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 מיםהנגר יםזקהנ ןיבג בענה ייצוגיתנכבד בקשה לאישור תוה המשפט יש לביתלהגהמבקשים מתכבדים 

 .היהרצלישל ם חופים הצפונייהמול  באופן תכוף פיעהמו ריחו עז,ש, יזרחנ ובהצ זיהום כתם בגיןבור לצי

כתם זיהום גין בוכן  .המשיבותבבעלות ש ,נוף ים תעשממתחם  חמורם זיהובדליפת  של הכתם מקורו

   .נוף ים תעשתחם אף הוא במכל הנראה ושמקורו כ המופיע אף הוא בסמוך ,לבן

 

 תהמשיבו קרקעישפעל על מ נוף ים, שעתל עמפם שיצר הוזיב ,כתם הזיהום הצהובמקור  ,כפי שיפורט

כבר בים נצפה הכתם הצהוב . ם ליםכרדו, הוםלמי הת דרכהוחלחל  קעקרה זיהם את, 1997שנת  דע

 בןגם כתם לבסמוך לחוף  לעת נצפה מעת ,בנוסף .ועד היום עשריםשל המאה ה 90-לת שנות התחימ

להסרת לא פעלו ו ,לציבוריאלי טנצהפו  ןסיכותעלמו מההת ובהמשירות זאת מל. ידוע לארכבו שה

שנת ב"ץ בגקביעת לאחר גם נמשכה  וזיד  לתאזת. בה החופית והימיסביבה או לצמצום הפגיע עגפהמ

ם הוים מזיהסיכונ ושארוי יהשבלעד ,שות תעבקרקע בדיקה מקצועית יצועבב אין להתמהמה כי 2015

 גם .(("עניין אט"ד": הלןל) (17.9.2015) רנ' שר האוצאדם טבע ודין  2907/06בג"ץ   ')ר הקרקע במקום

הו במי והחומרים שזחלק מ לפחותש ,קיים חששי כ 2016בשנת  קבע רשות המים של דוחשחר לא

, עדיין לא נעשה דבר חצים ביםלרו רקיבע ,ם לציבורמסוכנילהיות ם יוירעילים ועש הים יבמם והתהו

ה ירי חקממצא" יכות מים והמעבדה הלאומית לניטור מים של רשות המיםאגף א או)ר סיכוןלהסרת ה

 .(להלן 4נספח  ,מיםשות הדוח ר)להלן"  (2016) "שונית של מי התהום במתחם התעש בנוף יםרא

חברת נצר  - פגעריות לטיפול במאחצמה את השנטלה על עמי  ,טחוןהבמשרד  –גורם המפגע  יו,ל פנע

 - שראלי ירשות מקרקע - עגגורמים למפהחומרים אים המתחומו יוצ קעיןרהמקל בעו, השרון בע"מ

מנוחתן. רדת את אינה טו ובסביבה תשרית בבריאופהא העיוהפגר ות על הציבות העלויצנהח .אדישות

 . (קיימת לא –איטית )שלא לאמר מפגע ה תנהלותן למולה

 פוך למקוראינו יכול לה . בעל מקרקעין"משלם –הם המז" – עלקבו ישבו  טירדיגמקרה הפמזהו ה

  ה.יבבסוהבור ציל הע יותהעלוהטלת תוך  ,אזוריזיהום 

ימית, וראש המרכז לחקר ראש קבוצת המחקר ההידרוכשל  המומח תעחוות דת צורפזו מ לבקשה

פרופ' , תל אביברסיטת באוניבוייקים דעים מדמקולטה לארץ, בפה למדעי כדורביבה וה״ס לסימים, בבה

 (."אבישרפרופ' דעת חוות "ן: הל)ל דרור אבישר, 

 קמן:דלבד כנכפט המשה ביתקשה זו, יתבקש ב תרסגמב

( כתובענה "התובענה" :לן)לה א'נספח זו כ שהלבק פתורצהמ תיגיצוה היאת התובענ שרלא .א

 "תוגיוות ייצענחוק תוב" ןל)לה 2006-ו"שסהתת, חוק תובענות ייצוגיוראות והבהתאם לייצוגית, 

  .השלבק ביחס יט עליוד יחלבכהנ טית המשפ( ובכל שינוי שב"החוק" וא

ביבתי ס געפלמ קשרה בעיבת": עהקוב חוק,ל יהיהשנ לתוספת 6פרט  לש דרוגב סתנכנ זו בקשה

ת עינותם בחוק למכמשמע – "מפגע סביבתי" ",המפגע גורם "גע; לענין זה, גורם המפ נגד

 ."םסביבתיי םיעמפג

  ה:תהי גיתוענה הייצהתוב תנוהל השמב ההקבוצא( לחוק כי )14סעיף ו א()10ף לפי סעי ועלקב .ב

של רכת עהמי נהנים משירותש הירצליצפוניים של הים הבחופ םבקריומם תושבי"

, בחופיםשימוש )לרבות שירותי מערכת ימית, ה ירצליהימית של וה תחופיה היבסבה

  ".(הוםשימוש במי תו ,יגוד הלגלישה, צלי
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 לן.להידון ש פיכ, וןד לנכוא בית המשפט הנכבשימצכפי  ההקבוצ ת הגדרת, לשנות איןפולחלו

כוחם -כי באיגיים ויצוהי םעיבותהיו הקשים יבהמ( לחוק, כי 2)א()14יף עאם לס, בהתועלקב .ג

  .וצעת לייצוגת המכלליוח הקבוצה הכ-באייהיו  בבקשה זו

  :ןלהובענה הן כדלת התעילוכי  תייצוגיו תובענותחוק ( ל3)א()14ף י סעילפ בועקל .ד

ק חו")להלן:  9219-נ"בשתה(, ים )תביעות אזרחיותיתביבס יםמפגעת הפרת החוק למניע .1

על ידי יהום זים, -, זיהום מייםמ זיהוםאים: בה םיעפגהמ גרימתן גי(, ב"ים סביבתייםגעמפ

ת ביא שימצוכל מפגע אחר  תופיהח הבסביב עהגיופ חומרים מסוכניםעל ידי  , זיהוםפסולת

י לחבר ישמימת סבל מהבריאות וגר ןוכיוך ס, ותקוקלחייגוד כשהם בנ רלהגדי לנכוןהמשפט 

 וצה.הקב

 .("ןיקקודת הנזיפ" )להלן:דש[ נוסח ח]הנזיקין דת לפקו 44לפי סעיף , יחידל רדעוולת מט .2

 .קיןהנזילפקודת  35 לפי סעיף ,נותרשל .3

של וכה רה אשור ותהמשיב ובאשר הפרהנזיקין לפקודת  36ף יעלפי ס, וקהחק ובהת חהפר .4

רט כמפו ם,מכוח תקנותוכן  ם,ובריאות האדה יבהסב ם היא הגנתתכליתיקה שדברי חק

 להלן: 

i. למנועדל מח באמצעות, 4020-דס"תשה, פיתהחוהסביבה מירת חוק ש תרפה 

 .כניםפית בחומרים מסוה החוביבסהום זיה

ii.  ת זליגת בועקב ,1988-תשמ"חה ,יםשתיורות יבממק םהי זיהוםניעת חוק מהפרת

  לים.  מקרקעין שבבעלות המשיבותמה מזהמים

iii.  רה.אסוכה וע השלוביצ ,1984-ד"משהת ,יוןיקהנמירת ק שוחהפרת  

iv. דוד.ים הרוה ייםפויהום מי התהום החזו ,9519-תשי"טה ,וק המיםת חהפר 

v. ד בובכ העגיפ ,נועההת ופשחבזכות ל העיג: פכבוד האדם וחירותו :דויס-חוק רתהפ

   מיה. פגיעה באוטונוו

 .ןלהלל ויעלורטים פמנות הם והתקאת שורת החוקי והפר ותהמשיב ע כילקבו .ה

 עד, וכי הסייצוגיות תובענותוק ( לח4)א()14עיף אם לסבהת ,יצוגית זויביעה בוע את הסעד לתקל .ו

 ן: כדלקמיהיה 

תם כהו  בהכתם הצהו כבהרמדויק של  ילזיהוות יקבדם על ביצוע ירומה, מתן צווי עשה .1

ת פסקלה ניתכתובוש יג ,והגורמים להםמקורות הזיהום של  יקמדותור יא ,םומקור הלבן

 פועל.ל הית אהתוכנ תה שלהוצא לצורך רושותות הד, ומתן כלל ההוראםהזיהו

 מונילא מ קזנבגין רם להם בשל הנזק שנגים, זקנהבפרק  רטכפי שיפו, חברי הקבוצהפיצוי  .2

 .םויהמהז הוזאת כתוצא ,הומיטונבריאות, ופגיעה באוכון לש, סיוגמת נפעשל 
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חם י כובארחה לים ובשכר טשקבממול לנה, בגבעתוה תוצאובה ותמשיבההמחייב את צו ליתן  .ז

שמש  2051/10ע"א בו ים שהותובהתאם למבחנ ק תובענות ייצוגיותלחו 23-ו 22 יפיםעסבהתאם ל

 .צו עשה, אף מעבר לכך - וניממ הלא עדובנוגע לס ;(23.5.2012)ט רייכר 'נ

 טפשמבית הו של תדעל קולפי שי, ענייןנכון וצודק בנסיבות ה דעס כל הצלמבקשים ולקבו תןלי .ח

 הנכבד.

ת שושו בקהוגלא  ת הבקשהליום הגשגיות, נכון הייצו ובענותנקס התהמבקשים בפב"כ ת יקבד לפי

  .יןיתו הענוספות באונ

ת ונק( לת)א3 לסעיףהתאם בלמשרד להגנת הסביבה,  ן,הגשת םבד בבד ענמסרות בענה תוהבקשה וה

 גיות.צונות הייבעתוה

 ת.רחאם נאמר אאלא ספו, בא הון ולה כאים מוטיטות בצההדגש

 ותמציתודבר  חפת

נוף  תעשם מתח"לן: )לה 1997 תשנעד פעל  , שבוהי, מצפון לשכונת נוף ים בהרצלינוף ים תעשם חתמ .1

ה רשימב לכלו, הוא םתחהמקע לאור הזיהום החמור של קר ארץ.ב יםמזוהמא מהמתחמים הוה ("ים

 הידועים םיתייתעשי ממקורות אלבישר תרורים ביומחה עקקרההומי יזב דיםהחשו יםאתר 20 של

 ,עשיהאגף שפכי תיבה, גנת הסבהמשרד לה )ר' 2009ת שנב המשרד להגנת הסביבה שפרסם, עתתה באו

 מי הקרקעותוהם בזידיחשוה םהאתרישימת ר –בישראל  ותקרקעהום יז"המות מזו תרקעווק דלקים

סקר " או "זוהמותמה ותרקעקהמת רשי" ן:להל) 1(2009) "יםיתיעשית תמורים ביותר ממקורוהח

2009"). 

 הוא גורם . בכך,ותפחעים וחלקם דוי לקם, חמרים רעיליםחופולט לסביבתו  חםמתהם ם ביודי יוימ .2

, האוויר קרקעהום, התה ימ. תימרותי המערכת היחופית ושיהמערכת ה ותירשיתמשך לקשה ומלנזק 

 . יםהחומרים המסוכנסופגים את והים 

ד הביטחון רשל משידי המדינה, באמצעות יחידת סמך -עלנעשתה במישרין  שעתחם במת תילופעה .3

 ,3ידי המשיבה ברה לעות הועעל הקרקהבעלות , תוך שתעשת של ולה הפעיטופרה . לימים,(תעש)

  .2לידי המשיבה  ת על הטיפול במתחם המזוהםחריווהא

י למ ומי המתחםתחמ שוגלחמור יה םוהזיהת, שלצפו הןאו לכל הפחות, היה עלי ,וידע ותבשיהמ .4

. שם ליםמו ,יתביבה החופסב כיםהסמו קעיןלמקרו ףודים בחודרום הלמי התה ,במתחם תהוםה

קיומו של כתם צהוב בים, המשיבות דיווחים על ל אצו לתקב, ההשנ 22ני , לפ1998-כבר בלמעשה, 

 .ליםקכימיעז של ו ףחרי נו ריחשנודף ממ

אלא , החוף אל םחתהממום יהזה תגזליהנזקים מ יעתנמל בצעדים וטנק לא ותהמשיבשא רק ל ,ךא .5

ם יכהדר עלות החלטלמקדים  שלב ההמהוו, םחתמבסיכונים סקר  בביצוע רגליים וגרר אף שהן

  .בפועלל פוהטילת תחילבזיהום ו לוטיפל

 
1 -cations/Pages/Publications/P0501a.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublihttp://www.sviv

P0600/P0513.aspx 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0501-P0600/P0513.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0501-P0600/P0513.aspx
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אלו  תו"הכתם הצהוב". בדיק החומרים המרכיבים את זיהויל אשוניותדיקות רב בוצעו 2005-רק בכך,  .6

. נוף ים תעשוש במתחם שה שימבהם נעחומרים שהכלל טיב לבודקים את  ולגי ותשהמשיבמבלי  ושנע

 ור אותם החומרים.איתן לשהכלעו בדיקות צא בולא, לממי

, מריםחובכתם זוהו ידי רשות המים, -על שנערכו וספות של הכתם הצהוב,ות נקבדי רת, במסג2016-ב .7

 אותם, וממילא לא זיהו אותםשו לא חיפ נוף ים תעשמתחם ימוש בבשהיו בהיעדר מידע על כך שהם ש

חלקם , אשר במתחם דברה וחומרי נפץמרי החו תעשייתימשו ל, ששםי. מדובר בחומר2005בשנת 

 . לגבי אחרים אין עדיין מספיק מידעו רעיליםו םינמסוכים כידוע

, לא הביאה את המשיבות םציחורר הם בציבופוגעי, הםיגלית שהן מזרימות לים חומרים מסוכנתהגם  .8

 . עפגהמסלק את ל

ת: שבו היינו כאשר נערכו הבדיקומש ממקום ים באותו ו מצויהתגלית, אנלאחר ארבע שנים כיום,  .9

שימוש  ורי של החומרים בהם נעשההיסט יסוד סקריקות משלימות על דבע בצלים קדצת הבולהמ

יב את ושות על מנת להשופעולות דר ;הגובשלא  –ע המפגת סקהפ; תוכנית למומשהלא  –במתחם 

 . נעשולא  –דמותו קלמצב ה

 עצמה המדינה –זה ציבורית, המחייב אכיפה אזרחית. במקרה באכיפה ק של כשל מדובר במקרה מובה .10

פת אוכ, היא אינה סוג זהם מהמדינה במקריוכדרכה של ין המזוהמים, עמקרקובעלת ה זהמתמהא הי

 גבי גורמי מפגעים. לן שנקבע בדי טנדרטת הסמה אל עצע

תביעה זו עניינה . צוגיתבענה יישרה כתו, ובצידה בקשה לאעה הנוכחיתיבתהגשת ומזה  קעעל ר .11

פים כתם הצהוב בחוהמ ,בוקרים והמב זוראוה הייצלרה יבשתול יכים להיגרםם שנגרמו וממשיקזנב

שלא  המשיבות של ךמשחדל המתמהאה מוצכתר שנוצ, (ף אפולוניהה )בדגש על חוירצליהצפוניים של ה

 וףלחטח השמם מסוכנים מריחו תדליפק סיהפל ומחדלן ,ןלותבשטח שבבעורם שמק ,םזקינהאת  ומנע

הנחשפים ם בחוף נופשישל ה נומיהבאוטו העגילפ ,ורביכון בריאות הציסלשמוביל  ,מחדל .ולים

 .וף והיםת החולפגיעה בשירוידיעתם, ללא  רעיליםוה ניםלחומרים המסוכ

 נזקי זיהוםדה בגין ות קפימוטלת אחרי ,בהת קויחזמהו המתהמזורקע ת הקוכבעל, תויבהמשעל  .12

מקרה בר אף בומדא, לממי .לם"מש מזהם"ה וןקרסוד ע, על יםוי מדיגרמים מו ונשנגר םהיהקרקע ו

  שלנות.של ר מובהק

 הבמטר ,םמי התהווקע הקרבזיהום פל לאלתר טל ותמשיבל הורותד מתבקש לבית המשפט הנכב .13

 ם לו.גרשנ נזקהעל ר לפצות את הציבו ןלה רותלהוו ,בציבור העיגפה את ,שריתות האפבמהיר ,יקפסהל

 .אחרון-ואחרון, וןראש-ראשוןאולם, ו .14

  םהצדדי א.

, ופועל מזה שנים הירצליחבר מועצת עיריית ה הינו ה,יהרצליהעיר יליד  ,ץביבויעקו ןתנוי ,1 שקמבה .15

ף שבאזור וחלעשות שימוש בם, הג, יחד עם אחריהמבקש נן. בלה תם הצהוב ובכתםל בכארוכות לטיפו

ם האת הכתם הצהוב, עוד טרם גילוי החומרים המרכיבים  זור זה.אלוש בולג ולשחותמתחם נוף ים, 

הבינו שיש , ולכן הים באזור יה במיעקבות שהיב ינייםהעור וצריבה בע פעות של פריחות עלותמ לובס

בקש המ. בחוף זהשימוש מ מנע השתדלו להיומרים מסוכנים וח בןוהכתם הל הצהובכתם באזור ה

 רים על, ומגע של החומרים האמומי יםן, באמצעות בליעת ם הלבצהוב ולכתין לכתם הף במישרנחש
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 כימייםומרים רצונו, לחלא מף, שר לו כי נחשולאחר שהתבר, תם הצהובגילוי טיבם של הכ רחאל ו.גופ

ל לרבות תחושות של גועותר, תחושות שליליות בי 1 המבקש שח ,להזיק לבריאותלים שחלקם יכו

שימוש  לעשותמעוד ביתר שאת מנע נ 1רד הבריאות, המבקש הרתו של משז פרסום אזה. מאייודח

ים באזור והף ותי החוריעת ממנו ההנאה שבשובכך נגר, יתווך לב, הסמתעש נוף ים חםמתזור ף באבחו

אליו, בזמן רוחות ואף מעבר , הדרומי יותר חוף השרוןם לגם הכתם זולג לעתיון שלמעשה, כיוזה. 

, כמי המבקש לצד זאת,הצפוניים.  הרצלייהעתים ההנאה מכמחצית מחופי לצפוניות, נמנעת ממנו 

 מח.מית, לחי ולצומהנזק שנגרם לשירותי החוף והסביבה הי הגיעש פהסביבה, ח תנגהליב מחוש

ל כשומרת הסף ש וםיכשבת חנו 1999ת בשנ הסדשנו יתבתסבימותה ע היא ,ולעמותת צל ,2 תמבקשה .16

כעל  אלמים של ישרמקורות הו ם, היםעל הנחלילשמירה  היתולפעו , לאורחלים בישראלהים ושל הנ

ם רבות ינש זהבקת מנא "צלול". והדורות הבאים רוביצ, למען הערך קרוי טבעי יריבומשאב צ

ן אמצעים וובמג ועלתופ םליפעומ ידים, תאגתויומקמת רשויוידי -תיכון עלום הים הלהפסקת זיה

ת על קיומו של "צלול" פעמים רבובשנים האחרונות התריעה  .יבוריסדר היום הצנושא על להעלאת ה

הסביבה היתה, שהכתם ידוע, רד להגנת המש תשובתלקיומו.  סיבותהת א רלחקו השודר הצהוב םהכת

   .לא מבוססתו יהבררה כשגותהש ,ענהטנו מסוכן לציבור. אך הוא אי

"ל שירת בצהמרי וע. םיב יביתרטפועילות ספבעוסק מאז ו 10מגיל לים ולש גג, מרי חצורוע ,3 המבקש .17

במסגרת  .יות רבותבתחרויות בינלאומאת ישראל מאז ג ייצו ,מצטיין בענף גלישת הרוחטאי כספור

ים מהווה חלק בלתי  מיובהשהייה בחוף ו, ההרצלייפי ץ, לרבות בחועיסוקו הוא גולש בכל חופי האר

חופי ש בפעם, כשסיים לגלו אל .יאיש ןפובא בועים כל פגיעה בים או בחוף הים פוגש ו, כךנפרד מחיי

כמי  .ווגירוד בגרון ובחלקים שונים של גופבה שת צרימים עם תחומרי יצא מהווניים, עצפה הרצלייה

 גלש ןבהלאחר שנים מספר , בדיעבדק דע לו רנוולא גדל בה,  למטרות גלישהה ישהגיע לחופי הרצלי

הכתם  לש זיהוםל תגובה ןה, במים ותהור שולאח מןבז ,ףת בגוצריבוהכי  ,ים של העירבחופים הצפוני

 שלוהאישית יפה מרי מזה שנים רבות, והחשוכעיסים את עים מבפרט זיהום היהום הסביבה וז .הצהוב

י לפם והחול בחוף יוצרים בו כעס רב כמי, ובעיקר חוסר הטיפול בזיהום המקריםלזיהום במספר 

עת בזכותו , שפוגחברתיתביבתי בעיה סה הוםה בזיואא רמצב. הוהגורמים שאמורים לדאוג לתיקון ה

הרות ל להפוך עם השניםעלולות וצאותיהם מים בריאותיים שתשף לזיהולהיחבלי של כל אדם לחיות 

 .אסון

באופן גולש גלים והוא  6מגיל  הרצלייהוף ים בנ גדל בשכונת, טטיין בלומנבלוינשמתן , 4המבקש  .18

חבר ו 2000-2009השנים בין חרה פעיל בשייט תמ מתן הוא .וםעד היו  10מגיל שנה,  20כבר קבוע 

ללא וחופים נקיים ה , צמוד לתחנת כוח בחדרהון , למרות שהמועד, שםחוף אולגהחדרה בבמועדון ימי 

את הים יוצא חיל הים, מהסוג הרטוב, ומכיר הוא  ביתו.ל , סמוךהילהבדיל מן המים בהרצלי ,יהוםז

 בעקבות הרחצהווהן את הכתם הלבן הגדול,  הובהצם ן את הכתטב הן מכיר היתמו. כל חייהיטב 

חש אין ספור גירויים בעור ובעיניים, נחשף לריח לא נעים, השנים לאורך הוא חווה , יםתמהכבאזור 

השנים  בכל .אזור המידי לכתמים אין דגיםשב ,לב שם אףן מת לעתים בחילות ותחושות אי נעימות.

