר ' השנו של כב' א פסק די)ראו לדוגמ בענהמוקד התודות במוישירה וברורה לסוגיות הע

 וההפניות, 22מ' בע ("רעניין פריני )להלן: " (4.9.2014) בע"מ (1987 ס)הד רינירפנ'  יילברז 8037/06

בע"מ נ'   ח והפניקס חברה לביט 2128/09 אין ברע"ימ'( ריבליא )בדינו של כב' המשנה לנששם; פסק ד

 (.15(, סע' "ן עמוסיייענ: "( )להלן5.7.2012) עמוסי רחמים

  בדין הישראלי ביבתיוס קתילוח דק. צ1ד.

ה  המהפכ בבד עםד הישראלי ב  דיןות משפטיות התפתחה ב נורמכחלוקתי דק סביבתי וצפישה של תה .105

זה  י. שינויכלכלהו כלל השיח המשפטי, הסביבתיבי נרחב לצד שינוי תודעתקתית בשנות התשעים, החו

 בצורהן לשקמם א ניתבות לר יםמאבים מוגבלים, שפעמש ביבה הםטבע וס נבע מההבנה כי משאבי

תיים והבטיחו םהסביבתיי עיםי סוגיית הקצאת המפגנה כבבה בעת מההנפגעו, ושת לאחר בייאפקט

ל ידם רות עצו( את העלויות הנexternalizeחצין )פגעים יכולים להמורכבות ביותר, משהממההיא 

הזיקה בין יוצר ת של משפטיה כחוישנו קושי ממשי בהכי ימים, ולתי מסוורה נרחבת, על ציבורים בבצ

 שר זה עלירות בהקפסיתוח של הונ זוקים )וראו, לסקירההני ןיבתיים לביים או סביבטיחות יםעמפג

  פטמשביבה" ות הסכיעל חברות, דיני החברות וא -וגננו לעד רוט, "הענק וקשפן, איריס האן, גב

ות הסביבה בישראל: י איכל דינע יתלעה של החשיבה הכלכהשפפרז, "ה; אורן (2010) 101יג  ועסקים

ר בהקש נלאומיין הביהדלהתפתחות  אשרלסקירה ב (; וראו2009) 429לא  משפט עיוני "יתט ביקורמב

 ((. 2001ו ) המשפט "לאומיזכות אדם במשפט הבינכראויה  ות לאיכות סביבהזה יובל שני, "הזכ

לים של צדק בשיקוהכרה ה ודסהתיאורטי העומד ביסד באשר למהמידה  מבלי להרחיב יתר על .106

בלת  במסגרת ק  יחס אליהםהתיי, שחובה על הרשות למטיברלי מעמד נוקולים בעייבתי כשסבוחלוקתי 

-קתיהחלו קדבסיסיים העומדים ביסוד הצ עקרונותש להדגיש שלושה הנעשית על ידה, נבק ותההחלט

 תי: סביב

ותיות. זאת, ובטיחתיות יבסב פקטיבית של החצנותה את להפנמה שגורמיש להעדיף הסדר (1)

ת של אחריו ם משפטייםלליבתיים ובטיחותיים, כסבי םנוגע לנזקירבים, ב םשבמקרי חהנתחת הה

  תחשה )בין אם בשל קושי בהוכעהלכה למוכח קושי לישמם יהיו בלתי ישימים, נט פוס-אקס

ת של עלויוב בדעהמזיקים לעמוד בדישל יכולת  או חוסרקושי באיתור הניזוקים,  הסיבתי, הקשר

 ם(; ותלהנזק שנגרם בשל פעי

ה בעים מהפגיעיפים הנונזקים עק תרבושב במכלול הנזקים, ללהתח במסגרת ההחצנות יש (2)

 ; תרחשותםהברות תסאשר לעוצמתן הצפויה או להבי מידע קים שקיימים פערבסביבה, ולרבות נז

שמע, אין להטיל ים. מיחותיבטו םה למפגעים סביבתיישיפת של החשוויונייש לפעול להקצאה  (3)

 מת.יה מסויסובוצת אוכלל קים והבטיחותיים רק עיבתיבלמפגעים הסמהחשיפה  ל הנובענטהאת 

בילו והכך, מזה שני עשורים, קה. יוק ובפסבח בצורה ברורה סביבתי נקלטוהצדק ה עקרונות .107

 בדיו,כל ר עלן יוסביבתי במסגרת הדתי דק חלוקים של צמהלך נרחב להטמעת שיקול המחוקקים
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ים עגדות עם מפמודית נרחבת שתכליתה התיעודייה וחקיקה נון והבנכדיני הת, ןלרבות דיני הנזיקי

  יקתי וסביבתי ככלל צדק חלושקולים ישמתייחסים לשפט תיים. בדומה, בתי המחותיים ובטיסביב

ישור ת. במהרשו שלה תחינת סבירות פעילוך בזר לצור ככלי ע פרשנותו של הדין, כמו גם, לצורך פרשני

 .הדתית דרושעובתיים על יסוד תשתית סביב לה שיקוליםשהיא שק תת להראושורהתהליכי, על ה

  תיים )לדוגמא, במסגרת סקר בנים סביעול למיפוי סיכוימת חובה אקטיבית לפקיעל הרשות משמע, 

יכול ם ייתאוי לשיקולים סביבל רמתן משקתי, אי בלת החלטתה. במישור המהום( טרם קכונייס

ה על הגנשתי חלופות, שבאחת השות רהיו בפני המקום בו ונהלית, המ לבטלותה של ההחלטה להביא

ה הפוגענית יותר  פנת החלות טעם ממשי לבחיותר, תידרש הרשות לתי משמעותית הסביבה ילשיקו

מכוח הדין המנהלי ם, המנהליייקולים תלבות השיקול הסביבתי בשפה של השה מקירי)ראו לסק

ביישום ביבה: פרק ת הסוגנה על איכשיפור הה"גלפי,  שהרמ -יקה פרטיקולרית וח חקי ומכללהכו

מפגש בין דיני הישראל: , "צדק סביבתי ב(; דניאל פיש2005ג ) משפט מאזני "המנהלי נות המשפטקרוע

ת יכך, נפסק על ידי ב(. בהמשך ל(2005) 911ז  וממשל משפט "סביבהאיכות ה ודיני םזכויות האד

ה יכולה להיות כלשעצמ תייםותיים ובטיחנים סביבושל סיכ יתנכי אי הקצאה שוויו עליוןשפט ההמ

, פ''ד  ןשר הביטחו 'רדו נואאד  8397/06ץ לית )ראו לדוגמא בג"נההרשות המ בהחלטת תועם להתערבט

 ((.2007) 198( 2סב)

את החשש  שפטיתת והמריבוימוקד תשומת הלב הצא ליפה הביוניה בחרת זו, פרשיית מכל האמסגבמ .108

ים, המאסדר לצנייניהם את עעה זו על מנת לקדם אבהשפ יעשו שימושי השפעה ללים ובעדוגכי עסקים 

רור  מת בית המשפט העליון, בהציבו חומ"ס. מיתית של סיכונימבטלים את המשקל הא הםתוך ש

ין  רבה בימת קקיו בו, הבהיר כי מקום כאליחסים שמערכות לט לכלל הערכאות הדנות באזהרה בו

את  ד, יש לקחתאוגבלתי מסוים ובלתי מ ללי,כשעלול להיפגע הוא  רו ד, והציבחמפוקח מהמאסדר ל

ת מנ ובראשם זהירות מונעת, על םסביבתייש לאמץ עקרונות ", וכי יחומטין בק המאסדר "עם עמדת

חיפה   ירייתנ' ע מ"עבחיפה כימיקלים  4281/17רע"פ  י )ראו:ינטרס הציבורההגנה על האבטיח את לה

(27.7.2018)). 

א  הו מפותחות(מדינות ה)ובמרבית הל י איכות הסביבה בישראדינ לולש על כלבסיסי, החההעיקרון  .109

 ". עקרון "המזהם משלם

פנמת ההחצנות הנגרמות  להביא להר ותבי יעילהלם את ההבנה שהדרך הגמשלם מ עקרון המזהם .110

קה  ייים בחקטוים. עקרון זה זכה לבשווקים והמינאובות על היצרנים, היהחבא הטלת יהום הימז

המים מקום בו מז עלמוטלת וחלטת המהיא לחבות מב. כך, עקרון זה הוא הרבים קה בהקשריםובפסי

גורמים מזהמים, מכוחו  גברות עלמו תופידיק הטלת חובות דיווח ושקצהוא המ זק בגין הזיהום,נגרם נ

תי בנון סבי תכליהם חובות מוגברות יל על, להטולא םש העיסוק של גורמיחופביל את יתן להגנ

ם בה בעת  ויחריים מהומים המסהזת, שכן המזאכון הסביבתי וכיו"ב. הסי לולצמצום פוטנציא

תכנן את המוצר  ומסוגל ל טביהמיגל להפעיל את שיקול הדעת ומי שמס " )משמע,ביותר בהשוקל הטו"

מערך  הו )שכן להם הידע  "ביותר בק הטוזנה מונע"ה הסביבתית( וגיעהיקף הפ חית את באופן שיפ

 .מזהמים( שלבי בכמויות משמעותיות פקטיר טיפול אוני המאפשגהאר

 :(2.1.2013) יםנפנ׳ שר העיריית חולון  1756/10בג"ץ ט העליון שפך בית המעמד על כ .111

ביבתי,  ס ב של צדקמאחד חשו מושתתת כולה על עיקרון ית החדשהיבת הסב "החקיקה

סוד  ת בישהתכליות המגולמו [....] רניהצ ל והמחזור של פסולת על יהטיפו וןמיהמטיל את מ
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לה  כליות א. בין תק פסולת המפעלעניין סילובמות גם " מתקיישלםמ םהעיקרון של "המזה

ו הגורם המזהם הוא שישא  ברתי לפיח  ק צד תהשג -ים מרכזיות: האחת ית למנות שניתן 

ות  ע בתית באמציהשגת התייעלות סב  -יה ני הש.[ ..] ההום, ולא כלל החברזיהטיפול בבעלויות 

המזהם גרום לכך שת כאמור הפנמה [...] פנים את עלויות הזיהוםם להחיוב הגורם המזה

ת פינוי  גרללא א ולםבע [...] ולי האפשרי מבחינתכלימום הכהום עד למינהזי יפחית את ייצור

לחלוטין   יונליתורה רצ כאל ת שהם מייצרים היאולכמות הפסמפעלים לאדישות ה פסולת,

 .לית"כלמבחינה כ

ט הדיון במשפשגית של נית והמויוהדתי מאפשרים את המסגרת סביבשיקולים של צדק ד שובע .112

בין כלים ים אלו. לקושי לאשר יבטיח הגשמה ש טורילורגכלים  סליב פיקוח של וסביבה, יישומם מחי

ים על לסים או היטלים המוטע, מי)משמ יאניבפיגו מיסוי( 2) ה;ישיר ציהולרג( 1: )אלו ניתן למנות

ים, ח מנהלייקוופ אכיפה( 3) ותו(;ילשבפע ההחצנותק להפנמת המזישתכליתם להביא את  קמזי

 .םאזרחיי ופיקוח היפואכ (5)פליליים;  ופיקוח היפכא( 4) ;ת נוספותוסנקציויצומים באמצעות ע

לים. ווצרים ממפעלים גדגעים הנע למפגונהל שמעותי במיוחד בכמאזרחית,  של אכיפה י אחרון זה,לכ .113

דר, בפני המאסיתר  צוגיי נטרס עםאיכוח והשפעה, הם קבוצת  ותדמויים בעם אלו, המצימפעל

ת ם מהוראועללהת תר, והן במסגרת האפשרוסדאממול ה מפעלים אלו, הן והחשש, כי כוחם של

שמעותי החשש המם את ימיקשמרית מוגבלים, הם ו כיפה הציבשמשאבי האהמאסדר ולהתבסס על כך 

 ים.יעים סביבתגביותר למפ

 ית. וא כלי התובענה הייצוגסביבתי, הצדק  על גנהי זה להכלו של ד על חשיבותו וטיבמועלנפנה, אם כן,  .114

 בתיביק סדצלהגשמת  ת ככלי מרכזייוגוות ייצ. תובענ2ד.

 . ראויהסביבה  תויכבמאמץ להגן על א במקום חשו ות הסביבהייצוגיות בתחום איכ ענותלתוב .115

תה הודגש  אוועל זכות האדם לסביבה נ, הבגע לשמירה על הסבי ופט בכל הנשתפקידו של בית המ .116

  אגודה ישראלית - יןדו עבאדם ט 8116/99: ע"א שללמ 'ר) רה של פסקי דיןבשורונות שנים האחב

 2273/03עע"מ  ;(2001) 210 ,196( 5), פ"ד נהוןבניה שומר תכנון ו הועדה המקומית ל סביבה נ׳ה גנתהל

 . ((7.12.06) ברה להגנת הטבעחללית נ׳ הכאי התכלת שותפות 

( 3ח), פ"ד נלת ישראלגנת הסביבה נ׳ ראש ממששראלית להיאגודה  -ע ודיןטב  םדא 4128/02"ץ בבג .117

 ק כך:  הנשיא בר' כב רת, בין היהבהיר(, 2004) 503

סביבתו והוא  פיע על הוא מש .ן ליסביבתו יחסי גומ םא מקיים עביבתו. הו"האדם הוא חלק מס

ם קיוס להם הבסי. יסודות לקיום האנושי...ה םההאוויר קע, המים, רממנה. הק עמושפ

  ר ת הסביבה. אם לא נשמו כוי אפי -עלות החיים נקבעת סיס לקיום הרוחני. איכזי. הם הבהפי

כלל  כ רהכל פרט ופרט ולחבל  -ת הרבה אן החשיבוביבה לא תשמור עלינו. מכביבה, הסהסעל 

 (512-13' עמ ,)שם "..לים חיינו.הה שבה מתנבל איכותה של הסבישמירה עב -

  בספרו דר' בעז שנור מדע ין זיהומים סביבתייםיצוגית בגענה היובהתשל  קידהתפו חשיבותהעל  .118

 (:29 )עמ', (2011) "תביעות נזיקין סביבתיות"

את  ; להקטיןנחשפים ואנם מי האוויר שאליהית את זיהוצליחו להפח"חוקים מינהליים ה

ת  מפעילו ה את הפגיעה שנגרמת לסביב יתפחכללי לה.. ובאופן בנהרות.. םכמות המזהמי

הכלים   של םבהיותומתפתחת ההכרה  חילת שנות התשעים הולכתאת מאז תעם זדם. הא
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ת  ת עם הבעיו רך התמודדות הסביבה לא מספיקים לצויני איכודדים י מהמסורתיים שמע

  לסכנות  רת המודעותיים, הגב תבר הזיהומים הסבידול במספר. הגיצו י דםהסביבתיות שהא 

ות את מי שנפגעו מחשש  צורך לפצעם הלי, מינהמשפט הה בעות מהם, ההכרה במגבלותנוה

ן ככלי משמעותי לטיפול  י הנזיקי נ של די ו הביאו לעלייתם מחדשאל לכ –ם זיהומים סביבתייל

