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נכבד בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בקשר למפגע  יש לבית המשפט ההמבקשים מתכבדים להג

החמור הנגהסביבתי  מזליג,  זיהום  רם  המשיבת  ממקרקעי  במתמשכת  תעשה  יות  מתחם 

 כו.  בע קטרוכימיותאל

הום, לחוף הים,  למי התלקרקע,    הגיע  יהום שמקורו במקרקעי המשיבותז המיד,  כפי שיפורט  

   בצומח.סביבה, בחי ולצמחיה ולדגה. הוא פוגע ב

תנהלותן  החצנת העלויות על הציבור אינה טורדת את מנוחתן. ה  אדישות.   –ת  אלא שהמשיבו

 קיימת(.  לא  –מפגע איטית )שלא לאמר למול ה

הפרדיגמ  המקרה  לקבועזהו  יש  בו  להמשלם"  –הם  המז "  –  טי  יכול  אינו  מקרקעין  בעל  פוך  . 

 והסביבה.  ל הציבור ע , תוך הטלת העלויות אזורילמקור זיהום 

 בד כדלקמן: המשפט הנכ ביתבמסגרת בקשה זו, יתבקש 

התובענ .א את  הי לאשר  המיצוג ה  לבקשהצית  כ   ורפת  ( "התובענה"  –)להלן    א'נספח  זו 

"חוק   –לן  )לה  2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"וראות  והבהתאם ל כתובענה ייצוגית,  

ייצוגיותובענ הנ"החוק""  או "  תות  המשפט  שבית  שינוי  ובכל  יחל (  עליוכבד  ביחס    יט 

   לבקשה.

גע קשר למפתביעה ב":  עהקוב   חוק,ל  יההשני  לתוספת  6פרט    של   דרו גב  נכנסת   זו   בקשה

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

 ."סביבתיים עיםבחוק למניעת מפג

סעיף  וע  לקב .ב וסעיף  )10לפי  כי  )14א(  לחוק  הייצוגית  התוב   תנוהל  הבשמ  ההקבוצ א(  ענה 

   ינה:תהי

מדינ " ואזרחי  תושבי  המעשישראל    ת כלל  משירותי  סביבה  השל  רכת  נהנים 

שימוש בחופים, צריכת  )לרבות שירותי מערכת ימית,  ימית של עכו  וה ת  חופיה

 ". (שימוש במי תהוםו, דגה

וכ ןד לנכוכפי שימצא בית המשפט הנכבהקבוצות    ת הגדרת , לשנות איןפולחל ו פי שידון  , 

 להלן.  251-250בסעיפים 

לסעיף   .ג בהתאם  ה 2)א()14לקבוע,  יהיו  המבקשים  כי  לחוק,  ו  םעיבות(  באיהייצוגיים  -כי 

   וצעת לייצוג.ת המכלליוח הקבוצה הכ  יהיו באי בבקשה זוכוחם 

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

למניע .1 החוק  אזרחיותסביבתי  יםמפגעת  הפרת  )תביעות  התשים    9219-נ"ב(, 

, זיהום  יםמ  זיהוםאים:  בה  םיע (, בגין גרימת המפגמפגעים סביבתייםחוק  )להלן:  

ידיזים,  -מי על  זיהוםפסולת  יהום  מסוכניםידי  על    ,  בסביבה   חומרים    ופגיעה 

שימצ  החופית מפגע אחר  בית  וכל  לחיקוק  רלהגדי  לנכוןהמשפט  א  בניגוד  ,  כשהם 

 משי לחברי הקבוצה.ותוך סיכון הבריאות וגרימת סבל מ

   .וצהברי הקבחן ליקילפקודת הנז 44לפי סעיף   יחידרד לעוולת מט .2

 פקודת הנזיקין.  ל 42יף לפי סע עוולת מטרד לציבור .3
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 .קיןהנזי לפקודת   35 לפי סעיף רשלנות .4

חובה חקוקה .5 הנזיקין    36עיף  לפי ס,  הפרת  ח]לפקודת  "פנוסח  )להלן:  קודת דש[ 

יקה שתכליתם היא הגנת  ה ארוכה של דברי חק באשר הפר המשיב שורן"(  הנזיקי

 להלן:  כמפורט   תקנות מכוחם,וכן יבה ובריאות האדם,  הסב

ום  זיה  מחדל למנוע  באמצעות  4200-דס"תשפית,  הסביבה החוחוק שמירת  הפרת   .6

 . הסביבה החופית בחומרים מסוכנים

זיהוםהפרת   .7 מניעת  יב  חוק  ממקורות  זליגת  ב ,  1988-תשמ"ח,  שתייםהים  עקבות 

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

   רה.אסו, וביצוע השלכה 1984-דהתשמ" ,מירת הניקיוןחוק שהפרת  .8

 יים והים הרדוד. פ ויהום מי התהום הח ז ו 9195-תשי"ט הפרת חוק המים,  .9

בוד  ה בכגיע ופ  ופש התנועהה בזכות לח גיע: פכבוד האדם וחירותו  יסוד:-חוק  רתהפ .10

    פגיעה באוטונומיה.  -

 .ןלעיל ולהל מפורטים  את שורת החוקים והתקנות ה   והפר  ותהמשיב ע כילקבו .ה

  עדתובענות, וכי הס( לחוק ה4)א()14, בהתאם לסעיף  יצוגית זוי לקבוע את הסעד לתביעה   .ו

 יהיה כדלקמן: 

תו .1 ביצוע  על  המורים  עשה,  צווי  הזיהוםכ מתן  להפסקת  ההוראות  נית  כלל  ומתן   ,

 פועל.ל ה ית א הדרושות לצורך הוצאתה של התוכנ

בשל הנזק שנגרם להם  ים,  בפרק הנזק   כפי שיפורט זיהום,  המ ציבור שנפגע  הפיצוי   .2

נ ממוני זבגין  עוכן    ק  של  ממוני  לא  לנזק  סיכון  נפש,  ופגיעה  וגמת  בריאות, 

 .וםיה מהזומיה, וזאת כתוצאה  טונבאו

י  ים ובשכר טרחה לבאקשבמהתובענה, בגמול ל   המחייב את המשיבים בהוצאותצו  ליתן   .ז

בהתאם למבחנים שהותוו בע"א    ק תובענות ייצוגיותלחו  23-ו   22סעיפים  בהתאם לחם  כו

 .צו עשה, אף מעבר לכך - וני עד הלא ממובנוגע לס (23.5.2012)ט רייכר 'שמש נ 2051/10

כל  תןלי .ח ולקבוצה  בית  ס  למבקשים  של  דעתו  שיקול  לפי  העניין,  בנסיבות  וצודק  נכון  עד 

 הנכבד. ט פשהמ

בדיקת   בפב"כ  לפי  הייצו המבקשים  התובענות  נכון  נקס  הגשגיות,  הבקשהליום  הוגשו    ת  לא 

  .ין י תו הענבקשות נוספות באו

(  )א 3התאם לסעיף  למשרד להגנת הסביבה, ב  בד בבד עם הגשתן,הבקשה והתובענה נמסרות  

 גיות.צולתקנות התובענות היי

 ת. רחההדגשות בציטוטים מכאן ולהבא הוספו, אלא אם נאמר א

 

http://www.nevo.co.il/law/72512
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   ותמציתודבר  פתח

בעכו    36חלקה    18041גוש  שב  מתחםה .1 התעשיה  תעשיות מתחם  "לן:  )לה באזור 

"כימיותאלקטרו בארץ.    "(ם חתמה",  המזוהמים  מהמתחמים  של רשימ מתוך  הוא    20  ה 

ביותר  קרקעזיהומי  ב  החשודים  יםאתר הידועים    תעשייתיים  ממקורות  אלבישר  החמורים 

עת הסביבה   שפרסם ,  באותה  להגנת  המ2009ת  שנב  המשרד  השלישי  בדורג  תחם  ,  מקום 

 .1בחומרתו 

הומי .2 ביום  יום  וחודי  כספית  לסביבתו  פולט  בכך,א  נוספים.  רעילים  לנזק    מרים  גורם  הוא 

הום, הקרקע והים  מי התרותי המערכת הימית.  שירותי המערכת החופית ושיקשה ומתמשך ל

ו  על ידי תושבי עכ אכלת  נ, שבתורה  גהם בדף נקלטיהחומרים המסוכנים, ואלו אסופגים את  

 והסביבה.  

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

, כל  ממילא  .חיפש רוכשת אשר תרכוש את הקרקע, תוך נטילת ההתחייבות לטיהורה  המפרק

אחר מקרקעין  דבעל  למניעת  מהמקרקאי  מסוכנים  חומרים  הת  שבבעלותועין  לף    הום,למי 

 .  וליםות סמוכות לקרקע

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

מד ברת  ח  באמצעות ויז' קונטק  קונסלטבע"מ    ןיקל  לסנה  שמה  את  שינתה  ,  ינג)שבינתיים 

או  2המשיבה  "  ולהלן: מדיקל""  בהחלטה .  ("קונטק  מצא יתעסק   מדובר  במסגרתה  ו  , 

ה  כי  שעהחברות  הלות  טיהור  נמ ל  על  קרקע  מהבעלות  להפיק  צפויות  שהן  מהתועלת  וכה 

 .  המקרקעין

מקום,   .5 ב"חומרים    חמורבאופן    תמזוהמקרקע  ת  ורוכש  שהןהיטב    וידע   ותב שיהממכל 

ללא בבקר  מסוכנים  מהיק ה  מההותי"ף  עולה  כך  רכ.  הקרקע,  ישסכם  במסגרתו  אשר  ת 

בלעד   ןעצמעל    ונטל   ותהמשיב ובקאותם  ב פול  לטיית  אחריות  המסוכנים  רקע  חומרים 

 .  המזוהמת

  ום החמור יגלוש מתחומי המתחם הזיהת, שלצפו  הןאו לכל הפחות, היה עלי  ,וידע   ות המשיב .6

ה בחוף  ,במתחם  תהוםלמי  הרדודים  התהום  בסהסמו  קעיןלמקרו  למי  החופיתכים    , ביבה 

ליםמו רק  ל   ,אך.  שם  מ  מניעתלבצעדים    ונקט  לא  ותהמשיבש א  ום  יה זהגת  זליהנזקים 

תעש  אל  המתחםמ אלקטרוכימיותחוף  הבד  רגליים  וגרר  אף  שהןאלא  ,  יות  יקות  בהשלמת 

שלבחם,  במת  וםהזיה  תיחוםל לטיפול  הדר  עלות  החלטלמקדים    המהוות  בזיהום  כים 

   .בפועלל פותחילת הטיול

ה  תברשהסלאחר  גם   .7 דוזיהוכי  מהמתחםם  ויוצר  ל  ןשבאחריות  לף    ים ורחמ  יםמפגעסביבה 

באזורת  ובריא  את  המסכנים  חיי  יםופוגע  התושבים    ,ובפרנסתםברווחתם    הם, באיכות 

כשמונה    כברה חלפו  למרות שמאז הרכיש,  בפועל  ניקוי הקרקעב  עד היום   ו החללא    המשיבות 

כן,    .שנים על  עלמיתר  שנשלח  המשיבה  -מכתב  ביום    1ידי  הסביבה  להגנת    24.7.19למשרד 

מ  כי  מבצעת  עולה  היא  כי  המשיבה  טוענת  הטחד,  לקידום  מהלכים  שנים  מספר  יפול  מזה 

 
דים חשוה האתריםרשימת  –בישראל  קרקעות"זיהום , דלקים וקרקעות מזוהמות אגף שפכי תעשיההמשרד להגנת הסביבה,  1

 2009ץ מר  ",יםמורים ביותר ממקורות תעשייתיהח ומי הקרקעותבזיה
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  תוכנית הכנת    , שבניגוד לדרישת המשרד,מבקשתאותה נשימה היא  זוהמות, אך ב בקרקעות מ