דגים בקרבת לראות בהם היה ניתן לרוב, סביבה, וה יהכדבולון, אוף זגלישה בח ךיהדר שבהן הוא

ם בחוף הוא מעולם לא ראה דגים או דגיגוניאבל בניגוד לזה, , בים במים הרדודיםונים רודגיג החוף

יצורים ימיים מתים שנסחפו לחוף שי ם הוא ראה באופן אימיבנוסף, לא מעט פע .באזור הכתם

מתן חש  .אשר בחופים אחרים שהוא פוקד תמידמותר י והריכוז גבות ווזאת בתדיר, יבות הכתםבבס

ואף על פי שבמהלך השנים  שלמרות ההתרעות הרבות ,כךמ והתעמרות באמון גידהברב,  תסכול
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פל אצבע על מנת לט נקפומדינה והעירייה לא ה זוהמים חזרה פעמים רבות,עת הכתמים המתופ

על חוסר היכולת התנצלות  או ,םמישבים לונע כניסת תוהסברה המט שלהציבו אפילו לא ובמחדל, 

הים דים יום יום את התושבים הפוקה על גנת הטבע, החיות והצמחיה, והגנתו, הלתחוש .מחדלבלטפל 

 לא עלתה ואינה עולה עד היום על סדר היום.

ובד ע ,10ם מגיל ו בספורט גלישת גליועוסק להנאת הרצלייה, יליד העיר דב יעקובוביץ, 5 קשהמב .19

 – 2017, שפעל בין השנים ייההרצלשה בעיר וגם בעל עסק מועדון גלי 15מגיל ם ליבתחום גלישת הג

בגלישה כאשר גלש  מהלך העיסוק. דב נחשף לפריחות בגוף וצריבות בעיניים מספר פעמים ב2020

חוזרות  אזור חוף סידני עלי. לאחר פעמים – הרצלייהוניים של בחופיה הצפדותו ובחייו הבוגרים ביל

חוסר וודאות  בחופים אלו בשל תרחץלגלוש או להמב ד נמנע ןאלו חזרו על עצמהלוואי הות תופע ןבה

 ,בהם גלש בחוף סידני עלי מהמקריםבחלק  .והסיבות לאותן תופעותלגבי ההשפעה על בריאותו 

ם בחילות, הקאות, שלשולי כשהיא כוללתמספר ימים,  משכהההרגשה הרעה לאחר שחזר לביתו נ

דב היה ל והים, יכל עבר יט אידני עלי והבלסן וקים שבין חוף השרוד בצר עמך, כאשועוד. בנוסף לכ

ית דני עלי, לבין חוף השרון אשר נמצא דרומלהבחין בקלות בהבדלי צבע משמעותיים במים בין חוף סי

ן ידע או הבי שלאבסידני עלי בשל כך, למרות ל עוד יותר להיכנס למי הים חוף סידני עלי, וחש פחד גדול

בחוף  מועדון הגלישה שלולהפעיל את מגם מנע דב נ לויבות אה להבדל בצבע המים. מסמהי הסיב

 ועובדיו. יכיות חנאוק דרומה מחוף זה מתוך דאגה ואחריות לבריסידני עלי והשתדל ככל הניתן להתרח

 בכתםלגלות שאכן ך כל כשנים רבות לקח  בום ולטיפול כך שלאחראים לזיהודב חש כעס רב על 

הציבור באמירות  אותו ואת כלל ""השקיטו הרוכתקופה א שךבמש ועל כך חומרים רעילים,וב יש הצה

 סהוא חש כע .חומרים רעיליםלשוב ושוב  להיחשף וכך גרמו לבו ,סתטיתמדובר רק בבעיה אלפיהן ש

את ושוב שדוחים שוב בכך גם את ההנאה וגם את השימוש בחוף במסגרת העסק,  ממנו םעל כך שמונעי

כון של התקרבות לכתם ה הסיעוד לא יודע מא הועד היום ועל כך ש ;םשיפסיק את הזיהויפול הט

 הלבן.

)שכן  נטיתווהרל בתקופה תעש, היא שהפעילה את מפעלי הביטחון( משרד)ישראל מדינת  ,1 יבהשמה .20

 –תה נציין כבר ע(. חוןשרד הביטשל מכיחידת סמך  תעשפעלה  2013, עד שךהמכפי שיפורט ב

נימי כם פאין היא יכולה, מכוח הס ,יםבתיביהס יםמפגעהירב מרמה במישרין לא שגהי 1 משהמשיבה

 המפגעים. ןות מחבותה הישירה בגישנשבבעלותה, לות לתיממש ן חברותלבינה שערכה בי

יה יהתעש", החברהל דם ששמה הקו. ("נצר השרון" )להלן: מע"ב נצר השרוןחברת  היא ,2המשיבה  .21

רים ועדת הש של 1ח/ר מספמ ממשלה טתחלה תבמסגר בע"מ" ןהשרונצר "ל שונה, "מבע"ת איהצב

 . "(1מח/ ת ממשלהלטחה)להלן: " 22.11.2015מיום  היני הפרטלעני

 ולאחר מכן ,בע"מ התעשיה הצבאיתשנקראה , תיתממשל לחברה תמיחידת סמך ממשלתיהפכה  תעש .22

לי של מפע היצרנית ותפעילשך ההמאת  להנטמערכות, אשר  תעש –ות ממשלתיות חבר לשתיפוצלה 

 .תעשל ש תירעילות השיוהפמונה על שא ,ןרושה , ונצרשתע

געים לחוד של המשיבות בגין המפו דביחר האחריות לוקת בדבמח רצוה להיואם יכולהגם שספק  .23

ה למשיב 1ים המשפטית שבין המשיבה סבתמצית על טיב מערכת היחמוד הסביבתיים שידונו להלן, נע

2.  
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 ייהשעתהעל הפרטת  (2/מח מספר החלטה) ההפרט ייינלענ השרים ועדתחליטה ה 23.12.2013ום יב .24

 ,מדינהות מלאה של העלממשלתית בב החברבשלב ראשון תוקם כש ,יםלבשב (תעש) מ"עב הצבאית

 כיםוהכרו הדרושים והעובדים יותהזכו, ההתחייבויות, הנכסים כל שאליה יועברו ,ת בע"מתעש מערכו

  ."(2מח/ ת ממשלהלטחה)להלן: " פרטהחברה תוובשלב שני  ,תעש לש העסקית תלובפעי

, ת בנושאי איכות הסביבהבולר, מערכות תעשבר לועת אל אשרברה, חהילות השיורית של הפע לגבי .25

כוללת  השיוריתהפעילות  .יוסדר שמעמדה עדטפל בהם תמשיך ל תעשכי להחלטה  17.4.1ף סעיב נקבע

פי סעיף -. עלמךחידת סיין יהייתה עדה, כשתמלהקקודם אף או  תעש פעילות פתבתקוצרה ונפעילות ש

ר וחזת ,נסגרונוספים ש תעש רקעות של מתחמיו קכמ ,םיף נו תעשהקרקע של מתחם , לטהלהח 17.4.3

  רכו בהם.שיע בחינת ממצאי סקרי קרקעבתנאים שייקבעו ולאחר ו , במועדלמדינה

 תרוהחב רשותהל ות מנשאבר לאיכות הסביבה, יגויהצוות ע כי קוב חלטהלה 17.4.4.1סעיף   .26

תכנון, המשרד להגנת ל המנה ,י"מרכללי, החשב ה י אגף התקציבים,יגובהשתתפות נצ תלתיוהממש

חות הזמנים , הבדיקות, לושותהסקרים והפעולות הנדר יצועבב שעת, ינחה את יםות המרשהסביבה ו

מי לגורו ברים יועת הסקרוצאוה לפעול לכך שתונחהיגוי הצוות ה .יםלטיפול במתחמ יותדרי העדיפווס

ה הסדר בדבר אחריות פתקוה ךהלבמכן לגבש , וחודשים ממועד ההחלטה 9-לא יאוחר מדינה מה

 לטה.נים ליישום ההחשוהמדינה ה גורמי

בכל הפעילות  עיסוק ,, וביניהןטרות החברהמ עונקב ,1מח/ ממשלה תהחלטל 4סעיף בבמסגרת זו, 

לות הנדרשת פעי בכל ועיסוק תתעש מערכוברת ה לחילותביצוע העברת פעחר חברה לאר בוותשתי

מך שקדמה ידת הסמפעילות התעש ו/או של יח צאהתוה כרצנושיורית שהלל הפעילות ך ביצוע כרולצ

 117.4.סעיף )בהתאם ל ביבהאי איכות סלרבות בנושת, רכושר לא תועבר לתעש מעקמתה בעבר אלה

 (. 2ח/ה מלהחלטת ממשל

ול יפשבט םמין המתחבי הוא נוף ים תעשמתחם  1מח/ להת ממשהחלטל 4.3.4סעיף לם אתהב

יהול ר ונוהליכי חק שיקום קרקעוניהול מבחינת הליכי חקר מטרותיה טיפול במתחמים . בין שיבהמה

 תפידל בעקבותבים,  י זיהוםצרות כתמווהיוע האחריות למניכך, לפ .המים רותומקוטיהור מי תהום 

 .1שיבה ד עם המוד ולחביח 2 היבשמה וטלת עלהם, מהמזו המתחם חטמשמזהמים 

 .2ח/החלטת ממשלה מומ 1ת ממשלה מח/עמודים רלוונטיים מהחלט :1 חפסנ

 .ל נצר השרוןה שח חברנס :2נספח 

 מספר ת ממשלההחלט - המשך תיני הפרטה החלטועדת השרים לעני בלהיק 22.11.2015ביום כאמור,  .27

 יתבאהצ התעשייה להפרטת קשרב הסביבה תאיכו בנושא אחריות חלוקת הסדר ראישו ייןבענ, 1/חמ

 כם הס עקרונות של אישור כללה  לטהההח. החברה של ההתאגדות במסמכי שינויים וביצוע מ"בע

הוחלט, כי זיהום מי תהום, לגע בנו .להחלטהף יבה שצורהגנת הסבל רדמשאוצר לשרד הבין מבנות ה

ת למתור והשלצורך אי םשות המיעם רמלא באופן לה וף פעתשת תעש, יןאות כל דורמה עלגרומבלי 

רך ולצאוצר יממן קידוחי ניטור ד הכי משר ,עוד הוחלט הום במתחמים.היקף הזיהום במי הת תירחק

 ,םהמיסביבה ורשות הגנת המשרד לה שאישרות דיגום אם לתוכניוהתמים בקע וזיהומי קראיתור 

 .ניםש 3ותוך , ₪יון למ 33וזאת בסך 
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 כדלקמן: היטרותמ אתה ן" וקבעצר השרול"נ תעשהאת שם  עדה החליטה לשנותוהובנוסף,  .28

 ת להלן בלבד:יונו"מטרות החברה יהיו המטרות המ

 תעש לחברת החברה פעילות העברת ועביצ לאחר ברהחב שתיוותר לותהפעי בכל וקלעס .3.3.1

 בהתאם כלהו, מערכות עשתב הינהמד אחזקות מכירת השלמת מועד לאחר וא/ו מערכות

 למועד עד לעת עתמ קןותיש כפי, ותברהח שתי בין ויותתחייבהו נכסים העברת סכםהל

 ביצוע ךרלצו הנדרשת הפעול כל עבצול, מערכות בתעש נההמדי אחזקות מכירת השלמת

 .זה הסכם

 טתלהחל 17.4.1 בסעיף האמורים תעש דיקיתפ ביצוע לצורך הנדרשת ותילפע בכל לעסוק .3.3.2

 .לעת מעת קנותושי כפי, וז הוהחלט פרטההה

 החברה בין הסביבה איכות בנושא אחריות תוקחל םהסכ לפי ההסביב תהגנ בטייה בכל לעסוק .3.3.3

 כל ולבצע"( האחריות חלוקת הסכם: "ןלהל. )לעת עתמ קןשיתו יפכ מערכות תעש חברת לבין

 .זה הסכם לפי החברה התחייבויות םקיו לצורך הנדרשת פעולה

 ,ותשתיות מחוברים של בותרל, ינופי של ובקרה פיקוח ,לניהו, ןנותכ חקר, יפולטב קסולע .3.3.4

 ותיחידב הקרקע לפני מתחת או/ו לעמ הבנוי או/ו המצוי כל של ופינוי הריסה, זה ללכבו

 מתחמיםבו"( המקרקעין יחידות: "להלן) האחריות חלוקת בהסכם שמעותןמכ המקרקעין

 חקצי נחלת מתחם ,שליםוריב הכרם תיב םמתח, אביב לבת םהשלו בדרך מגן מתחם - הבאים

: להלן) מעלות ומתחם( יבנה חבל את הכולל) יבנה מתחם ,ההרצליב ים ףנו מתחם, אביב לבת

 ."(פיםהנוס המפונים תעש ימתחמ"

 המפונים תעש מיובמתח המקרקעין ביחידות ערקהק שיקום וניהול חקר כיהלי בכל לעסוק .3.3.5

 .והשיקום החקר ייכהל את רבקול לפקח, לנהל ,לפטל, זה כללבו הנוספים

 ובמתחמי המקרקעין ביחידות המים ומקורות תהום ימ טיהור הולוני חקר הליכי לבכ קסולע .3.3.6

 .והטיהור החקר הליכי את בקרלו לפקח, לנהל זה ובכלל, הנוספים המפונים שעת

 םושיקו יסהרה ינופי, בחקר קלעסו המוסמכים המדינה ירמגו ידי על החברה על שיוטל לככ .3.3.7

 .אלה םמיבתחו קרהבו פיקוח, ניהול שירותי מתן של בדרך תלרבו, מקרקעין לש

 ".אלה מטרותיה עצובי לשם הל הדרושות הנלוות הסמכויות כל יהיו לחברה

 רו בבקשה זו.תואשי בגין המפגעים הסביבתיים ,1עם המשיבה חבה, ביחד  2יבה משה , כיכאןה מעול .29

ם, ימהמזוההמקרקעין  תוהיא בעל, תשלתימת מרשוהיא , ראלשיי קערשות מקר ,3 יבההמש .30

 ת.סביבה הימיביבה החופית ולסל וםזיהמקור הים את המהוו

כנסה בנעליה, נ 2ה יבי, המשהראשונע פגמיצרה את ההיא ש 1שיבה חר שהממא – נציין כבר עתה .31

ת בה החופיבילסם התהום ומשי למר דוחמשיך הזיהום לו מממניא בעלת המקרקעין ה 3יבה והמש
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האחריות  חלוקתכי , בן. מודולחוחבות ביחד  המשיבותוש ובהק בו שלבמקרה מ מית, מדובריהו

בותן בנזיקין פיע על חכולה להשכזו או אחרת, אינה ילוקה על ח ימוהסכהפנימית ביניהן, ככל שהן 

יפוי או ש יהשנהאחת מהרוש ת לדלהקנות להן זכו כולהתר יפגע מפעילותן, ולכל היונלמול מי ש

 צורך. המידת צד שלישי ב הודעות ר להן לשלוחלאפש

 מזוהםחם ההמת קירעל  הכתובת - תובדתיעהת תיהתש .ב

ם של על מסמכי הרסת בעיקת, המבוסלתשתית העובדתי י בקשרלשהת כמחלוקישנה פק אם היום ס .32

קרוב  חרלאש נה הואהמדי ים שללה מהמסמכים הפומביכפי שנפרט, העו המדינה עצמה.רשויות 

זיהום שמקורו  לשר ב הוא תוצפק כי הכתם הצהוסאין  , היום כברת מידעתרים של הסשנ ריםשלע

 ים.לורעי מסוכניםבר זוהו בו הם חומרים שכ ריםומהחחלק מ כינוף ים, ו תעשבמתחם 

 עלי( ינסיד וף)חחוף "נוף ים"  אתול לפסשרד הבריאות של מ המלצה ההתפרסמ 13.7.2017יום ב ,כך .33

במסגרתה ו ;קליםימח עז של כיל ריע, בובצהכתם ת עיתית של וקב נוכחע רזוכמ כחוף ייהצלהרב

  .הרצלייהמתרחצים להתרחץ בחופים הדרומיים יותר של ל אהריק

בע מפעילות ונ ,ף אפולוניהושנים קודם מול חע כבר הופיש ,ובהצה הכתם הירה כיההודעה הב .34

ר מספ"מם של קיו לעקות הצביעו דיהבת צאוות, וכי םנוף י תעשמתחם  בעבר שלתעשייתית 

ת החוף ניתנה בעקבות התפשטוסגירת  לע צהההמל .עה"עילותם אינה ידורמת ר אשרכימיקלים 

 .ואף דרומה ממנו ף יםחוף נועד  דרומה תים,, לעאפולוניההכתם מחוף 

 .1720.13.7ום מי רד הבריאותעת דוברות משודה :3 נספח

 :כינקבע  הבמסגרת ,2016ת בשנרשות המים  כהרעשה חקיר יאממצסודה של הודעה זו, יב .35

סיס מרי ב, כחומשו למיטב ידיעתנויוהים, שבג זיםלקם בריכו, חאותרוזהמים שרוב המ"

הוא ם הנ"ל מהחומרישלהם. צבעם של חלק  ירוקרי פתוצ שהם ברה אומרי הדר חוצויבי

מהווים מרכיב  אלו מיםמזהכי . סביר להניח צפה ביםם הנוזיהוב עז, כצבעו של כתם הצה

יודגש כי  .םליקזים תנהום מזוהמים המתבמי ומה שמק םבי יהוםהזומת של פל עיקרי

כתם של ה ום הופעתוך למקובאזור הסמ חם,ו הדרומי של המתו בחלקחומרים אלו נמצא

 .בים

...[] 

יה משו בחלקם כחומרי בנים, שי ההחומרים שזוהו במי התהום ובמ בדה כישב בעוחתבה

נים ת מסוכלהיויים ועשו עיליםלפחות ר םחלקי חשש כהדברה, קיים  יחומרר ייצול

 .(לדוח 10ועמ'  7עמ' " )... ם ביםיצחורל ר בעיקרלציבו

 .2016, נובמבר ש בנוף יםהתע ום במתחםל מי התהממצאי חקירה ראשונית ש :4 פחנס 
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 ,שורבקשת האי שלת יובדתהע את התשתיתבה כדי לבסס די  –דינה של המאת בעל דין ברורה זו הוד .36

ל אדלף צר זיהום שונ, 3יבה של המש על גבי המקרקעין 1משיבה ה עילותמפש תא מלמדשכן הי

 וצה. במבקשים ובחברי הקב עג, ופוהימיתחופית סביבה הה

והליקויים החריפים , ויקורות הרחבה על מאפייני המפגע, למען לא נחסר, נפנה לעמוד ביתרש אלא .37

 ו.ב הטיפולו טותוהתפשמניעת המשך הנוגע ל בכלות משיבת השנפלו בהתנהלו

 וםהזיהר מקו – תם הצהובכה .1.ב

גמות, מרו יםף לטנקמרי הדר חומרי נפץ, חו, מפעל לייצו1950 משנת , החלם פעלנוף י תעש חםתמב .38

 ו לפעילותנוספ 60-בשנות הכש ,יםהשנל גדל עם פעהמ .ורי יריכדריפה לשת ארטלרית ואבקת שתחמו

ו הוסב T.N.T -ה ייצור מתקני 70 -ת הנושב .חומרי הדףל יקהיצ תית וביתומצה חנקח כוזירן לתקמ

היקף הייצור ל גידו טיקה.בצפרמהדברה וההומרי ת חשייניות שונות לתעגאור-רוזרות ניטצור נגייל

יהם של שני את חישגבה  צוץפי ,תמושהתחנקר בבו בצפון האתר,אירע  1992לאחר שבשנת  נעצר

ה העבוד המשלב זביבתו. וס לם למפעיים כבדלנזק וגרם ,שיםנא 66של פציעתם ול מפעלים בבדעו

ל תסקיר השפעה ע" ,סביבה בע"מאיכות  – פרלשם ש ר') 1997בשנת ל פעת המעד לסגירה צממהצט

תסקיר השפעה על ")להלן:  (2014) ם"אומי ושכונת מגוריגן ל לוניהאפ – 1044ל תמ" – בההסבי

 .("1044ל מ"ת –הסביבה 

 במתחם בוצעה תחם.ואת מי התהום בשטח המ ת הקרקעותעל זיהמה אך שפעילות המפאין חולק על כ .39

תוף שיב  Ecology & Environment יקאית,אמררה בחדי י-על ,1997-1996בשנים  ה סביבתיתחקיר

ותיחמה  םבמתח ובמי התהוםע רקקב תר,גבוהים ביו זיםיכו, בריוודאם הוזיעל  היעבהצש ,תהלרת חב

( טון 90,000 -)כ במתחם מ"ק קרקע 55,000 -כ ,צעהבוש הערכת הסיכוניםפי -על .וםיהמוקדי הז תא

  .זקוקים לשיקום

, פי התסקיר-על .לעיל, 1044"ל מת - יבהעל הסבקיר השפעה מתוארת בתסהחקירה הסביבתית  .40

ום הצב זייך את מהעררה לטוקידוחים שנעשו במ ליזותאנ ,ותימאיסוף דגרה הסביבתית כללה החקי

לתכנון  ההוועד 9403/17בעע"מ ינה מדה עםמטסיכומים במסגרת בנוסף,  ם.שמתחת למתח וםהתה מי

ל נה עה המדיערער במסגרתו, "(וניהאפולין עני" להלן:) (26.6.19) יכרמליור נ' דפים לדעמתחמים מו

מקרקעי  ותרשא, /1004מ"ל תלטה לאשר את דינו של כבוד השופט בכר, שהורה על ביטול ההחפסק 

 דכן.ע מעוסקר קרק ,2015בשנת , תחםמבה צעבי אלרשי

בהם  מריםלגבי החו וחד משמעי ייקמדו ף מידעולא בוצע איסשלב  בשום למיטב הידיעה,שאלא,  .41

 תרמ תעשאחרים, כגון  םיממפעל וילאה באשהו רעילה תולספי לגבם וחתמים במפעלה שוהשתמ

 .ום הזהעצם הינמצא עד ב נוזה אימידע  .וריקרקע היסט, כפי שנדרש במסגרת סקר שרוןה

ע ום קרקשודים בזיהבאתרים הח לביצוע סקר היסטוריצועיות הנחיות המק"ה ךמסמפי -על, ויודגש .42

 רעתכמ חשיבות בעל הינו ריוטיסהה הסקר, "ורף להלןהמצ ביבהנת הסהגל רדהמששל " ומי תהום

 שלב של יומקצוע יעיל תכנון לכך ובהתאם ודהחש האתר עם מקיפה רותהיכ מאפשר שהוא מאחר

סמכים ף מידע, מואיס יות,, על פי ההנחכולל, סקר היסטורי ".השיקום ושלב ערקהק לש החקירה

 חיוניוראשון שלב א והו ,ה בויימהתקלות שי הפעיגבול וד כמזוהם וסביבתאתר החשוים אודות ונתונ
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ינה א 1996יבתית משנת ה הסבהחקיר, יםהמבקש יטב ידיעתמל. עביעת פוטנציאל זיהום קרקקב

שה שימוש ים המסוכנים שבהם נעמדוייק לגבי כלל החומרמידע ו קר היסטוריות מסעונה על הדריש