ת  ונקתו של חוק תובע מאז חקי ובעיקר ,ון חרבעולם. בעשור הא בה, בארץ ובעיות הסבי ב

ות  אשר עוסקיות נזיק עות של תביך דים להגשת מספר גדל והולע  נו, א2006-ות, תשס"וייצוגי

   ומים סביבתיים"בנזקים הנגרמים מזיה

  –וכן 

חת  שתובענה א  ר נובע מכךחיסכון העצום בעלויות אשית הוא ה ג ייצו ה"יתרון מרכזי של תובענ

  עים, הן ן אצל התוביתבטא ה הזרטניות. חיסכון קטנות פ  תביעות ילפ א עשויה להחליף

סכון לתובעים היא  ת של החימעשיאה ההתוצ בעים. נת רכת מתי המשפט והן אצל המעב

הה של ניהול  לות הגבועלל ה גבגשות כתביעות בודדות מו ו לא היות בגין נזקים ששתביע

הגבוה   ספי המצרפירכה הכע שלאפשר להגישן עתה בספי, יהיה ת לערכה הכהתביעה יחסי

  יהול ש לנודל שילגתעלה בהרבה ובשל היתרון א שלתביעה  עלות ניהולה לעומת עי של התב

 ( 501)שם, עמ'  "..מצרפית. אחת

ונכסים בע"מ נ' מדינת  פיתוח – לישרא יחברת נמל 8487/11ברע"פ  ,הבהירהשופט עמית  כב' גם .119

 : ךכ (,23.10.12)סביבה הגנת הרד להמש –שראל י

עבירות הנוגעות לאיכות  ב  חםמצעי אפקטיבי להילעסקינן, א שיקולי רווח וחיסכוןר שב"מאח

ת לטגון הצעים מנהליים, כוהתאגידים המזהמים באמ םל העסקיך כיסם שיבה היא דרסבה

ו תובענות  אזרחית כמ וכן בדרך של אכיפהמותו, המצב לקד בהשבת עיצומים כספיים וחיוב

 ..." צוגיותיי ת המוניות או תובענו

רחב  ון סביבתי אסעניינו בא הערעור שלפנינו ההליך הייצוגי נוש" ציינה, כי השופטת ברון כב' ם ג .120

גולמי אל נחלי "רחם"  טשל נפ יון ליטריםה מילכחמישיפה של , שנגרם כתוצאה מדל היקף

דה  אגו  – ן יודאדם טבע  842/167 אע") "הרורציבורית של הליך מסוג זה היא ב חשיבותו ה". הנו"עברו

 (.(27.9.2017)רסק נ' לוי פי  שראלית להגנת הסביבהי

קרון  שמת עאת הגהיא הכלי היחיד שיבטיח ת יגה הייצונו. התובענייגרת דיונית זו יפה אף לענסמ .121

ים שב, והיא דרושה במיוחד, ותבהמשי גרמות על ידית ההחצנות הנמא להפנהיא תבי, םמשל – המזהם

 על ונטל ,המת במיוחדקרקע מזו תורוכש ןשהת היטב לעובדה ועמוד ויה , אשרותשהמשיבה בדעוללב 

ימוש אליו , לכאורה, משהש, אךןלצרכיה רקעקבשתמש הל כדיהום, יזבאחריות בלעדית לטפל  ןעצמ

של מההשלכות בוטה , תוך התעלמות ןאחריותבמימוש לגרור רגליים  והחלפועל, צא לילא  ונהתכוו

 .  הציבור לע ןמחדל

הפרת חוקים על ידי ובה החופית פגיעה המתמשכת בסביל ותבות המשיירחא .3ד.

 ותהמשיב

עשיות מתחם תב הראשוני לזיהום וגרמלא  ותהמשיבשהגם , דתיובבחלק העכפי שפורט  .122

 והיו בוהקיים החמור זיהום ל ,מקרקעיןה תרכיש , בעתהיטבת ומודע יוה הןכי י רב ,יותאלקטרוכימ

ה יה. יםופית ולבה החבילסונדידתו  למי התהוםיהום הז פתדליאת  ,ותפצל ןעליה חות היה, או לפותער
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ביבה החופית. סה לזיהום מתמשך שליל יוב ןברשותין שקרקעם המיהופל בזלצפות כי מחדל לט ןעליה

מסוכנים  הלטיפול ו/או פינוי החומרים " אחריות בלעדית ,הסכם המכר במסגרת ,וחכשלק ,ך במיוחדכ

 ."...ימיםישק  ל, ככהמקרקעיןהום והזי

ים מהמזב וםתהי הם מזיהו: בירה נמשכתובר בעשכן מד שנות,להתיין מלטעו ותועמנ ותיבהמששכך, מ .123

, וממשיך ומתרחש  חםהמת תא ותהמשיב ורכששנים מאז המתרחש לאורך כל  ,כספיתבות , לררבים

מוכים הס ןיהמקרקע לא שלהם ה דנדיההתהום ו זיהום מי .ם בעת כתיבת שורות אלה ממשיום, ג מדי

   .והרטהקרקע לא תוימשיך כל עוד  ממשיך

או למצער  ימנע,ות יפסקתך שכהקרקע, בזיהום  בירהובמהירות ס לטפל ביעילות תומחדל המשיב .124

 והפגיעהוכה למתחם הסמ יתופהחר של הציבור בסביבה הסבי ימושעה לשההפר ,עותיתמשמ תפחת

מו לנזקים שנגריות אחר ןם להקימ ,תיבה החופשל הסבי דיייחואב ההמשמיבור הנאה של הצב

 .  על ידםיוצגות ות המולקבוצ לתובעים

 וחמכחלק ונים, וש רביםחוקים  עילה לפי םמקי, בדתיבחלק העו ארר תו, אשתושל המשיב ןדלמח .125

 להלן. קה, כפי שיפורטח הפרת חובה חקומכו וחלקצמם, וקים עמים בחהקיי םסעיפי

 כדלקמן. יהיה ךשהמבכנו לוהי .126

 לטעון להתיישנות הנזק,יתן לא נדוע מ  ירבהנות, של המשיבה ה צפוינגת ה טענ ףלהדומנת ל וע, תראשי .127

רה  עבי ב ן מדוברכ , ועליום ביומו ממשיך להיווצר מדי ביבה החופית סהזיהום ש העובדהבשל 

 .מתמשכת

 ות.המשיב לש ןאחריותת את ימוהמק המשפטיותהעילות את  נפרטשנית,  .128

לות יע בוצהברי הקים ולחשמבקלימים קמואשר  תוהמשיב יל ידופרו עשה םיהחוק רט אתנפ ,שית שלי .129

 מדוע ,רד ליחידטמעילת ה, במסגרת ההתייחסות להירזה נב ללבכ .וקהבה חקמכוח הפרת חונזיקיות 

 .וםיהלזאחריות  ותלמשיבתחם המזוהם שבבעלותה מקים למ קרקעין הסמוכיםם המזיהולהאחריות 

  וביומי יום פית מדסביבה החוהאת  מזהם תשיבומההזיהום ממקרקעי  .א.3ד.

כשהמפעל הושבת ו פסקהו תכימיוטרואלקיות תעשל פעמצור המזהמים בי היייכהלט לעיל, שפורכפי  .130

 .2003נת צור בשקן היימתבשריפה  בעקבות

 התיישןא ל וא עצמוגם ה )אשר הזיהוםיצירת של ראשוני נזק הבעוסקת  נהאי ת האישורשבקש ,אלא .131

של ברורה ח ההודאה ה, ונוכשנותההתיילחוק  8ף נוי בסעיהחריג המ לאורר יתן הבי ים,מבקשלטענת ה

 .(נותלחוק ההתייש 9ף פול בזיהום, בהתאם להוראת סעיטיל תןבכתב באחריוהמשיבות 

 הזיהוםת יפדללמנוע את  ותהמשיב של ןשהוא תוצאת מחדל, שונהנזק בבקשת האישור עוסקת  .132

 ות. מחדל המשיבםולי למתחם למקרקעין הסמוכים ,יםבחוף ה דיםדוהר התהוםי מ אלמשטחה 

ת הפר, עוולת תכגון עוולת הרשלנווולות ע לידמוו ,רציבויחיד ולמטרדים ל צרהיו מהווה נזק ,כשלעצמו

 .קותהפרת חובות חקוו ,שלישילטובת צד  וזהח

 :כדלקמן יקיןפקודת הנזל 89סעיף נקבע ב, וולות נזיקיותבע רוץ ההתיישנותמועד תחילת מי ענייןל .133

אחד   הוא בענה"ת התו"היום שנולדה עיל -עוולות על  ות בתובענות קופת התיישנלענין ת"

  אלה:מ

http://www.nevo.co.il/law/73015
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היום שבו אירע אותו מעשה או   –עשה או מחדל מקום שעילת התובענה היא מ  (1)

 ";חדל  ם שבוהיו –ך ולהו  או המחדל נמשך  מחדל; היה המעשה

ו אירע  היום שב –ל גרם על ידי מעשה או מחדנה היא נזק שנובעהת שעילתם מקו (2) 

לא שבמקרה אחרון  נזק, אתגלה היום שבו נה –גלה הנזק ביום שאירע ; לא נתנזק אותו

 .הנזקבענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע זה תתיישן התו

חם  הזיהום במת ,םמתחי התחומבת המזוהמ קרקעור הן טיה, כגותונעומ ותבהיעדר פעול ,בענייננו .134

 כך עילות ויוצר אגב  הסמוכים למתחם ןיקרקעהתהום והמאל מי  באופן רציףונשפך זורם  ותהמשיב

 יום.  י מד חדשות תביעה

ץ ם, מירודיהמטר ן עוולותיהן, כגו, שהנזק אינו חלק מיסודותת נמשכותוככל שמדובר בעוול .135

ל ידי כב' השופט עמית לעניין זה נקבע ע. תויבהמש מחדלפסקת העם  אם כן,, יתחיל תשנוההתיי

להלן: ( )19.9.2010) ליפל-גיאלאנרגיה אטומית נ' עדנה הוועדה  –מדינת ישראל  901/07ע"א רב

 :כך"(, עניין ליפל"

  העוולה  מיסודות לקח אינו שהנזק ולותוע ותישנבהתי נוייענ הנזיקין פקודתל( 1)89 יףסע"

  ההתיישנות  מרוץ יחל שאז (,שווא כליאת, גבול גתסה, תקיפה ןוכג) נמשכת תביעתן שעילתו

 " .הרשלני המחדל או ההמעש תסקהפ ממועד

ק הנזאשר ו והולך שךנמל( דייננו ממח)ולענממעשה  , הנוצרות כתוצאהתחדשותתביעה מעילות לעניין  .136

מית ועדה המקואילן אלנקווה נ' ה 9413/03ע"א ב פטת פרוקצ'יההשוכב' , קבעה ןהרכיביחד ממהוא א

 כדלקמן: "(אלנקווהעניין ( )להלן: "2008) 525( 4) , ירושלים, פ"ד סבלתכנון ולבניה

יוצר עילות  ך והמעשה נמשך והול םאודות, ד היסחק' אן משמש 'נזהות בעוולבכלל הוא, כי "

שנים ממועד   7בתום יישנות תתפוש ההת, לעת מעת ק לנפגעתוך גרימת נז, מתחדשות התביע

ת  עוולתי המצמיח זכויו , כאמור. המדובר הוא בארוע ביעה מתחדשתרות כל עילת תהיווצ 

, תורת  ן יק)דיני נזי יפעמ שה עוולה חדבמע קורויל מנזק נמשך שמתובענה מעת לעת, להבד

(, 2)ירון, פד"י כבינמן נ' ד"ר מקל 590/67ע"א ; 724-5; עמ' תשל"ז 2ית, מהד' כלל הנזיקין ה

ה  בהלכ יעה נפרדת נקשר יווצרותה של כל עילת תב ן ההתיישנות ממועד ה. הכלל בדבר מני929

 ...  מן, שם(פרשת קלינגרתו )במס  ועוגן פקודת הנזיקין( ל2)89ף יסע ת סוקה בהוראוהפ

עילות תובענה    כולל מרכיב נזק, הוא ארוע מתמשך המולידוע העוולתי, ה במצב דברים שבו האר

  ל כ כנה חסומה, ע התובמתמשך, אין ני הפוגעעוד נמשך המצב החר זו, הכלל הוא כי כל בזו א 

הגשת  ועד ן צרותעד היוואחר זו ואשר מבחינת מו ת תביעה שקמו בזוילושהיא מתייחסת לע

ות. כך הוא הדין, גם אם מעשי העוולה  תקופת ההתיישנצויות עדיין בתוך תחומי עה הן מהתבי

ליד עילות  המו משך,ארוע עוולתי נ ...חוץ לתקופת ההתיישנותאשונים מצויים כבר מהר

ל.  והסגת הגבו לות הרשלנות, בין היתר, בעוורחשמתחדש, עשוי להת קזמתחדשות ונ  הענובת

תחול על אותו   ם, וההתיישנותלהוליד עילה חדשה מדי יועשויה  פן מתמשך,בה באוהחו הפרת

תקופת  ועד להגשת התביעה חלפה שר ממועד היווצרותן מקטע של עילות מתחדשות א

שת התביעה טרם הג כאמור ועד למועד ןתוועד היווצרמ ה שמתחול על אל א לא. היההתיישנות

 .(32 ם, פסקה" )שפה תקופת ההתיישנותחל

http://www.nevo.co.il/law/73015
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http://www.nevo.co.il/case/6152378
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על העוולות  כי ברי כי , מוכחשת(ישנות )טענה הקורי חלה התיהמעל הנזק  כיר תאמגם אם ך, יכלפ .137

ם דשים מדי יוקיהן מתחות מתמשכות, שנזן עוולה התיישנות, לאור היותלא חלתביעה זו  שבמוקד

 .ותשל המשיב הנמשך ןמחדלן יגב

 העוולות הנזיקיות. זה נעבור לפירוט רקעעל  .138

  1992-"בשנהתות אזרחיות(, ביעתיים )תם סביבגעיפעת מינלמ חוק. ב.3ד.