 . להלן(  12במתחם )נספח רישוי הבניה חה לשלב עות תידשיקום לקרק 

ות  חוף תעשי"  :ן)להל  ית הסמוכה החופ  סביבה ום מהמתחם להזיה  זליגתה מכתוצאהמפגעים   .8

הח"   או,  "יותקטרוכימאל הסמוהסביבה  ו רבים  ("למתחם  כהופית  חמורים    . מתועדים , 

  ספית של ריכוזי כ  מצאו מגמת עלייה  ,2004, החל משנת  שניםלאורך  לאומי  ה   ממצאי הניטור

  דגים   ניאותם מיביכוזים  רמה  משמעותית  םהגבוהי  ,צפון מפרץ חיפהמי דגי מאכל  פר מינבמס

החו לאורך  אחרים  כספ ריכוזן  וכ,  ףמאזורים  חריגיםיי  בהשוואה  ת  גודל  בסדר  העולים   ,

אחרים, יאצות-במאקרו  לחופים  חוליות  ובחסרי  בפלנקטון  לזיהוי  מחקר    .בעכו  שיבית, 

של כספית  ם גבוהים  איתר ריכוזי  ,2015שנת  שהחל ב  ,ת בדגיםפיכס וזי הכייבות לעליית ר הס

קרקע  ה-פית מתת סכה של  פ מדלי  כתוצאה,  תעשיות אלקטרוכימיות  חוףמי תהום רדודים בב

ואל  אל   הניט  הים.החוף  הלאומידו"ח  "   וחדו מ  2013-2014לשנים    ור  שנמצאו  כי  הריכוזים 

)פי  חורגים במעל סדר   )   שתייה  תקן מיל   סביח  (28  עד  13גודל  מיקרוגרם לליטר(    1בישראל 

כרוני  ר סף  מיקרוגרם כספית לליט  1.8-ו  0.94)וגיים  אקול  ה ביחס לערכי סףובסדר גודל דומ 

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

  ברת המצט  לכספית  הבלעדי  כמקור  זה  אתר  על  מצביעים  ואגמים  ימים  לחקר  המכון  מחקר

  3-6ב  ה  גבו ריכוז  על    הצביעו גם הם  2016בשנת  שנעשו  דיגומים  .  2" במפרץ  הימי   והצומח  בחי

ת  ו, לרבם, שחלקם במי התהום במתח  ן למי שתייהבתק  מותרי הירב המסדרי גודל מהריכוז  

ף מגיע, ככל  ם בחוהזיהו" , כשנמצאו גם במי התהום החופיים ובמי הים בחוף הסמוך  כספית,

מזוהמים" עונתידות  מתנוהנראה,   תהום  מי  של  המ  .3ות    חותדו"ב   ומלץהאים  מצבעקבות 

ים חופיים מסויימים מאזור  דג   ושיווק  דייג  ה זמנית שללבחון הגבל   ה,, מדי שנהלאומי  ורהניט 

יות לכמות מקסימלית  נתזו המלצות תבהקשר זה  פרסם  ת, ול כספיו, בגלל רמות חריגות של  כע

 .4סיות י אוכלו מלצת של צריכת דגים לפמו

וממש .9 שנגרמו  בנזקים  עניינה  זו  להיגרםתביעה  וה  לתושבי  יכים    החופית   לסביבה   ,זוראעכו 

למתחםמוכהס צ   ה  חיפפרמ  פוןולמימי  מ   הץ  של  כתוצאה  המתמשך  שלא    המשיבותהמחדל 

ם  מריוחוכספית  הדליפת  את  ק  סיהפל   ומחדלן  ,ןשמקורם בשטח שבבעלות   ,הנזקיםאת    ומנע

נוספים הציבור  ל שמוביל    ,מחדל  .ולים  וףלחמהשטח    מסוכנים  בריאות  דגים    אוכלהסיכון 

החוף    חפיתו  מניעת  בקו עכע עיר  כלכלת הפגיעה בל   ,ולמתרחצים בחוף  פרץ עכובמרם  שמקו

של  לו  לתיירות ל,  רציבוהימנעות  כסהמודע  הצטברה  שבגופם  דגים  אכילת  של    , פיתסכנת 

 .ש בהולנפובעיר סעוד למלהגיע 

הקוכבעל ,  המשיבותעל   .10 בה  המתהמזורקע  ת  בגין    ,והמחזיקות  קפידה  אחריות  נזקי  מוטלת 

בית המשפט  .  לם"מש  מזהם"ה  ון קר, על יסוד ע יום  גרמים מדימו ונשנגר  ם היזיהום הקרקע ו 

  , להפסיק  במטרה  ,הקרקע ומי התהוםבזיהום  לטפל לאלתר    ותמשיבלהנכבד מתבקש להורות  

 ם לו. נזק שנגרעל הלפצות את הציבור   ןלה רותלהוו  ,יעה בציבורג פה  את ,שריתות האפבמהיר

 
 .6.185רד להגנת הסיבה מיום במש הארצית להגנת הסביבה הימיתחוות דעת מומחה של ד"ר דרור צוראל מהיחידה  2
 18.9.19מיום אגף התפלה מכתב מנהלת תחום שיקום מקורות מים מזוהמים ברשות המים למנהלת   3
 1820, דצמבר H50/2018יא"ל ח ניטור זיהום ים, דו"ח-  3ק , חל2017התיכון לשנת  יטור הלאומית ביםתכנית הנ 4

7%200III%20Marine%20Pollution%20NMR%20201ts/Part%2eb/_documencean.org.il/Hhttp://www.o

Fnal%2027122018.pdf   

י כספית ריכוז "עליית, חיא"ל, 145-1-1מחקר  פרופ' חרות,פרידר, ד"ר קרס, ד"רסילברמן, ד"ר שפר, -: ד"ר שהםכן ראוו

 ר שנות מחק 2.5דו"ח מסכם ל ורות והבנת הגורמים, קהמאיתור  –פון מפרץ חיפה בדגים מצ

http://www.ocean.org.il/Heb/_documents/Part%20III%20Marine%20Pollution%20NMR%202017%20Fnal%2027122018.pdf
http://www.ocean.org.il/Heb/_documents/Part%20III%20Marine%20Pollution%20NMR%202017%20Fnal%2027122018.pdf
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 . אחרון-ון, ואחרוןראש -אולם, ראשוןו .11

   םהצדדי א.

כשומרת  כיום  נחשבת  ו   1999שנוסדה בשנת    סביבתיתמותה  היא ע,  עמותת צלול  ,1  תמבקשה .12

מים  לשמירה על הנחלים, הים ומקורות ה  לתהפעו  , לאורהסף של הים ושל הנחלים בישראל

ישראל הציבור  של  למען  ערך,  ויקר  ציבורי טבעי  הבאים  כעל משאב  בקת  נא  צלול.  והדורות 

רבות    זהמ עלשנים  התיכון  הים  זיהום  רשויות  -להפסקת  תאג מקומיידי  ומות,    פעלים ידים 

 . להעלאת הנושא על סדר היום הציבוריועלת במגוון אמצעים  ופ

 השלמה  ,2 המבקש .13

מעגן  דלק,  1  משיבהה .14 בעלת,  בע"מ  2011  ים  תעש  היא  מתחם  של  יות  המקרקעין 

האחר  2011  שנת   מאז   קטרוכימיותאל הזיהו  אית והיא  דליפת  את  מהמקרקעין  למנוע  ם 

 . ותה לסביבהשבבעל

 1שיבה המ של  ברהח חנס :1נספח 

 טאבו של המקרקעין : נסח  2 נספח

קו,  2בה  שיהמ .15 וו בשמה הקודם קונטק מדי , אנסלטינג בע"מסנה  היא חברה  "מ,  יז'ן בעקל 

  וחתמה ,  1ידי המשיבה    הקרקע עלך רכישת  ור לצשימשה  ה, והיא שנחמה סנ  יטת עו"ד שלשב

 משל עצמה.   נה, אין לחברה זו כל פעילותלמיטב ההב  סכם הרכישה.על ה

 2נסח חברה של המשיבה : 3פח סנ

מיום    :4  נספח "  TheMarkerמעיתון    12.7.2011כתבה  הקרעסקשכותרתה  בעכו:  ת  קע 

 " ה קרקע במיליוניםכתוב שהיא קונ אלף דולר בחברה ובעיתון 25י  איבדת

המשיבה  הם    3-5המשיבים   .16 דירקטוריון  חבי1חברי  והם  שנם  ,  מפעילותה בנזקים    גרמו 

 לחוד עימה. ביחד ו 1של המשיבה  דליהמחו

 ובו פירוט חברי הדירקטוריון   1תי של המשיבה דוח שנ: 5נספח 

המש היא    6המשיבה   .17 דירקטוריון  מפעילותה 2יבה  חברת  שנגרמו  בנזקים  חבה  והיא   ,  

 ד ולחוד עימה. ביח  2של המשיבה  ומחדליה

 וריון ובו פירוט חברי הדירקט 2תי של המשיבה דוח שנ: 6נספח 

 המתחם המזוהם  קיר על   הכתובת - העובדתיתתית  התש  .ב

נמ.  מקו החוףבלבד    מ'  50  -כ  נמצא במרחק שלתחם תעשיות אלקטרוכימיות  מ .18   צא מדרומו 

של   דוד  לו   רפא"ל מכון  הנעמן.  ומצפון  לשמורת  השייך  חולי  שטח  קרקע  על  נמצא  ת  הוא 
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הגלמחלחל באקוויפר  התהום  ת  מי  שעומק  המערבי,  )רדו  בהיל  מיוכ  .('מ  2-3ד  זרימת  י  ון 

 א לים. והתהום ה

על  , הבמתחם .19 שנה מפעל    50  -שך כפעל במת לעכו,  "מ דרומי ק  2.5  -כ  ,דונם  430  -כמשתרע 

ה  שהוקם,  ותוכימי קטראל  תעשיות שעברה,  '50  -בשנות  המאה  תעשיות  י  יד-על  של  חברת 

כי )אלקטרו  בע"מ1952מיות  ה ו  (  ל  בו שליטה  ה  70  -בשנות   ICC רתחבחברת  עברה 

Industries.    פוליוויניל כלוריד   היה  פעלשל המר העיקרי  וצהת,  במשך עשרות שנים  (PVC )  ,

פולימר   סינתרמופלסטשהינו  בענף  י  היתר  בין  המשמש  הכימיותוהבניה,  תטי    . בתעשיות 

ה  וביניהם  םמעורבי  PVC  -בייצור  ולאדם,  לסביבה  רעילים  כלוריד,    חומרים  הידוע  וויניל 

   .וכספית ,סרטןכחומר מ

מכיר  .20 לפני  רב  זמן  היטב  ידועה  הייתה  במתחם  הזיהום  בעקבות  תמונת  למשיבים.  השטח  ת 

היסשל    ותדו"חמצאי  מ גזי ו טורי  סקר  שלחה  2010  בשנתרכו  שנע קרקע  -סקר  אגף  ,  מנהלת 

תעשייה וקר שפכי  דלקים  מזוהמו,  הסביבה  במשרד  תקעות  מייסון,  ,להגנת  יעל    לשר   ד"ר 

, שהובילו  ול ותחזוקה ירודיםברמת תפע מפעל פעל  הש   ךכ  על  המצביע  תב מכ,  סביבהנת הלהג

סביר שדלף  ש ,כי המידע על הזיהום המסיבי . מהמכתב עולהתחםקרקע המ של   ם מסיביולזיה

 :. וכך נכתב בוידוע כבר שנים ארוכות קודם לכן  היה אל מחוץ למפעל,

ה  בשטח  נרחבים  אזורים  זוהו  ההיסטורי  החש"בסקר  קרקע  בזיהוודים  מפעל  י  ומם 

ה  שיטות  עקב  ובפסולותייתהום  בחומ"ס  והטיפול  התפעול  נהוג  צור,  באתר שהיו  ות 