 .םעד היוים קי לא במפעלים

 .1004מ"ל ת -ה ביבעל הסעה מתסקיר ההשפים ונטיו: עמודים רל5נספח 

 .יהלונאפו ענייןבינה מדה מסיכומי רלוונטייםעמודים  :6נספח 

באתרים החשודים  לביצוע סקר היסטוריות צועימקת החיונהמה: עמודים רלוונטיים 7 חפנס

 .בהדי המשרד להגנת הסביי-סם עלורשפ ע ומי תהוםבזיהום קרק

 משךר, בהוכאמו) ף אפולוניהחולמול  לראשונהה לתהתגופעה שי לתכינוהוא  "הכתם הצהוב" .43

ם ד"ר עמיר ידי-על 2004 תבשנה הצהוב נחקר םהכתופעת ת .(ייהצלהרצפון ים בטה לחופים נוספהתפש

 :דוח. וכך מתוארת התופעה ב2005 בשנת דוחב וסוכמה יכלסוןם מוד"ר חיי סגרוביי

 ריםטמ 200(, הרצלייה) אפולוניה ףבחו הים במי בצהו כתם עפימו שנים מספר מזה"

 מן םימטר כמה קבמרח פהנצ םהכת(. 3-1 תמונות) ים-בנוף ש"תע תרלא רביתעמ-דרומית

 לצפות וניתן, מטרים 25 -כ הוא הים לעומק רוחבו, מטרים 40 -כ הכתם של אורכו; החוף

 בהיט ידועה העופהת. םעפ ימד נהמשת הצהוב הכתם של גודלו. שקט הים כאשר בו

 ".יםנש 15 לפחות מזה תרחציםמל

 וםימ הלייהרצ אפולוניה חוף – םיה יבמ" הצהוב הכתם" עתפות חקירת : דוח8נספח  

.7.3.2005 

, דוחגדל מאז נכתב ה ,90 -תחילת שנות הכבר ב, שנצפה ם הצהובכתה פשטות שלתחום ההת יכ נציין, .44

  וניה.ום לאפולרון שמדרחוף השתים עד עלנוף ים וחוף  עד גם רוחות,מצב הל , בהתאםהוא מגיעום והי
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 חוף אפולוניה   לולעמותת צצילום:  הרצלייהב נוף יםף חו

 

 צילומים: מתן וינשטיין בלומנבלט

קשו לזהות את בתה יםוקרוהח, ת הסביבהרד להגנפים במשוחו ים ףגידי א-על גדרהוהעבודה ה .45

צהוב, ע ההצבמקור  על מודריכוזיהם ולע אתו ם הצהובכתאזור הכובות שנמצאים במיקלים והתרהכי

 ן כימציי דוחה. או סילוקוצומו לצמ על פעולות יץמלהול ו,עתלהופים אפשריורות החקור את המקל

היתה קובלת מהה וכי ההשער הצהוב לא צלחו םתכהגורמים ל םריומאת הח ותם לזהקודמינות נסיו

לא ם ריקוהח בפני, גשודיו .מה תת קרקעית, שהגיעו לים בזרינוף ים תעשמפעל ומרים מרו בחשמקו

לבדוק את על מנת שיוכלו  ,שעתם ימשו במתחמרים ששוחה המפרט אתרי קר היסטוכל סעמד 

 . בצהום התתם בככחונו
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-ניטרוחומצה ב הכתם הצהוב ורמקש תההיי 2005 דוחסקנת מ שר,אביפ' פרודעת ת מחוו הלושעי פכ .46

מתהליך  תעשפעל שהצטברו במ ,יםשפכים לאחר של העשהגי NIPA-5 -ה גם כהידוע איזופתאלית

ו למי חלחל מוכה,סרקע הים לקו במשך שנוחדרדלפו או ה ,תה קאוסטירלו בעזרת סודטוייצור ונה

הווה ו מאינול יכבכב הצהו שהכתםה היית 2005 דוחת מסקנ ם.ת היעירקקלם כרו דעיהום והגתה

   .תטי בלבדסכנה בריאותית אלא מפגע אס

. נוף ים שתע יסטורי באתרלא התבסס על סקר ה 2005 חודבישר, א פרופ' עתות דוולה מחעשעוד כפי  .47

 תעשייתי רתא בתביים בס, מים ועקרי קהומנת זיה של בחימקר, בטיקה הראויההפרק, הגם שזאת

נים לחומרים נעשות לאיתור חומרים מסוכהבדיקות שם את איהתעל מנת להיסטורי,  קריצוע סב היא

 בדקוי, נסקר היסטורמבלי להתבסס על  יקות נעשובדהמאחר ש .אתרש בה שימושם נעהבכנים שוהמס

נוף  אתרש בשימובהם  שנעשהנים מסוכ חומרים כחות שלה נונבדקמרים, ולא ל חופר מוגבל שמסק ר

-Tri-Fluoro-Methyl,-לקבוצת ההשייכים  םחומרי לחותם שנוכ בדקהלא נ, ממילא. לעוים בפ

Benzene's יו מונחיםהבודקים היתורם, ככל שת לאדיקוע את הבלבצעת באותה היה  ןתהגם שני 

  ת.מונערות של זהי , או מטעמיםוריהיסטהסקר ה יסוד על ת זאתלעשו

לדוגמה, כך, . דוחבכשל ה לע הירוקים בהרצלייה, מפלגתון , כגגורמים ביעו, הצאמתבזמן ן כי כבר ייצו .48

 :23.1.05יום מ 2005ח דופרסום  תוקבבעה בגלובס בתבכ, עמדת מפלגת הירוקים בהרצלייהצוטטה 

. במקוםעלולים להימצא פים וכנים נוסשמהדו"ח עולה שחומרים מס, בתגובהמפלגת הירוקים מסרה "

קיף יבוצע טיהור מביטחון, שאחריו מון תעש ומשרד החקר זיהומים מקיף במיבצע מיש ל תם,נלטע

  ".בקרקע

 הירוקים כך:  תגנכתב באתר מפל 2012שנת בכמו כן,  .49

ככל הנראה  :מקורה ה.פולוניוגדול בחוף א פה כתם צהובמים נצוך הגשורף ברחהל בגל"

ר אינו מסוכן. את דרומר : החוהסביבהנת . המשרד להג90-הפיצוץ במפעל תע"ש בשנות 

"הבדיקה  יע.גלא מר, זה ואיש מפלגת הירוקים הרצלייה מועצת עירייתעזרא, חבר 

מרים אחרים לא נבדקו ולכן חו וב,הצהבע רק לחומר שיוצר את הצ שבוצעה בעבר הייתה

 " .ףדבריו, במקום יש ריח כימי חרילו". לד שיש חומר כאבכים חשש קי

ם יקאתר מפלגת הירווצילום מ 200523.1.יום בגלובס מ לטליה תה של דבתכ: 9נספח 

 .13.6.2012ה מיום ירצליהב

 הרצלייהנוף ים ב ונתלשכון מצפ, בנותל, שמציעה 1004 מ"לרה של תם לאישויכיו הלהחל 2014בשנת  .50

 תעש חםמת ת כולל אתכניושטח הת. יוריחידות ד 2,700 -כשבה  הונשכ ,וניהולפא הלאומילצד הגן ו

 בותבעק ,בינוי. רק בשלב זהל עדיווניה וחלקו מפולהלאומי את הגן שחלקו מיועד להרחב ,םף ינו

 פי הנחיות רשות המים-עלום התי קידוחי ניטור למ 12 ובבוצעו ח השטח, וכנית לפיתוקידום הת

 .רשות המים דתעבבמליזה מקבילה ס בבריטניה ולאננדת ג'ות במעביזואנללנשלחו ת והדוגמאו

יעה גם ידי למיטב היצוין, כ .המיםדוח רשות במפורטות המים ות רש הראשונית של הריהחקתוצאות 

במפעל  שימוש הםעשו בשחומרים יסטורי של הה סקר קריםהחו בירו המשיבות לידיבפעם זו לא הע

 .תעש
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רים מחו מצאוקות הבדי – אלזה פ וראהגוון רחב של חומרים, ת למערכו בדיקונבמסגרת חקירה זו  .51

 דוחה מעול 2005 דוחשל  ההסבר לכשלו שנמצאוומרים חסוג ה. 2005 דוחא בכרם לא בזשכימיים, 

 :רשות המים

 מספר של ייםמשמעות ריכוזים נתגלו םהמי ותשר של הדבבמע שבוצעו הבדיקות במסגרת"

ם קלח, Tri-Fluoro-Methyl-Benzene's-לקבוצת ה כים ברובםייהש חומרים אורגניים

ת ורם בפעילוק, שמולחומרים א. יותטדרטנהסזיהוי הטות שיינם נכללים בשאנדיפים, 

רי קסנבדקו ב , לאמשך עשרות שניםשהתקיימה באתר ב ניתביטחוייתית/התעש

 ."חם בעברם שבוצעו במתהחופיי י התהוםומהקרקע  זג קע,רהק

 לאדקים, ממילידי הבו רוביי ולהעהיסטור קערקר משהמשיבות נמנעו מלבצע סק –וטות במלים פש .52

 .רים יש לחפשדעת אילו חומל לימבבוצעו  לאיתור חומרים שונותאהר ותדיקהב

היו ו מצאנהריכוזים ש ,םוההת ת מידוגמאוב NIPA-5 -הוי לזיהשנעשו ת ובדיקבמציין, כי  דוחה .53

  :מןכדלק היו דוחאי ה. ממצ, אם בכללמאודנמוכים  דווקא

ס כחומרי בסיתנו, ידיע ביטלממשו ש ם,יהזים גבוקם בריכוחל רו,שאותב המזהמים ור"

הנ"ל הוא  ומריםק מהחשל חל עםצבהם. פירוק של ישהם תוצר או רהמרי הדבר חוביצו

מזהמים אלו מהווים מרכיב ניח כי סביר לה .יםפה בצנה וםיהכתם הז ב עז, כצבעו שלצהו

כי  יודגש .תנקזים ליםמה םוהמיבמי תהום מז לומת הזיהום בים שמקורהעקרי של פ

הכתם  ו שלתך למקום הופעמום, באזור הסתחהמל נמצאו בחלקו הדרומי ש לוא מריםחו

מר החו. ועל כן גם לא זוהו בנבדקו בעבר בעת שנחקר הכתם הצהו חומרים אלו לא...בים

 5- Nitroisophthalic  (NIPA-5)בים,  צהובהכתם ה תחראי להיווצרור כאבעבשד שנח

acid ,1,639מירבי של  זבריכו דת ג'ונסמעב יע"ם הראשון גודיהבסבב התהום  מיב מצאנ 

 םהגור אינו שהואי, כך שסביר מקג"ל בסבב הדיגום השנ 213ובריכוז מירבי של ... מקג"ל

 ".בכלל ב, אםהוהצם הכת צירתרכזי ליהמ

לפחות שני ו רתה אודוגמת היקדובב בכתם הצהוזור האשל מי הים ב וםבוצע גם דיגה ירחקבמסגרת ה .54

מדגיש כי חומר  דוחה .שנמצאו במי התהום Tri-Fluoro-Methyl-Benzene's,-קבוצת המ חומרים

 צהוב עצב בעל נויה יםה מיצא בשנמ chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-benzene -1יחוס שלהי

 .עז

 :קמןלדהוא כ דוחל הש ומכוסי .55

כחומרי  משו בחלקםשהים,  במים וי התהובמ ים שזוהורמבדה כי החוב בעושבהתח"

מסוכנים חלקם לפחות רעילים ועשויים להיות קיים חשש כי  ,רי הדברהומר חצויייה לבנ

 ".מזיק לא רומכח ברבע דרוגשה APNI-5 מרה מהחובשונ, בור בעיקר לרוחצים ביםלצי

הום תי המב ייםצום המומריהחיפוי ם מושלתו, טרם הכירלאחר ע, כי גם דוחל 4בעמ'  ,ייןומצעוד  .56

  :, וכיובצהה םכתוב
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עש מידע נדרש לקבל מהתבמי התהום רכב המזהמים י הלגבהמידע השלמת  לצורך"

 צור השוניםבתהליכי הי ומשששי רו במתחם וחומרי הגלםהחומרים שיוצל כלמקיף על 

 ."עלפבמ

 תויבהמשוורי, טקר היספורסם סם , טרם מאוחר יותרשני ה משלושללמע היום,עד  כין ציילמותר ל .57

חלו למי התהום ודרכם א החומרים המזהמים שחלזיהוי מלו ורךלצ ות הדרושותדיקהב את כוערטרם 

 ביבה החופית והימית.לס

ם רשות המיפי דוח -ב עלשנמצאו בכתם הצהו מריםמהחוים ינש ר, לפחותת אבישדעת ווכפי שעולה מח .58

-chloro-4-1 -ר לקצמן פה לזשי, חלדוגמה ך. כלבריאות מסוכנת אליהםשיפה , שחיליםמרים רעהם חו

(trifluoromethyl)-benzeneירית בגוף יניים ולכל רקמה רת הע, לרירילעור , עשויה לגרום לגירוי– 

  צהוב.החשיפה לכתם עתן בעקבות הפוה עלדיווח  1שהמבקש תופעות 

 אשר ,יםים שלפחות חלקם רעילמרישנם חוהצהוב  כי בכתם , אם כן,ידע הקיים ברורמהמ .59

 הרשלנות בבדיקה שלב כות.ארו ניםאליהם במשך ש ופחוף נחשב יםללהצום ולשי, הגוםצירחהמת

ים לגבי תונגם נ בנמצא ןאירם וי שנגלגבי היקף הנזק הבריאותברורים נתונים אין  –ובטיפול במפגע 

   הימית. סביבהום על הזיהעת ההשפ

 עתה היעהג יכ ,לנכון היבהסבנת משרד להגהמצא  שנה, 30 -של כ , באיחורהלאחרונמעשה, רק ל .60

גופי ין אשר הזמ, 2019קורא לשנת  ולמק. כך עולה ל הכתם הצהובת שתיוביבאת ההשפעות הס רחקול

למותר ) לוניהפובא יתהימ יבההסב על הובצה הכתם פעתשה רחקא בנוש להגיש הצעות מחקרמחקר 

 .(טוריסיום סקר הסרלפ תבושיישנה ח מיטבית,ים אלו בצורה חקרבצע ממנת לכי גם על  לציין,

 הימית הסביבה על הובצה הכתם השפעת חקרבנושא מחקר  ותהצעהגשת קורא לל קו :10 נספח

 .22.1.2019 מיום הנילובאפו

  בפול בכתם הצהויטבם הרגלייגרירת  .2.ב

י ג"ץ למתן צו על תנאלברא ומר דרור עזעמותת אדם טבע ודין רו תעה, שנ 14 -כ לפני ,2006 נתשב .61

לתר ע לא יפעלו לאב מדולהשי צרשר האולו (ראלשיעי קרשות מקרו תעש את)ובכלל ז בותמשיל הורשי

ים תיים הנרחביבבסהים וממהזיה ייהצלהרים שבנוף  שעת חםמתלטיפול וטיהור  משאבים תלהקצא

  .(ל, לעיד"עניין אט 'ר) הסביבבי הריאות הציבור ולמשאון לבלשם מניעת סיכ, בו הקיימים

ביקורת מנהלית על החלטות בבקשה להפעיל ו עצמוחם ר המתטיהו סביב ובהסנה ירהעת –נציין  .62

ה אימהמת היאכסנינו הבג"ץ אממילא,  נוף ים. תעשמתחם  ורבקשר לטיה, מנהליכובען הב ,בותמשיה

 .הסביבת הגנה יוקח מכוחהמות, ין וכמזבות, כבעלות מקרקעישלבירור חבותן של המ

 :כך נטען בעתירה .63

 לחיי ממש של ןכוסי מהווה ראש, מתקתקת צהצפ שהלמע הינו ים נוף ש"תע מתחם"

 יהשת מי חיקידו לזיהום סכנה הוומה הוא, יבההסב יבקרולמ ותמוכסה השכונות תושבי

  ".הסמוכים בחופים םיב םיצחולרו בהביבס
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המתחם, של ר טיהוהל ווהטיפב את לתקצ ףבתוק המסרב האוצר,עמדת שר  גדכנ לו טענותע עוד .64

תכניות פיתוח שור איל להמתיןש ילפיה שו עמדת נטען, , כךחדבמיו הורחמכדאיות כלכלית.  רסמחו

 .קוי המתחםינל יהוו מקור מימוןלו כן אש, בתויבסבם וחבמת ותידל"ננ

שנוצרו פגעים הסביבתיים ת בגין המיבות חבול כי המשול הכוסכם עה, לעתירהסגרת התשובות מב .65

 . ןהית בינימית הפנאחריוחלוקת היב ב סביון נסור הדועיק, תעשמפעילות 

 כי: )בשמה הקודם( 2שיבה מהציינה , תירהלתשובתה לע 30 'בפסכך,  .66

מו גם ם, כי-וףחם נתהור מת טיולוב פעותקצאחריות לי ה, כחולקיות לה כולי"אין ולא 

ן הוכובעה כבעלים של תעש, המדינה, הן ב כתפיטלת על תעש, מום של חריהא מיהמתח

ת בה בוצעו לבנטיהר הסמך בתקופחידת בו י היוותה עשת אשר חון,הביט שרדמכבכובעה 

 .נדרש כעת" בו פולי, שהטוםזיהגמרו ל עולות אשר אפשר כיאותן פ

 .0604.6.2יום לעתירה מ 2ה ביש: תשובת המ11ח נספ 

  וד.ד ולחחות בייים היא חבעים הסביבתקים מהמפגכלפי הניזו החבות של המשיבותותר לציין, כי מל .67

 , הוחלט:בעתירהון ראשהדיון בסיום ה, 21.5.2007יום בו, דת העותריםמעבג"ץ קיבל את  .68

 וד על המצבלעמ ידסיכונים במתחם כר ע סקכי יבוצהמדינה ודעת ה את ורשמנו לפנינ"... 

הסקר. רק לאחר  ך קיוםז לצורירסום מכרערך לפעי ישראל נמקרק למנה וכיבמקום 

שות דרם הנשיקור והלות הטיהווט מהן פעלהחלי היהי ניתןת סקר הסיכונים עריכ

לתוך  , לנכנסיםיבהסבל ןובמתחם טמון פוטנציאל סיכים נראה כי על פני הדבר במתחם.

עית דיקה מקצובונות עכן טה אלות אלאש, החוף פרקויאב וםזיהום מי התהלו חםהמת

 ."ונים במקוםבה משום השארת הסיכ ות שישהתמהמהת ללא פרטני

צב משביע בק "לאליך מתנהל כי ההינה מד"כ הדה בוה, 2014 רוארפבב ,בעתירהסף ונדיון  לךבמה .69

, ההעתירה נמחק ,השתגהכעשור ממועד , 17.9.2015 יום, בבעתירהישי לשה ןדיוה , ובסיומו שלן"רצו

דינה המש ,והניקוי של המתחם טיהורצוע היבל זמניםהלוחות  אתדין ק ספן בג"ץ עישבגלאחר ת זא

, 2016לאוגוסט , עד יכוניםקר ססנדרשים, לרבות  םסקרי השלמת להלכ ותבהתחייה .להם בההתחיי

 מת הסקרים:שנים ממועד השל שולמש שלמת הניקוי תוך לא יותרוה

נה ואחריותה תה של המדיחויבודבר מב 6-ו 5, 3-1בים המשיהרת נו את הצינלפ רשמנו"

 זמניםאת לוח ה נינופלן, רשמנו מו כא העתירה. כהניקוי של המתחם נושיהור וצוע הטלבי

זה  למו כל הסקרים הנדרשים, ובכלליו יוש"ל ולפשם המשיבים הנרט בבט עורך דין ששרט

ר של מ דעתואת הו לפנינומנו ד רש. עו2016 טגוסדש אוולא יאוחר מחהסיכונים,  סקר

דרש ח הזמנים הנגנת הסביבה, לפיה לושרד להביב במא-מנהל מחוז תל ר אשד, סגןאמי

ים, ת הסקרד השלמלוש שנים ממועעל ש ועו לא יעלהולביציקוי טיהור והנון הנגלבחירת מנ

 ."כאמור

 .עניין אט"דבין : פסק הד21פח סנ 
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 םהומי הת הוםזי מדליפת ציבוראות הירסיכון לבטנציאל הופת היטב לועדמו ויה כן,אם  ,ותיבהמש .70

ית דאוו ידיעהבות שילמהייתה  5201שנת מ חלהש ; כאשר אין חולק2007שנת מלפחות  לים תםליגוז

 באוגוסט ,וחרלכל המא ,טחשהניקוי של הו הורית הטם אסייל והתחייבוהן אף  ;כךביחס ל וברורה

ן משמעותי את המפגע הסביבתי של פבאו הפחות מצמצם פסיק, או לכלמה תחם היי המניקו. 2019

 הכתם הצהוב.