חוק מפגעים ")להלן:  1992-, התשנ"ב)תביעות אזרחיות( לחוק מפגעים סביבתיים 1עיף ס .139

  :סביבתי כךר מפגע י, מגד("סביבתיים

, זיהום על ידי פסולת, ים-זיהום מי, מים זיהוםר, רעש, ריח, יהום אויז –י" בתמפגע סבי"

מפגע אסבסט,  ,סביבה החופית ה ביעפג על ידי קרינה, , זיהום םוכנימס חומרים יל ידהום עזי

ן, והכל  עה בערך טבע מוגבאילן מוכן או בעץ בוגר, פגיעה ביער או פגיפגיעה באזור מוגן, פגיעה 

אחר, או שיש בהם   כל היתר או רשיוןלית, לרשיון עסק או ו, לתכנ, לצקוקחיבניגוד ל הםכש

 ;לאדםסבל ממשי ימת גר אדם או לתו שבריאופגיעה ב 

 תיים כהגדרתם בחוקסוגים של מפגעים סביב מספריצר  המשיבותקע שבבעלות קרהמ וםפת הזיהדלי .140

 פגיעהו םמסוכני מריםחו "ילת, זיהום עעל ידי פסוזיהום , ים-ם מיזיהוזיהום מים, וביניהם 

ת חוק שמיר ,םק המיחות ובלר, יתלוונטרת החקיקה ו/או התקינה הר, וזאת תוך הפפיתובסביבה הח 

  שך.פורטו בהמדברי חקיקה שיושאר  החופית  בהביהס

אן כומ ,יסבל ממשפשים בו הנוולציבור  האזורבי ושלת גרם ותהמשיב מחדלבדתי, העוחלק לה מן העו  .141

 . יםתייבים סבמפגע שהופר חוק

 : אחריות קפידה חוק מקים משטר שלהכי  קובע לחוק 4 ס' .142

ת א היתה התרשלואו לפקא מינה אם היתה זה, אין נגע לפי חוק המפ גורםבתובענה נגד "

 "  מצידו 

. ת לאורך זמןולמתרש ותבהמשי קבוע כיקרה אף יש לנסיבות המבד על כך שנעמושך הדברים, בהמ .143

 מכוח הפרת ותחב ות, המשיבתייםסביב בחוק מפגעים שתרפוהמת הקפידה ויראת, נוכח האחז םע יחד

 .ןמצד כל רשלנותאף אם לא הייתה  ייםתעים סביבחוק מפג

, שהוא, כאמור, עקרון נת הסביבהי הגהעל של דינ קודתי לעיקרוןו היא ביטוי נקפידה ז אחריות .144

 . תירמטצאה לא סיהק ילהנים היא מלכתחוהסיכ בו הקצאת מקום ט. זאת, בפרמשלם-הםהמז

רק אלא די אם  גע יתממש,כי המפורך אין צ וצו מכוחבכדי להעניק  ,קלחו 2סעיף  פיעל נציין עוד, כי  .145

 ., כבענייננושכתומתמ רהפגיעה חמו תימקיבר, כאשר וכמה נכון הד על אחת כמה ה.להיות פגיע עלולה

, בחוק המים תוכהגדרא הו ייםתבחוק מפגעים סבי יפ-ם עלזיהום מי :הים-יוזיהום מ זיהום מים .146

. לגבי הגדרת  תחתיים"ין עיליים ובין "ב תנכללים מקורו מקורות המים תגדרבהפיו -על, 1959-"טתשי

 ת חוק המים.פרת הוראומתייחס להרק ה, בפט בהמשךה פירומים, ראבחוק ה מיםות זיהום מקור

מי תהום ם ושיקו היקפים תכיתור, הערולות לאעכום פסי" במסמך וכמיםהמים, המס רשות ממצאי .147

 (7-6' שם ע) כימיותאלקטרו שיותמתחם תעלגבי  "2017 – 2016 ניםשממקור תעשייתי ב מזוהמיםה

קידוחי  20ל ו עממצאים התבססאל. התר הוא מהחמורים בישרם מי התהום באזיהומצביעים על כך ש
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של מי הים ו פייםתהום החומי ה דיגום שלו ,ם שוניםלעומקי ,2016נת בש, מתחםבשטח השנעשו  ניטור

מרים הוא מחוח המתחם בשט בקידוחים זיהום מי תהוםעיקר ש נמצאידוחים אלו. ל לקיבמקב

ישה עד שושה הגבוהים בשלוזים ית וויניל כלוריד בריכספבות ארסן, כם ביותר, לרמסרטנים ורעילי

ניל יוניהם כספית, ובי ,חלק מהמזהמיםצא כי . כן נמלמי שתיהר בתקן סדרי גודל מהריכוז המות

  מוך. על פיומי הים בחוף הסיים יגום מי התהום החופנמצאו גם בד , Dichloroethane-1,2 -וכלוריד 

  ."היםישירות אל  נקזיםם חמור של מי תהום המתעל זיהו עידיםאלו מ ממצאיםהדו"ח "

 בקישור הבא:  ניתן לעיין במסמך

-lInfoAndData/Waterw/Professionahttp://www.water.gov.il/Hebre

6.pdf201-rysumma-prevention-pollution-dustrialQuality/DocLib9/in 

 בחוק כדלקמן:מוגדר  י פסולתידעל  זיהום :פסולת ייד-זיהום על .148

פי החוק; -עלם שלא נועד לכך במקווצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, של חומר מוצק, מ "השלכה

   .ופן אחר"רם לכלוך בא שה, השארה, או ג, נטי שפיכה  לרבות זריקה, -לענין זה "השלכה" 

מתום תעשיות ל מוכהיבה החופית הסבהס גרם לכלוך שלוה התהום המתואר לעיל מהו זיהום מי .149

 ידי פסולת. -לזיהום על גרם ותל המשיבמחדש ומכאן, קטרוכימיותאל

יעה או פגו/ והםבחוף המז שתמשמלהמהימנעות כתוצאה  ,בציבורלת של זיהום הפסוה פגיעלבד המ .150

גה  דר ב להצטב ת, עלוליםלק מהמזהמים, כגון כספיחהיות ערים לזיהום, לחוף מבלי למי שהגיעו ב

המים ברקמות בעלי וסף, הצטברות המז בנ .שוף לאכילת דגיםיאות הציבור החברן לולהוות סיכו

 מערכת האקולוגית כולה.ריאות הת המזון פוגע בבשרשרהחיים במעלה 

ל"צו הפיקוח על  נהפמים מסוכנים", החוק רשל "חומ תםהגדרעניין ל: יםמסוכנומרים ל ידי חיהום עז .151

פיקוח "צו ה באמצעות, שבוטל "1978-ים( התשל"טררוי גלה ושירותי הובתרויכים ושירותים )שמצר

, 6088ורסם בק"ת ")פ 2011-ול( התשס"אתי גרורים( )ביטשירוושירותים )שירותי הובלה ו רכיםמצעל 

 . (19.2.2001יום מ

הקרוב ביותר,  למקור חקיקה וההסדר ת ונגדרה מתאימה, יש לפה בהעדרות, לחוק הפרשנהתאם ב .152

 . רים המסוכניםחוק החומב וכן סמ ומרלהגדרת חנפנה  ךפיכול

ר מסוכן" מוגדר  "חומ. מסוכניםהרים חומהחומר מסוכן" כהגדרתו בחוק " רים שזרמו הינםהחומ .153

 זיק; יקל מאו כימרעל  – "מסוכןכך: "חומר  בחוק

, בין הנייורטים בתוספת השחומר מן החומרים המפ לכ"  כך:מרים המסוכנים בחוק החו דר מוג"רעל"  .154

כספית פת השניה הוא "לתוס 117פרט  ".םממוזג בחומרים אחרי ין מעורב אוובה טפשובצורתו ה

 " ותרכובותיה

ר מזיהום על ידי חו בגדרהיא  םהום, לחוף ולידליפת הכספית למי התכי  ספקיות שכך, לא יכול להמ .155

 מסוכן. 

יעה, הפג יןבבין הזיהום ל ייבתשקיים קשר סוכ, על ידי חומר מסוכן םהויזי של התנא משמתקיים .156

וקשים המבהמשפט לחייב את המשיבה בסעדים  הקבוצה, רשאי ביתבחברי והלא ממונית, הממונית 

 ליך, ללא תלות בשאלת הרשלנות. במסגרת הה

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib9/industrial-pollution-prevention-summary-2016.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib9/industrial-pollution-prevention-summary-2016.pdf
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 עשים.  פידה בגין המת קחריואשל  מהקיו נוכחזאת,  .157

  חוקה בכהגדרת היא ייםתביבחוק מפגעים ס פי-עלגיעה בסביבה החופית פ: ה בסביבה החופיתעיפג .158

בפרק המתייחס להפרת הוראות חוק  כמפורט בהמשך  ;2004-החופית, התשס"ד שמירת הסביבה

במערכות  םהזיהופגיעת  החופית, לאורלפגיעה בסביבה  גרמו המשיבות, תהחופירת הסביבה שמי

, יים וצמחיםחלי זורי מחיה של בעמת סיכון או נזק לאיוגרחופית ימות בסביבה ה יוגיות המתקאקולה

 . מערכות אלומלק ח שהם

 ין ודת הנזיקלפק 44המוגדר בסעיף  -ן ]נוסח חדש[יקיזלפי פקודת הנמטרד ליחיד . ג.3ד.

  :בע כיקין קולפקודת הנזי 44. סעיף למטרד ליחיד גרמו שיבותהמ .159

במקרקעין  משתמש  מנהל את עסקו אואדם מתנהג בעצמו או יחיד הוא כש יטרד למ( )א"

אדם אחר או   של מקרקעיןבר ביוש סלשימה של ממש פרעהשיש בו  דו באופןי בם התפושי

  "יבםה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטלהנא

יצע כשהמחזיק לא ב, היינודכזה, . במקרה בקרקעהמחזיק מהתנהגות מחדלית של ע בולנמטרד יכול  .160

 פעילויות של בעלימאה תוצכלמשל, , ליוככל שהמטרד נכפה ע ואף המטרד ליצירתקטיבית א פעולה

לפי סטנדרטים  ומד בועז שנור,, על פי המלעתנקבאחריות המחזיק שאלת  ים,ן סמוכקעימקר

 :9קטיבייםבייסו

  . תואואו המשיך טרד את המאימץ  טרד אלא אם כןב באחריות למשהנתבע אינו ח הוא  הכלל"

י מטרדים ב לג כי המקובל, היא במשפט, כפי שהוא מתפרש זהבלת של מונח המקו  המשמעות

היה יכול , וכןמסעל מצב הדברים ה ידע אםהמקרקעין רק  חזיקריות על מאח לאלה תוט

ן  י בנסיבות העני מץ או בהשקעה סביריםע אותו במאלמנו והיה יכול  תיולצפות את תוצאו

יא  יים האפיינים סובייקטיבמ ת סטנדרט בעל לקביעהסיבה  .יותיו הספציפ יכולותחשב בובהת

בהן המטרד  ות מצידו. בנסיבות שורבללא שום מע יןעה על מחזיק המקרק פשנכבמצב שמדובר 

מאמצים מעל ומעבר לכוחותיו  וש ממנו להשקיע לדרל מחזיק המקרקעין, אין זה צודק פה ענכ

 ".  מטרדק את ה, כדי להפסים עומדים לרשותוינשא כספים יים או להשקיעהאיש 

דתי, ובמהפרק העעולה י שכפ ,, שכןל זהט מקרטנדפי ס לגם ע תריואח ותל המשיבחלה ע ,ננובעניי .161

 והן ,ניםסוכבחומרים מ קעהקרהממשי והמהותי של זיהום העל  הן הרכישהבעת כבר  וידע ותהמשיב

ת תוצאופות את אן שיכלה לצומכ, ובסביבה לונחשף ל מי ששבבריאות  הוםהזי פגיעתעל פוטנציאל 

מצעים ולמי התהום בא םיית, להחופ לסביבה םיהוהז זליגתלמניעת ית מידפעול התחיל ללו םהזיהו

אל את זליגתו נע ם, באופן שימיהופול בזפעילויות שיאפשרו את הטי ביצוע שלער לזרז למצ סבירים או

  .ם ולמי התהוםגבולות המתחמחוץ ל

הקרקע  את לרכוש ובחר ןהשכן , ותהמשיב כפה עללא נשבמצב מדובר כשענייננו, שב, וחומרמקל  .162

אף ל בזיהום הקרקע ואחריות בלעדית לטיפו ןעל עצמ וקבל ,תשהקרקע מזוהמרורה בעה מתוך ידי

 

( ול  1980_ 1הערה  9ם י ר מטרדדוד קרצ'מפנה למ. 541 , עמ'2011 ",תנזיקין סביבתיו תביעותשנור " עזבו 9 .1

W.V.H.ROGERS,WINFIELD &JOLOWICZ ON TORT 490 (15th . ed., 1998); Cox v. City of Dallas Texas, 

256 F. 3d 281, 289-292 (2001) 
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 ןחדליהבגין מ ,נגדםויות להיות מוגשות עשמים בתביעות שקודאת המחזיקים הלשפות  והתחייב

להשקיע מאמצים מוגברת יות ראח ןמוטלת עליה, ת הרשויותם בהתאם להנחיווהזיה יגורמלל פעול

   .מהמתחם הוםיגת הזילמניעת זל

ט בפרק קעין, שכן, כמפורלשימוש סביר במקרעה של ממש יש בו הפרדובר בזיהום שמי מובן, כ .163

ם נקזיתהמ ייםמי התהום החופשל מצאו עד כה בישראל, מורים שנדובר בזיהום מהח, מהעובדתי

  .ייםגולוערכי סף אקמיה ומי שתן תקמ בסדרי גודל החורגזיהום . הסמוך מי הים בחוףוב ישירות לים

מדובר בפגיעה בסביבה מ . ובענייננו,קעיןמקרשל ה "ומם וטיבםקמביחס ל"בחנת נה פגיעהממשות  .164

ת  ור אמלשר, ", בין היתטרתומירת הסביבה החופית, שמקק חוק שלצורך הגנתה נח אשרהחופית, 

 ". םאיבור, ולדורות הבי לתועלת ולהנאת הציוהחול החופ הסביבה החופית

ך הסמו  יםחוף הב ת שימוש סביר לעשו אפשרותה את החברי הקבוצמשים וקהמבמזיהום זה מונע  .165

 ת העמידה על הנזק שנגרם לקבוצה,משך, במסגרהרט ביפואה סבירה. כפי שניהנות ממנו הוללמתחם, 

פי עכו תיירות בחוהם מזוהמים, לפתח את ג דגים שאינולרחוץ בו, לדו ת בחוף היםולבלנמנע מהם 

 .מבלי לסכן את הבריאות הצפון מפרץ חיפו בדגים טריים שנידוג ותשבמסעדות שמגי  ודולסע

   ש[דח ח]נוסיקין ור לפי פקודת הנזמטרד לציב. ד.3ד.