עשייתיים על יכלים, הזרמת שפכים ת מנת פסולת "י קבורת הם: הטמ במשך עשרות שני

פתוחיפנ שטחים  איי  ולבריכות  חומ ם  אחסון  פריצת דוי,  ואירועי  מאצרות  ללא  "ס 

ב  אירוע  4)פרטניים    חומ"ס בש(2003ים  גם  ל ט.  צפוי  הפתוחים  זיהום, מצא  יהחים 

פתוחמא לשטח  שנים  עשרות  במשך  הוזרמו  המפעל  ושפכי  באזור    למפעלמדרום    חר 

"מ לתוך הים. ק  1ואחר מכן בצינור מוצא    וף ח המוצאים שהיו על קו    4הלגונות ודרך  

ל  ( אוורשהח ם הוזרמו גם לשטח הפתוח הצפוני לפעל )היישפכים תעשיית ים. ישירות 

ועוד.   רתב תחזוקתי גרוע ביובמצ  האתר ישנות, אסבטט  ויש בו עדיין חביות   גם כיום 

ב  שבוצע  קרקע  הע"  0012  -בסקר  דרישת  לפי  המפעל  כי  זיהום  נמצא    ספית משרד 

עומק  במק עד  רבים  במטר  3-2ומות  לזי...  קיים חשד ממשי  נמפעל  רחב שמקורו  הום 

שט פתלהניח כי הזיהום ה  . ישי התהוםגם של מוסביר  בפעילות המפעל הן של הקרקע  

 מנט בים בקירבת החוף...  בחוף ואולי אף בסדי גם מחוץ למפעל:

)בשמורת  המפעלבולות צע גם מחוץ לגלב  ךטרהקרקע יצ וכש כי את סקריר לרלהבה יש

בשט לפחוחים  הנעמן,  החוף,  ובקו  החשש  הפתוחים  עקב  את(,  סביב  לזיהום  יזורים 

 ". מפעלורם ב המים שמקהמפעל במז

 להגנת הסביבה   לשר 16.7.2011מיום ייסון מ ד"ר  ה של מכתב :7 נספח

להמפעל   .21 הפסדים וצבהחל  המ  החל  ר  הוב  ,'80  -שנות  שנות  הגיעו    2000  -תחילת  ההפסדים 

,  7.7.2003ביום  ,  רהת החבלבקש  ניתןרקע חדלות הפרעון,  על    .₪מיליון    900  -דר גודל של כסל

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=ICC_Industries&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=ICC_Industries&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9C_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93
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.  עת לעתבהמשך מ  הכרהוא  ההקפאה  תקופתו,  םוי  60של  לתקופה    הים נגדאת הליכצו להקפ

שמונו   ההליכהנאמנים  הקפאת  החברה,  (410/03)פש"ר  ים  בתקופת    בניסיון  כשלו   ,לניהול 

הסדר   הכישלון, נושיםלגבש  בעקבות  וההגיש  .  העיקריים  הנושים  החברה   חיםמובט ו    של 

מיום  ה.  לפירוקבקשה    )הבנקים( דין  לפירוק   7.9.04בפסק  צו  מונ הכנ"   ,החברה  ניתן  ה  ר 

   (.275/04פש"ר כמנהלים מיוחדים )  ים מונונ מקבוע, והנאלמפרקה ה

 

מסוכנים  4  במפעל   היו    2003אוקטובר  ל  יולי בין    . .22 חומרים  באירוע    ה שקר פיצוץ    . אירועי 

. לאחר  הום אוויר חריףזי ול   PVC  -הר  קן ייצובמת  כניםם מסוחומרי  תפיהוביל לשר   ,האחרון

   רה שיפוטי.גיסובהמשך צו   הפסקה מנהלי,צו   מפעלהוצא ל ריפההש  אירוע

רע הו  2004באפריל   .23 פינוי  צו  למפעל  הליך  צא  במסגרת  ובהמשך,  החליט  לים  החברה,  פירוק 

יועברו בית ה  ה על  חלהשגביבה,  גנת הסהל מהמפרק הזמני למשרד    משפט שמפתחות המפעל 

פני   שעלהחומרים המסוכנים  חלק מ . המפעלם ומתח  שיביא לסילוקם  עדם ים המסוכניהחומר 

 .2005  - 2004 ן השניםיב  יםבהמשרד להגנת הסביבה בשלי השטח פונו על יד

נרכ  2011בשנת   .24 המ-עלש,  המתחם  למ  ,2המשיבה    באמצעות  1  שיבה ידי  היוזאת,  דיעה,  יטב 

לקלי  טרהמב מתקן  במקום  טבע  טתלהקים  המבאר  יגז  ביםות  הידיעהמלעוד  .  קידוח  ,  יטב 

משא ומתן שלא    וניהל   ותובהמשך המשיב,  מנעה את מימוש התכנית  התנגדות משרד הביטחון

   (.2014) אלישר  קנדהת הקרקע לר יח למכצל

בשם המשיבה  שפעלה כאמור  ,  2)המשיבה  קונה  צהיר המ,  םתחהמרכישת    להסכם  6.7  סעיףב .25

   .5אחריות בלעדית לטיפול בזיהום טל על עצמו נוהמתחם ולזיהום   כי הוא מודע( 1

לקונה"יד במקר  וע  עכי  ובממכר  בצאנמצמו  קעין  וימצאו  הקובעים  חומרים ,  מועד 

  ד(. כן ידוע, כספית ועוVCM,  EDC)לרבות טארס,    ללא בקרה בהיקף מהותי   מסוכנים

ית כי  ויש  לקונה  בכן  ממשי  ...  מקרקעיןזיהום  כי.  לקונה  הבלעדית   תוהאחרי  ידוע 

פי ו/או  והזיהום    םומרי נוי החלטיפול  ג  ,מקרקעיןה המסוכנים  כמו   םככל שקיימים, 

הממכר )מובן שלרבות המטלטלין שבמקרקעין( בהתאם לדרישות החזקת  ות על  האחרי 

המשרדו יוהנחיות הרשו לרבות  הסבי  ת,   , כאשר החברהונההק  על   תמוטל,  הב להגנת 

יפול  ות בקשר עם טות ו/או חבם מכל אחרי ריוטו/או המנהל המיוחדים פ  המפרק  ו/או

המ החומרים  פינוי  המקרסוכנים  ו/או  ובקוהזיהום  עמ קעין  עם  בדרישות שר  ידה 

 בה בנוגע לממכר..." )ההדגשות במקור(המשרד להגנת הסבי

שאו(21535/ ג)   עכושל  מתאר  ה תוכנית   .26 ל,  בשנת  שרה  הקרקע    את  שינתה  , 2017תוקף  יעוד 

ותיירותלמגורים מסחר  ה  . ,  כוללת  מיוחדות  התכנית  קרקעות לאי נחיות  ת  מזוהמו  תור 

 . במתחם ומתנה את פיתוח השטח באישור המשרד להגנת הסביבה

 
   להסכם 6.7את הסכם הרכישה המלא, אלא רק את סעיף   יםמבקשאין בידי ה 5

http://www.nevo.co.il/case/3819769
http://www.nevo.co.il/case/3819769
http://www.nevo.co.il/case/3819769
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
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ניס .27 כל  כי  זה,  פרק  של  סיומו  בטרם  המ יונ נציין,  מלות  את  לקבל  החומרים  בקשים  וא 

מהרשוטיים מהמשיבנהרלב או  לעשכך,  מ הו.  בתועלו    –ת  יוות  המבקשים את  צמם  שומרים 

 וט השתלשלות העניינים בהתאם למסמכים שיגולו במסגרת ההליך.  לים את פיר הזכות להש

התהזיהום  .  1ב. ומי  דו"חות  ו  סקרים   מימצאי  –  במתחם   ום הקרקע 
    ניטור

אלקטרוכימיותמתחם  ב .28 של    עובוצ  תעשיות  סבבים  וסקרימספר  עוד  חלקרקע,  ק  בדיקות  ם 

שהמ  פעי פבתקופה  היה  דעהאי  ממצל.  על  בחוות  מפורטים    לנושא   של המומחית  התבדיקות 

 לבקשה זו. רפת המצו, "(חית בריל המומחוות דעת )להלן: "  בריל, גב' רוני  זיהום קרקע ומים

הדעת,  -על .29 חוות  ביפי  החמור  לאהזיהום  והייחודי  הוא  ותר  של  כוריהתר  הגבוה    תפיכסז 

של  כספית  הור  קמ.  בקרקע האלקטרוליזבשפכים  שנעהתהליך  כספית   שה,  ואשר ,  בתאי 

לבריכות    וממנו  , הועברו למתקן טיפול  שפכים אלו  .ממי הים  כלורהמפעל  הפיק    באמצעותו 

אך    לרמת חובב  הפונ  ,הכספיתהבוצה, עם משקעי  חלק מ .  אטומותהיו    לא   שבתחילה,  שיקוע

  ת שקים וחביו  . מקור לזיהום קרקע ומי תהום  והיווהתאים  ר ללא טיפול מאתב   נשארה  חלק

ב גם    וצהשל  המפעל  בשטח  אחרי  2010  שנתבנראו  שנים  ידי  ,  על  מהמפעל  הרעלים  פינוי 

 . המשרד להגנת הסביבה

  ם,מאכילת דגיהוא  אליה  , שאחד ממקורות החשיפה העיקריים  כספית  המומחית מפרטת, כי .30

אשר   מסוכן  חומר  אלי היא  גב ברמו  וחשיפה  עלו ת  לפגועוהות  בכליות,    לה  בלב,  במוח, 

וב הגילאיםה   במערכתבריאות  בכל  אנשים  של  מתסמינים  לרום  ולג  חיסון  החל  קשיי  קשים 

-עלהכספית מפורקת    .וותטיבי, הזיות, תרדמת ומאובדן קוגניעד  ו עקצוצים בגפיים,  ו  דיבור

  והות רמות גבואשר    שרשרת המזון,ב  ברשמצטכספית,  -ילת מע לידי מיקרואורגניזמים בקרק 

שלהם,    לפגוע במערכת העצבים המתפתחתות  ולנים על וילדים קט  עובריםבזרם הדם של    שלו

ני  מי  ה שללהגבלות על דיג ואכילהסיכון הוביל    "ב,בארה  שוב וללמוד.ולהשפיע על יכולתם לח

  ניכרים.  שבגופם התגלו ריכוזי כספיתדגי אוקינוס רבים, 

ת,  ומרים אורגנים מוכלרים, מתכורבים בהם חם בחומרים  הוזיבקרקע  נמצא  ת  בנוסף לכספי .31

צור השונים במפעל, שלא טופלו והוזרמו  אתרי הייבשפכים ממקורם  ש  ,מרי הדברהים וחודלק

   .לשטחים פתוחים בצפון ובדרום המפעל ,לים

שנ ת  גרמסב .32 ידיערך  סקר  הב  LDD  חברת  על  אות  דוגמ  445ו  נדגמ  ,2014בשנת  ,  מפעלשטח 

ריכוז מנשבהן    קרקע ח  יצאו  הסקר  מבצעי  גבוהים.  כי  זיהום    המתמזוה   קעקרה  כמותישבו 

בהשיידרש   הטיפול  ה  . מ"ק  260,000  –  140,000בין    היא  לטפל  הטיהור יקף  ברמת    תלוי 

קרקע  בהור הנדרשת  מרמת הטי  הקרקע למגורים גבוהב  הנדרשת  שכן רמת הטיהור,  הנדרשת

  ון למתחם סקר קרקע מצפגם ברים נמצאו אחמים ת ומזהכספי ריכוזים גבוהים של שייה.לתע

 . "(מתחם גב יםהלן: ")ל

של  זיהום   .33 התה גבוה  בדווח    פיתבכס  וםמי  התהום    ,צייןאף  ש,  2001שנת  מ  סקרכבר  שמי 

לכיוון  המתחםח  משט מי התהום  נמצא    2014ת  שנמבסקרים    .הים  זורמים  של  גבוה  זיהום 
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כבחומרים   ומתכות  מוכלרים  ארסאורגנים  לרבות  כספיבדות,  ועו ן,  חתפרת  אלו .    ומרים 