את ידחה ין שופאב ,וטיהורלבין חם תכנון המתור בין לקשלא ניתן ץ, "לעמדת בג כי ,רורבדין ה סקמפ .71

בזיהום  לפלט ןתמחוב רלהתנע ותוממשיכרו נעתה ותהמשיבלמרות זאת,  ניקוי השטח.ד מוע

 .טחה בשיקידום תוכניות הבניקצב ל יהוםיפול בזעד הטאת מו ותוקושר ,המהלי להתמשבמתחם מב

ילוק א ס, בנושהבריאות במשרד 9.1.2018ביום תקיים בדיון שה 3המשיבה רש מעמדת עולה במפוכך  .72

קט צלייה ופרוים, עיריית הרימות ההבריאות, רמ"י, רש ג משרדות נצישתתפב בההכתם הצהו

משרד הבריאות לבחון תכנית פעולה ש יקהדיון ב . במסגרת"(ריאותהב דרדיון במש)להלן: " לוניהאפו

י יאותסיכון בר בקצה הבאה עת הרחבעונחצה החוף ייפסל לרהצהוב, גם אם לצמצום תופעת הכתם 

ת תשובו. ול בבטיפעדיפויות  סדרילשנות אם, ביקש מרמ"י בהת, ומתרחציםטנציאלי לבריאות הפו

קור מימון לשיקום ניה" אין מעיר "אפולושור תכנית בנין אי םר"י הייתה כי "כגוף עסקי טרמ

ית ינה כי התנייחסות רמ"י לטעתה הבמלואאן כ תאמובברים בעד עצמם, כיוון שהדברים מד "ש".התע

 :דינו של בג"ץ קנוגדת לפסחם מבמתל בזיהום טיפוה

ו שמקור אינן קשורות לכתם 3ות בסעיף עולות הנזכרם מציינת כי הפהמי רשותנציגת "

ים אל הים והפתרון לכך הוא השלמת החקירה נקזהמת והמיםבמי התהום המז

ום בשטח יההז במוקדי שאיבתם"י ם עהכנת תכנית לטיפול במי התהוהסביבתית ו

עליון פט ההמש מוזכר פסק דין של ביתשיקבע.  דעוהעברתם לי, טיפול בהם התעש

 ינוי.קשר לתוכנית הב ללא םחל בזיהום הקיים במתמדינה לטפתחייבות הה את המקבל

הקרקע ומי תהום.  מפורטות לסקרי סיכונים בתחומי  מקדמת ומממנת תכניותי: רמ"

מגיע  קום המימוןפעולות השי ילגב.  2018ריל צריכים להסתיים באפ ניםסקרי הסיכו

 – ה, איןניב הכנסכולות להיש וכניות מאושרותין תוד אוק הקרקעות ולכן כל עמשיו

 ".ון נוספותמימ תולרמ"י מקור

 .בניה"ה נכתב: "הטיפול בכתם הצהוב אינו מותנה באישור תכניות בהישי כוםבסי .73

 (9..18201ביום תקיים ה דיון)ה 1820.1.17יום מבריאות ד השרבמ דיוןיכום ס :31נספח 

ה ך עולכבג"ץ.  תקיפסמ למתתעהמסביב עמדת רמ"י, התלכדו ה המדינ מיורגן, בחלוף הזמאלא, ש .74

סגרתו ערערה המדינה על מב ,דינו של בג"ץפסק  חרלא !() יםשנ 4-כ, שניתן אפולוניהין ענימ רורבבי

לתכנון  דהועהוהחלטת  וליטל בעה , שהורל אביבים בתמנהלילעניינים  טשפהמת של ביק דין ספ

שכונת נוף ים, ל שמצפוןהמתחם יתוח ת לפכניותשר אל ("הותמ"ל" :)להלן דיורלים ים מועדפמתחמ

 :חםתמב כוניםסי סקר עבוצש טרם ,נוף ים תעשמתחם  זה לכלבו

ה, לא זו בלבד התקבלה כדין. לגישתה וטוענת כי החלטת הותמ"ל המדינה שב"

שהיא אמורה א אלניה, פולוגן אור ופתיחת דית יחידו לפימת אקהורך ה לצהתכנית נועדש
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לטה , ההחןלכ .את הטיפול בזיהומיםהקדם וב ר בפועלשיאפש ילנוע הכלכלהוות את המ

ת תוח ובניה, אלא גם מעכבת אבאינטרסים של פי א רק פוגעתנית לת אישור התכבטל אל

 "יפול בזיהומים.פתיחת הגן ואת הט

קר סיכונים ולהשלמת ס מנים לביצועלגבי לוחות הז נהנתש בותתחייה בהניידת המדמע ביחס לאי .75

 :כך הלוניוין אפינעב עת המיעוטט עמית בדוד השופבכ בעק טח,הש יובניק פולהטי

חרף הושלם, נים לא הסיכוסקר  –א ופלא , והפל2019ת שנ תראשיב אנו וייםלעת הזו מצ"

לא ... 2016סט גואומחודש ר יאוח אלושלם י ואמדינה כי התה האחרונה של ההתחייבו

יבה ה התחימצים שהיא עהזמנ תבלוחו נהי עמידתה של המדימוה על אן שלא לתנית

קיים ביום תהדיון שבר בים כסקר סיכונ ה לערוךהתחייב ינהדמהי שפורט, להם. כפ

עד ותר להשלימו יבותה המאוחרת יבהתחי נה )!!(, וגםש 12ני כמעט , קרי לפ2007.521.

 , שהיא בבחינתמצד המדינה התמהמהות זו-לותהתנה .עמדהא ל – 2016ט גוסאו שלחוד

לות התנההיא ט זה, פשמבבית  א נטלה על עצמההיות ששרות מפובויהתחיי פרה שלה

 ."עטהמהבלשון זאת ם, ושקשה להלו

, 1קש זמת המבביו םחלק) והכתם הלבן בנושא הכתם הצהוב היהרצליעיריית רבים ב וניםלמרות די .76

, רד הבריאותשמשרד הפנים ובמקיימו בתהשספות ת נוגישופב פותושתתהבו עיר,צת המוע ברכח

  לא השנתה כהוא זה. ב בשטחצמבפועל, ה (לעיל ד הבריאותבמשר הדיוןדוגמת 

הבריאותיים  הסיכוניםים ניאזעל כף אחת של המ הוצבו מים,סיכומהדיונים, כפי שנלמד ה רתסגבמ .77

צון לסגור את רהשניה חוסר ועל הכף ה וקת,חלמ ין לגביהםא כיראה , שנחציםלמתר ייםלהפוטנציא

עולה  .שירותי הצלה בהיעדר םדלחיי א סגירת החוףמיכון סהור בין היתר לאכרז לרחצה, החוף המו

חצים המתרשכן, סה, לכנינאסר  גם אם החוףלא קטן הסיכון עבר, , שעל סמך ניסיון הם אףמה

 : בדיון במשרד הבריאותרייה עיה יגצנ מצוטטך ממשיכים להגיע אליו. כ

החולפת לאחר  החוף לא תמנע כניסת מתרחצים. בעונהן כי סגירת עירייה מצייג היצנ"

 ".ם של כמעט טביעההכתם התרחשו מקרי עקב מיםר פעפסירתו מסג

 רות ורשויות אח ותמשיבהרירת הרגליים של של ג ביותר ידהמטרתמונה הדיונים סיכומי מ עולהעוד  .78

 :ןובכתם הלבם הצהוב תבכ וליפטב

שמדובר  ותבפה מלא, שלמר הודוות משרד הבריא נציגי 13.11.2017ביום  יהצליהרת בעיריי בדיון .79

החומרים "מהם דויק אף ומר במיודעים ל אינם םהרונות, חצם בשנים האשך, שמתעמתמ בנושא

טווח הרחוק ל יכוןקיים ס" שדעתם היא כי הדגישוהוב, אך יבים את הכתם הצמרכ, שהאקזוטיים"

ן בי הפרדהכי יש לעשות הדגישו הם . "בחוף זה צההם ההשלכות לרחמ ותגדיר בוודאלא ניתן להו

כי  ענוטן. עוד הם של הכתם ולטפל בהת הנביעות ניתן לנסות ולזהות אכי ו נעוט ותגיריקום החוף לסש

רישה מהגורם דב פהטרהצ ייהצלהרעיריית מהימן ומדויק יותר.  טוקסיקולוגימידע ג להשיניתן 

 יות.ודאא ותמך על בדיקות ישנות ולי לא להסהמים, כדהמזבדיקת החומרים ל ותזהם לקחת אחרימה
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. כה שקלטה תשטיפיםהוא בעיקר ברי רלוונטיזיהום השמוקד ה וענהסביבה טת נגד להמשרי הציגנ .80

שימוש בהם  שנעשה יםרמוהח עבודה שבוצעה באותה שנה ליצירת מיפוי של כלל ציינוהם  יתרה מכך,

טב למי, מעולם רסמהעובדה שעבודה כזו לא פואור ההן ל תמוהה אמירה –ילותו עפ ותאתר לאורך שנב

, משיחות עם גורמים רלוונטיים, עד היום 1בקש לאור העובדה, שלמיטב ידיעת המו ,קשיםידיעת המב

נציגי המשרד  טיחובהד עום. שימת החומרים בהם נעשה שימוש במתחאת רימה להעביר הסכ לא תעש

דת רשות המים בהסתמך על עבות ות הטיפול האפשריוובחינת חלופ סיכונים ועדכוןת רככי לאחר הע

, שנבדק מקור הכתם הלבן המשוער. אך ענוטם ם הצהוב. כן ההפסקת הכת ום אוצמולות לצפעו קטינ

 לאור המצב בפועל.שים לחוד, עים לחוד וממל

ברה י לחדימי היתר חפירהת צאוע בהויהרצלייה ס רייתמעי בהביהס תנגקש המשרד להיבבנוסף,  .81

דעתם היא לש ,םיטיפמבריכת התשת קע מזוהמשל קרטרים מ 3להוצאת הסביבה י איכות רותלשי

  ם.לו עד היואלו לא החכתם הצהוב. עבודות יד לתופעת הה היחארהמקור הגדול וכנ

ה החברד הבריאות, ון במשריהדי לפנ השנכחצי מנם, , אכיהעלה  1בירור של המבקש בהקשר זה,  .82

 מזוהמת קעקר של פירהח יה בקשה להיתרת הרצלייירידס עלמהנ שהביבה הגייכות סאתי ירולש

   היתר כאמור לא ניתן.  .םי נוף ש"תע בשטח תשטיפים שקלטה הרכבב

 .2018ומפברואר  7201מבר מנובעוכב בנושא היתר הבניה המים לייובת מ: תכת41ספח נ

, הרצלייהת על עיריי ם בחוףלחיי אדדית לעהבאחריות להטיל את המשרד הפנים בחר במסגרת הדיון  .83

יחת עונת עד לפת, חודשים 6ח של וא פתרון בטוולמצ םמיאר הגורוש ,אותד הברימשר ,העירייהמ רשוד

 .2018הרחצה 

בחוף רחצים טיחות חיי מתאופן שמירת בזה ביחס ל בדיון חלוקיםהיו  הרצלייהריית נים ועימשרד הפ .84

ם כתה עתופחצה בעקבות הנסגר לר אף בעת שהוחוב םילילהותיר את סוכת ההצלה והמצהאם  –

 הצהוב.

שוב ונים הקודמים. מאז הדילא נעשה דבר שד ניתן ללמושוב , 2018ינואר יאות בברה דיון במשרדהמ .85

שות נציגי ר . שוב ובית פעולה לצמצום תופעת הכתם הצהתכנלבחון  ת משרד הבריאותלה בקשעו

אך  .הוםתי הבמ פולנית טיתכן יהכול תיתירה הסביבעדיין יש להשלים את החקכי מתריעים ם המי

שור תוכניות טרם אים המתחם יקוש וןיב למימקצלא יהיה ת כיעית משמ ם חדדיעימורמ"י נציגי 

ממקורות ק חלק לסילו ת לעיכוב "פעולות מוסכמותאת האחריוום. כמו כן הם מטילים הבניה במק

שוב  שימדגנציג העירייה ן כוען. צויביתרי בניה לעיריית הרצלייה שמעכבת מתן הימים" על הום קיזי

מספר פעמים עקב ו לפת, לאחר סגירתהחובעונה  חצים, וכיכניסת מתרונעת מ הניאהחוף  כי סגירת

  י.ונבכתם בלי קשר לתוכניות הבי ש לטפלוכי י עהרחשו מקרים של כמעט טביהכתם הת

 .71201.16.1מיום הוב ייה בנושא הכתם הצפרוטוקול ישיבה בעיריית הרצל :51נספח 

ה ומניעת הבעיון פתרדווקא ב ואפתוח, ול םי וףחוף נת רשמייו בהושקעו הש יםמצניכר כי עיקר המא .86

לחומרים הרעילים  מחשיפה הן קיימת סכנה לציבורשהכתם קיים,  )שהרי כל זמן ורלציב נזקיםה

ם ביו ,כך צלה(.היעדר שירותי החצה בחוף, למרות סגירתו, ברה בעקבות סכנת טביעמוהן בכתם 
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 תוףשיבונחתם ן , שהוכוףלסגירת הח הוב"צ "ננס נוהלל ע ית הרצלייהעירימנכ"ל ודיע ה 10.4.2018

בעונת הרחצה הנוהל הופעל  .תוחמץ לשמור על החוף פאהפנים במריאות ומשרד רייה, משרד הבהעי

 רחצה. ום חוףיהלזו הכתם דרומהבכל מקרה של חשש להתפשטות על מופ היה אמור להיותו 2018

קות דיגום תצפית ובדי ל בדיקותוקבע נוהם נטיירלוורמים הובין הג וניארג-בין הסדיר דיווחנוהל ה

 ר מזהמים.תוור ואיניטל

 ..812010.4" מיום ננס צהוב"והל נ :61נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יכותשל מנהלת אגף א מתוך מצגתצולם ) צהוברטיביים בתוך הכתם המתרחצים ודייגים ספו  -משתמשי החוף 

ים סביבתי בקרקע ובמם דו של זיהומודדרכי התשפעות וון על ה ביום עי  לחנני,, הגב' שרה אשות המיםבר מים

28.9.2016 ) 

חומרים המסוכנים מתרחש גם כאשר חשיפה למ ה, המפגע שנגרםדעת המומח לחוות בהתאם יצוין, כי .87

ספק כלכלי, נזק  גורמתף ו, מעבר לעובדה שעצם מניעת השימוש בח. לפיכךאינו נראה הובכתם הצה

הכתם הצהוב יכול לאיין את הפגיעה  ניתן לראות את שבהםמים את השימוש בחוף בי אם נוהל המונע

 תי החוף.בשירומשים בציבור המשת

ההליך . אפולוניה ת במתחםר האדמוקצב טיהוליך אינו בו של ההעניינ –נדגיש  בטרם סיום פרק זה .88

 חו. הגם שיששנגרמים מכות והימית, והנזקים החופי בסביבה החמור שנגרםמפגע סביב הנסוב רק 

תהום, ים למי הלחול חומרים מזהמ, ומניעת חבשתי סוגיות נפרדותמדובר  –ים י הדברבין שנזיקה 

 וניה.מתחם אפולר מלא של טיהואף מבלי להידרש לות להיעשכולה לחוף ולים י

 בנושא ת והמשרד להגנת הסביבהואירד הברמש ,הרצלייהעיריית של מעורבות הלאור בהמשך לאמור,  .89

, רושיך כצד דרופם להלעל צי ותורלהבד לשקול פט הנכם לבית המשמקויש  ל בכתם הצהוב,הטיפו

  .1984-דתשמ" זרחי,נות סדר הדין האלתק 24קנה מכוח ת
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 ם הלבןתכה .3.ב

 מידע.כל ו אין יבואשר לג כתם נוסף שצבעו לבן ,פולוניהון לא, מצפביםפיע ומם הצהוב לבד הכתמ .90

יש ום, י יופעה רגילה של מתב רבודמה אין וב,תם הצהומה לכדבאבישר, פ' פרועולה מחוות דעת כ

ם ומש וםתהלמי ה םוף יתעש נ םתחממ ם שדלפואחרים רישל חומית כימריאקציה  היוזח כי להני

 . תביבה החופית והימילס

כתם ה קיומו שלעל  (להלן 16 נספח) היבסבשר להגנת הות וללשר הבריאבפנייתו  התריע 1 המבקש .91

לא נצפים דגים או  בןרבת הכתם הלין, כי בקצימ 1המבקש בפנייתו, . הובהצ בנוסף לכתםור, באז לבןה

וון גמבות שאותו קטע חוף מאופיין בדרך כלל למר ,ע חוףקטו תואים לינפיהאואחרים  חיים ילעב

 . הייצלרהל יותר שומיים ופים הדרלחה השוואב רעשימינים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרצלייהפי בחו הכתם הלבן

ו על ול למבקשים לא ידועלבן, אך עת הכתם הופמודעים לת הבנת הסבילהגרד משרד הבריאות והמש .92

יגי צנ ובעק, 13.11.2018, ביום הרצלייהבדיון בעיריית  ו.כבגבי הרמו לפורסיו ממצאחד שר אמחק

רקע את הק"תע"ש זיהם  :קמןכדל תעשבזיהום מתחם ה ואה מקור הכתם הלבןשמשרד הבריאות 

 ת של הכתמים".וע התפתחות עתידילמנ לבן( על מנתמים )הצהוב והתכל במשך שנים רבות ויש לטפב

 ובהצה לכתם מצפון: "הכתם הלבן במוצא הוואדי כי וןיד באותו עיםקוביבה הסב הגנתרד לנציגי המש

גרת במס דקיםאזורים אלה נב י.אדולו וניתיים שנשפכו בזמראה בחומרים תעשיומקורו ככל הנידוע 

 הקרקע במקום". סקרי 

ידיעה  רלאפשמנת , על הצהובלכתם  קטו בקשרעולות שננובדומה לפ ,ראביש פרופ' דעת תה מחווולכע .93

יקות בד התאיםול, תעשם תחמ לשסקר היסטורי  לבצעכרח ם הלבן, יש השבכת וןסיכידת המ בדבר

 ן.לבכתם הובהללו במי התהום  מריםהחו ו אתהזשי
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   מבקשיםה ותפנימות משיבההתעלמות . 4ב.

ות, רוכנים אש ים. מזה עש נוףמתחם תוך ל, הגר בסמההרצליייית ריחבר מועצת עא וה 1מבקש ה .94

שבכתם  יםלחומר יןבמישרנחשף , ומטבע הדברים, הוא תם הצהובבאזור הכ יםב ש גולשהמבק

 מיד לאחרניים בעייבה יחות בעור והצרפררו את הוחש על בש ,יעת מי היםובבל העורל ע עהצהוב, במג

 החשיפה.  

ר שאהצהוב,  בכתם טפלבבקשה ליבה ולשר להגנת הסבריאות לשר הב 1 בקשמה פנה 20.6.2017ביום  .95

חוף ו נוף ים , חוףםרזימוכהחצה רהחופי  ומיפוניים גם לתחרוחות וזרמים צ משטר לש בזמןגיע מ

לאור  ,ידועהלותם לא יערש ,בום שנמצאים ומריגבי החהמים ל הממצאים של רשותלאור . זאת, השרון

לא  היהפנ .עיןראה לינו נולאור העובדה שהטיפול בנושא עדיין א אות הציבורמהם לברישנשקף ון סיכה

 .לתשובה התכז

 ..172020.6ה מיום יבת הסבלהגנ שרת ולהבריאור לש 1 מבקשהל ש יובמכת :71נספח 

להגנת הסביבה הימית  אל מנהל היחידה הארצית 24.8.2016ה ביום עמותת צלול, פנת, 2קשת בהמ .96

לול , לכם הצהוב"כת"ה של איכות מי הים באזור בו נמצא תודיקות מקיפעל ביצוע בות רוישה להדרב

במטרה לברר את  ,ת חיא"לכרומי החופין של ישראל, שעית לניטור תכנית הלאומבם אזור הכתאת 

לדיג עד זור אסור אכור ולהכריז על האז ,תקופה ארוכהלאורך  ת הזיהום על הסביבה הימיתהשפע

 םעו מישהתקי שותגיבפהועלה  ,כתם הצהוב וכן הכתם הלבןא הנושבהמשך,  .פי של מרכיביורור סולבי

 .ות המיםרשאנשי עם ה וביבת הסהגנד לאנשי המשר

 ומהנדסת ההסביב תלבריאו המחלקה מנהלתל 2ידי המבקשת -על 30.1.2020ביום ה תשנעפניה נוספת  .97

ובדה הע ור, ולאכתם הצהובכב המידע על הרהתבקש שוב , במסגרתה הבריאות במשרד א"ת מחוז

חן את הממצאים ב רדשהמם את עדל שנדרפי הרחצה, ולחמים ר פעאחרון הכתם נדד מספבקיץ הש

 יות לא נענו.פנה ספות.גימות או אנליזות נוד וערך

 ..162024.8מיום  הסביבה הימית הארצית להגנתה היחידמנהל אל  2ית המבקשת : פני81נספח 

 במשרד א"ת מחוז תומהנדס הסביבה לבריאות המחלקה מנהלתאל  2ית המבקשת ינפ: 91נספח 

 .30.1.2020יום מ הבריאות

 בים לשיםסביבה, הגוהו הרצלייהמותושבים נוספים  1בקש בשם המ"מ פנו הח 21.1.2020ביום  .98

 ;בריאותיטחון והביבה, הבאוצר, הגנת הסה לשרי; ישראל קרקעימ ותרש רוחצים בו, אל מנהלו

ידי -על שזוהמום מימתחום טיהור ושיקלהפועלת  - ר השרוןל חברת נצ"כמנלו ;םהמירשות מנהל ל

של הכתם ם עיילוק המפגבדרישה לס- יליםינם פעשכבר א תעש תחמיבות מרם, לונייפעלים בטחמ

 .הרצלייהבחופי  הלבןם והכתהוב הצ

 עקקרה ך בניקויבני הדרהעדכניים לא םניונים מהם לוחות הזמהודיע לפדרישה ל ללהה כיינפה .99

ים לחלמח ונעש נוף ים ככלל, והשטח ממתת קעורק וםקט שיקרוי, במסגרת פםי ש נוףחם תעמתב
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ינת הרכב לבחת שוהנע יקותדעל ב מידע התבקש הכתם הצהוב בפרט. עוד צרים אתהיו ומיםההזי

 .יםגעו להפסקת המפהאמצעים שננקטו ,לגבי הכתמיםו יקות שנעשם ובדריסקן, הכתם הלב

 ה ייצוגית זו.ענובת ישלא להגם אקשינותר למבכן לא לולמענה,  התזכ אלזו ה יניגם פ .100

 טיהמשפ וןעיהט. ג

יומן קת וכיח אהנטל לה לטבקש מומעל ה, יתוגייצ נהישור תובעהבקשה לא ורירב בשלבידוע, כ .101

 יבוררו רשבמלואן, א ותר הטענלבירוסגרת נו המאישור איהליך ה ות.ת הנטענוולוורי של העאהלכ

ן ים ביתיועשממים פערי מידע מייק םבה םירקמד ביוחכונים במנום ביחשו ואל יםברד י.כזרבהליך המ

 יעהלו נג ישואשר  לציבור, ףווי וחשלנו גאיר אשרב  מידע ותבמשיו לבנוכחי, רה הכבמק ים,דדהצ

הש' מלצר ל כב' ש נודיפסק ל 22בעמ' א )ראו לדוגמ בענהמוקד התודות במוהע לסוגיותורה ישירה ובר

 שם; וההפניות ,("רעניין פריני)להלן: " (4.9.2014) "מעב (1987 ס)הד רינירפנ'  יילזרב 8037/06ע"א ב

מ ע"ב חוביטה לס חברהפניק 2128/09 א"ין ברעלריב ימ'(בדיא )נש' המשנה לינו של כבד פסקל 15ס' וב

 (."(ן עמוסיייענ: "( )להלן5.7.2012) עמוסי יםרחמ נ'

בו ה מובהק שמקרלהלן, מדובר בן י שידוכפת, וראשי. קרה הנוכחיבממר מקל וחו בבחינתם הם הדברי .102

סוכנים שנעשה בהם רים מבחומ הכתם הצהוב הואורו של ק כי מקן ספ. אי"עצמומדבר בעד "הדבר 

 . ןבהתנהלותתרשלו כי לא הח הנטל להוכי בותהמשי על –ם, ומשכך ל תעש נוף ישימוש במפע

לות ת עסק וכבעולעיפמכ יטפרה ןכובעב ועלשפ ייםבורפים ציוג ןה משיבותה הנוכחי שנית, במקרה .103

, הן כפופות הפרטיועלות בכובען בוריות פשויות ציר רכאש .בעות(לו הן נתמקרקעין )ובכובעים א

 , והן חבות בחובות מכוח המשפטפט המנהליי המשמדינבות חבות בחון ה –אלי י דומשפטטר למש

ך, בהתאם כשמ .הןאליות ימקדיות המפנמהבוטה באופן  מועלתה המשיבות כחי,רה הנובמקהאזרחי. 