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ כך: 42סעיף מוגדר בור בלצי רדטמ .166

  המחדל  מחובה משפטית, כשהמעשה און או מחדל ו כדיא מעשה שאינטרד לציבור הו"מי

ר  לציבו  , או שהוא מכשולרו הנוחות של הציבואת, הבריאות, הרכוש הבטיחומסכן את החיים, 

 " ת מזכויות הכללשתמש בזכולה

 על מטרד לציבור, קובע כדלקמן: נו תובענה יין, שענהנזיקי ודתלפק 43ס'  .167

 - לציבור אלא בענה על מיטרדתו לא תוגש"

 ;, לשם מתן ציוויוכוח-היועץ המשפטי לממשלה או בא (   על ידי1)

   "ל ידי כך נזק ממוןעעל ידי אדם שסבל    (2)

די בבעלותה, כניקוי המתחם של בירזמן סת וביעילוב לפעול ותבדל המשימח, ולהלן ילפורט לעמכפי ש .168

מחדל  מהווהודין ינה כאהתנהלות ש הואמי התהום, למנוע את זליגת הזיהום לסביבה החופית ול

, שכן היא הציבור לבריאותו ובטיחותו שאת  נתמסכ פה לכספית,שיהמחדל, של ח תוצאת .משפטי

למי  וממשיך לזלוג לגז רדאית, אשוחומר שמסוכנותו ומגע עם ל המגיע לחוףאת הציבור שפת חו

, למתחם הסמוך שימוש בחוף מפקיעה ממנו  אהיא מסכנת את נוחותו, כשהי. הרדודים בחוף הוםהת

דגים עם ול כבעכו ועשוי לאסועד יבור שאת הצ היא מסכנת ד היאלל סכנת החשיפה לזיהום. עובג

  .תיהםת גבוה ברקמוכספייכוז ר

, החופיתהסביבה מת הנולייסית סהבימוש בזכותו ש רומהציב נעמוגם  ותדל המשיבמח עת, באותה .169

 יש להגן עליוערך ייחודי, ש בעלע ף וטבנואב היא מש, פיתיבה החורת הסבכפי שמגדיר חוק שמי ,אשר

ת שותפות  אי התכל 2273/03 עע״מין זה, למשל, יראו לענות הבאים, ווהדור עלת והנאת הציבורלתו

 :(7.12.2006) טבעחברה להגנת הכללית נ' ה
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יבות מיוחדת  פית הנו בעל חשות, חוק השמירה על הסביבה החפרטיביוהאומעבר להוראותיו "

הנוף  יבור הרחב למשאביל הצשורות בזכותו הטבעית שוד הקלנורמות יסנותן ביטוי שהוא ב

ור בישראל ותו הבסיסית של הציב. הוא מעגן את זכשביהכל תוה לטובת חמיוהטבע שארץ זו הצ

 (43סע' הארץ..." )לאורך גבולה של ן שוהים התיכלחופי 

ספגו קבוצה ה וכלל חברי ותקשהמב, תומשיבשל ה ןממחדליהו ןעשיהממכתוצאה להלן,  שיפורטכפי  .170

העיר עכו  בת תושבילטו למתחם וךבפיתוח החוף הסמ הפגיעה, הן מבגין מחדלהמכתוצאה  ןנזקי ממו

 . ירהמסעדות בעהכנסות של בעלי ה בפגיע בגיןגיע אליה, הן לה עשוייםים המגיעים והוהתייר

  (ודת הנזיקיןלפק 35ף )סעי רשלנות. ה.3ד.

 (2)וקונקרטית;  ת מושגיתחובת זהירושל  קיומה (1): הרשלנותעילת  יסודות הם אלהכידוע,  .171

בין  קשר סיבתי (4)נזק;  גרמה לניזוקהפרה ה (3)(; שת ה"אשם"ידר -)הפרת החובה  תהתרשלו

 .טעןהנ לנזק טענתההתרשלות הנ

תי  שירו 44/08; ע"א (1985) 128,  113( 1ד לט), פ"רדוןנ' גועיריית ירושלים  243/83ע"א  :ללמש ,ורא .172

ת  יריית טירע ' פלוני נ 2412/06 (; ע"א2009) 2067,  2064( 2)2009על -, תקקסלר כללית נ'בריאות 

( 1)2009ל ע-, תקראליש  משטרתנ'  לוי 4241/06)ע"א (; 2009) 4420,  4411( 1)2009ל ע-תק ,הכרמל

3424 ,3429 (2009.)) 

 נייננו: מתקיימים בעהנ"ל  ותהיסודכל  .173

חברי   ( כלפיגית, הן קונקרטיתהן מוש) זהירות חובת ותחב ותשיבשהמעל כך  לחלוקלא ניתן , תראשי .174

ם ופוטנציאל לגר שלועשיות אלקטרוכימיות תחם תמות בפועל בוהמחזיק ליםהבע ןה שרבאהקבוצה, 

כך   .קבוצהלחברי ה ועל יוצא מכךוכפופית כמו הסביבה החרי ייחודי ציבושאב למממש, של נזקים 

זיהום לטיפול בבלעדית  בהסכם הרכש לקחת על עצמה אחריות ותת המשיבחייבודאי לאור הת בוו

במתחם ככל מים קים הקודת המחזיולשפות א הרשויותלדרישות והנחיות  םתאהחזקת הממכר בהול

 .ןהשל מחדליה בנגדם תביעשתוגש 

עיף  בס ועעצמו", כקב "הדבר מעיד עלחל הכלל של  ה. בהקשר זה, על המשיבוהתרשל תוהמשיב, יתשנ  .175

ידיעה או לא  תהבע לא הילתו ה כיהוכח בנזק ו שהוגשה על בענהבתוזיקין, שעל פיו: "ודת הנלפק 41

רם על זק נג נזק, וכי ההנ הביא לידישגרמו למקרה אשר היו למעשה הנסיבות  דעת מהלת ללו יכוהיתה 

זק מתיישב לנ רםוע המקרה שג ית המשפט שאירנכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לב ידי

על   –ת סבירה וירא נקט זהשהו סקנהעם המ ה מאשר הירות סבירקט ז ם המסקנה שהנתבע לא ניותר ע

 . "יהשיחוב על ידי הנזק התרשלותלגבי המקרה שהביא ל א היתהה שלע הראיהנתב

בבירור  לה עוכך במתחם.  יקת היקפי הזיהוםלבדמדו בלוחות הזמנים שקצבו הרשויות לא עהמשיבות  .176

 .25.7.18ביום  סביבהות המים והמשרד להגנת העמותת צלול לפניותיה אל רששקבלה ות התשובמ

 חוזמנהלת מו "הרצוי הקצב אינו העבודה ביצוע שקצב לומר ניתן"כי , השיב ות מיםהל אגף איכמנ

ם אם , גאינה מספקתבהיבט זה  עד כה ההתקדמות שנעשתההשיבה כי " יבהבנת הסצפון במשרד להג

גרירת הרגליים ל ע בהעמדת המשרד להגנת הסבי. (17פח )נס " הום באתר נלקחת בחשבוןמורכבות הזי

 .(19 נספח) 24.7.19מיום  1המשיבה  ממכתבקפת גם משת ידי המשיבה-על
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ומהות הזיהום ואת תיחום ברר את האחריות ל ןיהעלו יןבמקרקעטה מלאה ישל ותיבלמשי כ קאין ספ .177

לוחות הזמנים שאינם חורגים מ ם,מנים סביריחות זרשויות ובלוהתאם להנחיות הב ,בו הטיפולכי דר

  ן.יה, מוטל עלוהתרשלראות שלא ה להההוכח טלך, נמשכ הרשויות.קצבו ש

 (.ןלהלשיפורט עוד  כפי) קנז ותצלחברי הקבו גרמה ההפרה ,שלישית .178

אילו  ןשכ ה,לקבוצ םשנגר הנזקן לבי ותהמשיבל ן שומחדליה ןיהמעש קשר סיבתי בין קיים, יתורביע .179

רי הקבוצה נזק לחביה נגרם לא ה, חםקע במתבטיפול בזיהום הקר והתרשל ולא, ןחובותיה ומילא

 "("לחיא)להלן: " ראללישם ואגמים ר המכון לחקר ימיאת מסקנות מחק ן זהוראו לעניי .יםולמבקש

, וכן חוות "יםגורמה והבנת ורותהמק איתור - החיפ מפרץ מצפון בדגים כספית ריכוזי עליית" בנושא

 .13-ו 12  הדעת ונספחים

 29.6.17מיום  "למחקר חיאמתוך  ונטייםעמודים רלו: 22 נספח

ן ייננו המשיבות הבענמקרקעין )קעין והמחזיק בשל בעל מקר תםיואחרלהרחיב על  בהקשר זה, ראוי .180

 בנזיקין היוצאים משטחם., (ותחזיקגם הבעלים וגם המ

, כלפי ןרים במקרקעיכלפי המבקבת זהירות קרקעין, חבים חובמ עלים והמחזיקיםהבפי ההלכה,  על  .181

ועקנין  /80145  א"עמשל ר' ל) מהמקרקעין אשר עלולים להיפגע כולי עלמא יוכלפרקעין, במק השכנים

שנכנס  מי כך שלא תחול כלפית זו, מצוי בסעיף סייג לחובת זהירו (.113( 1לז) פ"ד ,שמ ש יריית ביתנ. ע

 .הווללבצע עלעבור עבירה או ול, אלא אם הוכח שנכנס בתום לב ובלי כוונה רקעין כמסיג גבלמק

חזות  ותר להטובה בי ל היכולתעפי רוב ב-קרקעין נובעת מכך שהמחזיק הוא עלמחזיק במחובתו של ה .182

צעת מתבהנובעים מפעילות הלהקטנת סיכונים  במקרקעין, וכן לפעול סיכונים הטמונים ועולמנ

 3510/99"א ע; (18.2.2016) מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני  7436/13א "ער' למשל ) ןיבמקרקע

ר  ק ציוני נ' עזע 500/82ע"א ; 840-843 ,828( 5נה ) דפ", בישראל שיתופית לתחבורה אגודה ולעס נ' אגד

ברוך נ'   683/77"א ; ע141( 1), פ"ד לגרובנר נ' עיריית חיפה 343/74ע"א ; 740, 733( 2פ"ד מ), בע"מ

 (.157( 1)פ"ד לד, ירית תל אביב יפוע

וצאים ביחס לנזקים הים מיוחדים הסדריבפקודת הנזיקין עים , מופירות זוחובת זהי נוסף על .183

 . המקרקעיןלכתפיו של בעל  עראיה והשכנו ל הנטבירים את מעגם  שראממקרקעין, 

ק נגרם על ידי אש  והוכח בה שהנז גשה על נזקשהובתובענה , העוסק בנזקי אש, קובע "39כך, סעיף  .184

ש המקרקעין או  א תופ שהו בער האש, או י להה אחרא יר את האש או היאו עקב אש, וכי הנתבע הבע

ורה של האש או  קהיתה לגבי משלא  תבע הראיהעל הנ – ששמהם יצאה האבעל המיטלטלין 

 . "הוב עליתפשטותה, התרשלות שיחה

 , קובע כיאו חיות שאינם אש מסוכנים ריםבדבעוסק ואשר  – לענייננוטי הרלוונ – 38 סעיףבדומה,  .185

י דבר מסוכן, למעט אש או חיה, או על ידי  על ידבה שהנזק נגרם  הוכחנזק ו ובענה שהוגשה עלבת"

תופש  עליו אולו של הדבר או ממונה הנתבע היה בעכי ו ק בהימלטו, ום נזהעלול לגרמלט דבר נש

לגבי הדבר המסוכן או הנמלט התרשלות  הראיה שלא היתהעל הנתבע  – רהנכס שמתוכו נמלט הדב

 ". העלישיחוב 

ט המשפ לפקודת הנזיקין בפסיקתו העדכנית של בית 38סעיף  ובתכליות סודותב ביון נרחדי)ור' ל

 ((4.9.2017)טוח בע"מ  'כלל' חברה לבי 'פלוני נ 9073/15 ע"אליון: הע
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לא רק מלמד על אחריותן כלפי מחזיקות בו, וההמקרקעין  לותבעבנסיבות אלה, היותן של המשיבות  .186

 , לכתפיהן.לוי לא התרשכ כנוענטלי הראיה והש ר אתלהעבי לא יש בו גם כדיחברי הקבוצה, א

  סח חדש[]נו זיקיןפקודת הנ קוקה לפיחהפרת חובה . ו.3ד.

דות, חמישה יסו וקההחקובה פרת החלעוולת ה הפרת חובה חקוקה.ולת מקים את עו קנ"זלפ 63סעיף  .187

זיק הפר , המיזוקשל הנ נועד לטובתו קוקהחיחובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק,  ה שלקיומוהם: 

 קהנזאשר , כיומשפטי עובדתי קשר סיבת תוךגרמה לניזוק נזק: ההפרה המוטלת עליו,  החובה את

ועצה קנין נ' המוע 145/80 ע"אאו יו התכוון החיקוק. לעניין זה רסוג הנזק אלוא מאשר נגרם ה

 .113(, 1, פ"ד לז )ח'מש וא ית שהמקומית ב

למנוע סיכונים ומטרדים היא  םשתכליתונים שה חקיקדברי  מספר חובות של והמשיבות הפר .188

חוק שמירת  לן: לה) 2004-תשס"ד ,ה החופיתביברת הסחוק שמי םשהופרו ה החיקוקים .סביבתיים

 ניעתחוק מ )להלן: 1988-"חתשמ, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,(פיתהסביבה החו

-י"טתש ,המיםחוק , (ןת הניקיורחוק שמילהלן: ) 1984-דהתשמ" ,רת הניקיוןימ וק שח , (זיהום ים

  . חובות אלו לגביהתקיימות יסודות העוולה הלן פירוט ל. (םחוק המי)להלן:  1959

 ביבה החופיתחוק שמירת הס. 1.ו.3ד.

ה  סביבמירת החוק ש, הפרת דרבגהיא  פיתחו סביבה הל ספיםהכספית וחומרים מסוכנים נוזליגת  .189

  :תהחופי יבהת הסברחוק שמיל 2ף סעי, כהגדרתה בפיתהחו  פגיעה בסביבה מהווה החופית, שכן היא

פורטות חת מהפעולות המבות כל את, לרבסביבה החופיפעולה של אדם  –פגיעה בסביבה החופית" " .190

  ביבהשל הס בעית או בשימורחות הט התפתה וי ניכר במהלך ( להלן, הגורמת לשינ6( עד )1בפסקאות )

 :החופית

 ;חופיתה היימות בסביבת המתקופגיעה במערכות אקולוגי   (1)

נות חול גידוד ומסלע, במערות ובמצוקים טבעיים, בדיולאות פגיעה בטב   (2)

 סביבה החופית;לים, המצויים בפך של נחורי שובאז

 ;ליבשה ושינויופגיעה בקו המגע בין הים    (3)

 מי הים;של החול החופי ועית עה הטבה בזרימה ובתנופגיע   (4)

ם ולרבייתם י חיימח או בעלומיני צ יה שלמח נזק לאזורי כון אויגרימת ס   (5)

 ;בסביבה החופית

הנמצאים בסביבה  בחוק העתיקות, כהגדרתם יקות רי מורשת ועתפגיעה באת   (6)

 החופית;

  1פי שעולה מסעיף , כההקבוצ תובעים וחבריה  לטובת ועדהנ פיתבסביבה החוע מפגיעה להימנהחובה  .191

 יו: תלחוק, המפרט את מטרו

מורשת שבה, לשקמם ולשמרם בע והאוצרות הטוהחופית ביבה הס להגן על  (1)

 יעה בהם;במידת האפשר פגולצמצם  למנועיחודיים וכן כמשאב בעל ערכים י

ר, ולדורות הציבו הנאתולהחופי לתועלת לשמור את הסביבה החופית והחול   (2)

 ים;הבא
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ה הסביבשל קיימא  בני לשימושוקבוע עקרונות והגבלות לניהול, לפיתוח ל  (3)

 .תהחופי

 פגיעהי ים, מ , זיהוםיםמ זיהום תוכםבו, םמפגעי, דעתהכפי שעולה מחוות  ,נגרמו וקרת החפבגין ה .192

 גיעה בתועלתרבות פחוק, להשפגעו במטרות  דגים,קמות הת ברוהצטברות כספי יבה החופיתבבס

  סביבה החופיתפגיעה בו הציבור והנאת

 דר בחוק. וגחופית כמה  בסביבהלפגיעה  דל המשיבהחרם מבכך גו .193

 בשתייםהים ממקורות י מניעת זיהוםק חו. 2.ו.3ד.