ת  השלמ  על   הסקר במתחם גב ים המליץ.  םמתחם גב יב  2017שנת  שנערך בבסקר  גם  נמצאו  

 ות. בארות נוספ  15ה באמצעות ר יהחק

  תהום   מי  סקר,  קרקע  וגז   קרקע   סקרי  שכללה  , נרחבת  סביבתית   חקירה  נערכה   2016  בשנת .34

 מי   של  ובדיקות  םחופיי  התהום  מי  סקר ,  המתחם  חשבשט  הזיהום  במוקדי  עומקים  בכמה

  ניטור   קידוחי  עשרים   בשטח המתחם  נקדחו  . במסגרת החקירה הסביבתית לחוף  בסמוך  הים

  לרצועת  במקביל   הים  מי  של  ודיגום  החופיים  התהום  מי  של  דיגום  בוצע  ,שונים  לעומקים

ו  החקירה  ממצאי.  החופיים  הקידוחים   מהחמורים   וםה ת  מי  זיהוםב  רשמדוב  העידוחזרו 

הזיהום  ,  לשראיב   כה  עד  לו תגשנ יוכי  אל היםמתנקז  שנמצאו    העיקריים  המזהמים  .שירות 

  עד  שהלובש  היםהגבו   בריכוזים,  נדיפים  רובם,  ביותר  ורעילים  מסרטנים  חומרים  כוללים

, וביניהם ארסן בריכוז  שתייה  למי  הישראלי  בתקן  המותר  המירבי  מהריכוז  גודל  סדרי   שישה

פי   ,  למקג"  400  שלסימלי  וכספית בריכוז מק  השתימי  הישראלי למהמותר בתקן    2,600של 

-אתן-כלורו-ודי , ויניל כלוריד  תקן. מזהמים, ובעיקר כספיתמהריכוז המותר ב  400שהוא פי  

   .הסמוך  בחוף הים מי של  ובדיגום  החופיים  התהום  מי של בדיגום גם נמצאו  1,2

ם  ומזהמי  בכספית  פרץ עכומב  דגיםהו ים  מי ההחמור של    הזיהום.  2ב.
 יםאחר

דעת .35 מ  חוות  בריל  מתכותבדיקות    ממצאיציגה  המומחית  לרבות    שנמצאו ,  כבדות  מזהמים, 

הים  ב  ,בקרקעית מאכל  ובמי  דגי  )אזור  באזור  רקמות  מפרץ  עכו  ונים  הנת  (. חיפהצפון 

  "( חיא"ל" )להלן:    ואגמים  ימים  לחקר  המכון  שמבצע  הלאומית  ורהניט  תוכניתעל    םמתבססי

על  1977משנת  החל   גם  כמו  של,  דעתו  לה  חוות  מהמשרד  צוראל  דרור  הסביבהד"ר  ,  גנת 

מ  2018נת  שב  שנכתבה שועל  תחוכתבה  מנהלת  ברשות ל  מזוהמים  מים  מקורות  שיקום  ם 

 . 2019מבר מספט , המים

ים  במי ה  ,במי התהום הרדודים  כי  עולה,  2017שנת  משל חיא"ל  ניטור הים התיכון    ת"חודומ .36

של  ת  יגויות חרכמויש    , אלקטרוכימיות  תעשיות   חםמת בחוף שמול    ,יםית הרקע ובק  הרדודים

נו  ומזהמים  כספית-למתי  ,כללית  ספית כ הכספית וכי  ,  ספיםחמורים  רכיכבדגים  ריכוז  ות  , 

משמעבוסדימנטים   גדולים  חיפה  מפרץ  מאזורים    ותיתצפון  מינים  אותם  של  מהריכוזים 

   מפרץ חיפה. בפרטים מדרום  , לרבות  אחרים לאורך החוף

הכספית    בריכוזמשמעותית    ירידה   חלה  1985שהחל משנת  על כך    הצביעו  רו, צטבשה  נתונים ה .37

עכו הים   בדגי  הכספ ש  ,בעודשאלא  .  6ובקרקעית  בקרקעית ריכוז  לרדת,ה  ית  יכוז  ר  משיך 

בדגים בדגים    .עליה  גמת במדווקא  נמצא    ,2006משנת  החל    ,הכספית  כספית  של  שיא  ריכוז 

בשנת  נר של    את  ברע  ריכוזה  גיםמהדבחלק    .2012שם  המחמיר  פי  האירו   האיחודהתקן 

מאכל, בדגי  על  לכספית  לגרם  1  העומד  של    .מיקרוגרם  מחקר  לייזום  הובילו  אלו  ממצאים 

    ת בדגי עכו.הכספיה איתור מקור  , שמטרתו הייתחיא"ל

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

 ףערות חורהכספית בס
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בדגיםה  החל   2014-2017השנים  בין   .38 הכספית  בריכוז  ירידה  למ  .מגמת  המשרד  הגנת  דעני 

בצור  ידההיר את  מייחסים    הסביבה  בשנות  שמדובר  הכספית    ההתאמה.  תלכך  ריכוז  בין 

בדליפת מי התהום  שמקור הכספית בים הוא את החשד  לדעתם מחזקת  בדגים למצב הגשמים

 .  זוהמים, המתגברת בשנים גשומותהמ

כספית  גודל    דרבסגבוהים  ריכוזים   .39 הסל  החיות ,  בעכו  אצות -במאקרונמצאו  של  ,  עיםעל 

שמזוהם  טוןבפלנקו הקרקע  באים  םאינ,  עם  אלו  .במגע  שמקורעל  מעידים    ממצאים    כך 

הים  ביולוגית  זמינההכספית  ה דווקא  במי  אלא  הים  קרקעית  התהום    אינו  ,  המזוהמיםמי 

הזיהום  הוא מעביר את  נמצא ש, והים  זרמינע עם  ית  ן המזוהם בכספ הפלנקטו  .למיםשדלפו  

 . אזור שבי ציוןונה עד צפ

הבי .40 על  מעידיולוגים  הממצאים  שם  באבכך  עכו  ים  חופי  כספית  יש  זור  של  פעילה  חדירה 

  כספית הנמדדת בחי עיקרי של  ה  מקורהשכך    עלמשמעית  חד  עו  מבצעי המחקר הצבי .  חדשה

 .ש ובחוף הסמוך לומפעל הנטוהמי התהום המזוהמים באתר הוא  בעכו ח הימיוהצומ

,  ש מידעחופ בקשות  עקבות  ביבה,  נת הסבד להגמהמשרממסמכים שהועברו לידי המבקשים   .41

כי   עלסקר  בעולה  חבר-שבוצע  אERMת  ידי  עלשר  ,  המשיבה  -מומן  הים    ומצאנ   ,1ידי  במי 

לאתר  הסמ מסוכים  חומרים  המפעלשמק  נים, רטשני  בעבודת  בריכוזים    ורם  נמצאו  ואשר 

יסה מתמשכת מצביעים על כנ   ,בים  של חומרים אלוריכוזים מדידים  .  גבוהים גם מי התהום

, שאינם מחזיקים מעמד לאורך זמן במי  כיוון שמדובר בחומרים נדיפיםמ  ,םיל  המזהמים  של

   .הים

היו כי שטף דליפת    2017הסביבה באפריל  גנת  ה, שהוגשו למשרד לERMכי סקר  מסקנות עור .42

ו הכספ כלוריד  ניוי ית  ומל  בחוף  הרוחצים  את  מסכן  ואינו  נמוך  לים    וכים סמבחופים  האתר 

ידה  שיטות המדאת  הן  יקרו  ב  ,צגו הממצאיםהם הויא"ל, למדעני חאך  .  הימיתסביבה  ואת ה

את והן  נתונ ש סקנות,  המ ת  פותק   בסקר  על  רביעי  יםהתבססו  בצורת  א  תבשנת  ינם  ולכן 

, כי כספית  שהראואינן עולות בקנה אחד עם מחקרים  , שנדחו גם כיוון  ERMנות  עט.  מייצגים

ימיים   יצורים  של  בגופם  בחשיפה  מצטברת  כספכבר  מהריכוז  מומס  תילריכוזי  נמוכים  ת 

   .במי הים ERM ע"י שנמדד

 5.6.18מיום  דרור צוראלד"ר  חוו"ד :8נספח 

  ף התפלה ברשותלמנהלת אג  מנהלת תחום שיקום מקורות מים מזוהמים  מכתב  :9נספח  

 18.9.19המים מיום 

החמורהה.  3ב. זישפעות  של  הכות  בריאותהום  על  בור הצי  ספית 
 והסביבה  

ב ברוהצט .43 כספית  שרשרת  המזוןמעלה  סיכון  ,  (Bioaccumulation)   הימית  ת  שיוצרת 

ל מאכיל,  םיאנשמשמעותי  דגים  כתוצאה  עופות,  ת  כספיאו  ריכוזי  גבוהים,  שבגופם  היא  ת 

   .בעיה ידועה בעולם
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נתניהו .44 דעת    סביבתית -הבריאותית  ההשפעה את    בהרחבה   מפרטות  ברילדעת    וחוו"ד  חוות 

ומתי הקשות   כספית  כספיתשל  בריל  ו"חו מ.  ל  על  עולה ד  ה -כי  גבוהה  חשיפה    ,EPA  -פי 

.  עלולה לפגוע במוח, בלב, בכליות, בריאות ובמערכת החיסון של אנשים בכל הגילאים לכספית 

, הזיות,  ניטיביים גנזקים קו ועייפות ועד    מקשיי דיבורהם החל  התסמינים של הרעלת כספית  

 תרדמת ומוות. 

אים  , שתוצאותיהם מובמחקריםנשים הרות.  הן    כספיתב  יהוםזלבמיוחד  יות רגישות  אוכלוס  .45

נתניהוב הוא  ,  חוו"ד  כספית  שמתיל  כך  על  התפתחותימצביעים  נוירוטוקסיקלי  ,  חומר 

, . כךילודיםהירידה באינטליגנציה של  ל תחלואה בכלל וידי נשים הרות גורמת ל-שצריכתו על 

כי     . IQדת  נקו  1.5ה של  גורמת ליריד  הכפלה של ריכוז הכספית בדם הטבורילדוגמה, נמצא 

     .לאורך שנות חייהם הילודים בפריון הכלכלי שלכתוצאה מכך לפגיעה 

היא  הכללית    המגמהכש,  שונותבמדינות    מחדשהיום  נבחנים    ים לריכוז כספית בדגיםנהתק .46

עללהמ בהתאםנההדגים  כמות  הגבלת    ליץ  שנלמאפיי   צרכת  אוכלוסיות  שים  נכגון  ונות,  י 

  .צריכת דגים מסוגים שוניםדיג ועל על מגבלות   להטלת הובילון  הסיכ . ילדים  או בהריון

ותר משלושת  י  ,בגלל זיהום כספית  בארה"ב בלבד נסגרו לדיג, כי  בריל  ד "לדוגמה, עולה מחוו .47

אגמים   הגבלותאלפים  ו  והוטלו  דייג  אוקיינוס  אכילת  על  על  דגי  של  רבים  נגועים  המינים 

המלצות לצריכת דגים,    אומצו בארה"ב  ,  2019י  ביול  , לאחרונה  .ית בריכוזים ניכרים של כספ

   .ונותוסיות שאפייני אוכלבהתאם למ

בריכוז הכספית הנמדד  על עליה    שהעידו  ,הניטור הלאומי של הים התיכון  ממצאילאור  בארץ,   .48

מאכל   דגי  עכו  רמאזוברקמות  ממתחם  לדליפהשעלה  חשד  וה  מפרץ  כספית  תעשיות    של 

ביום  מר רני עמיר,    ,היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית  הלמנ  שלח  ,לים  תאלקטרוכימיו 

שכלל את  ,  הפנים ועיריית עכומשרד  החקלאות,  משרד  הבריאות,  רד  למש  דחוף  מכתב  24.6.15