ך נטל הראיה, פה, נ1958-תשי"טה(, מקותטות והנ)החלנהל סדרי המי תיקוןחוק ל)א( ל6להוראת סעיף 

 התנהלותן.י בדופ נטל להוכיח כי לא נפלועל המשיבות ה

ת גניני השל ד יתביטמורסגרת הנמהאומר, על הד, בקצירת ונפנה לדיוננו. בתחילה נעמ על רקע זה .104

נעבור מכן אחר יבתיים בפרט. לבמניעת מפגעים סהליך הייצוגי לצורך וש בימהשו ,להסביבה בכל

 . ופןגל ביעהילות התפירוט על

   ן הישראלידיב תיביב וס קתילוח דק. צ1.ג

ה פכמהה בבד עםד בהישראלי  ןידות משפטיות התפתחה בנורמכתי חלוקדק סביבתי וצשל פישה תה .105

נבע זה  נוייי. שכלכלהו תיהשיח המשפטי, הסביב ללכבב נרח יעתודי תשינולצד  ,90-השנות ב תיתקוהח

 בצורהמם לשק ןיתא נבות לר יםמ, שפעגבליםואבים משמ ביבה הםוס בעט ביי משאכ הבנהמה

 יםתיוהבטיחו םהסביבתיי םיעי סוגיית הקצאת המפגנה כבמההבה בעת פגעו, ונש ת לאחרבייאפקט

 םל ידרות עצוהנ( את העלויות externalize)ין צחלהם ולים יכפגעימר, משהת ביותובכמורמההיא 

יוצר בין  יקהזהל ת שמשפטיה כחושי בהשי ממוישנו ק כיימים, ומסוי לתב םריציבועל  ורה נרחבת,בצ

 עלי אורה ז שרקרות בהפסיתוח של הונ לסקירהזוקים )הני ןלבייבתיים ם או סבייתבטיחו יםעמפג

 פטשמ" ביבהות הסכיוארות, דיני החברות חב לע - ננוגוק "הענ ,רוטלעד גהאן,  איריס ,ןפוקשב
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בישראל: ביבה הס תויכי אל דינע יתלהכלכ יבההחשעה של פהשפרז, "ה אורן; (2010) 101יג  ועסקים

ר קשבה מיאונלן הבייהדלהתפתחות  רשאלסקירה ב (; וראו2009) 429 אל משפט עיוני "יתט ביקורמב

 ((. 2001ו ) המשפט "מילאואדם במשפט הבינות כזכה ראוי בהסבי תואיכות לכי, "הזובל שני הז

שיפור "גלפי,  השרמ)ראו לדוגמא:  קהיובפסוק בח רורהרה בבצו קלטונ תייבסבק הצדה ותעקרונ .106

, ישדניאל פ; (2005ג ) משפט מאזני "המנהלי נות המשפטקרוביישום עביבה: פרק סת הואיכגנה על הה

 911ז  שלוממ משפט "סביבהאיכות ה ודיני םאדה ויותי זכדינבין ש מפגהל: ישראי בביבתדק סצ"

(2005) .) 

 : הוששל ו עלת אלעקרונו נסובים ליבתם,ב

נת לש על כלל דיני הגשחומשלם"  זהםעקרון "המזהו  – מפגעים ורמישל גמת החצנות הפנ (1)

 ; הסביבה

צמה לות עעיל שהפככת )קשובמלות ההפעי רךוצוש לרלי הדמימינלרף ההפחתת המפגע  (2)

 יה(; רצו

 בתיים.יוסביים יחותלמפגעים בט היפהחשהקצאה שוויונית של  (3)

מפערי המידע בע האכיפה המובנה הנו תת דיני הגנת הסביבה, הוא ם, שביסודזייהאתגרים המרכאחד  .107

זה שי וק. רסדמאפגע למהורמי ג ק שביןדושר ההמי המפגע, ומהקין גוריבור לבבין הצ הקיצוניים

סמך ת דיחיוב, )לר המפוקחהגורם , . במצב זההמפגע היא המדינה עצמה מתרו גושב וםמקבעצם מת

פרדה שבין הה )החלקי( שנוצר נוכחהמתח  די עם הגורם המפקח.קשר גורר בקשורה ממשלתית( חבו א

י, דינתמ פגע הואמהגורם  כאשר ייםק אינו הםהמפקחות עלי דינהשויות המק לבין רעלים במשהמפ

גיע לכדי הא ל" ולהביתוקות "בתוך למחיר להסדאכיפה קוח והפיי העל גורמה נבמו לחץו שני –ך יפולה

 נה השונות. המדי שויותן רפומבי ביעימות 

לים מקדמים מפעש ה על התחתונה. מטבע הדברים, מיתהיהגנת הסביבה תמיד יד  – במצב זה .108

)בין אם  יןה לעוהנראר ן הקצזמוח הטוינה בדמואות לשתטיחים מבבורי יהצירות בש לאומיים

בור הגנה על צישם , בי הגנת הסביבה מבקשיםמרגוגד, . מנאות אחרות(שות תשואות ממוניות, ובין אם

משיך ים נקיטת מאי הנזק כים.ומסובלרוב יקרים הם כללי ובלתי מסוים, לנקוט אמצעי זהירות ש

 דםקיברו מתפיע טותההחל תא ליםהמקבשל ממגורמי ה שכללאחרי כות ארו שנים לרוב יםתקילה

 ים. תפקידים אחרל

 ומי התהוםזיהום הקרקע מקור  ,וגמה, לד. כךתריוביים המשמעות מגורמי הזיהום ה היאואכן, המדינ .109

 2009 תשנב המשרד להגנת הסביבה שפרסם קרקעות המזוהמותת הרשימהאתרים ב 20מתוך  6 -ב

ל השומר, משא ת נהמחוף ים, בעון ונון, גשרמת הבר תעש ימפעל)ון ביטחל מערכת הות שבפעילהוא 

 :במסמך כך נכתב מחנה תל השומר ילגב(. האוירסי חיל בסיות בקרקע זיהוםבית דגן ו

ורשות המים, עד היום  סביבהת השנות של המשרד להגנת ונדרישות חוזרו למרות"

ע נוב  מצב זה .זיהוםה חום מוקדייתור ותיאסיס לבב הוםטרם בוצע סקר קרקע ומי ת 
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מול גורם ממשלתי ביבה מנוע מלהפעיל אכיפה סהגנת הל המשרדשאר מכך שבין ה

 ."ה"לכגון צאחר 

פורסם ביום שבה מערכת הביטחון בתחום הגנת הסבילות נושא פעיקר המדינה במב דוחך עולה גם מכ .110

 בהביגנת הסהלהמשרד ובין  ן מערכת הביטחוןלה ביפעושיתוף ה" יועל פ, ב(69תי )דוח שנ 6.5.2019

על אי עמידה  דוח. בין השאר, מצביע ה"םרצוף קשיימשותפות ו יוזמות לנטו ת המים הוא דל,וורש

"ט לתשתיות ביוב רק שהבחיבר מ 2015 - 2010 בשנים ...: "רונות ביובות צה"ל לפתמחנביעדי חיבור 

ל חחלומ ל גולש"הנות צה מכך, הביוב בחלק ממחתוצאכם. מכמות המחנות שנדרש היה לחבר 30%-כ

  ."יים ותברואתייםם וגורם למפגעים סביבתורות מימקכן קרקע ובכך מס-תלת

ם ישנה תלות של המדינה בגורשבו מקום  ייםיבתמפגעים סבמי ל טיפול בגורייחודי זה, שאתגר  .111

ת להתמודד משפטית על מנ רטינהדוקפיתוח ב הוא שמחיימפגע, ה מתגורע, או שהיא עצמה מפגה

ר גורם חיצוני קיועקרה היחיד שבו אין כלל זהו המ ןכזאת, ש .לומפגע א ירמועם גת אפקטיבי בצורה

 תלוי. יקטיבי ובלתיאובי באופן וקח על פעילות, שמפר המפגעמקול

הן  ,התמודדות זום הדרושים לצורך המשפט את מלוא הכלי בית, כי המשפט האזרחי מספק לוברי .112

 יעת המפגעוש למנרדהככל צווים  מתןם וחיוממ יוינר של מושן במינות, הההחצור של הפנמת ישבמ

ן ביבמסגרת סכסוכים , ילים"למטרדים "רג ממצאים בקשר קובע תדיר כאשר הוא העוש)וכפי שהוא 

המשפט פעלו באופן ימים בתי המתא מקריםבואכן, . (הםעלין מפקחות יות המדינה אינרשושצדדים 

יפה קוח ואכיפעולת פנה ה המדיצעא ביבו לש מקוםביבתיים, ס מפגעים קהפסיעל מנת לי בקטיא

ע"פ רמעין אלו  משפט לנקוט במקריםה ביתגברת שעל לעניין הזהירות המו ביות )וראו והשוואפקטי

סדרה של מפגעים ין הלעניוכן ראו  ;(27.7.2018)ה חיפ תיריינ' ע מ"עבחיפה כימיקלים  4281/17

; (6.11.2018) מבע" אמות השקעהנ'  שוורץ 22700-11-11ת"צ : יםייצוגי םבמסגרת הליכיים בתייסב

)להלן: "עניין  (17.3.2020) ן בע"מלונור אילת אשקי פירסק נ' חרבת קו צילו 49319-12-14ת"צ 

 .("פירסק

בו זרחית היא ראשונה במעלה. זאת, מקל וחומר מקום שהא יפהתה של האכחשיבוזו, במסגרת  .113

עה לכוב ףאוכגורם בעה ככון י, בינהרנטי, ומצויה בניגוד עניינים אעמפגנה עצמה היא גורמת המדיה

 ן זה.לעניי ה אם כןנפנ .ףכנאורם גכ

 בתי ביסק ד צשמת להג כזימר ת ככלייוגוות ייצ. תובענ2.ג

 .הויארסביבה  תויכבמאמץ להגן על א בחשוום מק סביבהה תוייצוגיות בתחום איכ ענותלתוב .114

הודגש  תהאונ בהביות האדם לסזכ ועל, הביה על הסבלשמיר עגופט בכל הנשבית המ לש דוקיתפ .115

 ליתישראדה אגו - יןדו עבאדם ט 8116/99"א : עשללמ אור) סקי דיןשל פרה בשו רונותהאחשנים ב

 2273/03עע"מ ; (2001) 210 ,196( 5)פ"ד נה ,וןיה שומרנבותכנון ועדה המקומית לוה סביבה נ׳ה תגנהל

 . ((7.12.06) נת הטבעה להגרבחללית נ׳ הכשותפות  תכלתאי ה

( 3ח)נ, פ"ד ראללת ישראש ממש ביבה נ׳נת הסגשראלית להידה אגו -ע ודיןטב םדא 4128/02"ץ בבג .116

 ק כך: הנשיא בר' כב רתן הי, בירהיהב ,(2004) 503
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א והתו וסביב עלע יפהוא מש .ןליסביבתו יחסי גומ םם עקייא מבתו. הויבס"האדם הוא חלק מ

ם קיוס להבסי הם. ..נושיהאלקיום  דותיסוה םה האווירם, , המיעקרממנה. הק עמושפ

 רנשמולא  אםבה. ת הסביכויאפי -עלקבעת יים נות החני. איכום הרוחס לקיסיזי. הם הבהפי

ל לככ רהכל פרט ופרט ולחבל - רבהת ההחשיבו אןביבה לא תשמור עלינו. מכביבה, הסהס על

 .(512-13' עמב ,ם)ש "..ו.ם חיינילהה שבה מתנבהסביל ש ותהכל איה עירמשב -

 בספרו עז שנורב ר"ד מדע בתייםמים סביין זיהויצוגית בגהי ענהובהתשל  דהקיתפו תהבושיח על .117

 :(2011) "ותתייבסבן זיקינ תביעות"

 את קטיןלה ;שפיםנחו אנם מי האוויר שאליהזיהואת  יתחחו להפצלי"חוקים מינהליים ה

ת לועימפה יבלסב נגרמתש עההפגיאת  יתפחכללי לה ובאופן .. בנהרות.. םהמיהמזות כמ

הכלים  של םבהיותהכרה תחת הומתפ ם הולכתתשעית החילת שנואת מאז תם זעדם. הא

ת בעיום העת והתמודדרך ת הסביבה לא מספיקים לצויני איכוד דיםימשמעם יירתהמסו

 לסכנות  תמודעוה רתיים, הגבתבסבים הומיזיהר הבמספל ודהגי ר.וצי דםהסביבתיות שהא

מחשש  פגעושנ ות את מיצורך לפצם העלי, מינהה פטמשה ותמגבלכרה בהה, מהם בעותנוה

ן ככלי משמעותי לטיפול י הנזיקיניד לש חדשמ םתיילעל ו הביאואל לכ –ם יבתייים סבזיהומל

ת ונובעק תחו של קתוחקי מאז ובעיקר, וןחרבעולם. בעשור הארץ ובא ,בהיות הסבבעיב

ות  אשר עוסקות ינזיקעות בית שלך ולל וה פר גדמסת להגשדים ע נו, א2006-תשס"ו, ותייצוגי

 .(29 עמ'ב)שם,  יים"סביבתומים ים מזיהנגרמם הבנזקי

  –וכן 

חת נה אובעשת ובע מכךר נאשות חיסכון העצום בעלויית הוא הגוייצ הנבעתול ש רכזיתרון מ"י

 עים, הןבל התואצן יתבטא ה הזון יסכ. חיותרטנפ ותקטנ יעותתבי לפא עשויה להחליף

א בעים היסכון לתוהחית של עשימאה ההתוצים. בענתה אצל הןט ושפהממתי רכת מעב

הה של ניהול לות הגבועהלל גבות ודדב ת ביעושות כתגמו ולא היקים שין נזות בגשתביע

הגבוה  פיצרהמי פסרכה הכע שלאפשר להגישן עתה בהיה , יספיערכה הכת לסייח התביעה

 יהולש לנל שיודלגן יתרוה בשלו בהבהר תעלהא שלתביעה  לניהו ותעלה לעומת עישל התב

  .(501עמ' ב )שם, "..ית.מצרפ אחת

נת מדיונכסים בע"מ נ'  פיתוח – לאישר ינמלברת ח 8487/11רע"פ ב ,הבהירפט עמית שוה כב'גם  .118

  :ךכ (,23.10.12)סביבה הגנת הרד להמש –ל שראי

 יכותת לאגעונוות העבירב חםיבי להילאפקט עימצעסקינן, א יסכוןרווח וחשיקולי שב ר"מאח

 ת לטגון הים, כמנהליצעים מים באמים המזהוהתאגיד םעסקיל הם שך כיסהיא דר היבסבה

ו תובענות רחית כמאז כיפהל אוכן בדרך שמותו, המצב לקד תשבהב וחיוב םייכספ עיצומים

 .." .צוגיותיית נוהמוניות או תובע

 :כיציינה,  השופטת ברון כב'ם ג .119

 שנגרם כתוצאה ,היקף רחבון סביבתי אסב עניינוינו נלפש ורא הערעושהייצוגי נ ההליך" 

חשיבותו ". הנרובם" ו"ע"רח יחלנ גולמי אל טשל נפ יםיון ליטרה מילכחמיששל  יפהמדל

 (., לעילרסקעניין פיר' ) "הרורזה היא ב יך מסוגהל ציבורית שלה

קרון שמת עהגת אבטיח יחיד שיהיא הכלי הת יגהייצוה נו. התובענייענפה אף לזו י יתנוגרת דיסמ .120

ים לב שב, מיוחדב, והיא דרושה ותבהמשי שגורמותת ת ההחצנומפנהל אתבי היא, "םמשל – זהםהמ"
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פול טילת צעדים כלשהם יטהסביבתי, ונמנעות מנקגע ות למפמשיבות מזה עשורים מודעשה הבדעול

  .וביתר חברי הקבוצה יםמבקשכת במתמש העבו, תוך פגי

 עות שהן מבצם רת חוקי פהובה החופית ת בסבי כהמתמש עהפגיל   ותבהמשי  תוירחא .3.ג

נת משו רד הביטחוןמשב יחידת סמך ההיית רהחבשהעת פעל בו 1950הוקם בשנת נוף ים  תעשמפעל  .121

התאם ב .1997בשנת  גרנוף ים נס עשתמפעל  .יתשלתחברה ממכפעלה תו, כשהחברה ירגסד ע 1990

 ;לעיל ,1/החלטת ממשלה מחו, 2מח/ הת ממשלהחלט) הפרטהים לענייני השרועדת  תולהחלט

בידי ה ראנוף יום נש תעשתחם במקרקע ה יהומילטיפול בזות ריהאח (,16.5.2014ום ימ 4ח/החלטה מו

 ".ר השרוןצנ", ששמה שונה לתעש

קרקעות זיהום ל ביפוטת לריוהאחאת  והטיל טהפרנייני הים לעטות ועדת השרהחל, שפורט לעילכפי  .122

מטעם יבים המשבפני בג"ץ ו הצהירשם  ,אט"דעניין מגם עולה . כך יבותהמש על ם תעש נוף יםמתח

 על ,ת המיםרשוהל מנו בהגנת הסביהר להביטחון, הש אל, שררשות מקרקעי ירש וצר,שר הא המדינה,

  .םהמתחי של יקובצע טיהור ונל תםוהתחייבואחריותם 

קור הכתם מדה שו גם לעובכמנוף ים,  תעש חםבמתם הקייהחמור זיהום ל היטב מודעות המשיבות .123

דעות לטיב מו יבותמש. ממילא, הםלימשם גיעו מהמתחם למי התהום ובחומרים שההצהוב הוא 

לים והרעי רשימת החומרים המסוכניםולהום, מי התל ןעלותקרקעין שבבהמם הדולפים מומריחה

 ,ןשותברש יןקרקעהמ םיהובזל טיפומחדל  כי לכך ודעותעוד הן מ במתחם תעש.וש ימהם נעשה ששב

ר לאח -ד עוו. הרצלייהחופי ב ם הצהובלהמשך הופעת הכת יליוב לבד,בפעתו לשטחן גבלת השהאו 

 גבוהה כי מת וודאותרב ותהמשיבידעו  ,2016 תרשות המים בשנ צאות הבדיקות שערכהנודעו תוש

 אינושבמפגע  מדובר וכי ציבורה בריאותמסכן את רעילים וחומרים מסוכנים והוב מכיל כתם הצה

  . דבלב ימפגע אסתט

ם בעת ום, גי ימד תרחשומיך משמו שניםהכל  מתרחש לאורךה וםתהי ם מוזיהסקינן ב, עישונדג .124

לא  הקרקע ך כל עודמשיוי ממשיך לים שלהם הדנדיההום והת זיהום מי .ממש שורות אלה כתיבת

   .תטופל

הובא  את הכתם הצהוב ומרים המרכיביםות טיב החודמשהמידע א, כי למותר לציין בהקשר זה .125

ה הקבוצי חברל כלל תביעתם של ה התיישנות עלא חל, 2016 בשנת ראשונה רקל ציבורה לידיעת

רי הקבוצה עומדת לכלל חבתמשך, פגע מתחדש וממבנן סקילא, משעביבתי. ממישניזוקו מהמפגע הס

 )ולאמועד היווצרו כבר בלציבור ב המפגע היה ידוע טי עה בגין התמשכות המפגע, אפילו אםביכות התז

 .כך(

למצער או  נע,ימתו יפסקתך שכרקע, הקבזיהום  בירהרות סמהיבו תביעילולטפל  תובמחדל המשי .126

 והפגיעהחם וכה למתהסמ יתפוחהה הציבור בסביבר של סביה ימוששעה לההפר ,תיתועמשמ תפחת

 מבקשיםלמו גרלנזקים שנ יותאחר ןלה םקימ ,יתופה החבשל הסבי דיייחואב ההמשמיבור הצ תהנאב

   ם מייצגים.שה הולקבוצ
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 וחמכ חלק, יםונוש ביםרחוקים  ילה לפיע םימק, דתיבבחלק העו ארר תו, אשתובהמשיל ש ןדלמח .127

 להלן. שיפורט קה, כפיח הפרת חובה חקוומכ קחלוצמם, ים עוקחמים בהקיי םעיפיס

   2199-"בשנהת (, ות אזרחיותביעתיים )תיבסבם געיפעת מינ למ חוק. א.3.ג

 געים פוק מח")להלן:  1992-נ"בהתש ,)תביעות אזרחיות( םתייביבמפגעים סיעת למנלחוק  1עיף ס .128

  :ךסביבתי כע ר מפגיד, מג("סביבתיים

, לתפסו ידיעל  וםזיה, ים-זיהום מי, מים םזיהו, ריחש, ער, רום אוייהז –בתי" ימפגע סב"

מפגע אסבסט,  ,בה החופיתסביבה יעפגה, קרינעל ידי , זיהום םניוכמס מריםחו יל ידעהום זי

ן, והכל וגך טבע מעה בערער או פגיה ביעפגי מוכן או בעץ בוגר, אילןבבאזור מוגן, פגיעה עה פגי

הם ש בו שיא אחר, כל היתר או רשיוןל עסק אוון רשילית, , לתכנולצ, חיקוקלבניגוד  הםכש

 ;לאדםסבל ממשי ת ימגר ם אואד לתו שבריאוגיעה בפ

 כהגדרתם בחוקיים תגים של מפגעים סביבסו ספרמיצר  המשיבות ע שבבעלותקקרהמ וםהזיה פתדלי .129

ה ביבבס יעהגפו םמסוכני מריםחוב , זיהוםלתסופבם זיהו, םי-ם מיזיהומים, הום יזהם וביני

 בהבית הסחוק שמיר ,םמיק החות ובלר, יתנטלווראו התקינה ה/קה וקירת החאת תוך הפ, וזפיתוהח

  שך.פורטו בהמיקה שי חקידברושאר  ופיתהח

 ,יממשסבל פשים בו הנובור יולצ האזור ביושלת גרם תוהמשיב חדלמכי בדתי, העוחלק ה מן להעו  .130

 . יםתייבים סבמפגע קופר חשהו אןכמו

 : דהקפי ותיאחר מקים משטר שלחוק הכי  ובעקביבתיים מפגעים ס קלחו 4 ס' .131

ת ויתה התרשלא האו להיתה  םפקא מינה אזה, אין נחוק פי גע להמפ גורםד נג בתובענה"

 " מצידו

. ןזמ לאורך, ותולמתרש ותבהמשי וע כיבקיש לרה אף קנסיבות המבד על כך שנעמורים, שך הדבהמב .132

 תהפר וחמכ ותחב ות, המשיבתייםסביב עיםמפגק חוב שתרפוהמת הקפידה וירחהא נוכחאת, ז םע יחד

 .ןמצד כל רשלנותיתה הי אף אם לא ייםתסביבם עיחוק מפג

 עקרון ור,שהוא, כאמ ,נת הסביבהי הגל דינהעל ש וןעיקרקודתי לניא ביטוי ו הקפידה ז ותחריא .133