 יתר:ללא ה םזיהום מהיבשה ליעל הזרמת איסור  לחוק קובע 2סעיף  .194

על פי  לאפין, אבין בעקיבמישרין ו פסולת או שפכים ממקור יבשתי, ביןאדם לים  יזרים לא יטיל ולא"

 ות לפי סעיףקנשפכים שנאסרו בת; ובלבד שלא יינתן היתר לסוגי פסולת או איור ובהתאם לתניתה

 ".(1))א(14

 :רמה ליםיתר הזלמתן ה תנאיםמגדיר  ייםמניעת זיהום הים ממקורות יבשת לתקנות 7יף סע .195

 –שפכים אם  ר הטלה או הזרמה לים של פסולת אושאית להתיועדה רה"

 בתוספת השניה;ים ים מן המפורטמרמכילים חם הם אינ   (1)

  כיח, להנחת מגיש הבקשה הו השניה, אולםת המפורטים בתוספ הם מכילים חמרים מן   (2)

ולת או בפס וליפקיימים לטיותר הובים בטם הטכנולוגיים ההאמצעי דעתה כי הותקנו והופעלו

 פכים טרם הטלתם או הזרמתם לים;בש

 "ההזרמה בשל אירוע חריג.או וע את ההטלה מנסבירה ל יתות טכנימת אפשרלא קי   (3)

, 7מקרים המנויים בתקנה , אלא בם אסורהשהזרמתם לי יםשימת חומרוללת רכ ,התוספת שניה .196

נספח לאמנה הוא שבשתיים, ורות יי זיהום ממקון מפנם התיכיבר הגנה על הבד פרוטוקולבהמנויים 

( 4)1ופיעים בסעיף מת תרכובות כספיו יתכספ .1976ונה, ום, ברצלמפני זיה ןלשמירת הים התיכו

 .ניהלתוספת הש

כלל לא מדובר בחומר שזרמה לים, אלא שלים ללא היתר ההמתחם רמת מזושלא רק שהכספית מכאן,  .197

הטובים ביותר   נולוגיים טכהמצעים אהם יוכח שהותקנו לא אא ו לים,תלקבל היתר להזרמניתן 

 ם.מתה ליטרם הזר לטיפול בה הקיימים

 ן יוחוק שמירת הנק. 3.ו.3ד.

 ולת": את המונח "פס ן רחבלחוק מגדיר באופ 1ס'  .198

 .  "ו אי סדר..יון איירות.. וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי נק זון, קליפות, נ בות שיירי מלר"... 

-איקיון ולנ-רמים לאיוווים פסולת מאחר שהם גזהמים, מהמסוכנים ומימיים , שחומרים כאפואר ובר .199

בים חשיים, נאורגנ ת, שהם מוצריםקליפווחומר, אם שיירי מזון ו קלודאי שבבחינת בובסביבה )ו סדר

 כוח חוק זה(.פסולת מ

 ף: " מוגדרת גם היא באופן רחב באותו סעיהשלכה" .200

 אחר".   לוך באופןאו גרם לכ  השארה יכה, נטישה,, שפ קהיות זר בלר  –השלכה "
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 בדין. כמובנה  "הלכהש"כנסת לגדר נ מהמקרקעין האחריםמזהמים הו כספיתה  תדליפ, כי ברור .201

 רשותולא ילכלך את ים... בשות הר ...  בר פסולת ך אדםלי"לא ישלחוק שמירת הנקיון קובע:  2 עיףס .202

 הרבים." 

יפה שגרתית של כספית תמשך של דלהארוע המזו, באשר וק ת חם הוראג והפר ות, המשיבאפואהנה  .203

ה השלכת פסולת הוומ לסביבה החופיתו הוםלמי הת  ותמשיבן של העיים מהמקרקרומזהמים אח

 בים, כפי שהוסבר לעיל.הר  תברשו

  יםהמחוק  .4.ו.3ד.

עה וובה קב. החותמשיבהחלה גם על חובה על כל אדם להימנע מזיהום מים, חובה ה חוק המים מטיל .204

 יו:המים על פ א לחוק20 בסעיף

ן או  ריבמיש הום מים, ילגרום לז להעלוו ים אמ המתהמזעולה פ חייב אדם להימנע מכל   )א("

עולה  הם לפני אותה פ ר המים מזומקומן; ואין נפקא מינה אם היה , מיד או לאחר זבעקיפין

 ואם לאו. 

,  ם או גזייםרים נוזלים, מוצקימרבתו חאו בק  ם לתוך מקור מיםלא ישליך אדם ולא יזרי  )ב( 

 . " ולא יניח אותם בו או בקרבתו

 א כך: 20סעיף דר במוג םמיזיהום  .205

  ים מבחינה פיסיקלית, כימית, בתכונותיהם של מים שבמקור מ וישינ –ום מים" ה"זי

  גורם שהמים יהיו ריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הביולוגית, בקט רגנולפטית,או

לה   מטרה אשרלבחי או בצומח, או פחות ראויים  ולים לפגועאות הציבור, או עליים לבר מסוכנ

 . ש"מ או נועדו לשמשים ם משה

 מוגדר כדלקמן:  וםזיהוגורם  .206

-הבניה, תשכ"הבחוק התכנון ו ן כמשמעותובנימפעל תעשייתי או חקלאי,  – "גורם זיהום"

עלתם, מיקומם, הקמתם, הפ ה, אשרתחבור  ב, מכונה או כלי, מיתקן, לרבות מיתקן ביו1965

   ."יםום מלזיה ים לגרוםלתם או השימוש בהם גורמים או עלוהחזק

הם סביבה החופית ולזהום ומשם ללדלוף אל מי הת ם שבמקרקעיהןמימהמזהלא מנעו  ותמשהמשיב .207

 סיכנו המשיבים, . בכךואיכות מי היםמי התהום לשינוי איכות  גרמוהם  ,ת היםהחוף ואאת 

ח. חי ובצומבפגיעה קשה  , וימשיכו לפגוע,געוהקבוצה ופ ן, את בריאות חבריכלס כיםיוממש

  ד הראשון של העוולה.סוים, התקיים הימרמו לזיהום בים גהמשימש

 :כדלהלן ות מים מוגדריםמקור מים. מקורים ללת נוזזרמא, על ה20, כאמור בסעיף וסראהחוק  .208

מקווים  אר זרמים והנהרות, האגמים וש נחלים,נות, החוק זה הם המעי "מקורות המים לענין

המים נובעים  ש מותקנים, בין ון מוסדרים אם וביבעייבין ט, תחתיים בין עיליים וביןשל מים, 

 . "ומי שופכין ת מי ניקוזרבומדים בהם תמיד או לפרקים, לאו זורמים או עו

חול המים לניעת חואי מ ובמזהמים אחרים בכספית הזיהום של מי התהוםת שאי מניעמכאן,  .209

זרמת  ר על ההאיסו הפרה של מהווה ,םיישירות ל ומשם פיים הרדודיםהחו מי התהוםל המיםהמזו

     .יםמ ותוזלים למקורנ
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לחי ולצומח, בור או אות הציסיכון לבריעת מים היא מנימטרת ההגנה על איכות המים במקורות ה .210

ומניעת  והמבקרים בולמתחם  הסמוך ם לחוףהמגיעיבי האזור זה סיכון בריאותם של תוש ובכלל

היסוד  מכאן, כי התקיים לים.המטיי ציבורמהם נהנה , החופית בסביבהיעה בערכי הטבע המצויים פג

 לעוולה.השני 

על פי  ודוק: ף של העבירה.רה של יסוד נוס, מהווה הפיים, המים התחתסיכון של מי התהוםעצם ה .211

ברר, את קצב ך לבחון או למי תהום, ואין צור לזיהום ר חששיוצבכך שהחומר  מפורשת, די פסיקה

: ת"פ למשלסוים )ר' ך שקיים סיכון מכ ודי בבאלה, יוצא ירותו, וכחומר, תדה החלחול, את כמות 

על אחת  .((4.6.2015ם בנבו, )פורס( בע"מ 1995שיווק ) שקוישראל נ' מ  מדינת 57837-06-14)פ"ת( 

ים במי התהום פית הזורמת להירים כי מקור הכסבלעיל מורטו פננו, כשמחקרים שכמה וכמה בעניי

 ה.המשיבבמתחם של להזדהם  םשהזדהמו וממשיכי

 ד שלישירת חוזה לטובת צפ. הז.3ד.

ות האחריעל עצמן את " לליטושיבות המ ת הקרקע, התחייבו זה לרכישכפי שצוין, במסגרת החו .212

היא   ו,. התחייבות חוזית ז"קרקעיןמהמום המסוכנים והזיה םומרינוי החהבלעדית לטיפול ו/או פי

לן: )לה 1973-התשל"ג)חלק כללי(, זים חו' לחוק הבפרק ד ונלטובת צד שלישי, כמובהק חוזה במוב

 .ר בישראלוצה וכלל הציבוחברי הקב הם, זוהתחייבות חוזית מכוח  הנהנהבאשר  – ("חוק החוזים"

  -)להלן מי שאינו צד לחוזה לטובת  בחוזה וב שהתחייב אדם חי" כי  קובעחוק החוזים, ל 34סעיף  .213

ו  להקנות ל כוונה מעת מן החוזהמשת אםהחיוב,  את קיוםש טב( מקנה למוטב את הזכות לדרו המו

 ."זכות זו

ולא מילאו הסעיף(,  מוטב" לפי לשוןה )שהם "הקבוצאת החוזה כלפי חברי ה הפרומקום בו המשיבות  .214

י  לחבר שיםמבקלקמה  –מהמקרקעין  והזיהוםוכנים וי החומרים המסאת אחריותן לטיפול ולפינ

 ם.חוזיה כוח דינימגם ת, בוהקבוצה עילת תביעה נגד המשי

  נומיהבאוטו ופגיעההאדם וחירותו  חוק יסוד: כבודח מכולות נוספות ווע. ח.3ד.

האדם  כבוד  החוסות תחת חוק יסודו לפגיעה בזכויות יסוד הביא ותל המשיבש ןומחדליה ןהמעשי .215

 . רותווחם כרה כחלק מכבוד האדונומיה אשר הות לאוטוכוהזופש התנועה, ח וחרותו:

  בה ראויהוהזכות לסבי ועהנחופש התבעה פגי  .1.ח.3ד.

נ' שר  ר חורבליאו  5016/96 צ "בגט העליון בחופש התנועה הוא זכות יסוד כפי שקבע בית המשפ .216

 ב"(:ין חור)להלן: "עני 53, 1( 4"ד נא), פהתחבורה ואחרים

מיה  מובהק לאוטונו ת מדינתו ומחוצה להן, היא ביטויהפרט לנוע באופן חופשי בגבולו כותו שלז"

פרט,   בדבר פיתוח אישיותו של כל -הנגזר מכבוד האדם  -החוקתי  קרוןיהפרטי. הע של הרצון

פש התנועה היא ביטוי להגנה  החוקתית על חו נועה. אכן, ההגנהובו את חופש התכולל בח

מהיותו של אדם בן חורין  נגזרתת בישראל לחירות. זכות התנועה של אדם ת הניתנהחוקתי

   ".מוקרטיתינה כמדינה דמאופייה של המדו

 ,יבתיים ראוייםיים בתנאים סבחול הזכות של הפרט לאיכות סביבה ראויה ענייננובאותה  מהמשלי .217

הזכות לכבוד האדם,  כמוד, י היסובין אם כזכות עצמאית ובין אם כזכות הנגזרת מחוקהוכרה  אשר

  יהו טויטו ואח'עופה נ' אל התרשות שדות  683/13עע"ם ) והחיים והזכות לקנייןהזכות לשלמות הגוף 
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", הסביבה דם ודיני איכותיני זכויות האבין ד המפגש פיש, "צדק סביבתי בישראל: דניאל  ,(3.9.15)

כזכות אדם במשפט  ראויה סביבה  לאיכותשני,  "הזכות  )תשס"ה(; יובל 911ז',  משפט וממשל

 )תשס"ו((. 297ו',  משפטה", הבינלאומי

בגין  לפיצוישעסק בתביעה  (29.2.2016) יה בע"מוביץ נ' מי הרצלדב יעקוב 29117-03-13א( )ת" צ"תב .218

כב' השופטת אגמון  , ורוחצים לשהות בים עקב זיהום מים ולתם של גולשיםם עקב חוסר יכשנגר הנזק

 בריאה: ריה יחיו בסביבה שחב אם היא מעוניינתשהחברה צריכת לשאת בו  למחיר ההתייחס גונן

אויה יש מחיר וחברה המעוניינת ת לסביבה רלומר כי גם לזכוים אלו ניתן פראפרזה על דברב"

זה. על כן, גם אם יהיה על תושבי הרצליה  יכה לשאת במחירביבה ראויה צרבריה יחיו בסשח

חופיו, כמו גם כי הפנמת החשיבות שבשמירה על מי הים ו ת, נראה ק מהעלובעקיפין לשאת בחל

כאמור. תגובת  יאה במחיר מצדיקה נש ,ופיוויות בים ולחם ליהנות מפעילשל התושביזכותם 

לו לשחות יומיים שלושה( כלום אם לא יכ )לפיה לא קרה ל בנזק שנגרםהמשיבה עצמה והזלזו

ם ההגנה על זכות האדם לחיות  ה כמו גל הסביבהיא היא המעידה שהחשיבות בשמירה ע

 "יה, טרם הופנמו.בסביבה ראו

ריכוזי מ צפונית לו. ק" 7עד ו, םהמתחמעבר לשטח  הזיהום התפשטובחוות הדעת,  לעיל כמפורט .219

ה והן אלה פים של עכו, הן המוכרזים לרחצוכה של רצועת החנמצאו לאור יםחריגכספית גבוהים ו/או 

ולמשרד  עכו תלעירייהמשרד להגנת הסביבה המליץ שתוארו ממצאים עקבות הבשאינם מוכרזים. 