  צות הבאות:לההמ

כח" מוכרז  חוף  אינו  המזוהם  האזור  כי  אליו אדגיש  שהגישה  בחוף  מדובר  אך  וק, 

ומדרום לחופשית מצ מליצים להציב שילוט מיידע ומתרה אנו מיכך,  לפ.  כל אדםפון 

וכן לגדר   לגבי זיהום החוף ומימי החוף, הכרזת החוף כאסור לרחצה ושילוט מתאים 

ומדרום.   מצפון  המזוהם  החוף  קטע  הבריאות את  למשרד  ממליצים  אנו  בנוסף 

לב עכו,  עכו,  צעולעיריית  של  המוכרזים  הרחצה  בחופי  כספית  של  דומה   דיגום 

חריגות מהריכוז המותר של    , לאור ממצאי הניטור הלאומי עלדעתנוסוף לבהקדם. לב

בכ אורגנית  להוציא   51%-כספית  הדיג  אגף  על  חיפה,  מפרץ  בצפון  המאכל  מדגי 

לידיעתכם, כי   .צפון מפרץ עכו ולאכפה, עד להודעה חדשהסור דיג בגורפת לאי  הנחיה

לחברת   פנייה  נעשתה  שבועות  מספר  לפני  המחזכבר  ב "דלק"  להיכנס שטח,  יקה 

 ".סיכונים במטרה לבצע שיקום השטח למהלך של סקר

 24.6.15מיום    מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימיתמכתבו של : 10נספח 
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הסביבה פנתה    30.6.15ביום   .49 למען  אזרחים   בריאות  שרותי  ראש,  עכו עיריית  ראשל  עמותת 

ליישם את ההמלצות  ישה  בדר  החקלאות משרדב  הדיג אגף מנהלו  הבריאות משרדב  הציבור

 הנ"ל. 

 30.6.15מיום   אזרחים למען הסביבהעמותת  מכתב: 11נספח 

, למנכ"ל  ראש שירותי בריאות הציבור, פרופ' איתמר גרוטויע  הוד,  2.6.16, ביום  לאחר כשנה .50

הס להגנת  בעקבות    ,ביבההמשרד  אליהם,המידע  כי  בחול  דיגומים  הזמין  ד  המשר  שנשלח 

של  ומדאיג ביותר  על זיהום מתמשך    העידו  , שתוצאותיהםזים בעכורכהחופים המוובמים של  

    :במפרץעל דיג ור לאסריאות משרד הב דרש זאת. בעקבות  כספית במפרץ עכו

לאור תוצאות המעידות על זיהום החוף, הים והמדגה בכספית, משרד הבריאות דרש "

עכו,   במפרץ  דייג  הצ  וזאתאיסור  לבריאות  סיכון  למנוע  מכדי  דגים צריכה  יבור  של 

כספיתהמכילי של  גבוהים  ריכוזים  למיטב  .ם  כי  לציין  קש  יש  קיימים  יים ידיעתנו 

האמור   האיסור  החקלאותבאכיפת  משרד  ע"י  עכו   .לעיל  במפרץ  המתמשך  הזיהום 

כתוצאה והן  דגים  מצריכת  כתוצאה  הן  לכספית,  הציבור  של  לחשיפה  לגרום   עלול 

שנצפתה לאחרונה ברמת הזיהום, עולה ה  מרההח  לאור  משהייה בחופים המוכרזים.

המשך  למנוע  הדחוף  גם    הצורך  כמו  עכו  במפרץ  הסביבתי הזיהום  השיקום  קידום 

 ."רשהנד

בריאות    ו מכתב:  12נספח   שירותי  ראש  מיום  של  הסביבה  הציבור  למען  מיום    אזרחים 

5.4.16   

, בגלל  בחוףצים  מתרחיבור הלצודגים  הלבריאות הציבור החשוף לאכילת  אזהרות על הסיכון   .51

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

כספ סיכון ה .52 לזיהום  הוביליחשיפה  היתר,  ת  בין  הקמת מתקן התפלה ,  של    לפסילת החלופה 

מערבי   דע.  במתחם  (,90תת"ל  )גליל  ש  תכנית ה  קידוםבמסגרת  שנתנו  ת  חוות  הקמת  קבעו 

   .אותושיקימו  העובדיםריאות את בסכן ל לעלו המתקן בשטח המתחם או בקרבתו

כי  נציין .53 והלמרות  ,  ידיעת    ת,ודרישהאזהרות  יצאה  ולא  מגודר  לא  מותר, החוף  עדיין  הדייג 

 אזהרה לציבור. 

     מילוי דרישות הרשויותב המשיבה של ים  גרירת הרגלי. 4ב.

צלול  עמ .54 רש  25.7.2018ביום  פנתה  ותת  המיםלמנהל  למות  הס,  להגנת  המשרד  ביבה  נכ"ל 

ה משרד  על  בבקשה  ריאות  בולמנכ"ל  מפעל  לאכוף  מתחם  את  לאלתר  לנקות  דלק  חברת 

   . תעשיות אלקטרוכימיות

כי   .55 צויין,  הידוע  בפניה  צלוללעככל  הסביבההועברו    ,מותת  להגנת    , 2017  הלךבמ  למשרד 

 Environmentalידי חברת  -על שבוצע  ,  םיר סיכונ קרקע וסק  סקרת בלבד של  תוצאות חלקיו

Resources Management  (ERM  )המשר דרישת  ובהנחיית    1המשיבה  במימון    ,דבעקבות 
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המים המיםדרישות  .  רשות  ורשות  הסביבה  להגנת  נתקלו    לסקר,  השלמות  לביצוע   המשרד 

 ות. ת המלאירוב להעביר את התוצאובס ו לייםבגרירת רג ,בסחבת

המשרד  דבריו,  ל  .לפניה  ,ף, מר גיא רשיםרשות המ המים ב  ף איכותמנהל אגהשיב    8.8.18ביום   .56

במטרה  דרישות    לה   ים ביומצ  1המשיבה  מול  במשותף  להגנת הסביבה ורשות המים פועלים  

ותיחוםאת    םלהשלי באתר,    איתור  וסקר    השלמתלקראת  וזאת  הזיהום  ביצוע  סיכונים 

שיקוםפעו ב  כן,עד  הוא.  לות  יה  31.7.18יום  כי  נציג שיבה  תקיימה  המשיבה  עם  ין  בעני  1י 

מי הדר המשך  וישותלוי   ," הרצוי,  כי:  הקצב  אינו  העבודה  ביצוע  שקצב  לומר  ניתן  לסיכום 

הדברי כה  עד  בצורהאולם  מתבצעים  הנושאמקצועית    ם  אחר  עוקבים  ומוודאים    ואנחנו 

 ". שהדברים יעשו

לקדם את    החברה נדרשהעל פיה  ,  בהי ב ת המשרד להגנת הסהתקבלה גם תשוב  22.10.18ביום   .57

ו במקום  הקרקע  "ני תכסקרי  אך  לשיקום,  שנעשתהות  כה  ההתקדמות  אינה    עד  זה  בהיבט 

ם  פגישות עבעקבות    בנוסף, נמסר  .", גם אם מורכבות הזיהום באתר נלקחת בחשבוןמספקת

על כוונה לקדם  הצהרות    וושמע והיהום  נקבע מתווה להשלמות המידע על הז ,  1  נציגי המשיבה 

 .םהשלמת המידע על הזיהו את 

וספת  פניה נ  מערביוארגוני סביבה נוספים בגליל הדי עמותת צלול  י-ל נעשתה ע  10.4.19ביום   .58

המים  רשות  בבקשה  7למנהל  התקדמות  ,  בדבר  פרטים  קרקעות  ה   ניקויל   המהלכיםלקבל 

ת  חבר בבעלות מצפון להן, לו שהן א ו  ק ים מעגןחברת דלבבעלות , הן אלו שבבעלות המזוהמות

, אך לא  ה על הפניה ישירות לעותרתשהשיבים  -בת גת לחברלכל הפחו  הפניה הועברה  .ים-בג

 . 1ידי המשיבה -ידי רשות המים או על-עלרות ישי נענתה

ותשובת    8.8.18ם מיום  רשות המיתשובת  ,  25.7.18  צלול מיום  עמותת  מכתב  :13  נספח

 22.10.18המשרד להגנת הסביבה מיום 

 10.4.19  מיום  מיםלמנהל רשות ה  ללו צ עמותת מכתב :14 נספח

המשרד להגנת  הפנה  שתגובה להאשמות    מכתב   ים-ב גחברת  ו   1המשיבה    שלחו   24.7.19ביום   .59

למשיבה  סה פיהן    ,16.7.198יום  ב שנשלח  במכתב  ,  1ביבה  רגליההיא  על  את  ולא    גוררת 

וחברת גב ים הכחישו את    1בה  המשי  . מזוהמותמקדמות בקצב סביר את הטיפול בקרקעות ה

   .ההאשמות

אות תכנית  , כי הורבתשובתן על עמדת המשרד להגנת הסביבה  ים הלינו-וחברת גב  1המשיבה   .60

במת מפורט  תכנון  לקדם  מאפשרות  לא  לפני  המתאר  תכחם  לשישיאושרו  הקרקע  ניות  קום 

   חוף:ומי התהום במתחם וברצועת ה

 
 10.4.19המכתב נשלח ביום , כש.1810.4. רשום המכתב נפלה טעותבתאריך בראש  7
יום עוד בשו למשרד שהוגמרות בקשות חופש מידע א נמצא בידי המבקשים, לל 16.7.19מכתב המשרד להגנת הסביבה מיום   8

 , לפני למעלה מחצי שנה. 13.6.19

 



15 

 

נית המתאר אין מקום להתקדם עם נוכח הוראות תכ, ... נטען כי  כיןובמכתב שבסימ"

לאישור   עד  מפורט  שיתכניתכנון  לאתת  תהום( קום  ומי  )קרקע  החוף  ולרצועת   ר 

תכנית השיקום וכי    רלציבו  לעשות שימוש בשטח ללא סיכוןהיה  תן ישתבטיח כי ני

 ..." שויותיכה להיות מוגשת ומאושרת על ידי הר רצ

,  בהסכם הרכישה על עצמה שלקחה  , החובה רפת מ רות גועולה התנע 1 מתשובתה של המשיבה .61

הקרקע את  נזק ומחובתה    לטהר  לציבור  למנוע  הזיהום  מדים  וליםליפת    ,1המשיבה    .לחוף 

ביבה  ד להגנת הסרטוענת בפני המש  ,ניה בשטח המתחם ממוקדת בקידום השאת רווחיה מב ה

הצגת סקר    ר, הואהמתא  וכניתפי ת -על  ,עד שלב הדיון בתכנית מפורטת,  נהכל שנדרש ממ כי  

עלקרקע גם  כי  נטען  עוד  חלה  -.  לא  המשרד  מדיניות  התכנוןעליה  פי  חוץ   בשלב  חובה    כל 

ולבקש מפורט,  היסטורי  סקר  המשמהגשת  יוטמעו  ת  שתוצאותיהם  קרקע,  גזי  סקר  גם  רד 

 ב הרישוי. לדחות לשל  1במסמכי התכנון. את תכנית השיקום מבקשת המשיבה 

 24.7.19מיום   הסביבהגנת  שרד להלמים -רת גבוחב  1  ההמשיב מכתב :15 נספח

עמו  25.6.19ביום   .62 לפנתה  צלול  התת  החברה  ולחבר  1משיבה  מנכ"ל  דירקטוריון    בדרישה י 

המפ שללסילוק  מ  גע  זיהום  עכו.  זליגת  למפרץ  כללה  המתחם  לגבי    בקשהגם  הפניה  למידע 

על    ננקטוש  אמצעיםההמים,    רשותידי המשרד להגנת הסביבה ו-עלהשלמת הסקרים שנדרשו  

המשיבה  י   זמנים חות  ו ול  וכ ע  רץ ולמפ  ם ודיהרד  התהום  למי   דליפות  ולמנוע  לנטר   כדי  1די 

לסעדכניי היל ם  פירוט    ים. מפגעוק  התבקש    עים פגלנ  החברה   של  הפיצוי  לתכנית  באשרכן, 

   .מהמפגע

 25.6.19 מיום 1ה עמותת צלול למשיב מכתב :16 נספח

 עד עצם היום הזה.  הפניה לא נענתה .63

 מומחים חוות דעת   ג.