 . תירמטצאה לא סיהק ילהתחכא מלם היניוכהסי צאתבו הק מקום טאת, בפר. זמשלם-הםזהמ

רק אלא די אם  ממש,ית געכי המפורך אין צ וצו מכוחניק להע דיבכ ,קלחו 2סעיף  יפעל עוד, כי ין נצי .134

 .וענייננכב ,שכתומתמ הרפגיעה חמו תימקישר בר, כאהדכון וכמה נ העל אחת כמ ה.להיות פגיע להעלו

, םהמיק חוב תוכהגדרא הו ייםתבסבים ימפגעחוק  יפ-ם עלמי זיהום :הים-יזיהום מו זיהום מים .135

רת . לגבי הגדתחתיים"בין ם וין עיליי"ב תמקורום נכללי המים ורותמק תרגדבהפיו -על, 1959-"טתשי

 המים. חוקת רת הוראופמתייחס להרק ה, בפךט בהמשרוה פימים, ראהמים בחוק ות זיהום מקור

ם הות מים ושיקו היקפים תכהער, ריתואות לולעפכום סי" במסמך וכמיםים, המסרשות המ צאיממ .136

ם מי זיהועל  מצביעים תעש נוף יםתחם מ לגבי 2"2017 – 6012 םנישתעשייתי בר ממקו מזוהמיםה

 
 :ור הבאשיין במסמך המלא בקילעניתן  2
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אות מי ים וגמה לדגם בבדיקות שערכה המעבד לוא מזהמיםחומרים ק מל מציאת חלוע תראבהתהום 

 ויםי מזהמים אלו מהוכח להני סבירשיא ים הות המסקנת רש, אשר על כן מהצהוב הכתםמאזור 

 . (5 'מעבם ש) לים ים המתנקזיםהמי תהום מזוקורו במשל כתם הזיהום שמ מרכיב עיקרי

הום ת מים יקווש יקפיםה תכהעריתור, אות לולעכום פסי"טיים ממסמך עמודים רלוונ: 20פח נס

 .(2018) "2017 – 2016 ניםשב עשייתיממקור ת יםמזוהמה

 מן:קכדל בחוקמוגדר  פסולת ידי-לע םזיהו :סולתפ ידי-לזיהום ע .137

פי החוק; -על ד לכך שלא נועם קובמל, מכנוזל, או גז בקו, ק בחלוצצק, מומר מושל ח ההשלכ"

  ."אחר פןום לכלוך בארה, השארה, או גשנטי ,שפיכה ה,לרבות זריק -זה "השלכה"  לענין

, ומכאן תעש נוף יםם חתלמ כהומופית הסיבה החבסה לכלוך שללגרם עיל התהום המתואר ל זיהום מי .138

 סולת. ידי פ-על יהוםלז רםג ותשיבל הממחדש

ו או/ ,הרצלייהוש בחופי צפון משיממהימנעות כתוצאה  ,בציבור לתהפסוהום ישל ז העפגילבד המ .139

עלולים המים שהמזיתכן י ,והלבן בם הצהומהכתכון לסיערים  יותהוף מבלי ללחמי שהגיעו ב יעהפג

   .תימית היגכת האקולומערוע בלפג

 ין  קיהנז ת ודלפק  44המוגדר בסעיף   -חדש[ן ]נוסח ייקזנפקודת ה  לפי מטרד ליחיד . ג.3.ג

  :יבע כקין קוילפקודת הנז 44 . סעיףלמטרד ליחיד גרמו שיבותהמ .140

קעין במקר משתמש או את עסקומנהל או נהג בעצמו ם מתאדהוא כשיחיד יטרד למ ()א"

 ם אחר אואד של מקרקעיןבר יבוש סלשיממש ל מש הפרעהש בו שי אופןדו ביבם שיהתפו

  ."יבםטו התחשב עם מקומםבמהם ה סבירה אלהנ

 .ם המטרדורהיא ג 1ספק כי המשיבה  הנוכחי, אין הבמקר .141

, היינודכזה,  . במקרהבקרקעמחזיק המחדלית של מהתנהגות ע בונליכול  טרדמ בהמשך לכך, .142

אה וצתכלמשל, , ליועככל שהמטרד נכפה  אףו המטרד ירתליצבית יקטפעולה איצע לא ב מחזיקכשה

לפי  ,רשנו בועזומד , על פי המלעתנקבחזיק ות המאחרי לתשא ים,ן סמוכקעירמק ות של בעליויילפעמ

 3:ייםקטיבבייסטנדרטים סו

 .תואויך או המשטרד את המאימץ  ןלא אם כטרד אריות למב באחינו חשהנתבע אהוא  להכל"

ים רדמט יבלג כי המקובל, היא טבמשפשהוא מתפרש  כפי ,זהל מונח בלת שקומה המשמעות

ל כויה יה, וכןמסעל מצב הדברים ה ידע םארק  קעיןהמקר קחזיריות על מחא לאלה תוט

ן יות העניבנסיב סביריםאו בהשקעה מץ ע אותו במאולמנול כה יוהי תיולצפות את תוצאו

יא היים ים סובייקטיביינפאמ דרט בעלת סטניעבלקהסיבה  .יותספציפיו הותיכולחשב בובהת

בהן המטרד בות שבנסי ידו.ת מצובורללא שום מע יןעחזיק המקרקמ על הפשנכב במצשמדובר 

 
-llutionop-lustriadity/DocLib9/inQual-Data/WaterlInfoAndnaw/Professioebril/Hehttp://www.water.gov.

6.pdf201-ryasumm-nopreventi 

 . 541 מ', ע1201 ",תתיוביקין סבינז תביעותשנור " עזבו 3
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יו עבר לכוחותמאמצים מעל ומ להשקיע מנווש מלדרין, אין זה צודק קעהמקרל מחזיק פה ענכ

 ". מטרדת האק , כדי להפסירשותומדים לם עוינשא כספים עו להשקייים אהאיש

 ,דתיבועהמהפרק עולה שי כפ ,, שכןזהל מק טרטנדס פי לגם ע תריוחא ותל המשיבחלה ע ,וננבעניי .143

ל מי ש בריאותב וםההזי פגיעתפוטנציאל ם ולבמתחם תעש נוף יהיטב לזיהום  ותמודע בותשיהמ

 גתזלייעת למנית ידימפעול יל להתחלו םת הזיהוותוצאת ת אפוצל ושיכלאן ומכ ,ובסביבה ולנחשף ש

פול הטית אפשרו אשי תיופעילו צוע שליבער לזרז צמל או ,יםסביר םמצעיבאולים התהום מי ל םיהוהז

  .ם ולמי התהוםהמתחולות גבאל מחוץ לאת זליגתו נע באופן שימ ם,יהובז

בלוח  בזיהום הקרקעל לטיפו ןתאחריועל ץ בפני בג" הצהירו ותהמשיבשכענייננו, , שבחומרו קלמ .144

 םהויהזיגת למניעת זלם יהשקיע מאמצלמוגברת יות רחא ןלת עליהטמו דן,ל יעון, שנקבע תמנים נז

   .מהמתחם

עה בסביבה גיבפ רמדוב . ובענייננו,קעיןמקרשל ה "םוטיבומם קימביחס ל"בחנת נה יעפגהת ממשו .145

ת ר אומלשר, "ת, בין היתוטרית, שמת הסביבה החופמירש וקקק חלצורך הגנתה נח אשר ,החופית

 ". םאיבולדורות ה ,בורולהנאת הצילתועלת י פהחווהחול  תביבה החופיהס

 ךמוהס יםחוף הביר וש סבת שימלעשו אפשרותהאת  הוצהקב חברימשים וקהמבמ ונעמ זיהום זה .146

 קבוצה,הנזק שנגרם ל דה עלמית העמשך, במסגרהרט ביפוש ה. כפיאה סבירנה נוממ תיהנווללמתחם, 

 .את הבריאות סכןמבלי ל זורבאג לדואו ול וש, לצלללגחוץ בו, ולר היםת בחוף וללבמנע מהם נ

   (ין ת הנזיקודלפק 35 ףסעי) שלנותר .ה.3.ג

 (2); יתוקונקרט מושגיתת ת זהירוחובשל  ומהקי (1): שלנותהרלת ווע יסודות הם אלה, כידוע .147

ן בי ר סיבתיקש (4)נזק;  לניזוק גרמההפרה ה (3)(; אשם"שת ה"ידר -)הפרת החובה ת התרשלו

 .טעןהנ נזקל נתעטות הנלתרשהה

 תישירו 44/08; ע"א (1985) 128 , 113( 1לט)ד , פ"רדון' גונם שלירויריית יע 243/83ע"א  ל:משל ,ורא .148

ת טיריריית עפלוני נ'  2412/06 ; ע"א(2009) 2067, 2064( 2)2009על -תק, קסלר נ' כלליתבריאות 

 .((12.3.2009) ,ראליש טרתשמ' נ לוי 4241/06א ע")(; 2009) 4420,  4411( 1)2009ל ע-תק ,מלהכר

 יננו: ניבע יםקייממתהנ"ל  ותהיסודכל  .149

חברי  לפי( כתנקרטיגית, הן קומוש הן) זהירות חובת ותחב בותשהמשיל כך ע לחלוק ניתןלא , תראשי .150

 שלם ם נזקיונציאל לגרפוט שלו ף יםתעש נותחם מבבפועל  יםוהמחזיק ליםהבע םה אשרב .קבוצהה

   .קבוצהה לחברי ךכמועל יוצא וכפופית הח בהכמו הסבידי יחורי יבויצשאב למ, שממ

 יהןאל את נטל הראיהו יש להעביר ה מובהק שבדובר במקרמ . בהקשר זה,ולהתרש ותהמשיב, יתנש  .151

 לזיהוםר )וחשיפת הציבו תוהימי פיתהום הסביבה החוזי נזק, בדמותהימת תרשלו בגרלא הכי יח להוכ

  לב מאוחר יותר(.בש ףהשימוש בחומניעת  זה, כמו גם
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קור ת מוהיוהן נוכח  זיקין,הנת ודלפק 41ף עיבס ועכקב ",עצמו עלמעיד  "הדברכלל של הח מכת, הן זא .152

 רים מסוכנים. המפגע בחומ

 היתיבע לא הלתו יה כח בהוכנזק ו שהוגשה על בענהבתו" י:ן קובע כהנזיקילפקודת  41ף , סעיכך .153

 זק, וכיהנ הביא לידישר א מקרהו למשגרלמעשה הנסיבות ו יה דעת מהת לליכו לוה תידיעה או לא הי

 רםע המקרה שגואירית המשפט שונראה לב ה שליטה מלאה עליו,תהינכס שלנתבע  ם על ידירנגזק נה

א נקט שהו נהסקם המע ה מאשרהירות סבירקט זתבע לא נם המסקנה שהנע יותרתיישב מ זקלנ

שיחוב  לותרשק התהנז ידיהמקרה שהביא ל ביגל א היתהשל ההראיע תבנעל ה –ת סבירה ורזהי

 ."יהעל

לים הם מי התהום והמזהמים לו החומרים הגיעמהם  יןקת כי המקרקעאין מחלוי, הנוכח במקרה .154

שויות ר סמכימאלא ש יהוםר הזיר שהוא מקושסב קור אחרין כל מבלבד שאלא . המשיבותבשליטת 

סתר על הנ רבשך לכך, בהמ נוף ים. תעשל פעמזיהום הוא במקור ה ה כימביאים למסקנמם המדינה עצ

למשיבות בלבד ידיעה אודות  ו של המפגע.ומקיך שנות ורהמשיבות לאת התנהלולבקשר  הגלוי

ת , למשיבומתחם מאתרים אחריםבאו לואשר הו יםנוף  תעשמוש במתחם הם שיחומרים שנעשה בה

 ם רימולמנוע דליפת ח והן פעלשבו פן ואננקטו(, לשלא  אועי הזהירות שננקטו )מידע אודות אמצ דבלב

יום כי לציבור ברור ה נחשףשממקצת החומר  ,דימי שנראהאמנם, כפי  .וכדומה התהום כנים למימסו

ת ליהן אלהטיל ען נכו –טה בערפל, ומשכך ומשיבות עודה לאך מרבית התנהלות ה. תרשלומשיבות הה

  לות.ום התרשמשהיה במעשיהן י לא הנטל להראות כ

יקין, פקודת הנזל 38ף עינוכח הוראת ס י המשיבות אףתפכל ראיהר את נטל הך, יש להעבילכ ךבהמש .155

או עט אש או חיה, ידי דבר מסוכן, למ נגרם עלה שהנזק והוכח ב בתובענה שהוגשה על נזקהקובע כי: "

פש תו וונה עליו אר או ממתבע היה בעלו של הדבבהימלטו, וכי הנם נזק על ידי שנמלט דבר העלול לגרו

תרשלות נמלט הדבר המסוכן או הה שלא היתה לגביהנתבע הראיה על  –דבר וכו נמלט ההנכס שמת

  ."ב עליהשיחו

הם  ,נוף ים תעשמתחם ם נעשה שימוש בומרים המסוכנים שבהק כי החהיות חולא יכול לבהקשר זה, ל .156

. 1993-נ"גהתש ם מסוכנים,יחומר קם בחומסוכנים כהגדרתמדובר בחומרים  , שכן""דבר מסוכן

כנראה גם ו צהובם האת הכת מרים המרכיביםהם החוהללו,  יםם המסוכנריחומהמחלק משך לכך, בה

חומרים אלו חלחול מלא אל –א וממיל הסביבה החופית ואת וםההתי ן, מזהמים את מכתם הלבה את

צם עו ,יליםכרעה תכבר עם יחלק ממרכיביו ידוע , אשרבהצהו םהכתוצרים למי התהום, לא היו נ

רים מדובר בחומכמו כן,  .לבןוהכתם ה ,החוףירת מתחם לסגביאה הם הלייחשף ארות לההאפש

ם מביא לחלחולן שפש בחומרים מסוכנים באושימו ייין כ. למותר לצותהמשיבשל  ןשליטתב המצויים

הוכיח הראיה לה, יש לקבוע כי נטל טעם זמשכך, גם מבהם.  השימוש המקובללמי התהום אינו 

  ן.עליהמוטל  –לו לא התרש בותשהמשי

ן היום תהגלוי לציבור נימר ן כי ממעט החורך, נצייצומעלה מן הת לנהראיה, ובבחי ילשנות מנטל מבלי .157

כלו אם יו יתר מעשיהן היו למופת, וספק רב אם יוכיחו שכל וילפהמשיבות התרשלו )א בר כיכקבוע ל

 .זאת( להוכיח
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 קטוננעי זהירות אילו אמצ, ושתעש במתחם עשה שימום נבאילו חומרי א ידועעד כה ל, בהקשר זה .158

זה  יןבעני סטנדרט הזהירות . יחד עם זאת,הוםלו למי התמים אומרים מזהול של חלחלמניעת הח

מפורט , כין לכךתר כדיכלשהו, למעט אם התקבל הקע ומים על זיהום קר סראו, הק במישריןקבוע בחו

  .קותבות חקו, ביחס להפרת חולהלן

שעולה מחוות  כפיבו.  פולהמשיבות בטי, התרשלו בתיפגע הסביר המ, גם לאחר שנוצאמורל שךהמב .159

את, בפרט . זמלא לת סקר היסטורימתחיל בקבי יבתבאבישר, הליך תקין של בדיקת מפגע ספרופ' עת ד

אחר כנים. לשימוש בחומרים מסו ויה שבישיזור תעם בשל אעסקינן בסביבה החשופה לזיהור אשכ

בחון את החומרים נת לת המונעת, על מהזהירועקרון ימות את המגשיקות מקיפות, צע בדלב , ישמכן

ולטיפול בו, המפגע ת מוהתעצלת גבלהעולה פ תניוכבחינה זו, ניתן לקבוע תר. על יסוד מהאת לפודש

בר כאך ם, רך השניאות להראות מה עשו ליבוהנטל על המשמנם, א .כן לשיקום הנזקים שנגרמו בגינוו

 ,2005החלו בשנת  הובהצ בקשר לכתם נעשוה. הבדיקות שו לא נעשת אלדבר מפעולוברור כי ה עת

על סקר  התבססו בדיקות אלו לא. שגרתיותת ווהיו בדיקות מצומצמ והןתו, עשור לאחר הופעכ

-מלמעלה  ר מכן, משך תקופה שללאח .נוף ים עשתבמפעל החומרים שבהם נעשה שימוש  רי שלטוהיס

נת דיקות בשהב גם לאחר ביצוע .מתחםהטיהור פעולות לית בחלה כל התקדמות ממשא ל שנים, 15

א ל עד היום סביבתי.ע הל במפגיפות הטא א האיצו המשיבותחומרים המסוכנים, ליתור ה, וא2016

. ןבבכתם הצהוב ובכתם הלמרים המסוכנים החויתר יתור מחקר משלים לא עה, כלהידי נערך, למיטב

, י וטיפול בום המפגע הסביבתותוכנית לצמצא גובשה ום לעד הי סקר היסטורי.ם פורסהיום לא עד 

 י. ביבתהסהפסקת המפגע ם לצעדיכל עד היום לא ננקטו  -ממילא ו

 (.ןלהלשיפורט עוד  כפי) קנז ותצהקבוחברי ל מהגר הפרהה ,תלישיש .160

 לו ןשכ ה,לקבוצ םגרשנ הנזק ןלבי ותיבמשהל ש ןומחדליה ןעשיהמ שר סיבתי ביןק םקיי ,יתורביע .161

צה רי הקבולחבנגרם נזק יה לא ה, חםקע במתם הקרויפול בזיהבט והתרשל ולא, ןחובותיה וילאמ

  .יםולמבקש

 בנזיקין היוצאים, מקרקעיןק בוהמחזיעין קקרשל בעל מ ותיואחרל יב עלהרח וירא ,זהשר הקב .162

 ם.טחמש

י , כלפןרקעירים במקכלפי המבקת רות זהיבם חוביקעין, חקרמב יםוהמחזיק עליםהבפי ההלכה,  לע  .163

קנין וע /08145  א"עמשל ר' ל) ןמהמקרקעי געולים להיפאשר על י עלמאלי כווכלפ עין,רקבמק השכנים

 מי חול כלפיא תשלך כת זו, מצוי בסעיף לחובת זהירו סייג (.(1982) 113( 1)לז פ"ד ,שמש יתיריית בנ. ע

 .הוולעלבצע ירה או עבלעבור ונה לב ובלי כו נס בתוםנכח שלא אם הוכ, אולגבג כמסי רקעיןכנס למקשנ

חזות ל ותרביה ובהט ל היכולתעפי רוב ב-יק הוא עלת מכך שהמחזבעקרקעין נול המחזיק במשחובתו  .164

 צעתמתבפעילות הם מעיובהנלהקטנת סיכונים  ן, וכן לפעולבמקרקעי מוניםטסיכונים ה ועולמנ

 3510/99"א ע; (18.2.2016) לוניה לביטוח בע"מ נ' פברה חמנור 7436/13א "על ' למשר) ןיבמקרקע

ר קני נ' עזציוע 500/82א ע"; 840-843 ,828( 5נה ) דפ" ,בישראל ורהחבשיתופית לת אגד אגודה ולעס נ'

ך נ' ברו 683/77א "; ע141( 1)ד לפ" ,היפגרובנר נ' עיריית ח 343/74ע"א  ;740, 733( 2)מפ"ד , בע"מ

 .((157( 1)לדד פ" ,אביב יפותל רית יע
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 צאיםוהילנזקים  חסבים מיוחדים קין הסדריקודת הנזיבפם עי, מופית זורובת זהיחו עלנוסף  .165

 .המקרקעיןעל כתפיו של בל עה והשכנוראיל הנט את םבירימעשר גם אממקרקעין, 

ל ידי אש ם ענגר קזה שהנוהוכח ב נזק גשה עלשהוובענה בת" בע, העוסק בנזקי אש, קו39ך, סעיף כ .166

ו ש המקרקעין אשהוא תופ ר האש, אובעלהי ה אחראו היא את האשיר בעב אש, וכי הנתבע הקע או

ו ה של האש אורקה לגבי מהיתשלא  הראיהתבע על הנ – ששמהם יצאה האין בעל המיטלטל

 ."הוב עלירשלות שיחתפשטותה, התה

ובענה בת" קובע כי ,תו חיוא אש םשאינ יםכנסומ ריםבדבעוסק ר ואש יל,שנדון לע – 38 בדומה, סעיף .167

מלט דבר נל ידי שו חיה, או עלמעט אש א י דבר מסוכן,דנגרם על ינזק בה שה הוכחו זקנ ה עלשהוגש

תופש הנכס שמתוכו  עליו או הדבר או ממונה לו שלבע הנתבע היה כיוהימלטו, ק בזום נרל לגהעלו

 ".העלירשלות שיחוב התנמלט או ה ןר המסוכדבה לגבי ה שלא היתההראיבע על הנת – רדבה נמלט

 כלפי ןיותאחרעל  תמלמד לא רק, הב ותהמחזיקועין המקרק ותלבע ותהמשיב היות ה,אל בותבנסי .168

 .ןלכתפיה, לותרשי לא הכ והשכנוע י הראיהנטל ר אתהעביל יש בו גם כדילא חברי הקבוצה, א

   זיקיןנדת הפקו קוקה לפיח בההפרת חו. ו.3.ג

 חמישה קהוהחקובה חפרת הה לעוולת ה.חובה חקוק הפרתולת עו אתמקים ודת הנזיקין קלפ 63עיף ס .169

, יזוקל הנש עד לטובתונו קוקהחימכוח חיקוק, מזיק ובה המוטלת על הח ה שליומקות, והם: דסוי

, יטומשפ בדתיי עוסיבת קשר ךתוגרמה לניזוק נזק: ההפרה , עליו המוטלת החובה זיק הפר אתהמ

 קנין נ'וע 145/80 אע"או ר לעניין זה)ן החיקוק. יו התכוואל זקוג הנסוא מה גרםשר נא קהנזאשר כ

 .((1982) 113(, 1, פ"ד לז )ח'וא שמית שית בעצה המקומוהמ

 ומטרדיםם למנוע סיכוניהיא  םשתכליתים ונשה קיקחדברי  ות שלמספר חוב והפר המשיבות .170

חוק "ן: ללה) 2004-שס"דתה ,ופיתהחה ביברת הסיק שמחו םשהופרו ה קוקיםהחי .סביבתיים

חוק " הלן:)ל 1988-ח"תשמה, תייםיבשורות קעת זיהום הים ממחוק מני ,("פיתחוהסביבה הת שמיר

 ,יםהמחוק  ,("ןת הניקיורמיחוק ש"להלן: ) 1984-ד"משהת ,ת הניקיוןרימוק שח, ("זיהום ים ניעתמ

   .בות אלווח לגביעוולה ת היסודו התקיימותט פירוהלן ל. ("םיחוק המ"ן: )להל 1959-י"טתשה