להכריז על וכן  היםחוף ובמימי ה לגבי הזיהום בידע ומתריהמ להציב שילוט 2015בשנת הבריאות 

משרד בהתאם, החוף מצפון ומדרום.  ם ולגדר את קטעשילוט מתאי בתהחוף כאסור לרחצה, תוך הצ

,  תגרמנבכך  בו. במקום על הזיהום ועל איסור הרחצהים ת העוברמזהיר אהבריאות הורה על שילוט ה

 רחוץ בים.החוף וללהלך על  יםהתנועה של המבקשידתית בחופש פגיעה בלתי מ ,קופה ארוכהבמשך ת

בבריאות הסביבה אלא גם פגיעה במשאבי הטבע ו ה לא רק פגיעההפגיעה בסביבה החופית משמע .220

אבי במש ושימש ולעשות הסביבה החופיתיהנות מל הציבורות בזכ עהסיכונה, פגימצער ולהציבור 

פגיעה  , כמפורט לעילהסביבה החופית  ר בחוק שמירתת, בין היעוגנת, זכות אשר מוהסביבהע הטב

יסוד של הציבור כמו הזכות  בזכויותיעה פגובמשאבי טבע,  ושיכולת של הדורות הבאים לעשות שימב

  . וראויה ריאהלסביבה ב 

תפשטות הזיהום מתפרסת  הות, חוות הדעת המצורפ פיא חמורה פי כמה. על היגיעה הזה, הפרה במק .221

בטוח ו וש ראוילעשות שימהציבור  תו שלך נפגעת זכוובכ , חוף של עכוצועת הת כל רבולרענק,  שטח על

 .נועה שלות התזכו מוגבלתוהציבוריים,  בשטחים

  פגיעה באוטונומיה -יעה בכבוד פג. 2.ח.3ד.

וה הו: כבוד האדם וחירותו, ומלחוק יסוד 4סה תחת סעיף סיקה כחורה בפוכה נומיהאוטול תזכוה .222

 ד האדם. כבוחלק מהותי מ

שיכולתם בכך  געו המבקשיםנפ, ים וכן בתצהירים המצורפיםבקשם של המריהבבד לראותשניתן  כפי .223

ם של גבוהי םרישיעו כיליםם והימיים נפגע, וכן מהחשיפה לדגים המהמערכת החופיי רותילהינות משי

כב'   לש לפסק דינה 10סעיף , 673 (4, פ"ד נז)ובה נ' תופיקתנ  1338/97"א לנפסק בע דומהבזאת . כספית

 .  "מנעוולגופם וממה יניסו לפיהם קבוע מה יכא לזכותם של צרכנים הי": (2003) רהשופטת נאו
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ככזו   קיפט הנזיכרת במשמוטת נאור כי הפגיעה באוטונומיה פהשוכב'  קה קובעתאותה פסבהמשך  .224

ן  ב 4576/08ע"א העליון בהמשפט וקף לאור פסיקת בית לת משנה תמקב צוי. מסקנה זוילת פיע המקנה

 פיצוי כבת עמוד יה אף יכולה לנומגיעה באוטויבלין כי הפ השופט רכב' שם פסק (, 7.7.2011) צבי נ' היס

בוה במקרה זה פיצוי ג סק, ואף פנומיהטונזק נוסף בעקבות הפגיעה באו צר כלצמה, גם אם לא נובפני ע

 יל.קי הרגוסף לפיצוי הנזיאוטונומיה, בנה בעצם הפגיע על

 משרה בתאגיד  יאחריות נושא  .4ד. 

 . החברות גשת גם כנגד חברי הדירקטוריון של זו מו ובענהת .225

ליפת החומרים המסוכנים את ד טבית על מנת למנוערה מיבצולא פעלו  וןהדירקטורי בריח .226

בכך הפרו את  ם עצמו.ף הים ולילחוסמוכות, למי התהום, קרקעות עלותם לעין שבבמהמקרק

 כנושאי משרה.אחריותם 

פרט בעבירות , בות התאגיד )אחריות שילוחית(גמים בהתנהלל נושאי משרה לפעאחריות טלת ה .227

וט באמצעים שימנעו מעשים מתן תמריץ למנהלי החברה לנק סביבתיים, היא עניינן מפגעיםש

 :(19.2.2009)נבו,  ישראלעלי מקלדה נ' מדינת   4946/07פ "עבנקבע  רים. כךלים אסוומחד

חריות ן הצורות הללו הן האנות. שתים מללבוש צורות שו  בתאגיד יכולהות נושא משרה י"אחר 

קביעה מוקדמת  לעומתה, מותנית ב חריות השילוחית שילוחית... האהאישית והאחריות ה

עבר עבירה. אף שאחריות מסוג זה מבוססת על פגם  רה,המש שהתאגיד במסגרתו פועל נושא

הוכחת   אין היא מחייבת נושא המשרה, עבירה מצדו של כלשהו בהבטחת מניעת ביצועה של

משרה  ותמרוץ נושאי  מטרות חברתיותהעומד בבסיסה הוא קידום והרציונאל לות מצדו התרש

ת מצדו, על מנת למנוע  לנוס רששייתכן שחורגים אף מאלו שאי ביצועם יבס לנקוט אמצעים

של תאגידים"  חריות פלילית א יובל קרניאל "; 138רמן, בעמ' )לד את ביצוע המעשה האסור 

 ."((1998) 347, 335(3שערי משפט א)

פגעים למניעת מחוק ל 16סע' מכוח  , היא2-1יבות במשההנהלה, כנושאי משרה אחריות חברי  .228

 הקובע:  "בתאגידרתו "אחריות נושאי משרה כותש, 1992-סביבתיים )תביעות אזרחיות(, התשנ"ב

  אגיד, רואים אדם עשה על ידי תעשה, והמעשה נממקום שמדובר בחוק זה בגרימת    .16"

ט שותף מוגבל, למע -ד, שותף ותה שעה מנהל פעיל בתאגיתו מעשה גם אם היה אכאחראי לאו

 אלה: האחראי לנושא הנדון, אלא אם כן הוכיח שניים  או עובד בכיר

 המעשה נעשה שלא בידיעתו;    (1)

 "מעשההכל האמצעים הסבירים למנוע את הוא נקט את    (2)

 1ביחס לכל הפרה של הוראות סימן א 1959-, תשי"טהמיםכב לחוק 20סעיף ב םעת אחריותעוד נקב .229

 . ם מיםק במניעת זיהוהעוס

 בתאגידשאי המשרה נו ב אתהמחיי 1984-חוק שמירת הנקיון, תשמ"דל 15ם נובעת גם מסעיף תאחריו .230

 : לחוק 13ת בסעיף המנויות לפקח על מניעת העבירו

על   13רות לפי סעיף למניעת עבי  ל שניתןולעשות כ יב לפקחחי ד ושא משרה בתאגי נ ()א. 13"

( 4)א()61קנס כאמור בסעיף  –דינו מפר הוראה זו, ד מעובדיו; הבהתאגיד או על ידי עו  ידי
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ף  למעט שות מנהל פעיל בתאגיד, שותף,  –נושא משרה" , "ף זה לחוק העונשין; לענין סעי

 העבירה.  בו בוצעהש םוהתאגיד על התח מוגבל, או פקיד האחראי מטעם

א כי נושא  דיו, חזקה היב ד או על ידי עובד מעוי על ידי תאג 13פי סעיף ברה עבירה לענ (ב)

שניתן כדי למלא  כל עשה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי  משרה

 " את חובתו

נוסף יות אישית, בברה היא גם אחרהעבירה, האחריות על מנהלי הח רכיב של משהפיקוח הוא .231

 שילוחית:ה ריותםלאח

-ט ברורם האנושי כפרידי הג-צע עלואחריות האישית מבוססת על המעשה או המחדל המב"ה

ממעשיו של נושא המשרה   בעתהנו  אחריות, והיא עשויה לבוא בנפרד או לצד אחריות התאגיד

ל של  שבהן הוא מחדהרכיב העובדתי עבירות שקשר זה יצוין, כי גם ים... בהלפי תורת האורגנ 

גבש  עשויות לגיד אעתה של התנהגות עבריינית של גורמים אחרים בת או אי מני ח דר פיקוהיע

ובת  ת חבהפרית וישירה שכן גם בעבירות אלה קיים רכיב התנהגותי המתבטא אחריות איש

 (.126)לדרמן, בעמ'  הפיקוח

להוכיח  הנתבעים נושאי המשרה על משרה לעיל, וק הקובעים את אחריות נושאי הסעיפי החבהתאם ל .232

 כאשר) המעשה רים למנוע אתישה שלא בידיעתם וכי הם נקטו בכל האמצעים הסבכי המעשה נע

וחובת ההוכחה הינה על   ידהת קפ, קרי העבירה הינה בגדר אחריו(הוא גם מחדלבחוקים אלו עשה מ

 חברי ההנהלה. 

פי ריותם לתנער מאחנם יכולים להית והמשיבים איפרסונל-יות האמורה הינה אישיתהאחר .וקוד .233

היה על בית ת חובתן הרי שיתן כדי למלא אבמידה ולא יוכיחו המשיבים כי עשו כל שנילו. סעיפים א

 .תמע מכךהמשכל  המשפט לראות אותם אחראים באופן אישי לזיהום על

ע דעתו סביבתיים, הבי משרה בתאגיד כשמדובר במפגעים של נושאיבעניין חשיבות קביעת אחריותם  .234

  -ת ישראל פיתוח ונכסים בע"מ נ' מדינ -חברת נמלי ישראל  8487/11"פ יין ברערובינשט השופט

 (:23.10.2012) הרד להגנת הסביבהמש

שאי איכות הסביבה, שעל חיוניותם אין  נו  ן כי"באופן מהותי, גישת המחוקק נובעת מן הרצו

  האחריות לא הטלת אילוייאכפו. אכן  –עות להם ר מלים, ותודה לאל גוברת המודרך להכבי צו

. ... בכל  ויצר לב האדם האנושה היחס לנושאים אלה שונה בתכלית, מטבע האישית, הי

ת, הח"מ[  עמיופט כה לא אוכל להצטרף למסר הספקני העולה מסיפת דברי חברי ]השההער

ם וות המחוקק, טרסביבה. בנוסף להיות הדברים מצאיכות ה לעניין הליכים פליליים בנושאי

נער  ון, ואין מנוסה כבעל הניסי" בתחום רגיש זה. נוחה והנחלהשל "המ מי, למצבהגענו, לטע

בעיני כיצד השתנה היחס לנושאי איכות הסביבה משהוגש כתב  זקנתי וראיתי  הייתי וגם

ו ימים טובים מאלה, בו תמלא ולי יבואא. נגד בני אנוש חיים, במקרים המתאימיםגם שום אי

'(; אך ימים אלה טרם הקישו  י"א, ט עיהו ים" )יש לים מכס הסביבה "כמיםארץ דעת איכות ה

   ".על דלתינו

 חת כמה וכמה כשמדובר בתביעה אזרחית.ום פלילי, על אאיש לענייןכך אם  .235
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 לטעון וא יוכלל המשרה לנות, הרי שנושאיהתקיימה במקרה דנן רש כי ובדהעוד יוער כי  לאור הע .236

ה במקרה של רשלנות, מה גם ו מעניק הגנדה איננלפקו 6ף קין, שכן סעילפקודת הנזי 6 להגנה לפי סעיף

 אגיד ואת רוח החוק.ת נושא משרה בתמעות של אחריות המששהדבר יעקר א

   ודרך כימותם  יםהנזקסוגי . ה

אין בית המשפט נדרש  ן בבקשת האישור הפסוקה, בשלב הדיו להלכה בהתאם  יל,ט לעפי שפורכ .237

הנזק ניתן  ורי, והאםזק, ברף לכאנוכח קיומו של האלה האם ק לשהנזק, אלא רות מת כילשאל

 רף הלכאורי. בת, לכימו

ת ימולכ םיתניאלו נ ממוני, וכי נזקים לאנזק ספק שנגרם יכול להיות  וכחי לאמקרה הנשיפורט, בכפי  .238

 . מות הנזק(נטיים לסוגית כיורלביבה י המשר חשיפת מלוא הנתונים המוחזקים ביד, לאח)חלקם

 קין:ת הנזילפקוד 2וגדרים גם הם כנזק על פי סעיף בדן רווחה מאבדן נוחות ואי תחילה, כ רכינז .239

או   בדןכל אהם, ור מטוב, או חיסו-ו שםאוחה גופנית כס, נוחות, רודן נ ב ובדן חיים, אא -"'נזק' 

 באלה" וצאיםחיסור כי

י נעשה על רט ממפגע אקולוגנזק הנגרם לפכומת ופן שבו מהאנתניהו, ת דעת בהקשר זה, כמפורט בחוו .240

ימות הנזק נעשה , כחיריםטבע ס בפגיעה במשאבימקורם לנזקים שבאשר  .קריותת עיוידי שתי מתוד

משאבי טבע לא סחירים, פותחו ורם בפגיעה בשמקקים באשר לנז .לעלויות החלופיות העל ידי השווא

שה השתמעתה, וות דחת מסגרב .ה לנזקים אלומספר שיטות מדיד יבתיתסב–בספרות הכלכלית 

לות תוע על הערכותמתבסס המומחה במסגרת מתודה זו,  ".Benefit Transfer"המומחית במתודה של 

ן ת אלו כאשר העלופגיעה בתומנת לחשב את ה בלתי ממוניות ממשאבי טבע שגובשו במחקרי רוחב, על

 ונקרטיים של המפגע הנדון. נבחנות בהתאם למאפיינים הק

 עת:די חוות הכך, על פ .241

לחשב את ערכם. נסקור להלן את ניתן  –אינם סחירים סחירים או ש –י המוצרים על פי סוג"

 ת לעבודה זו.ות שרלוונטיורוניגישות העקה

ייצר בעבורם ביקוש ומחיר ניתן לות שעל פי כמ דגים(למשל, )ככל שמדובר במוצרים סחירים 

מחירים ישען על וניתן לה ישיר ןנזק באופניתן להעריך את שווי ה בוע מחיר הריוהיצע ולק

 . הרלוונטייםשווקים ידועים ב

)עלות הטיפול או עלות  החלופהור ייצחיר ש במיתן להשתמ, נכמו מי תהום שהזדהמובמוצר 

ר ור תוספת כמויות מים הוא מחיהמשק משלם עבר ש. במקרה שלנו, המחיאחר(הייצור ממקור 

 ההתפלה. 