שנכתבה  בנושא זיהום קרקע    , האחת(ת"דע"חוות ה:  )להלן    דעתחוות  שתי  ת  ובקשה מצורפ ל .64

ד"ר    ידי -שנכתבה על  ,בהביבנושא סביבה וכלכלת ס  והשניה  ,רילרוני בהגב'    ידי המומחית-על

 .(חוות דעת נתניהו""  :לן)לה הוסיניה נתני 

כ .65 הטענה  את  מבססות  אלו  דעת  ה  המשיבות   מחדלי  חוות  דליפת  את  ממתחם  למנוע  זיהום 

ול החובה  יות לסבישיות אלקטרוכימתע ל  יםפית  ולסביבהגורם  , לרבות  נזק מתמשך לציבור 

    מהים.ו אה מהחוףנות הציבור ומניעת הסיכון בריא 

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

סביב .66 מהנדסת  היא  בריל  תגב'  בעלת  מקרקעין,  ושמאית  סביבתית  ה  בהנדסה  שני  ואר 

שנה בנושאי זיהום קרקע    15  -של למעלה מ  עלת מומחיותמאוניברסיטת קונטיקט בארה"ב וב

 ומים.  
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לרבות גז  יתור ואפיון מזהמים בקרקע,  , אנוןהתכ ן רב ומגוון בתחומי  ניסיו צברה  הגב' בריל   .67

ופיתוח  קר חלופות  הערכת  תהום,  מי  וזיהום  סיכונים  קע  ניתוח  לרבות  שיקום,  תכניות 

ושיקום במפגעים    לויות טיפולהום קרקע, עיבתיים במקרקעין, כמו סיכונים הנובעים מזיסב

   .ה שלהם על השוויההשפעו   י,יבתיים ודרישות תכנון ורישוסב

פורטת מצויה בפני בית המשפט הנכבד, מתבקש הוא לראות בה חלק בלתי  הדעת המ משחוות   .68

 .  העובדתי שבבקשה זו וןיע נפרד מהט 

   בתמצית בלבד.כאן את עיקרי חוות דעת נביא רשות, גע בחזרות בלתי נדילישלא על מנת  .69

אתדעת   ות וח .70 מתארת  בריל  הגב'  של  של  ה   ה  אלקטרוכימיות   עלמפהיסטוריה    תעשיות 

ה הסביבתיים  הקמתואירעו  ש  מרכזייםוהאירועים  בומאז  שיוצרו  המוצרים  את  הזיהום    , , 

בשטחושה ובעיקר  קפותשנש  כנותוהס  צטבר  ש  מהם  הכספית,  הזיהמזיהום  החמור  הוא  ום 

זה לאתר  בחווובהמ   יםאצ הממ.  והייחודי  האים  מי  זיהום  ו  ערק קהזיהום    בעניין   דעתת 

במ עהמ,  םחתהתהום  שב ממצאי    לתבססים  הניטור  ודו"חות  בשטח וצעסקרים  לאורך    ו 

  אן.לא נחזור עליהם כלכן ו. 1ורטו לעיל בפרק ב. השנים, פ 

שנפלטו  לגם  חסת  מתיי  היא .71 קרקע  מזהמים  גזי  ולסקרי  לאוויר  במתחם.מהמפעל   שבוצעו 

וזים גבוהים  ריכקע בגזי קר  תלהיווצרוהום גרם  הזיהום הנרחב במי התכי  ולה  הדעת ע מחוות  

החשופים   את  אפילו  של    רלאוויהמסכנים  חמור  סיכון  ומהווים  מגורים  או  תעשייה  באזור 

 ם. ת קרקעיילמבנים תחדירת גזים מסוכנים 

  , גורם מתחםה מהבדליפ  ו, שמקור מי היםזיהום  הממצאים על פיהם    הדעת מצביעה על  חוות .72

שיוולה בעיה,  ממקוצרות  שידועה  בעולם,  אחרים  שרשרטצהל  מות  במעלה  כספית  ת ברות 

מסוגים שונים  ם  ת להטלת מגבלות על דיג וצריכת דגיהברי  בילה בארצות. תופעה שהוהמזון

קבוצ סיכו לפי  מצ   באוכלוסיה.  ןות  הדעת  הסינת  יחוות  להגנת  המשרד  המלצות  ביבה  את 

,  ני פגיעה בציבורר צעדי מנע מפבריאות לבצע מספד הית ולמשרוממקרשות הל  2015משנת  

הכרזת החוף שמול המתחחם כאסור    חוף,ני הזיהום בים וב לוט המזהיר מפצבת שי הבות  לר

   סור דיג בצפון מפרץ עכו.אעיר ולהרחצה ב ה ולגדרו, לבצע דיגומי כספית בחופיחצלר

גם    היא .73 בשטח,  סוקרת  הסטטוטורי  התכנוני  המצב  תלרבואת  לעיר  ת  האב  ותכנית  כנית 

   .2017ת  בעיר בשנשאושרה   המתאר הכוללנית

  DHV,ידי חברת  -על  2014יקום למתחם, שנעשתה בשנת  שעלויות  רכה של  העת  כמו כן, נסקר .74

  .הערכהחוסרים ב ומפורטים ה

 13.5.14מיום  עכו,  אלקטרוכימיות תעשיות  במפעל קרקע שיקום עלויות הערכת :17נספח 

סקבללצורך   .75 גות  עלדרי  לגבי  תהוםדל  מי  טיהור  מובאת  ויות  שלהערכ  מזוהמים,  עלות    ה 

במי   מוכלר   זוהמיםמ  תהוםהטיפול  אורגנים  מגן  יםבחומרים  תע"ש  הט.  באתר    ,יפולעלות 

 . ₪מיליון  142-ת בכמוערכשנות שאיבה וטיפול,  20-רקת מחמצנים והז כולל כשנתיים שלה
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 יקום. שפשריות לטיפול ות אלופו פרק מרכזי בחוות הדעת מתייחס לח .76

מת  זוהטיפול בקרקע המלת  יו אפשרסקירת טכנולוגיות  את הרלוונטיות של    תהגב' בריל שולל .77

התהום ל  ,ובמי  ממצאי  שצורפה  הקרקהקרקרת  חקידוח  גז  התהוםע,  ומי  -ו  LDD  של  ע 

ENVIRON.   

בריל    בחנהלחלופין,   .78 בכספיתרלוונטיים  מחקרים  הגב'  מזוהמות  קרקעות  שיקום    היא   .על 

ב שבוצע  הטיפול  את  יימפעל סקרה  בתאי    ,באלבניה,  PVCצור  י  כספית  שהשתמש 

ן בו זיהום  י אש  ארה"ב במפעל  בו  ,בכספית  , שזיהמו את שטח המפעל וסביבתואלקטרוליזהל

 אורגנים מוכלרים. אך יש בו זיהום בחומרים  ,בכספית

ה .79 נבמפעל  באלבניה  ובים  בקרקע,  מצאו  נטוש  התהום  דומ במי  שנמריכוזים  לאלו  צאו  ים 

אלקטר  תעשיות  שם  ובסבוכימיות  במתחם  נמצא  ביותר    כייבתו.  הטובה  הטיפול  שיטת 

חפירה של קרקע מזוהמת, ייצוב  ,  יתזיקלפי  ההפרד תהיה שילוב טכנולוגיות:  בזיהום הכספית  

אור הדמיון, ממליצה חוות  ל  .(Confined Disposal Facility, CDF)במטמנה סגורה  והטמנה  

באלבני  בצעלת  הדע שבוצע  השיקום  של  מקיף  וזאת,ה לימוד  בי  ,  בזיהום    צועטרם  טיפול 

 .במתחם

ספית,  ולא על כ  תיגופר  לשבו תהליך הייצור היה מבוסס ע,  בדאלאוור, ארה"ב  PVCה  במפעל   .80

בסך  ת. בארו 17-, המורכבת מpump and treatבה וטיפול, לל מערכת שאיהטיפול במי תהום כ

על הצלחה  ות  ות מצביע , אך הערכות חמש שנתי של מי התהוםא  מל שיקום  שם  הכל לא הושג  

   בהגנה על בריאות הציבור והסביבה.

בריל   .81 כי  מציינת  הגב'  הדעת,  חוות  אורגנים    קרקעותום  שיקבמסקנות  בחומרים  מזוהמות 

.  מעבדה ופיילוט  בתנאי  בעיקרכי    אם,  אפשרי ומוכחאך  ,  תהליך מסובך וארוך  ובכספית הינו

כי הי מדגישה  שיטת  החלטות    א  צריכ  טיפול  העל  ההרצויה  על  להתבסס    עדכני המידע  ות 

בתחום בעברשונב,  הקיים  ידוע  שהיה  ממה  מתריעהה  היא  הזמןכי    ,.  שעובר   והזיהום  ככל 

  . ך יותרלאורך זמן ארו  ימשכוחקירה והטיפול י ה הליכ ,מתרחב

ם כולל של  שיבות, בסכום על ידי המלויות השיקוכת על מציינת כי הערבהמשך לאמור, גב' ברי .82

ה כוללת טיפול במי התהום  אינ  א בלבד שהערכה זוכת חסר מובהקת. ל, היא הער₪מיליון    52

ת ביותר, ואינה נתמכת  ות עבודה מקלועל הנח   א שהיא מבוססת, אל זי קרקעובג  מיםהמזוה

 . ובסקר סיכונים בדיגומים בפועל בשטח 

 לחוות דעתה כי: 36קה  כך, ציינה המומחית בפס .83

חברת  " של  העלויות  הנחות    DHVהערכת  על  ממצאיםמבוססת  על  רה חסו  ולא 

רבים  לנושאים  מגוונים,   התייחסות  בחומרים  זיהום  המזוהם,  השטח  היקף  כמו 

ה בנאותהשימוש  הטיפול  מחירון  לטיפול,  עקיפות  עלויות  בקרקע,  ועוד.   עתידי  חובב 

הנראה   ראשונית  ככל  בהערכה  להתייחס    בלבדמדובר  ניתן  אפילו  ולא  אלה  לעלויות 

 כסדר גודל לעלויות הצפויות.
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כי .84 זה,  הדבהקשר  בשלב  נדרשת  דוע,  ממילא  האישור  בבקשת  הוכחיון  לרק  של  ה  כאורית 

במסגרת ההליך העיקרי לכמתו. ממילא, בטרם הועברו מלוא  ניתן  כיצד  הסבר  ,  נזקקיומו של  

ם הדרושים לשיקול  אומדן מלא של המשאביצע  החומרים הדרושים מהמשיבות, לא ניתן לב

 הום. א של הקרקע ומי הת מל

בבחינת  .85 הם  ה  הדברים  בכל  וחומר  לשיקום  מקל  עשה  לצווי  במצב  נוגע  סביבתי.  מפגע  נזקי 

ם, לרבות אלו שיתבררו  ע לשאת במלוא העלויות של השיקוגורם המפגל  כי ע דברים זה, מובן  

השיקום עבודות  ביצוע  שגרה  במהלך  נ)ודרך  בו  מקום  במהלך  עשה,  צווי  יתנים  ,  מתברר 

 עלות המשוערת מלכתחילה(.  ביצוע של פסק הדין כי העלויות עולות על הה

רוע מזכות  לג  , ומבלייםימם הקי גלוייניתן להעריך כבר עתה, על יסוד הנתונים ה   חד עם זאת,י .86

ל לאחר  המבקשים  זה  בהקשר  הטיעון  את  נוספים,  השלים  חומרים  שיקוכי  גילוי    םעלויות 