 ה החופיתביבהס שמירת חוק. 1.ו.3.ג

ופית, החסביבה מירת הש חוקהפרת  רדבגהיא  תפיחוסביבה הל ף יםעש נוממתחם ת הזיהוםגת זלי .171

  :תופיהח יבהבהסת רחוק שמיל 2ף עיס, כהגדרתה בפיתהחו הבפגיעה בסבי מהווה אשכן הי

טות פורהמ חת מהפעולותא בות כללר ת,בסביבה החופיאדם לה של פעו –ית" החופעה בסביבה פגי"

ביבה של הס ורבעית או בשימחות הטפתהתה וי ניכר במהלךלשינ הגורמת ( להלן,6( עד )1)סקאות בפ

 :פיתחוה

 ;תחופיה היימות בסביבת המתקויגגיעה במערכות אקולופ   (1)

נות חול בדיועיים, מצוקים טבת ובסלע, במערוידוד ומגות לאה בטביעפג   (2)

 פית;בה החוסבים בלים, המצויינחפך של י שורובאז

 ;ליבשה ושינויוהים  מגע ביןפגיעה בקו ה   (3)
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 י הים;מחול החופי וה עית שלעה הטבנוה בזרימה ובתפגיע   (4)

תם ולרביי םחייי ו בעלא מחומיני צ ליה שמח נזק לאזורי כון אויס גרימת   (5)

 ;יתהחופבסביבה 

סביבה צאים בהנמת, בחוק העתיקום כהגדרתות יקרי מורשת ועתבאת פגיעה   (6)

 החופית;

 1עולה מסעיף ש , כפיההקבוצ ריתובעים וחבה לטובת דהוענ פיתבסביבה החוגיעה ע מפימנלההחובה  .172

 יו: תורלחוק, המפרט את מט

ם לשמרה, לשקמם וורשת שבמוה בעות הטצראווהחופית  ביבההס להגן על  (1)

 בהם; יעהפג במידת האפשרם ולצמצ נועלמיחודיים וכן ים יעל ערככמשאב ב

ר, ולדורות הציבו אתהנולהחופי לתועלת החול חופית ושמור את הסביבה הל  (2)

 ים;באה

ה בהסביל שקיימא  בני לשימושו חבלות לניהול, לפיתועקרונות והג ועלקב  (3)

 .תהחופי

 יעהפגוי ים, מ , זיהוםםימ זיהום תוכםבו, םמפגעי ,דעתהוות ה מחכפי שעול ,נגרמו קוהח רתפין הבג .173

 .הציבור נאתוה גיעה בתועלתרבות פל חוק,העו במטרות שפג ,יתה החופיבבבס

 דר בחוק.וגמת כחופיה יבהסבבפגיעה ל הנתבעותדל חגורם מ בכך .174

 בשתיים ימקורות הים מ  יעת זיהוםמנק חו. 2.ו.3.ג

 אלל םלימהיבשה  הוםזיעל הזרמת איסור  עקוב ם ממקורות יבשתייםמניעת זיהום הי וקלח 2 ףסעי .175

 יתר:ה

פי על  לא, אפיןן בעקיביבמישרין ו מקור יבשתי, ביןת או שפכים מלים פסולאדם  ריםיז לא יטיל ולא"

 לפי סעיף ותקנסרו בתכים שנאשפר לסוגי פסולת או תיהא יינתן ; ובלבד שלאיור ובהתאם לתניתה

 "..(1))א(14

 :רמה ליםיתר הזה ןלמת יםתנאגדיר מ יםיתהים ממקורות יבש זיהום מניעת לתקנות 7יף עס .176

 –שפכים אם  לים של פסולת אוטלה או הזרמה להתיר ה שאיתה רעדוה"

 יה;בתוספת השנים מן המפורט יםרמחים מכילם אינהם    (1)

 כיח, להנחתומגיש הבקשה ה לםניה, אוהשת בתוספ מפורטיםה מרים מןם מכילים חה   (2)

או ולת בפס וליפלטקיימים יותר הב םוביטנולוגיים ההטכ םיהאמצע נו והופעלוי הותקדעתה כ

 ו הזרמתם לים;ם טרם הטלתם אבשפכי

 ".גריחאירוע  ההזרמה בשלאו וע את ההטלה נמרה לסבי יתטכנות ת אפשרימלא קי   (3)

  .המלים ללא היתר הזרמהמתחם ם מימוזר המיםהמז .177
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 ן וי ק שמירת הנקחו. 3.ו.3.ג

 ולת": מונח "פסאת ה ן רחביר באופגדמ קיוןשמירת הנ קלחו 1 ס' .178

 . ".ו אי סדר.יון אאחר העלול לגרום אי נק יירות.. וכן כל דברליפות, נק זון,י משייר בותלר... "

-איון ולקינ-לאירמים וגם ולת מאחר שהוים פסומזהמים, מהכנים ומסו ימיים, שחומרים כאפואר ובר .179

 ביםחשים, ניאורגנ ם מוצריםת, שהקליפומזון ו רישייוחומר, אם  לקאי שבבחינת ודבו)ו ביבהבס רסד

 ק זה(.חוכוח ת מפסול

 ף: יא באופן רחב באותו סעי" מוגדרת גם ההשלכה" .180

 אחר".  כלוך באופןגרם ל או ההשאר יכה, נטישה,, שפקהיות זרברל –השלכה "

 .יןבד כמובנה "הלכשה"סת לגדר כננ עיןמקרקמה ליםעיהמים והררים המזהחומ תפלידברור, כי  .181

 רשות אתולא ילכלך ים... בשות הרבר ... פסולת דםך אלי"לא יש: הנקיון קובע רתשמיחוק ל 2 עיףס .182

 רבים."ה

מזהמים ת של תישגרליפה תמשך של דע המרויהאזו, באשר וק ת חם הוראג ורהפ המשיבות, אפוא הנה .183

ים, כפי ברה תברשות פסולת ה השלכהוומ תביבה החופילסו םהוי התלמ המשיבות ן שלעיקרמהמק

 יל.לעסבר שהו

  יםהמוק ח .4.ו.3.ג

 עהובק ובההח .ותמשיבהחלה גם על ימנע מזיהום מים, חובה הה על כל אדם להבחו ים מטילחוק המ .184

 :פיוהמים על  א לחוק20 בסעיף

ן או רישבמים מים, הויזם ללגרו הלעלוו א יםמ מתהזהמעולה פימנע מכל האדם לייב ח  )א("

 העולאותה פ הם לפניהמים מזור מקואם היה ה מינקא ן; ואין נפמזאחר , מיד או ליןבעקיפ

 ואם לאו.

ם, ם או גזיינוזלים, מוצקי ריםמחו רבתבק או ם לתוך מקור מיםלא ישליך אדם ולא יזרי  )ב( 

 . "בקרבתו ובו א אותםא יניח ול

 כך: א20סעיף ב דרמוג םימ זיהום .185

 כימית, קלית,יסים מבחינה פימקור ם של מים שבמבתכונותיה וינשי –מים"  וםה"זי

 גורם שהמים יהיובית או אחרת, או שינוי הוגית, רדיואקטילריוית, בקטביולוג נולפטית,רגאו

לה  רמטרה אשלת ראויים ואו פחמח, או בצו חיע בולים לפגואות הציבור, או עלירלבים וכנמס

 .ש"מו לשועדנו אמשים משם ה

 קמן:מוגדר כדל וםהזי וגורם .186

-ה, תשכ"הי הבנתכנון ובחוק ה כמשמעותון בניחקלאי, י או ייתמפעל תעש – "יהום"גורם ז

עלתם, מיקומם, הקמתם, הפ ראשה, בורתח ב, מכונה או כלימיתקן, לרבות מיתקן ביו ,1965

   ."יםמ וםלזיה םים לגרולים או עלומם גורש בהו השימוא קתםהחז
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הם פית ולזה החוביבסום ומשם להתמי הלדלוף אל  הןם שבמקרקעימיהמהמזעו מנ לא בותהמשימש .187

 ,ותהמשיבסיכנו  . בכךואיכות מי היםתהום מי הנוי איכות לשי גרמוהם  ,ת היםהחוף וא את

. חמובצו חיבגיעה קשה פ גוע,ו לפוימשיכ ,ופגעהקבוצה ו ן, את בריאות חבריכסל ותכימשומ

  ל העוולה.ד הראשון שסוי, התקיים היםמהום לזי מורג ותבשיהממש

 ות מים מוגדריםמקור מקור מים.ם לילנוזת זרמ, על הא20יף בסע, כאמור וסראום מים יהזחוק  .188

 :הלןכדל

ומקווים  מים זר ארהנהרות, האגמים וש ים,נחל, התנוחוק זה הם המעי "מקורות המים לענין

ם המים נובעיש ןותקנים, בימ וים אסדרון מם וביייעבין טב ,תחתיים ליים וביןיבין עים, של מ

 ."יןומי שופכ קוזמי נית רבוקים, לראו לפיד מדים בהם תמאו עוים רמאו זו

 ומשםמי התהום ל המיםוזחול המים המלניעת חואי מ יהום של מי התהוםהזת שאי מניעמכאן,  .189

     .יםמ תווזלים למקורנרמת זהל ר עאיסוה הפרה של והמהו ,םיישירות ל

לצומח, ולחי  או בוראות הצין לבריכויס עתא מנימים היקורות הות המים במגנה על איכהה מטרת .190

ומניעת  והמבקרים בולמתחם  הסמוך ם לחוףהמגיעיבי האזור ם של תושסיכון בריאותזה  לובכל

 דוהיס םימכאן, כי התקי ם.ילייהמט בורצימהם נהנה  ,פיתהחו בסביבההמצויים כי הטבע עה בעריפג

 ה.לעוולהשני 

י ל פע :ודוק בירה.עשל ה ףוסרה של יסוד נה הפווהמ ,ייםתחת, המים ההתהוםכון של מי הסי עצם .191

קצב  רר, אתבך לבחון או למי תהום, ואין צור לזיהום ר חששיוצבכך שהחומר  שת, דימפור פסיקה

פ : ת"למשלר' ) סויםמ ך שקיים סיכוןכב ידו באלה,א יוצירותו, וכ, תדומרחהחול, את כמות החל

 וכמה על אחת כמה .((4.6.2015)( בע"מ 1995) וקושי שקו' מישראל נ מדינת 57837-06-14)פ"ת( 

לים  יםורמזה סוכנים והרעיליםהחומרים המהירים כי מקור בלעיל מורטו פשמחקרים שננו, כבעניי

 .ותביהמשבמתחם של להזדהם  םיכיממשזדהמו ושהבמי התהום 

  הנומיובאוט ופגיעהותו אדם וחירה  וד: כבודחוק יסח מכו וספותנ לותווע .ח.3ג.

האדם  כבוד  ות תחת חוק יסודהחוסד ויות יסובזכעה לפגי והביא ותמשיבל הש ןליהומחד ןהעשימ .192

 . תורווח םהאדוכרה כחלק מכבוד הה אשר ינומות לאוטוכוהזופש התנועה, ח וחרותו:

  יהובה רא יבזכות לסהו הוענש התחופבעה יפג  .1.ח.3ד.

שר נ'  ר חורבאולי 5016/96 צ"בגבון ליהעט משפכפי שקבע בית ה כות יסודהוא ז נועההתחופש  .193

 "(:בין חורעני)להלן: " 53, 1( 4)"ד נאפ, ואחריםרה חבוהת

מיה ומובהק לאוטונ יטויהיא בהן, ת מדינתו ומחוצה לבגבולו הפרט לנוע באופן חופשי כותו שלז"

, רטפ כל יתוח אישיותו שלבדבר פ -כבוד האדם הנגזר מ -י תהחוק ןוקרי. העיפרטה הרצוןשל 

נועה היא ביטוי להגנה פש התותית על חחוקה הההגנ נועה. אכן,התאת חופש  ובול בחכול

ין  ן חורדם במהיותו של א נגזרתל אדם שת בישראל לחירות. זכות התנועה ת הניתנהחוקתי

  ".תיקרטמוינה דינה כמדדמאופייה של המו
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 ,םיים ראויייבתם סבנאיבתם ייחול ות סביבה ראויהפרט לאיכהזכות של ה ענייננובה תאו מהילמש .194

הזכות לכבוד האדם,  כמוד, י היסואם כזכות הנגזרת מחוק ת וביןות עצמאיכזכאם בין  הוכרה אשר

 ' יטו ואחוו טיהנ' אלעופה הת רשות שדות 683/13 עע"ם) ייןוהחיים והזכות לקנהגוף  תהזכות לשלמו

", הסביבה ותודיני איכדם ת האויוזכי ינן דבי המפגש שראל: ביבתי בייש, "צדק ספדניאל  ;(3.9.15)

כזכות אדם במשפט  ראויה סביבה  לאיכותשני,  "הזכות  (; יובל)תשס"ה 911ז',  שלומממשפט 

 ו((.")תשס 297, ו' משפטה", מיוהבינלא

בגין  צוילפייעה בתבשעסק  (29.2.2016) מ"בע ייההרצלמי  'ץ נוביעקובדב י 29117-03-13א( ")ת צ"תב .195

ב' השופטת כ, יםעקב זיהום מ יםהות בורוחצים לש םל גולשיש ולתםר יכחוסב קם ענגרש הנזק

בה ריה יחיו בסבית שחבוניינעאם היא משהחברה צריכת לשאת בו  למחירה התייחס גונןאגמון

 בריאה:

ינת המעוני אויה יש מחיר וחברהבה רת לסביום לזכג יר כלומיתן נים אלו פראפרזה על דברב"

 ייההרצלי על תושביהיה ם גם א זה. על כן, רלשאת במחיכה יה צרויראה ביבבס בריה יחיושח

גם  וחופיו, כמוהים  מישבשמירה על כי הפנמת החשיבות  ת, נראהק מהעלובעקיפין לשאת בחל

כאמור. תגובת חיר מיאה בשצדיקה נמ ,ויופולח םויות בים ליהנות מפעילושבישל התתם זכו

ושה( שלמיים לו לשחות יוכם אם לא יכלו קרה לא יהפ)ל גרםל בנזק שנה עצמה והזלזוהמשיב

ם ההגנה על זכות האדם לחיות ה כמו גל הסביבדה שהחשיבות בשמירה עהמעי היא היא

 "פנמו.ויה, טרם הובה ראביבס

ם הכת אזורי כניסה למים בנהרה מפעצמו פרסם אזבריאות משרד ה 2017החל משנת  עיל,כמפורט ל .196

ולת יכמסוכן, פוגע בא ניו שהוושברור על פ , בעל ריח חריף,וםיהזע ירת מפגהצהוב. ממילא, עצם יצ

 להשתמש בחוף ובים בסמוך לו.

בבריאות עה פגי הסביבה אלא גםו בי הטבעבמשא גיעהפ ה לא רקה החופית משמעגיעה בסביבהפ .197

בי במשא ושימש ולעשות ופיתה החהסביביהנות מל בוריצהת וזכב עהונה, פגיסיכצער מולבור הצי

פגיעה , כמפורט לעילית החופיבה הסב שמירתר בחוק ת, בין היגנתעוזכות אשר מ ,יבהסבהו עהטב

מו הזכות ור כיסוד של הציב תובזכויה יעפגובע, ט במשאבי ושם לעשות שימדורות הבאייכולת של הב

  . וראויה ריאהה בלסביב

  יהמפגיעה באוטונו -בכבוד  יעהפג .2.ח.3.ג

 וההו, ומתווחירום ד האדכבויסוד:  לחוק 4סה תחת סעיף כחוה קסירה בפוכה נומיהאוטול תזכוה .198

 האדם. ד כבוחלק מהותי מ

שיכולתם בכך  געו המבקשיםפנ, יםם המצורפצהיריבתים וכן בקשם של המריהבבד ראותלתן שני כפי .199

מרים חו המכיליםמים ך בנאלצו להשתכש, והם פגענימיים ם והת החופייהמערכ ירותת משילהינו

   צונם.לא ברשומסוכנים,  יםלעיימיים רכ

 כי נאורכתוארה אז( )טת פהשוכב'  הבעק ,(2003) 673 (4פ"ד נז) ,ובה נ' תופיקתנ 1338/97"א עב .200

 צוי. ילת פיע המקנהזו ככ קיפט הנזיכרת במשומוטונומיה עה באהפגי
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  ס ' הי בי נצן ב 4576/08ע"א העליון בהמשפט פסיקת בית  אורלוקף ה תנמקבלת מש וזמסקנה  .201

צמה, בפני ע פיצוי כבת עמודאף יכולה ל יהנומיעה באוטוגי הפיבלין כר טהשופכב' שם פסק (, 7.7.2011)

עצם  בוה עלמקרה זה פיצוי גב סק, ואף פנומיהטואות הפגיעה בבעקבוק נוסף נז צר כלם לא נוגם א

 יל.קי הרגלפיצוי הנזיסף ומיה, בנואוטונה ביעגהפ

  כימותם ודרך יםהנזקסוגי . ד

גריעת שירותים אקולוגיים,   פיצוי בגין, מיהטונו פגיעה באו סעדים כספיים: פיצוי בגין .1.ד

 שיקוםהבגין עלויות ופיצוי סביבתי 

 שנדרהמשפט  אין ביתן בבקשת האישור וב הדישלסוקה, בהפ להלכההתאם ב יל,לע טשפורי פכ .202

הנזק ניתן  י, והאםרואק, ברף לכזנמו של קיו וכחהאלה האם שק לא רהנזק, אלות מית כלשאל

 י. רף הלכאורבת, לכימו

ת ימולכ םיתנינ אלו וני, וכי נזקיםממ לאנזק ספק שנגרם יכול להיות  כחי לאוהנרה מקשיפורט, ב פיכ .203

 . מות הנזק(כי לסוגיתם נטייורלב 1 היבי המשנים המוחזקים בידהנתו ואשיפת מלר ח)חלקם, לאח

 :קיןהנזית לפקוד 2 סעיףוגדרים גם הם כנזק על פי מ הוחבדן רוווחות ואדן נבואי תחילה, כ רכינז .204

  בדן כל או הם,מר וטוב, או חיס-שם ואוחה גופנית כס, נוחות, רודן נבויים, אן חובדא - "'נזק'

 .ה"באל יםוצאאו חיסור כי

את הכתם הצהוב,  ביםהחומרים המרכים, מיה שותניים של רדיקה הראשוכפי שעולה ממצאי הב .205

". ם ביםרוחצים לציבור בעיקר לנימסוכ להיות עילים ועשוייםם לפחות רקחלב[]" , הם:כבר זוהוש

 כי יתבררוהכתם הלבן, צהוב תם הת הכיון החומרים המרכיבים אן להניח, כי לאחר השלמת אפנית

לא יכניס מרצונו דם שא בחומריםי שמדובר דאוו .תילות שונולי רמות רעכוללים חומרים רבים בעאלו 

 ופו.ך גלתו

ומרים המסוכנים לחחשיפה ל ותיות שכות הבריאשלהית בת אפשרכח שונונונוכחי, הליך ההגרת מסב .206

מיה ונבאוטוה יעפגל ש ממוני מסוגהלא  זקבנ רק על חברי הקבוצה, יתמקדו המבקשים האמורים

אם בדרך של בליעה ובין אם ן יהחופית והימית, בה יבבסבם המסוכניה לחומרים החשיפם בשל רהנג

 .עורשל החומרים עם המגע ל בדרך ש

חברי של כל אחד מטונומיה ה באומהפגיע שנגרם יעור הנזקמתבקש לקבוע את שמשפט ה , ביתעמשמ .207

הליך ולא יהיה ב) ת פרטניותיעורו לתבתם יוווך שהנזקים הבריאותיינא, תאומדך הרצה, על דהקבו

 .אליהם(ר קשבין להוות מעשה בית די כדחי וכהנ

רף , יעמוד תבריאותיכל השפעה אין לו ש מזוןרכיב בת של צריכ י במקרהבע כנקסיקה פב, ת זורבמסג .208

 "ל נ' י זי המנוח תופיק ראביורש 1372/95 "א("א )תת) ₪ 250-על כונומיה יעה באוטפגן הבגיצוי הפי

-25857 "מת לדוגמא םגו אור (7.10.08) ע"מב אלישרב חקלאית יווק תוצרתשיתופי לשז מרכתנובה 

 מטל בע"ימוי נ' כסאלפ 24822-12-10ת"צ ; (21.10.13, )אח'נהריה ו עיריית ' נ'חאר וסע 06-12

(29.12.2013).)  
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 ם:רמטריספר פלמ, בשים לב בוההגצד על היה מונבאוטו פגיעהבר ב, מדוונננייבע .209

 בענייןתי )כמו אויבר ינם מציבים סיכוןשא, בכך-הים של מאינה לחומרי החשיפה כ ,דההעוב .א

אשר  ,נפץדברה וחומרי רי המו לתעשיית חוימששש ,םליורעי םמסוכני יםמרחואלא ב (,התנוב

 הם רעילים ין אםידוע עדילגבי חלקם לא , אשר ותכות רפואילגרום להשל עלול מגע איתם

 ;טווח הרחוקיכון לסורמים הם ג ד הבריאותת משראשר לעמדו

 תיבסבימפגע בא , אלבלר ומוגרק זמן קצלפ משךשנ חד פעמיאירוע לא מדובר ב כי, העובדה .ב

 ;בותם רך שניורמתמשך, שאור ויהום חמז

 געמפבת מטפלו ינןרגליים ואגוררות  בותניין זה, המשיבות בעת רפניוחרף  י, כבדהועה .ג

 ;תיבהסבי

ל , לטיפושלהןשת פורמ יתת חוזחייבוהתמפרות  כוון,ין ובכוונת מודעות ביבשיהמ כיעובדה, ה .ד

 תי.במפגע הסביב

י נממולא ה הפיצויום סכדת עמדיק את הצם, מבהצטבר ודאיוובכשלעצמו, אלה ם טריפרמכל אחד מ .210

ד אח כלממוני לק לא זגין נצוי בו את הפימידמבקשים יען תנובה, והה שנפסק בענייבוה מזר געל שיעו

 .₪ 2,500 ת, בסך שלוצוהקבחברי מ

 שוואה. בהיםתושב 95,000-כ הרצלייהב - ף והיםתמשים בשירותי החומשה רם שלמספבאשר ל

והמידע  רחקהמ מרכז דוחב, כפי שמפורט מהדוגודל  עלות סדררשויות בים בפרים בחוהמבקמספר ל

 נופשים בין הרצלייה ריך כי בחופיתן להעני ,2017משנת  ישראלה בחופי הצלשל הכנסת בנושא שירותי 

 16%ים המהוום זיכרם מופיחו השבעעל שים הפרו ,עונת רחצה מידי נופשים ני מיליוןלש מיליון

שירותי ההצלה בחופי  "ר אילה אליהוד) זתאינה מוכרמרצועת החוף ש 84%עוד חוף, וצועת הרמ

  .(2017ר ומידע, חקנסת, מרכז מ)הכ 16 לישרא

 הובם הצמופיע הכת הם)שב וחוף השרוןנוף ים, , אפולוניהשל חופי טע במקכי  משמע, ניתן להניח .211

יע ם מבין החופים שבהם מופ)בשים לב לכך ששניי הנופשיםמ יתשביעלכל הפחות כ( נופשים לסירוגין

נוף ים הוא  שחוףלכך ב ובשים ל להםצפון מלישי מצוי הש כרזים, והחוףם חופים מווב ההצה םהכת

צפון יועד לכלבים הוא מם, כשהאזור המהגיע עם כלבייכולים ל הרצלייהשבי יו תוהחוף היחיד אל

 נופשים. 142,000-285,000-קרי, כ (.כרזלחוף המו

 "ר אילה אליהוד :הכנסת לדע שקר והמיז המחדוח מרכ תוךמעמודים רלוונטיים : 12ח נספ

 .(2017נסת, מרכז מחקר ומידע, )הכ לופי ישראשירותי ההצלה בח

ם אחרים. כך, ריקחו שמצאוונים נסת דומים לנתכקר של הסמכי מרכז המחלים ממאלו העוים נתונ .212

ורים ביקליון ימ 55-ה מוכרזים, שקלטו כופי רחצח 109היו  2010בשנת  אל, בישרוטל פישלר"פ דוח ע

-שם הפישוט מדובר בכר העונתי, אך לכן הפיזוהחופים רבה וונות בין של תיירים ותושבים. הש בשנה

 מוצע ליום.מבקרים לחוף מ 1,380-כוקורים ליום ממוצע, אלף בי 150
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פישלר וד. טל. צלול.  . ע.שראל עקב זיהוםיב הרחצה חופי לית של סגירתכהערכה כל: 22 פחנס

2011. 