 .הדייגיםפי הכנסות  להעריך עלאפשר  נסה מדיגאת הנזק לאובדן מקור הפר

לא קיימת אחר ול, מביוטה בכלשמדובר במוצרים שאינם סחירים כמו חוף, מי הים, וה ככל

ות שוק שאינן מבוסס טותנהוג להשתמש בשי. לכן, אומדן התועלת מורכב ,עקומת ביקוש בפועל

וקים ט כלפי שות הפרו( התנהג1שיטות אלו מבוססות על  ) י המוצרים.על מנת להעריך את שוו

של  בהתנהגותםכ"העדפות נגלות" שכן ההעדפות נגלות תוך התבוננות  קרובים, אלו ידועות

 ות"ידועות כ"העדפות מוצהר ( הצהרות הצרכן לגבי שינוים כלשהם במשאב, אלו2) פרטים
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לם, לפי ים לגבי מוכנות הפרטים לשיצג של פרטמד באמצעות בדיקה של מדגם מיאותם אנו נל

 ת. ם הנזק הסביבתי לרמה אחר, על צמצוצהרתםה

לאזורי טבעיים כמו  ההגע ויעה הנס לויותעבשיטה של "העדפות נגלות", ניתן למשל לחשב את 

רים אורבניים הקשר של אזובבה איכות סבייתן לאמוד את וכן נ(Travel Cost) חופי ים 

 Hedonic)) מחירים הדונייםבשיטת  בקרו בשוק הנדל"ן )מחירי דירות( כשוק מוש באמצעות שי

Pricing  .הגישות יש צורך באיסוף נתונים.  שתי 

רכם אפשר ללמוד גם על ערכי ד םשאלונים וסקרימתבססים על  בשיטה של "העדפות מוצהרות"

לקבל פיצוי  מוכנותאו ה (Willingness to Payוהמוכנות לשלם בעדם )שימוש של הפרט ה

(Willingness to Accept)רעוניין בשימו)הפרט מ מושאי שיערכי ה עלגם  זה ניתן  . באופן 

 Choice -ו Contingent Valuationהן  השיטות המקובלות. המשאב גם אם אינו משתמש בו(

Modeling .ות בתוצאות.הטישתמש בשאלונים היפותטיים אך לרוב הם סובלים מניתן גם לה 

מש להשת יה צורךיהתונים מפרטים כת סקרים או איסוף נאינה כוללת עריעבודה זו מאחר ו

זו דה זו. שיטה ספרות קיימת בחו"ל ובארץ ו"לייבא" את התועלות המוערכות לעבובערכים מ

תועלות ע"י העברת ערך של יחידה בודדת,  ניתן לחשב את ה". Benefit Transferנקראת "

 . אנליזה-מטה ה באמצעותוהעבר צעות פונקציהבאמהעברה 

אך מכיוון  ותמותהאה לאומדן תחלורכים דנה בד גםבריאותית -תיתסביב-הספרות הכלכלית

 ."ות זובמלא לחשב עלשאין בישראל נתונים רלוונטיים לא נוכל 

 למי: נזק סוגי נזקים הארבעמהמפגע מו גרנהקבוצה  ילחברמצאה המומחית כי הנוכחי,  במקרה .242

 בגיןאפשרי נזק ; בשירותי החוף בגין הפגיעה; נזק תי המערכת הימיגיעה בשירותהפין נזק בג; תהום

 פית. סכדגים עם גין צריכת ית ביאותרבעה פגי

בעלי רמה ל גדנן. פגיעה שנה נם חלק מהתביעים, שאישני סוגי נזקים נוספלצד זאת, ציינה המומחית  .243

 . חייהר המקעלאת יובגין הית כלכלעה המקרקעין באזור ולרשות המקומית )נזקי פיתוח( ופגי

בר במוצר סחיר, ניתן לחשב על מדות כי מאחר שציינת המומחיהום מי התהום, מזי באשר לנזק של .244

 : טתהלופה של התפלת מי שתיה. לשיל ידי השוואה לחהיקף הנזק ע

  אינה יכולה להיות יותר מהמילוי החוזר בתא באזור המפעל שמזדהמת י התהום כמות מ"

ת המים מכמו 20%כי רק  . נעריך לצורך ההמחשהמלמ"ק בשנה 4 -מוערך בכ ה ורבאזהשטח 

נה.  על מלמ"ק לש 0.8 -כהצפוני במתחם הסמוך ונקבל  ובצדור המפעל אזושטח מגיעה לבתא ה

הערך הכספי של , ייצור מים מותפליםעבור תוספת  דינההממ"ק שמשלמת ₪ ל 2.3פי בסיס של 

 .(.12.1)פסקה  "שנהל חמלש" 1.84הינה מי התהום, 

זקים למשאבי טבע ם נותי החוף, הופגיעה בשיר ,תותי מערכת ימיבהמשך לכך, מאחר שפגיעה בשיר .245

 ת אלו.שירותי מערכו השווי שלקבע את המחקר שסוד אמדה המומחית את הנזק על ים, חיריבלתי ס

בעבודה  , היתרין מוש, בהמומחית ד"ר נתניהו שי עשתהשירותי המערכת הימית, עה בלפגי באשר .246

, קרופ' ניר בידי פר(, על הגנת הסביבההמשרד לבאמצעות הכלכלית שנעשתה עבור מדינת ישראל )

 9,013אל עומד על שווי שירותי מערכת ימית בישר א כי. במסגרת עבודה זו, נמצ(2014) כלכלן סביבה

 .לשנה לדונם חש"
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 ה המומחית כי: יסוד זה, קבע על .247

מערכות  מעריך את שירותי ה (2017ת האקולוגיות )מארג,וערכרכת המדוח הביניים של הע"

₪ לשנה לכלל המערכות האקולוגיות של  ד מיליאר 7 -מתוך כ) לשנה ני ₪מליו 601.1 -הימיות ב

בשל מיעוט מחקרים כה זו לוקה בחסר כי הער ציינים. כותבי הדוח מ(בים וביבשה ישראל

. ל ערכים גלובליםהצורך בהסתמכות ע נולדן, . על כבתחום שירותי הוויסות והפנאיבישראל 

להערכת שירותי המערכת  גישה ם כל ברחבי העולשמקובCostanza  (2014 ) של ומחקר

 כת ערך שירותי ( עבור החישובים להער2014)ניר בקר  שלהאקולוגית שימש כבסיס לעבודתו 

 ת מערכושירותי המערכת של כלל ה ניב כי. חישבו זה ההאקולוגיות בישראל המערכות

 . מיליארד ₪ לשנה 122 -קולוגיות בישראל בכהא

₪  9,013מערכת האקולוגית הימית בישראל הוא ותי השירריך כי שווי , בקר מעבאופן ספציפי

 .(12.2.1)סעיף  "לדונם לשנה

 : ובהמשך .248

חנות הדיגום של חיא"ל שמצאו ריכוזי כספית בביוטה בים  ת כספית:ר אליו הגיעה שטח האזו"

 על באזור ק"מ מהמפ 7ם עד מהחוף. כספית נמצאה גם בדיגומים מרוחקי ק"מ בכשנימרוחקות 

ינור ה חלופת ההתפלה באזור תעא"כ, משרד הבריאות דרש הרחקת צנדונ אשרשבי ציון. כ

  3בה דרש הרחקת הצינור עד כדי ביגנת הסק"מ והמשרד לה  4ד כדי עיניקת מי הים למתקן 

 28,000קמ"ר או  28סה"כ  ,מרחק מהחוף אל היםמ ק" 4 -ם וק"מ רצועת י 7לפיכך נניח ק"מ. 

 דונם ים.

 לםמזון, חומרי גמספר שירותים, הכוללים ערכי שימוש כמו ( 2014מנה בקר ) הים הפתוחעבור 

ואזורי  , ערכים גנטיםנות ותרבותערכי השראה לאומ ,שימוש כמו ערך אסטטי-ונופש, וערכי אי

 הניב ערכם של שירותי המערכת של היםחישוב . מיםרביה וערכי וויסות אקלים ובקרת משטר 

לו נפחית פגיעה בשירותי המערכת של בקרת אקלים  ₪ לדונם לשנה. 9,013 י שלערך מקסימל

₪ לדונם  ₪7,624 לדונם לשנה( נקבל שווי של  857ם לשנה( ובקרת משטר מים )₪ לדונ 532)

 לשנה.

בסף  וערכיםמאלף דונם  28טח של בשכאן שהערך של הפגיעה בשירותי המערכת של הים מ 

י מערכת של בקרת אקלים ומשטר מים לשנה או ללא פגיעה בשירות ₪ 252,364,000 -עליון של כ

 .(9.2.2.1)סעיף " הש"ח לשנ 213,472,000 -בכ

 כי: חוף, ציינה המומחיתרותי הלשינזק  רבאש .249

, (2017"מ של הכנסת )י דוח הממלפ סורה.ק"מ הרחצה א 6 למעלהק"מ רצועת חוף,  7-מתוך כ"

קבות ממצאי הכספית בע .5%ם שלעיריית עכו הוא ם מתוך סך החופישיעור החופים המוכרזי

 ם שמדרום לנעמן.רחצה בחופי בחול, משרד הבריאות אסר על

חופי תוני משרד הפנים שנמסרו לממ"מ שבכנסת, ב₪ לאדם. לפי נ 55 -ערך בופש מועלות יום נ

 נה.שמלש"ח ב 55 -לכלומר, ערך הביקור בחופי עכו שווה בשנה. כמיליון איש  1מבקרים כו ע

אלף מבקרים נוספים בשנה שהרי כבר   100ביקוש ללפחות ייצר ח שפתיחת חוף נוסף תנני

 (.9.2.2.2" )פסקה לשנהלש"ח מ 5.5שווי של מדובר בתוספת 
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ים מצריכת ים הקשים שנגרמקל הנזת עהמומחיעמדה יכת הדגים שבהם כספית, שר לנזק מצרבא .250

מספר האנשים  קר שבחן אתין כיום סנה כי איהמומחית צי. יםם אסורת בריכוזידגים שבהם כספי

קושי, במסגרת ההליך  שמובן כי אין מקומיים )הגם בה הצורכים דגים בי בעכו ובסמכלל האוכלוסיה 

 צע סקר כזה(.לבי, העיקר

 :בין היתר רים ביותר. כך, ציינהכספית חמומצריכת יים אותם הבריית עמדה על כך שהנזקיהמומח .251

כוח ומאכילת דגים יכול לבוא לידי  חשיפה לכספית מתחנותתוצאה מכאותי לציבור ריהנזק הב"

ם הרות ים כתוצאה מאכילת דגים ע"י נשיגנציה של ילודירידה באינטליביטוי בתחלואה בכלל וב

להשפעה בהרחבה סעיף זה ט. אנו נתייחס בל הפרי שהכלכל דבר שבתורו יביא לירידה בפריון –

הכלכלי שלהם לאורך שנות  לדים והפגיעה בפריוןכל של ישגיעה במנת המהפשל אכילת דגים על 

 .(10.4.2פסקה )" כללובקצרה לעלות של תחלואה ב חייהם

ת פילכסחשיפה שלכות הבריאותיות של הכח שונות אפשרית בנוהליך הנוכחי, מסגרת הזאת, ב יחד עם .252

הפגיעה   .מיהוה באוטוניעפגל יתמקדו המבקשים רק בנזק הלא ממוני מסוג שעל חברי הקבוצה, 

, שלא נים נוספים, כמפרוט בחוות דעת המומחיותחומרים מסוכו תיבאוטונומיה מקורה בצריכת הכספ

במישרין, בשל השהות בין אם  . זאת,ת ויתר החומרים המסוכניםגע עם הכספיבצריכה או במ מרצון

ריכת דגי ים שצרכו והים יותר, ובין אם בדרך של צספית בו גבל ששיעורי הכבים בשטח הסמוך למפע

 את הכספית.

ין בספית ולחומרים המסוכנים, , הם עצמם נחשפו לכ2-3צהירי המבקשים תבהקשר זה, כמתואר ב .253

ה מהם ההנאה מהחוף והים וקו, ואף נמנעהיתר בשל השימוש בשירותי הים והחוף, הם עצמם ניז

, והם עצמם נפגעו בשם הפגיעה ריאותהם לבסיכון והחשש שנוצר לדות קיומו של השגילו אולאחר 

 כנים האחרים. המסוהעדר טיפול נאות במפגע הכספית והחומרים מקורה ב רותי המערכת שבשי

ה באוטונומיה שנגרם מהפגיע משפט מתבקש לקבוע את שיעור הנזק, בית הלב לנסיבות העניין בשים .254

 ת פרטניותיעורו לתבך האומדנא, תוך שהנזקים הבריאותיים יוותה, על דר של כל אחד מחברי הקבוצ

 אליהם(.ר )ולא יהיה בהליך הנוכחי כדי להוות מעשה בית דין בקש

רף  שאין לו כל השפעה בריאותית, יעמוד  רכיב במזוןשל צריכת  פסיקה נקבע כי במקרהבזו,  תרבמסג .255

י ז"ל נ'  יורשי המנוח תופיק ראב  1372/95"א( א )ת"ת) ₪ 250-על כונומיה פגיעה באוטן הבגיהפיצוי 

-25857 ת"מ לדוגמא ו גםורא (7.10.08) יווק תוצרת חקלאית בישראל בע"משיתופי לשז מרכ תנובה 

  טל בע"מימוסי נ' כאלפ 24822-12-10ת"צ ; (21.10.13, )נהריה ואח' ח' נ' עירייתר וא סע 06-12

(29.12.2013).)  

 ספר פרמטרים:למ, בשים לב הגבוהעל הצד יה ומנבאוטופגיעה , מדובר בונננייבע .256

 תי )כמו בענייןבריאובכך, שאינם מציבים סיכון -י החשיפה אינה לחומרים של מהכ ,דההעוב .א

מרים אורגנים מוכלרים, מתכות, חות כספית, ם ביותר, לרבוים מסוכניאלא בחומר (,תנובה

 ות;ות רפואיעלולה לגרום להשלכ כתם, אשר צרידברהקים וחומרי הלד

 למפגע סביבתירק זמן קצר ומוגבל, אלא לפ משךשנ אירוע חד פעמי, כי לא מדובר בההעובד .ב

 ;ך שנים רבותמתמשך, שאורזיהום חמור ו
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גע מפת ברגליים ואינן מטפלוגוררות  בותניין זה, המשית רבות בעפניוי חרף בדה, כועה .ג

 ;תיבהסבי

, לטיפול שלהןשת חייבות חוזית מפורהתמפרות ין ובכוונת מכוון, ודעות ביכי המשיבהעובדה,  .ד

 תי.במפגע הסביב

י נלא ממוה סכום הפיצוידת דיק את העמצובוודאי בהצטברם, מטרים אלה כשלעצמו, כל אחד מפרמ .257

כל אחד ק לא ממוני לזמבקשים יעמידו את הפיצוי בגין נן תנובה, והה שנפסק בענייר גבוה מזשיעו על

 .₪ 2,500ת, בסך של וצוהקבחברי מ

 קשים:בולהלן תמצית הסעדים המן, ל כעאשר  .258

 נזק ת ה הערכ הנזק 

 לש"ח.מאות מ םעלויות שיקו

 קשה ועדבהשנים שקדמו ל בשבעמלש"ח לשנה  1.84 מי תהום
 יתה כיצוגלמועד אישור התובענ

 יאליםמבקרים פוטנצ 100,000מלש"ח לשנה לכל  5.5 חוף 
ובענה שה ועד למועד אישור התקנים שקדמו לבבשבע הש

 יתצוגכי

שירותי המערכת   – ים
 האקולוגית הימית 

אם  ,מלש"ח לשנה 213.47לבין  מלש"ח לשנה 252.4בין 
של בקרת האקלים בשירותי המערכת נגרע את הפגיעה 

בשבע השנים שקדמו לבקשה ועד  ,מיםקרת משטר וב
 .יתצוגלמועד אישור התובענה כי

ומיה בשל ה באוטונפגיע
 תצריכת הכספי

   בר קבוצהלכל ח ₪ 2,500

עים סביבתיים מבוססים על אומדנא גכת נזקים במפשמקובלים להערדלים נציין כי המו בהקשר זה, .259

דרך זו היא הדרך המקובלת בפסיקה ביבתי. הס געזוק פרטני מהמפק הממוצע לכל ניסודה הנזשבי

היחסי  את חלקו ש ליחס לכל אחד מחברי הקבוצהממילא, יסביבתי. פגע ק בגין משיעור נזלהערכת 

  בנזק המצרפי. 