  .₪מספר מאות מיליוני  ל  להגיעות צפוי  םהתהוומי  הקרקע

הסביבה החופית ומי   זהום  של  הכלכליות ההשלכותעל חוות דעת . 2.ג

   תאלקטרוכימיו תעשיותם  חמת  שטחמ כספית הים ב

נתניהוד"ר   .87 וסביבהמומחית  היא  ,  סיניה  טבע  משאבי  דעתה.  בכלכלת  אתב  חוות    וחנת 

תעש  הזיהוםת  יפדלל  שסביבתיים  -והכלכליים   יםהכלכליההיבטים   יות  ממתחם 

   .מי היםלסביבה החופית ו ל אלקטרוכימיות

שימש .88 נתניהו  השנים  ד"ר  בין  הסביבה,    2018-2011ה  להגנת  המשרד  של  ראשית  כמדענית 

וליוותה, בשיתוף עם הזיוקף תפקידה  ומת  מחקר   ,במשרדידה להגנת הסביבה הימית  יח מה 

עכו  הדגים  בדיגומי   שהתגלו   הכספית  מקורות  בזיהוי   שעסק וזבמפרץ  חריגות  ,  בעקבות  את 

 .דגיםת בשהתגלו בריכוזי הכספי

משחוות הדעת המפורטת מצויה בפני בית המשפט הנכבד, מתבקש הוא לראות בה חלק בלתי   .89

 .  תי שבבקשה זוהעובדיעון פרד מהט נ

 ן.  מציתה בלבד כא רשות, נעמוד על תליגע בחזרות בלתי נדשלא על מנת  .90

נתניהו   .91 ד"ר  של  דעתה  הנזקים  סוקרת  חוות  המאת  המתחם,    הסביבה   עלשפיעים  מזיהום 

לרבות הנאתם של    ,והסביבה  הטבע  במשאבי  משימוש  הציבור  של  ההנאהמ  , גורעיםהטבעית

הבאים, היא  הציבור  בריאותל  לנזק   גם  לגרום  םביכולתאשר  ו  הדורות  הצ.    ורך מדגישה את 

 . המתחם  לתחום רמעב אל  ת זליגת הזיהוםולעציר המפגע  להסרת  דיחוי א לל לפעול

התיכון,   הדעתחוות   .92 הים  של  הלאומי  הניטור  ממצאי  את  נמצאה  סוקרת  היתר,   , בהם    בין 

  26%  -בכ  מאכל   בדגי  יתכספ  לריכוז  יהארצ  המזון  שירות  של  המנחה  מהקוחריגה  ,  2014בשנת  

בשנעש מחקר    .ועכו  חיפה  מפרץ  צפון  באזור  שנדגמו  החופיים  יםמהדג המשרד, ה  יוזמת 

יפת המים  דלכי  ו  , חם מזוהמים בכספית, מצא שמי התהום הרדודים במתיםעקבות הממצאב

מי  יוטה במרם העיקרי לעליה בריכוזי כספית במיני הביחם אל הים הם הגוהמים מהמת המזו
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זוהתה  שפעה  הה .  ץהמפר בבים  של  אף  ה  7מרחק  מקו  צפונה  ציון, מתחםק"מ  שבי  באזור   ,  

להגעומי הכספית  וחסת  עם  לאזורת  ציון  אחרים  פלה  שבי  וחלקיקים  עם   הנישאיםנקטון 

בעק     נה.צפוים  הזרמ כי  נמצא  עוד  ה.  נצפית  שחונות  שנים  התהום  אבות  מי  בתנועת  טה 

 .ספית בדגי מאכלירידה בריכוז הכ  מתמגלראשונה  ה, ובעקבותיה נצפתהמזוהמים לים

  למשרד  הסביבה   להגנת  המשרד  המליץ ,  המחקר  של  הראשונים  הממצאים  בעקבות .93

  ביולי   להמלצה  הצטרף  הבריאות  משרד.  באזור  דיג  איסור  על,    2015  ביוני   כבר   ,החקלאות

 . זה דוח כתיבת ליום עד  נאסר לא והדיג יושמו לא  ההמלצות , אך  2015

עלERMאי סקר חברת  את ממצמפרטת  הדעת    חוות .94 כי שטף   1ידי המשיבה  -, שמומן  וטען 

וויניל כלוריד  הכספ ואת הביקורת  המתרחצים בחוף    מתחם לים נמוך ואינו מסכן אתהמית 

ש  בהערכת חסר,  כך שמדובר  על  בנטהמצביעה  להלא התחשבה  סתפח לחלקיק  יית הכספית 

 .צורתבההתעלמה מהשפעות ו  גנייםוחלקיקים אור  חול

סוקרת את ההשהדע  חוות .95 ומפעות  ת  כספית  של  כספיהבריאותיות  היתרתיל  בין    נסקרת   ת. 

על בעקבות    השפעה  נשים  יילודים,  בעתלכספית  הרותחשיפת  דגים  ,  לרב אכילת  פגיעות  ,  ות 

דת משרד הבריאות, שהורה על  מובאת עמ  .בעקבות החשיפה עוד ברחםנוירולוגיות שליליות  

דייג במפרץ  וממליץ על איסור    חוף שמול המתחםרחצה ב   ום ואוסר עלה שילוט המזהיר מהזי

 דבר סמכויות. טרם יושם בשל אי הסכמות ב, שכוע

הדעת .96 סחמסווג  חוות  טבע  למשאבי  נזק  קטגוריות:  למספר  הנזקים  את  מי    יריםת  )אבדן 

ודגה למאכל(ת הים,  ושאינם סח  הום  במי  )פגיעה  ובמגוון  בירים  לדוגהביולוגי(חוף  כך  ה,  מ. 

היא  "ד הערכת   נתניהו  של  ל  גורם   שהזיהום ר  ל  0.8גריעה  זמינים    לושיכשנה  מלמ"ק  להיות 

לצד  .  למיני ביוטה שונים ולמארג המזון באזורק  . עוד מצביעה חוות הדעת על נזהמים  למשק

על הדעת  חוות  מצביעה  אשר    אלו,  הציבור,  לבריאות  בנזק  לאמוד  קשה  מחסור  אותה  גלל 

אבנתונים על  למשל  דג,  מקומייםכילת  י.  ים  זה    ובירידה   בכלל   בתחלואהטא  להתבכול  נזק 

  לירידה  יביא  שבתורו  ר דב  –  הרות  נשים  י "ע  דגים  מאכילת   אהכתוצ  ילודים   של  באינטליגנציה 

צפוי לקחת שנים  כך  , כתוצאה מונזקים לפיתוח  ;הפרט  של  הכלכלי  בפריון שטיהור הקרקע 

בארוכות האזוה,  פתיות  מימוש  מועד  יידחה  פין  על  האתכנ  ר  לעכו.ית  וה  ב  פגיעה  אזור 

 בתדמית העיר. 

 המשפטי   וןעיהטד. 

ייצוגכ .97 תובענה  לאישור  הבקשה  בירור  בשלב  המידוע,  על  מוטית,  את    לבקש  להוכיח  הנטל 

במלואן,    ר הטענות נו המסגרת לבירואישור אי הליך ה  ורי של העוולות הנטענות.איומן הלכק

ים בהם קיימים פערי  מקרכונים במיוחד בבים ונחשו  ואל  יםברדבהליך המרכזי.    שר יבוררוא

  ף וי וחשור אינו גל ו למשיבים מידע רב אשים בין הצדדים, כבמקרה הנוכחי, בתי ועמידע משמ 

יש   ואשר  נגיעהלציבור,  הע   לו  לסוגיות  וברורה  במו ישירה  לדוגמ  בענהמוקד התודות  א  )ראו 

די כב'  פסק    ( 4.9.2014)  בע"מ  (1987  )הדס  רינירפנ'    יילברז  8037/06ע"א  בהש' מלצר  נו של 

" פריניר)להלן:  )בד22מ'  בע   ("עניין  לנשיא  המשנה  כב'  של  דינו  פסק  שם;  וההפניות  ימ'( , 
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ברע"ריבל לביט  2128/09  אין  חברה  רחמיםהפניקס  נ'  בע"מ  )להלן5.7.2012)  עמוסי  וח   )  :

 (. 15(, סע' "עניין עמוסי"

   בדין הישראלי ביבתיוס קתילוח  דק. צ1ד.

ו פישה של צתה .98 בבד עם  הישראלי בד    ות משפטיות התפתחה בדיןנורמ חלוקתי כ דק סביבתי 

  כלל השיח המשפטי, הסביבתי בי נרחב  קתית בשנות התשעים, לצד שינוי תודעתהמהפכה החו

בות  ר  יםמאבים מוגבלים, שפע טבע וסביבה הם מש  נבע מההבנה כי משאביזה    י. שינויוהכלכל 

ניתל לשקמם  א  שבייאפקט  בצורהן  לאחר  ות  מההב נפגעו,  בעת  כ בה  הקצאת  נה  סוגיית  י 

מההסביבתיי  המפגעים היא  והבטיחותיים  להם  יכולים  משהמפגעים  ביותר,  חצין  מורכבות 

(externalizeאת העלויות הנ )וכי  ורה נרחבת, על ציבורים בל ידם בצרות עצו לתי מסוימים, 

  יבתיים לבין ים או סבבטיחותי  ים עהזיקה בין יוצר מפגת של משפטיה כחוישנו קושי ממשי בה

וקשפן, איריס האן, גלעד רוט,  ספרות בהקשר זה עלי ב יתוח של הזוקים )וראו, לסקירה ונ הני

; אורן  (2010)  101יג    ועסקים  פטמשביבה"  ות הסכ יעל חברות, דיני החברות וא  -וגננו  "הענק  

  עיוני  "יט ביקורת מבות הסביבה בישראל:  י איכל דינ ע   יתלעה של החשיבה הכלכפרז, "ההשפ

ר זה יובל שני,  ין הבינלאומי בהקשלהתפתחות הד לסקירה באשר  (; וראו2009) 429לא  משפט

 ((.  2001ו ) המשפט  "לאומיזכות אדם במשפט הבינכראויה  "הזכות לאיכות סביבה

על .99 יתר  להרחיב  למסד    מבלי  באשר  ביהמידה  העומד  של  בשיקוהכרה  ה  ודס התיאורטי  לים 

  יחס אליהם י, שחובה על הרשות להתי מטיבלי מעמד נורקולים בעיבתי כשיסב וצדק חלוקתי  

בסיסיים העומדים    עקרונותהנעשית על ידה, נבקש להדגיש שלושה    במסגרת קבלת ההחלטות 

 תי: סביב -קתיהחלו ק דביסוד הצ

ותיות.  ובטיח תיות  יבסב   פקטיבית של החצנות ה שגורמת להפנמה איש להעדיף הסדר  ( 1)

הה תחת  ב  שבמקרים  חהנזאת,  לנזקיםרבים,  כלליסבי  נוגע  ובטיחותיים,  ם  בתיים 

לישמם  פוסט  -של אחריות אקס   משפטיים נוכח קושי  ישימים,  שה  עהלכה למ יהיו בלתי 

או חוסר יכולת של  קושי באיתור הניזוקים,    הסיבתי,  הקשר  ת ח)בין אם בשל קושי בהוכ

 ם(;  ותלהנזק שנגרם בשל פעית של עלויוב בד עהמזיקים לעמוד בדי

יש    (2) ההחצנות  לרבולהתחבמסגרת  הנזקים,  במכלול  הנובעים    תשב  עקיפים  נזקים 

פערמהפגיע שקיימים  נזקים  ולרבות  בסביבה,  מידע  ה  או  בי  הצפויה  לעוצמתן  אשר 

 ; תרחשותםהברות תסלה

להקצאה    (3) לפעול  החשיפ יש  של  סביבתיישוויונית  למפגעים  מיחותי בטו  םה  שמע, ים. 