ף בודד לתת י היה חושלר וטל, צפושל פיקרם חצה שמשכה שישה חודשים, על פי מחת רבעונ משמע, .213

 ם. שיפנו 248,000-כותים לשיר

 וי באשרלל הג, רב הנסתר עבהוהצהנוגע לכתם  מלוא המידע נחשףובטרם  ,לב הנוכחיבששר זה, בהק .214

ו כתם הצהוב אינה אשרגם כהם נוכחים באזור החוף אם הלה לשא –שבו, ובהתאמה  יםהחומר לטיב

 . הםשלנביעה ידוע מה אזור המתאימות, לא  בדיקות שלא נערכו. בדומה, מןגלוי לעי

ונעת, ראוי לקבוע כי כל זהירות המהמסוכנים, בהתאם לעקרון הכי בהעדר תיעוד של החומרים מובן,  .215

עד הכתם תוז אמ ל שנהבכ –, וזאת ום זכאי לפיצויבתקופת הזיהבה החופית ביים ולסמי שנחשף למי ה

להרחיב את ההתייחסות לסוגיה זו צמם את הזכות המבקשים שומרים לע .1998-הצהוב לראשונה, ב

  .יהםדלפו לים, ומאפיינר גילוי החומרים שאחל

חברי ומ יםהמבקשמ הנמנע בריאות,משרד ה , עם פרסום אזהרת2017משנת  החלר, בהמשך לאמו .216

של  מדויקבהקשר זה, כימות גם  שסמוך לו. םיהם בחוף ובמתחעשות שימוש לוצה האפשרות בהק

התאם אבישר, ובפרופ' ות דעת ה מחוכעול ינציין, כיינו בהליך העיקרי. ענירותי החוף השווי של ש

יום דולר ל 23 עלעומד , חקרלמבהתאם  י של יום נופש בחוף,ו הכלכלשוויל, לר וטפישלמחקרם של 

 .(₪ 82-)כ שנופ

 עדים שבהםרק במוגריעת השימוש נעשתה יח כי וננ מחמירות ביותר, ותנחם יאומצו האפילו אמע, שמ .217

 פחות שבועיים מידי כל עונת רחצה.לר על במדו, ם הצהוב היה גלוי לעיןהכת

 . תיגאקולובמערכת הם עת גרים מסוכנים לים פוגחומ טתפליאת, לצד ז .218

מליוני  601.1 -מיות בירותי המערכות היש מעריך אתיות מערכות האקולוגם של הערכת הייינהב דוח .219

 או)ר (ביבשהוישראל בים  המערכות האקולוגיות של₪ לשנה לכלל  דמיליאר 7 -תוך כמלשנה ) שקלים

 (. 4(2015ביניים )דו"ח  לאומיתהערכה  –ורווחת האדם  מערכות אקולוגיות הערכת מצב הטבע, המארג

ויסות ושירותי ה םובתחל שראבי ט מחקריםשל מיעוזו לוקה בחסר ב רכהכי הע םהדוח מצייני תביכו

שמקובל ברחבי   Costanzaשל ומחקר .ערכים גלובלים לך בהסתמכות ענולד הצורכן,  והפנאי. על

ר עבו קרניר ב שלולוגית שימש כבסיס לעבודתו כת האקערכת שירותי המערההעולם כגישה ל

ותי רשיכלל  רכועהו זה חישובי פ-על. שראליות ביהמערכות האקולוג שירותיכת הערהחישובים ל

 Costanza Et Al. "Changes in the)ראו  שנהבמיליארד ₪  122 -בישראל בכרכות האקולוגיות מעה

Global Value of Ecosystem Services" GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE 26, 152-158 

  (., בהתאמה-ו (2014)

כי  צפוני,קן התפלה ע להקמת מתבנוג נושנתדעת כלכלית  בחוות כיםמעריודהן פן ספציפי, בקר באו .220

 ם לשנה.לדונ₪  9,013בישראל הוא  תמיגית הישווי שירותי המערכת האקולו

 
4 -t_file/Iport_repororg.il/sites/default/files/media/file/report/field_rehttps://www.hamaarag.

NEA_interim_report_5.2017.pdf 

https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/I-NEA_interim_report_5.2017.pdf
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/I-NEA_interim_report_5.2017.pdf
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: 90 /תתלל אשר מטה אזורית עצהמו לש להשגות 01 נספחך מתו עמודים רלוונטיים: 32ספח נ

 רפברוא, הגטאות לוחמי בוץקי עבור ןהוכ, צפוני התפלה מתקן תמהקל בנוגע כלכלית דעת חוות

2015. 

 .2017ג, המארהאקולוגיות,  ת המערכותדוח הביניים של הערכעמודים רלוונטיים מ: 42נספח 

גילו את טיב החומרים טרם  , מאחר שהמשיבותבמקרה הנוכחיאבישר,  פרופ' עתד תבחווורט כמפ .221

 ן,בהכתם הצהוב והכתם הלמקורות מקיף באשר לחקר מ עבוצם תם הצהוב, וטרים את הכשמרכיב

ומרים ן הזרמת החגיכת הימית ברותי המערת שיעור הפגיעה בשין לאמוד אלא נית תם, ממילא,שירופ

ביבה האקולוגי לסהנזק  רשיעואלו, ניתן יהיה לאמוד את ות מיפוי עולצוע פיבחר לא. האמורים לים

  .האמורהל הפגיעה לי שהשווי הכלכאת  לכמת, ייקרהעבמסגרת ההליך בהתאמה, הימית, ו

ומדנא על א ים מבוססיםעים סביבתיגכת נזקים במפלהער שמקובליםדלים ומנציין כי ה ,ר זהקשהב .222

בלת בפסיקה דרך זו היא הדרך המקוביבתי. הס געי מהמפפרטנוק זל ניק הממוצע לכסודה הנזביש

היחסי  את חלקו ההקבוצ יאחד מחבר ללכ חסיש לי ממילא,יבתי. בספגע ן מק בגישיעור נזלהערכת 

   רפי.מצהבנזק 

  השע יוצוו הצהרתי סעד .2 .ד

 ןמהמקרקעיום הזי עהחובה למנו יבותעל המשר כי ילהצה יצוי,ד הפלצ ,הנכבד מתבקש המשפט יתב .223

 . עלותןבבש

 :בדכהנ פטמשהת יתבקש בי ו,ת זבמסגר .צווי עשהליתן סעד של ט הנכבד שפמתבקש בית המכמו כן,  .224

החומרים המצויים  רת שלוזה חבדיקל ע ןכמ ראחביצוע סקר היסטורי ולרה על ליתן צו המו .א

 נים קצרים.ת זמסיכונים בלוחוהסקר ו ריקר ההיסטוהסוב על יסוד בכתם הלבן ובכתם הצה

במסגרת  , שתוגשםלי פיםהדולי התהום של מ יהוםהז מניעתל תוכנית הכנתליתן צו המורה על  .ב

ת ראוהו לתתו ,ורמכא יתלקביעת תוכנעמו מחה מטמו ות על מינוילהוראו  ,רייקהעההליך 

  מה.שוייל

 .. לעיל1.דבפרק רט , כמפושיקוםת הכל עלויובלשאת  ותמשיבה זאת, תוך חיוב .225

  וגיתצענה ייתוב אישורל תקיימות התנאיםה ה.

שפט  מבדה או וע ללות ש ת שאמעוררהתובענה : תובענות ייצוגיות לחוק ( 1א()) 8ף סעי. 1.ה

  ובת לט ובענהתו בעה שהן יוכראפשרות סביר ל חברי הקבוצה, וישת לכל פומשותה

 הקבוצה 

 היסודש שדי בכך ה,הינ ה,בדל עוט ושמשותפות של משפ ותלבשאצורך לוגע ל הנכב ,יקההפס דתעמ .226

 קזב ני נ'ברז 1977/97: ע"א ראוה )תנאי ז מלאדיינות, בכדי לתותי בהמרכיב מה וההמשותף מהו

, פ"ד טיכררי מש נ'ש 8332/96רע"א  ;612, בעמ' 584( 4, פ"ד נה)בע"משורת תקית לישראלההחברה 
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א ע" (.2012) 12 מוסיע יםרחמ מ נ'ברה לביטוח בע"חס קפניה 2128/09 רע"א ;296, 276( 5נה)

ניק נ' רז 6887/03 ע"א; (28.05.2012) 35 'ס, נט בע"ממולים בע"מ נ' אלסיות תגרנק ''גדיש" 2718/09

 .(20.07.2010) 27-25ס' , יםדעובפית להתיישבות וית שיתאגודה ארצי תופניר שי

 ןה -( עהמכרי ובןרצער, ש להכריע בהן )למהשאלות שי כלב שבו ת למצסיקלא דוגמה זו היא הענתוב .227

 .משותפות

 הליכיםל גי, ולאיצוי יךהלל בהקתה מוביבתי, היא דוגמס עין מפגבגפגע, רם מוג דנג תביעה .228

 ים פי פרטא כלור ולציבלפי הדרה, כת, בהגעבוצי הוא עוולה המתהסביב . המפגעםיאלאינדיבידו

 ור וכלפיבהצילל לפי ככתו חי פרט אחד, משותפת להוכביבתי כלפהסהמפגע  הוכחת, יינוו. דהבבודדים 

ין הפרטים ב (, זהותיותפטמשה הןות ובדתית בהליך )הן העורורהמתעו ותוהשאל, צהובקהרי יתר חב

 . (קבוצההחברי פרטים הק מזק שונה בין חלנהיקף ה)גם אם  הוצבכל קב

י ר, ההקבוצהתוכרע לטובת  שהתובענה ה"ות סביר"אפשרת קיימלפיו  עיף זה,סב ב השנילרכיאשר  .229

ל נטשהתוך , יהוראיותי התביעה ויכסי את דקפט בוהמש תיב ות,ייצוגי בתובענות כי היאהלכה הש

 או:ררה )לכאו( את נזקזלל ילת תביעה )ובכעהוכחת ה, הוא בזב המבקש, בשל-התובעי על כתפ וטלהמ

 רע"א (;1997) 330-328, 312 (2)"ד נא, פ"מה בעריב יותו תעשפע"מ נ' טמבשת וק מגן 2967/95ע"א 

מחשבה  קו ישראל נ'דינת מ 729/04א רע" (;2000) 588-587 ,577( 2)נד, פ"ד ברשץ' זילטצת נ 4474/97

 .((26.4.2010) בע"מ

 בפני ם גבוהומחסה צריכה להציב נגית איהייצוה ענובשלב אישורה של התב לכאוריתה ההבחינ .230

 ,צדדיםהמים בין המידע המובנים הקיירי פעת זה אענין לבחשבון  יאיש להבם. ייצוגיי תובעים

צפוי מתכות  תחברנ' בע"מ ח טובימגדל חברה ל 3489/09רע"א בע )הנת ובתלט ך כללרבד םהפועלי

  .((11.4.13) ע"מולון בבק זעמ

ל. כוידוע לברור  הנזק בה, בתביעה מבוססת, אשרנן קיעסכי  לעיל, בהרחבה רסבום, הומק למכ .231

של  סגרתבמק קום לבררם רמ הלו אם הי, אפימילאמו ,שיםין המעידה בגקפ תריואח משיבהל

בר "הד של קרהבה, משמדובר במיפי המשעל כתל וטמ כחה, בהתאם לדין,הושנטל ה הרילנות, רש

 38 סעיףמעו בשל "דבר מסוכן" כמשרה ובמקקין הנזי תלפקוד 41ף ו בסעישמעכמ מו"ר בעד עצמדב

 . ןיקיזקודת הנלפ

, הביבסבנזקי  וליםהמעואת  דא ולהעמיד וןגתביעות כלאשר ברת וגת למיגמה עוכת, במנתמ זו יעהתב .232

 בתחום.ומחים ע המע של אנשי מקצווות דעת וסיובחת למעשיהם, וכן נתמכ יםאחרא

 בפרט  ,זאת. הקבוצהרי תוכרע לטובת חב זו יעהי תבכ רהיסבת וימת אפשרקיע, כי קבוכדי ל י בכך,ד .233

ים, ו אנו מצויזה ב מידבשלב מק בירותת הסחכהות לראייתירישה ההד תא תצמומצמה תלכוהנוכח הל

 רט לעיל.כמפו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202718/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202718/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202718/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202718/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206887/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206887/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20729/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20729/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203489/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203489/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203489/09
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  קת במחלו להכרעה גנת רך היעילה וההוה ייצוגית היא הדענוב( לחוק: ת2)א()8 סעיף . 2.ה

 ות העניין בנסיב

 נהעתוב בית לנהלן למעטאפקטירך ות אשר אין כל דביעהת מסוגיא ה יתכחותביעה הנשהנדמה  .234

 .ותגינות יצותובע חוק קקנחזו  למטרה בדיוקכי ו, תוגייצ

היא  מהםאחד דואלית בכל אחת ובידישר הפגיעה האינא נפגעים,של בה מאוד ה רחקבוצעל  מדובר כך, .235

  .תריובא גדולה היה להם ברת שנגרמה המצטיעאך הפג, חסיתינה קט

קבוצה הלחברי ם יזקנל תויבמשהות ישותפת בדבר אחראלה מש המעל התובענהיל, לע ויןשצי כפ .236

יצוגית. בהקשר זה, הגם יר כתובענה ברלהת היא מהתאיכך משומ צלייההרחופי הים הצפוניים בול

 ותםולפצ, נפגעיםב הפרטניתעה ך לבחון את הפגיד לצורתייאו בענזק יבאשי הפשר כי חלק מרשא

 כדי הבין א ישינזק האהל שם וימיסמ יבטיםהבימת מסוה הרי שעצם השונות עה בהם,פגיבהתאם ל

 74-69 ' פסב, פריניר עניין)ראו ת צוגייה נבעתו רך שלר בדבירולהתאמת התובענה ת אליע על ששפלה

 צר(.פט מלק דינו של השופסל

קבוצה לא ה חברי תנת כי רובות נוהדעיל והוא ,תן אחידוה המתעוררות בתובענאלות ההשו ואילה .237

 צו למתן בהליךא ול ,ם שגרמהקיהנזגין ב צוייפ תלא בתביע ,ותבהמשי דכנג יםישאי יםיכלהנקטו ביי

ה התובענה של דברים זה אישור בשבמצ)תביעות אזרחיות(, הרי  תייםבים סבגעיפמ עתק למניוהח לפי

מ "תוהשווה )ר'  הקבוצהחד מחברי אל של כ תכאולערה שזכות הגיש גית, יביא למימוייצו ענהכתוב

 (.(21.10.13) יהיריית נהרי' ענסער   25857-06-12 '()חי

 וןמנגנ יוצרותהן ששיבות רבה, בכך ח עלותן בה, בהת הסביכואיחום בת עות ייצוגיותביתלכך,  ברמע .238

ון אגמר ד" שופטתה' בכ, לורט לעישפכפי ביבתיים. עים סמפגביבה ויכות סיני אאכיפה אזרחית בעני

 ו עותבאמצש ,פהכיהא רתבשרש בחשוו סףונ כלי ותומה נילפש רישוהא בקשות" קבעה, כינן כבר גו

 לכך  ומביא הסביבה איכות על השמירב תורשה על פיעמש הבסביה יכותלא מודעותה לבע האזרח

 געיםמפ חכלנו עיניהם ויעצמ ולא יבתיהסב רהקשב ריותאח צמםע על ייטלו פים ציבורייםגוש

 וארכן  ;("רוחצ פרשת" :לןהל) (316.1.1) יהודהר או ייתחצור נ' עיר 09-12-38647צ " )ת"ייםבתסבי

אל המשרד להגנת הסביבה רשנת ימדי נ'מ ים בע"ונכסוח תפי –ל נמלי ישראת רחב 8487/11"פ רע

(23.10.12.))   

 כך: ,צורח פרשתסגרת נן במגו אגמון השופטתכב'  הסבירהעוד  .239

 תתובענו תבהגש ותררתעומה בעיות פותרת ביבההס יכותא של קשרבה יתייצוגה נהעתוב"ה

 הזיהום בין תידהעוב יהסיבת קשרה אהי יקריתהעו האשונרה. היבסב ייניבענ יותנפרט

 . בהם.. לעמוד קשה שליחיד, משאבים בתמחיי הנזק ארע כיצד השאלה תנבחי ...קנזל

 משום הן ,תדינותהה ותלויע גללב הן ,עיםבתו נםאי יםרב םשניזוקי היא וספתנ העייב

 רמיםנג יםמשני םזקינ רק כאשר, בהסביל נהושוברא אשרב מיםגרנ יםקזנ שלעיתים

 ... יםספציפי יםוקזלני
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 םוהמפעלי הרשויות את בייומח אזרחית-סביבתית אכיפה רשמאפ גיתויצי תביעה של יהכל

 לש דמיתיהת זקהנ ורלא מתעצם גם הכוח. ציבורה ולמ הנפגעים למו רהישיו ישיתא ריותלאח

 השקעלה השיודר רותי דוקה וחפיק עותצמבא, יותוהרש לש ותנלוה והפעילות החברות

 ."תביעהמה הוצאתכ ותיםהעיו יקוןבת משמעותית

של  דרךב זו,תביעה לה של ניהו את די בהם כדי להצדיקו ,כתבו כאילו, לענייננו אנונ אלה,ים רדב .240

 ית.יצוגי תביעה

  י כלל חבר  ינם שלי ענכי  ים יסוד סביר להניחחוק: קיל (5))א( 8-ו (4)א()8יף עס. 3.ה

 ום לב בתו תהולמ ךבדרל והנג וי ייוצצה ובהק

 נכוניםואלו  לו. אתמלך הובדרה קבוצם של כלל חברי היניענגו וינהלו את כוחם ייצהמבקשים ובאי  .241

היא ובענה זו ת תבהגש הה, והטרחצבונה של הקלייצג את עניית על מנים ע משאבלהשקי וגליםומס

 .(22.11.2012) 19, בפס' עמק חפר תיזורהאי צהוענ' המ נסלראי 4303/12ם "בר למשל )ראו ךה לכראי

ועצת עיריית מ רחב ,ם להגנה על הים והחופיםצלול, אשר פועלת במשך שני המבקשים הם עמותת .242

ואזרחים  ןלבהצהוב ובכתם ה תםל בככות לטיפוושנים ארפועל מזה יונתן יעקובוביץ, ה, הירצליה

, העל הסביב לשמירה מחויבים הםו חייהםבהווה חלק מהותי שהים מתה, ביבוס הרצלייהמ ספים,נו

 םשהות עתב סבלו מתופעות לוואי ,בים תמי הזיהוםשל כ פגע הסביבתיאשר נחשפו במישרין למו

 .אזור באותו יםבחוף ובת שימוש ולעש נגרעה מהם האפשרות המזוהם ו/אובאזור 

 רהשוות רבל, וגייםייצרבות יים, לזרחהליכים א לש מוצלחניהול ון רב בניסי יםבאי כוח המבקשל .243

ם, על גישת מייצבקהמ כוח באיך, מכ יתרהים. יתביבים סגעפמשר לבק ייםוגייצים הליכשל  כהארו

  .המשפטית טב במטריהים הם בקיאיוהבה, גוני סבי, אררהשגדרך 

 שכןם לב, בתוג וינוהל ציווצה ירי הקבכלל חב למעלה מכך, כי עניינם שלואף  סביר להניח,וד קיים יס .244

נת כווה מינאו, במעלה נהשות ראוריבת ציבויחש בעלת, יתרצינית ויתה אמעילעל  סתסבובענה מהתו

 צה.חברי הקבו כללסים של האינטרישבת עם מתי נהאיי, שת כלשהמטרה אישיג השיל

 םרקוהמע ום הטברם ושיק, תיקון העוול שנגת הדיןלאכיפשאיפה כנה  על נה מבוססתעהתוב .245

 ןהידלמחיה ומעשמצאה תוכים ם ישירקיו נזשספגם זוקיהניצוי פיו, אנושותגע שנפ יחודי,הי האקולוגי

 .ותבישל המש

 ניתועניי מיתוקת מסמכו. ו

ית המשפט בב תשמוגהיא  ןלכשלום ומשפט בית שה ביתן להגכום הנלה על הסעה עויבהת וםכס .246

 בשים לב כיברור אך  ,תיצוהנזק הקב היקףאת מדויקת בצורה ניתן בשלב זה לכמת  לא .המחוזי

   ₪.ון ילימ 2.5על  ולהוא עה ,ירועומרת האחל

 טהמשפית בתונה לת נמיוקסמכות המ, ומשכך ההרצלייהבם מצוייל עעין והמפרקקהמ ,רועהאי .247

 . כבדהנ
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 סוף דבר 

 הובענתהשר את לא, ות כמבוקש בפתח הדבריםכבד להורהנ ת המשפטש בימתבק עיל,ל וראור האמל .248

 ה.ברי הקבוצח בתלטוים חר מכן ליתן סעדאול, יתבענה ייצוגוכת

 אף ורפיםומחים המצמ דעתוות וח לבקשה םרפיהמצו ,םבקשיהמ עםם מטיהירצבתתמכת נ שההבק .249

  .םה

 בקשה זו.יעתר ללהק ומן הצד ן הדיןמ .250
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