בור המשתמשים בשירותי צינזקים שנגרמו לבאחר שעסקינן בהמשך לאמור, לגישת המבקשים, מ .260

כקבוצה אחת, כאשר במסגרת ההליך  ת הקבוצה הגדיר אן לבסביבת עכו, נכו פיתימית והחות ההמערכ

 קתו. צה וחלוון הפיצוי לקבאופהעיקרי יקבע 

ת קבוצו כלשלב זה להפריד בין כבר בכבד סבור כי יש מקום משפט הנהזאת, ככל שבית  יחד עם .261

ח  כרהצות חופפות, אין ח כי מדובר בקבומאחר שהגם שניתן להניין כל אחד מראשי הנזק )גזוקים בהני

, כך  תתי קבוצות 4-הקבוצה לפצל את הגדרת יתבקש בית המשפט הנכבד ל , ה של חפיפה מלאה(בקיומ

 זיהום.וג הנזק שנגרמו בגין ה אחר מס ישכל תת קבוצה תוגדר לפ

   הש ע יוצו ו   סעד הצהרתי  .4ה.

 ןמהמקרקעיזיהום ע החובה למנו יבותיר כי על המשלהצהד הפיצוי, לצ ,הנכבד מתבקש המשפט יתב .262

 . עלותןבבש

adi
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ת המשפט הנכבד  יתבקש בי במסגרת זו, .צווי עשהליתן סעד של שפט הנכבד כמו כן, מתבקש בית המ .263

מומחה מטעמו  ות על מינויאו להור ,יהום, שתוגש במסגרת ההליך העיקרימניעת הזל תוכניתלקבל 

 ישומה. הוראות ל ולתת כאמור, תוכניתלקביעת 

 שיקום.ת הבכל עלויו ותמשיבה , תוך חיובזאת .264

   צוגיתענה ייאישור תובל  התקיימות התנאים  .ו

ת לכלל  פופט המשותבדה או משת שאלות של עומעוררהתובענה ( לחוק: 1א())8ף סעי. 1.ו

 הקבוצה ובתובענה לטתחברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו ב

  היסודש שדי בכך ה,הינה, ט ושל עובדמשותפות של משפ כל הנוגע לצורך בשאלותב  ,יקההפס עמדת .265

  ברזני נ' בזק 1977/97: ע"א תנאי זה )ראו מלאתדיינות, בכדי לותי בהמרכיב מה וההמשותף מהו

, פ"ד  טיכרמש נ' ריש 8332/96; רע"א 612, בעמ' 584( 4, פ"ד נה)שורת בע"מתקשראלית להחברה הי

 12, עמ' בוורסם בנ, פעמוסי מ נ' רחמיםחברה לביטוח בע"הפניקס  2128/09רע"א  ;296, 276( 5נה)

 ע"א; (28.05.2012) 35ס' , ות תגמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מרנגדיש'' ק" 2718/09ע"א  (.2012)

–25פים ( סעי20.07.2010, )יםדעוב ופית להתיישבות ית שיתאגודה ארצי ניק נ' ניר שיתופרז 6887/03

27). 

 ןה -( המכריע השאלות שיש להכריע בהן )למיצער, רובן כללמצב שבו ת סיזו היא דוגמה קלא תובענה .266

 .משותפות

 הליכיםל גי, ולאיצוהליך יה מובהקת לביבתי, היא דוגמורם מפגע, בגין מפגע סג ד נג תביעה .267

א כלפי פרטים ור וללפי הציבת, בהגדרה, כע בוצתי הוא עוולה המהסביב . המפגעיםאלאינדיבידו

ור וכלפי בהצילפי כלל ככחת המפגע הסביבתי כלפי פרט אחד, משותפת להוכחתו הו, בודדים בו. דהיינו

ין הפרטים ב (, זהותיותהמשפט בדתיות והןת בהליך )הן העו, והשאלות המתעוררווצהקבהרי יתר חב

 . (קבוצההפרטים חברי הק מנזק שונה בין חלהיקף ה)גם אם  הוצבכל קב

שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה, הרי   פשרות סבירה""את עיף זה, לפיו קיימלרכיב השני בסאשר  .268

נטל , תוך שהיהוראיותי התביעה סיכוי אתת המשפט בודק בי ות,בתובענות ייצוגי כי היא הלכההש

 רה )ראו:את נזק( לכאוזלל עילת תביעה )ובכהוכחת זה, הוא ב ב המבקש, בשל-התובעי על כתפ וטלהמ

רע"א (; 1997) 330-328, 312( 2), פ"ד נארה בע"מבי יותע"מ נ' טמפו תעש בשת מגן וק 2967/95ע"א 

מחשבה   מדינת ישראל נ' קו 729/04א רע"(; 2000) 588-587, 577( 2), פ"ד נדברשץ' זילטצת נ 4474/97

 .((26.4.2010) בע"מ

  בפנים גבוה ומחסנה צריכה להציב גית איענה הייצוובשלב אישורה של התב לכאוריתה ההבחינ .269

רי המידע המובנים הקיימים בין הצדדים, פעת בחשבון לענין זה א. יש להביא יםיצוגיי תובעים

ת צפוי מתכות  נ' חברטוח בע"מ בימגדל חברה ל 3489/09רע"א הנתבע ) ובת ך כלל לטרהפועלים בד

  .((11.4.13) ולון בע"מבק זעמ

נן בתביעה מבוססת, אשר הנזק בה, ברור וידוע לכל.  קיעסבהרחבה לעיל, כי  ל מקום, הוסברמכ .270

סגרת של קום לבררם רק במממילא, אפילו אם היה מו ,שיםקפידה בגין המע תריואחמשיבה ל

של "הדבר   קרהיבה, משמדובר במפי המשוטל על כתמ כחה, בהתאם לדין,הושנטל ה הרילנות, רש
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 38סעיף רה של "דבר מסוכן" כמשמעו בובמקלפקודת הנזיקין  41כמשמעו בסעיף  מו"ר בעד עצמדב

 . ןלפקודת הנזיקי

, הביבסהמעוולים בנזקי דא ולהעמיד את  ברת לאשר תביעות כגוןות גלמיכת, במגמה עונתמזו  תביעה .271

 ומחים בתחום.ע המת בחוות דעת וסיוע של אנשי מקצולמעשיהם, וכן נתמכ יםאחרא

  בפרט, זאתהקבוצה. תוכרע לטובת חברי  יעה זוי תבכ ירהסבכדי לקבוע, כי קיימת אפשרות  י בכך,ד .272

ים, זה בו אנו מצוי ת הסבירות בשלב מקדמיחהוכת לרישה הראייתיהד ת אתמצמצמוה תלהלכו

 כמפורט לעיל.

 קתלהכרעה במחלו גנתה ייצוגית היא הדרך היעילה וההו( לחוק: תובענ2)א()8 סעיף. 2ו.

 ות הענייןבנסיב

 נהעאפקטיבית לנהלן למעט תובות אשר אין כל דרך התביע מסוגהיא  יתנדמה שהתביעה הנוכח .273

 .חוק תובענות יצוגיות קנחקזו  למטרה בדיוקכי , ותיצוגי

היא  מהםדואלית בכל אחת ואחד שר הפגיעה האינדיביא נפגעים,של קבוצה רחבה מאוד על  מדוברכך,  .274

 . תרברת שנגרמה להם היא גדולה ביוה המצטיע, אך הפגחסיתינה קט

 הרדודים ים למנזקיל ותיבמשהאלה משותפת בדבר אחריות ש מעלה התובענהיל, לע ויןשצי כפ .275

ר כתובענה  ברהיא להת מהתאיומשכך מ ימיותטרוכתעשיות אלק ים למתחםהסמוכ החופית ביבהלסו

ך לבחון את הפגיעה הפרטנית ד לצורתינזק יביאו בעאשי היצוגית. בהקשר זה, הגם שאפשר כי חלק מר

ל הנזק ם שסוימימ יבטיםהבמסוימת ה בהתאם לפגיעה בהם, הרי שעצם השונות ותםולפצבנפגעים, 

)ראו פרשת  ת ה יצוגינבעתו בירור בדרך שלהתאמת התובענה לאלת ה כדי להשפיע על שין בא ישיהא

 צר(.פט מללפסק דינו של השו 69-74, פסקאות פריניר

הקבוצה לא  ותנת כי רוב חברית נוהדעמתעוררות בתובענה הן אחידות, והואיל אלות ההשהואיל ו .276

 צו למתן בהליךא ול ,הנזקים שגרמהבגין צוי פית לא בתביע ,ותבהמשי דכנג יםיאיש יכיםהלינקטו ב

התובענה  ה של )תביעות אזרחיות(, הרי שבמצב דברים זה אישור תייםביגעים סבפמ עתלפי החוק למני

מ  "תוהשווה )ר'  חד מחברי הקבוצה ל אכשל  גית, יביא למימוש זכות הגישה לערכאותייצו ענהכתוב

 ((.21.10.13) יהיריית נהר נ' עסער   25857-06-12 '()חי

שיבות רבה, בכך שיוצרות מנגנון  ח ן בעלותה , בהחום איכות הסביעות ייצוגיות בתתבילכך,  מעבר .277

ון אגמ ד"ר השופטת, כב' כפי שפורט לעילביבתיים. עים סמפגיכות סביבה ויני אבעני אזרחיתאכיפה 

  שבאמצעותו, פהכיהא בשרשרת בוחשו נוסף כלי ותומה לפניש האישור בקשות" גונן כבר קבעה, כי

  לכך ומביא הסביבה איכות על הבשמיר תורש ה על משפיע סביבהה לאיכות מודעותל הבע האזרח

 מפגעים לנוכח עיניהם יעצמו ולא יבתיהסב רהקשב אחריות צמםע  על ייטלו שגופים ציבוריים

או  כן ר; (רפרשת חצו הלן:( )ל316.1.1) ר יהודהאו חצור נ' עיריית  09-12-38647" )ת"צ ייםתסביב

אל המשרד להגנת הסביבה  רש מדינת י נ'מ תוח ונכסים בע" פי –נמלי ישראל רת חב 8487/11רע"פ 

(23.10.12.))   

 כך:, חצור  פרשתסגרת נן במגו אגמון השופטתכב'   הסבירה עוד .278
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  ת תובענו  תבהגש ותרר המתעו  בעיות פותרת הסביבה איכות של קשרהב יתהייצוג  "התובענה

 הזיהום  בין דתיהעוב הסיבתי קשרה  אהי והעיקרית ראשונהה. היבסב בענייני ניותפרט

 בהם...   לעמוד קשה שליחיד, משאבים מחייבת הנזק ארע כיצד  השאלה תנבחי ..  .קנזל

  משום  הן, ההתדינות ותלויע גללב הן, תובעים אינם רבים שניזוקים היא וספתנ העייב

  נגרמים  משניים זקיםנ  רק כאשר, בהלסבי  שונהוברא אשר ב גרמיםנ יםקנז שלעיתים

 ...  ספציפיים יםזוק לני

 ם והמפעלי הרשויות את ומחייב אזרחית-סביבתית אכיפה רשמאפ  גיתויצי תביעה של הכלי

  של  התדמיתי זקהנ רלאו מתעצם גם כוחה. הציבור מול הנפגעים למו רהישי ו  אישית ריותלאח

  להשקעה  שהודרי רותי הדוק וחפיק מצעותבא, יותוהרש של ותהנלו והפעילות החברות

 ."מהתביעה תוצאהכ העיוותים יקוןבת  משמעותית

של  דרךב זו,לה של תביעה ניהו כתבו כאילו, לענייננו אנו ודי בהם כדי להצדיק, אתנ אלה, יםרדב .279

 ייצוגית. תביעה

י כלל חבר יינם שלענלחוק: קיים יסוד סביר להניח כי  (5))א(8-ו (4)א()8סעיף . 3ו.

 ובתום לב הולמת בדרךל והייוצג וינוצה הקב

. אלו ואלו נכונים םובאי כוח יםידי המבקש-ת עלמלבדרך הו הלנווי ייוצגקבוצה ם של כלל חברי היינענ .280

ובענה זו היא ת תשבהג ת לייצג את עניינה של הקבוצה, והטרחהעל מנים להשקיע משאב וגליםומס

 (.19פסקה  (22.11.2012) עמק חפר  תהאיזורי  צהוע אינסלר נ' המ 4303/12ם "בר למשל )ראו לכך ראיה

 אזרחים המחויביםהחופים וים ום להגנה על הבמשך שנית , אשר פועלעמותת צלול הם המבקשים .281

ה מהם האפשרות  עהסביבתי, נגרואשר נחשפו במישרין למפגע  מעכו וסביבתה, לשמירה על הסביבה,

נים האחרים במישרין רותי החוף והים, והם נחשפו לכספית ולחומרים המסוכבשי שימושלעשות 

 ובעקיפין.

רה שו רבותל, וגייםייצמוצלח של הליכים אזרחיים, לרבות ון רב בניהול ניסי יםלבאי כוח המבקש .282

גים, על באי כוח המבקשת מייצמכך,  יתרהתיים. געים סביבפמבקשר ל ייםוגייצ הליכיםשל  ארוכה

  טב במטריה המשפטית.ים בקיאים הוהבה, גוני סבידרך שגרה, אר 

 שכןצג וינוהל בתום לב, וצה ייוכלל חברי הקב למעלה מכך, כי עניינם שלסביר להניח, ואף קיים יסוד  .283

כוונת ינה מאו, במעלהנה ורית ראשובבות צייחש בעלת, ית ורציניתעילה אמיתל סת עבוסבענה מהתו

 חברי הקבוצה.  סים של כללהאינטרישבת עם י, שאינה מתיג מטרה אישית כלשהלהשי

 םוהמרקע רם ושיקום הטב, תיקון העוול שנגת הדיןשאיפה כנה לאכיפ נה מבוססת עלהתובע .284

דליה  מעשיה ומחמתוצאה כים ם ישירשספגו נזקיהניזוקים י פיצו, ואנושותגע הייחודי, שנפ האקולוגי

 .ותבישל המש

 ועניינית  ומיתסמכות מקז. 

ית המשפט בב תמוגשהיא  משפט שלום ולכןבית יתן להגשה בכום הנלה על הסהתביעה עו וםכס .285

אך ברור כי בשים לב  תי,וצאת היקף הנזק הקבבצורה מדויקת ניתן בשלב זה לכמת  לא .המחוזי

   ון ₪.ילימ 2.5על  וא עולהה האירוע,ת חומרל

 . כבדהנט ית המשפבומית נתונה למצויים בעכו, ומשכך הסמכות המקעין והמפעל המקרק ,האירוע .286

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204303/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204303/12
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 סוף דבר 

  ובענהתהשר את לאות כמבוקש בפתח הדברים, הנכבד להור ת המשפטמתבקש בי אור האמור לעיל,ל .287

 ה.ברי הקבוצבת חחר מכן ליתן סעדים לטוולא, כתובענה ייצוגית

אף  וחוות דעת מומחים המצורפים ם לבקשהרפיהמצו ,המבקשים עםים מטהירצבתנתמכת הבקשה  .288

  .הם

 יעתר לבקשה זו.להק ומן הצד ן הדיןמ .289
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