בוצת ים והבטיחותיים רק על קיבתילמפגעים הסבמהחשיפה  ל הנובע  נטהאין להטיל את  

 וסיה מסוימת.אוכל

ה  עקרונות .100 בחהצדק  ברורה  בצורה  נקלטו  ובפססביבתי  עשורים, קה.  יוק  שני  מזה  כך, 

ן  י וסביבתי במסגרת הדים של צדק חלוקתי  מהלך נרחב להטמעת שיקול   המחוקקיםבילו  וה

ר  על הנזיקי   בדיו,כל  דיני  התכ,  ןלרבות  והבנ דיני  ינון  וחקיקה  שתכליתה  יעודיה  נרחבת  ית 

מפהתמוד עם  ובטיחודות  סביבתיים  המשפט  געים  בתי  בדומה,  ל תיים.  קולים  ישמתייחסים 
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חלוש צדק  ככלל  וסביבתי  לצורך  פרשני  יקתי  גם,  כמו  הדין,  של  לצורך    פרשנותו  עזר  ככלי 

פעילו ב סבירות  במ הרשו  שלה  תחינת  הת.  על  התהליכי,  להראות שורישור  שק  ת  לה  שהיא 

עובסביב שיקולים   תשתית  יסוד  על  דרוש תיים  קי דתית  הרשות  על  משמע,  חובה  ה.  ימת 

סיכו למיפוי  לפעול  סביאקטיבית  סקרבנים  במסגרת  )לדוגמא,  קסיכוני  תיים  טרם  בלת  ם( 

לבטלותה    להביאיכול  ם  ייתאוי לשיקולים סביב תי, אי מתן משקל רהחלטתה. במישור המהו

והמ  של ההחלטה לי  ה על שיקושתי חלופות, שבאחת ההגנ שות  היו בפני הרמקום בו  נהלית, 

י  לבחי הסביבה משמעותית  תידרש הרשות לתת טעם ממשי  יותר  פנת החלוותר,  הפוגענית  ה 

לסק מקי ר י)ראו  השה  של  בשפה  הסביבתי  השיקול  המנהליים,  תלבות  הדין  יקולים  מכוח 

ביבה:  ת הסגנה על איכושיפור ההגלפי, "  שה רמ  -יקה פרטיקולרית  וח חק י ומכ ללהכ והמנהלי  

עקרופרק   המשפטביישום  )  משפט  מאזני  "המנהלי  נות  סביבתי  2005ג  "צדק  פיש,  דניאל   ;)

((.  2005)  911ז    וממשל  משפט  "סביבהאיכות ה  ודיני  םמפגש בין דיני זכויות האדהישראל:  ב

תיים  נים סביבשל סיכו   יתנ כי אי הקצאה שוויו  עליוןשפט ההמת  י כך, נפסק על ידי בבהמשך ל

ט  תייםובטיחו כלשעצמה  להיות  להתערביכולה  המנה עם  הרשות  בהחלטת  )ראו ות  לית 

 ((. 2007)  198( 2, פ''ד סב) ןשר הביטחו 'רדו נוא אד   8397/06לדוגמא בג"ץ  

האמסגבמ .101 מכל  פרשיית  זו,  לרת  הביא  בחיפה  הצוניה  הלב  תשומת  ת  ריבוימוקד 

עסקים    שפטיתוהמ כי  החשש  ובעלדו גאת  השפעה  לים  שימוש  י  מנת  בהשפ יעשו  על  זו  עה 

ע תוך שהםנייניהם אלקדם את  סיכוני   צל המאסדרים,  של    מבטלים את המשקל האמיתית 

בהציבו  חומ"ס. העליון,  בו תמרור    בית המשפט  באזהרה  הדנות  לכלל הערכאות  מערכות  לט 

שעלול    ורד, והציבחמפוקח מין המאסדר לרבה בימת קקיו  בו, הבהיר כי מקום  יחסים שכאל 

הוא   מאוג  ללי,כלהיפגע  ובלתי  מסוים  עמדת  בלתי  את  לקחת  יש  "עםד,  קו    המאסדר 

עקרונות   לאמץ  יש  וכי  על   םסביבתייחימוטין",  מונעת,  זהירות  לה  ובראשם  את  מנת  בטיח 

הא  על  הציבור ההגנה  )ראו:  ינטרס  כימיקלים    4281/17רע"פ  י  ע  "מבעחיפה  חיפה    ירייתנ' 

(27.7.2018)). 

ה .102 החהעיקרון  כללבסיסי,  על  בישראל  דינ  ולש  הסביבה  איכות  הי  מדינות  )ובמרבית 

 א עקרון "המזהם משלם".  המפותחות( הו

פנמת ההחצנות  להביא להר  ביות  יעילהלם את ההבנה שהדרך הגמשלם מ  עקרון המזהם .103

מז החבהנגרמות  הטלת  היא  הי יהום  היצרנים,  על  והמניואבות  זכה שווקים  זה  עקרון  ם. 

בחקיטו ילב ובפסייים  בהקשרים  קה  המב רביםקה  הוא  זה  עקרון  כך,  לחבות  .  המוחלטת  יא 

מז על  הזיהום, המוטלת  בגין  נזק  נגרם  בו  מקום  המ  המים  דיווח  צהוא  חובות  הטלת  דיק 

,  לוא םש העיסוק של גורמייתן להגביל את חופגורמים מזהמים, מכוחו נ   גברות עלות מו פ יושק

כון הסביבתי וכיו"ב.  הסי  ולצמצום פוטנציאל תי  נון סביבתכ ליהם חובות מוגברות  יל על להט

גל  ו מי שמס  " )משמע, ביותר   השוקל הטובם בה בעת " זהמים המסחריים מהווית, שכן המזא

ה  חית את היקף הפגיעתכנן את המוצר באופן שיפומסוגל להמיטבי  להפעיל את שיקול הדעת  

ו הטונזה   מונע"הסביבתית(  הידע    "ביותר   בק  להם  הארגהו)שכן  המאפש מערך  טיפול  וני  ר 

 . מזהמים( בי בכמויות משמעותיות שלפקטיא

 : (2.1.2013) יםנפנ׳ שר העיריית חולון  1756/10בג"ץ  ט העליון עמד על כך בית המשפ .104
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החדשההסביבת  "החקיקה עיקרון  ית  על  כולה  צדק   מושתתת  של  חשוב  מאחד 

שהתכליות   [....]  רניהצ ל והמחזור של פסולת על יהטיפו  וןמיהמטיל את מביבתי,  ס

ק פסולת  " מתקיימות גם בעניין סילושלםם מסוד העיקרון של "המזהת ביהמגולמו

ניתן  המפעל בין תכליות אלה  ברתי ח  צדק  תהשג  -ים מרכזיות: האחת  יתלמנות ש. 

שישא  לפי הוא  המזהם  הגורם  בזיו  הטיפול  החברבעלויות  כלל  ולא  .[ ..]  ההום, 

סב  -יה  ניהש התייעלות  באמצעיהשגת  המזהבתית  הגורם  חיוב  להות  את  ם  פנים 

הום עד המזהם יפחית את ייצור הזיהפנמה כאמור תגרום לכך ש  [...]  עלויות הזיהום

הכ למינ מבחינתכלימום  האפשרי  א  בעולם   [...]  ולי  פסולת,גרללא  פינוי  אדישות   ת 

הפסולה לכמות  היאמפעלים  מייצרים  שהם  רצכאל  ת  מבחינה   יונליתורה  לחלוטין 

 . לית"כלכ

צדק  ד שבעו .105 של  הדיון  יו תי מאפשרים את המסגרת הדסביבשיקולים  של  והמושגית  נית 

של  במשפ פיקוח  מחייב  יישומם  וסביבה,  ש  טורילורגכלים    סלט  הגשמה  יבטיח    ל אשר 

אלו.  שיקול  למנותים  ניתן  אלו  כלים  )בין  ע, )משמ  י אניבפיגו  מיסוי(  2)  ה;ישיר  רגולציה(  1: 

המוט מי היטלים  או  מזיק ל סים  על  את    ים  להביא  להפנמת  המזישתכליתם    ההחצנותק 

מנהלי   אכיפה(  3)  ותו(;שבפעיל  ע ופיקוח  נוספותים, באמצעות  וסנקציות    ה יפכא(  4)  ;יצומים 

 . םאזרחיי ופיקוח ה ואכיפ (5)פליליים;  ופיקוח

זה,לכ .106 אחרון  מ  י  אזרחית,  אכיפה  בכשל  במיוחד  למפהנל  שמעותי  הנוגע  וצרים געים 

ייצוג    נטרס עםכוח והשפעה, הם קבוצת אי  מדותויים בעם אלו, המצ לים. מפעליוממפעלים גד

המאס  בפני  הןיתר  אלו,  מפעלים  של  כוחם  כי  והחשש,  ה  דר,  במסגרת  סדאממול  והן  ר, 

מהוראולהתעל  ת האפשרו כך  ם  על  ולהתבסס  המאסדר  הציבות  האכיפה  רית  שמשאבי 

 ים. עים סביבתי גשמעותי ביותר למפהחשש הממים את  קישממוגבלים, הם 

כן,   .107 אם  וטיבלעמונפנה,  חשיבותו  על  כל ד  של  להו  זה  הי  סביבתי,  צדק  על  כלי  גנה  וא 

 התובענה הייצוגית.  

 בתי ק סביד צלהגשמת  ת ככלי מרכזייוגוות ייצ. תובענ2ד.

איכ  ענותלתוב .108 בתחום  חשוב ייצוגיות  מקום  הסביבה  א  ות  על  להגן  סביבה    ותיכ במאמץ 

 . ראויה

המ .109 בית  של  הנושתפקידו  בכל  הסביפט  על  לשמירה  נאובה,  גע  לסביבה  האדם  זכות  תה  ועל 

אגודה   -  יןדו ע באדם ט 8116/99למשל: ע"א  'ר ) רה של פסקי דיןבשוהודגש בשנים האחרונות 

ההל  ישראלית  נ׳גנת  ל  סביבה  המקומית  והועדה  שומרוןתכנון  נהבניה  פ"ד   ,(5  )196,  210  

 . ( (7.12.06) ברה להגנת הטבעללית נ׳ הח כאי התכלת שותפות  2273/03(; עע"מ 2001)

ודיןטב  אדם  4128/02בבג"ץ   .110 לה  -ע  ישראלית  ישראלאגודה  ממשלת  ראש  נ׳  הסביבה  ,  גנת 

 ק כך: הנשיא ברכב'   רת, בין היהבהיר(, 2004) 503( 3ח) פ"ד נ
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מס חלק  הוא  עם "האדם  מקיים  הוא  גומ  ביבתו.  יחסי  מש  ן.ליסביבתו  על הוא  פיע 

והוא מושפ יסודות לקיום האנושי....  הם ההאוויר  קע, המים,  ממנה. הקר  עסביבתו 

הבסי הבהם  הם  הפיזי.  לקיום  נקבעת  ס  החיים  איכות  הרוחני.  לקיום  פי -עלסיס 

נשמוכויא לא  אם  הסביבה.  הס  רת  הסעל  מכ ביבה,  עלינו.  תשמור  לא  אן ביבה 

ה ב ל איכותה של הסבישמירה עב  -כלל  כ  רהכל פרט ופרט ולחבל  -החשיבות הרבה  

 ( 512-13' , עמ)שם "..לים חיינו.שבה מתנה

בג של    קידהותפ  חשיבותהעל   .111 הייצוגית  סביבתייםהתובענה  זיהומים  שנור   ין  בעז  דר'    עמד 

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

ה מינהליים  זיהו"חוקים  את  להפחית  שאליהצליחו  האוויר  נחשפים אנם  מי  ; ו 

המזהמי   להקטין כמות  ובאופן  בנהרות..  םאת  לה..  שנגרמת   פחיתכללי  הפגיעה  את 

תמפעילולסביבה   מאז  זאת  עם  האדם.  ומתפתחת ת  הולכת  התשעים  שנות  חילת 

שמע  של   ם בהיותההכרה   המסורתיים  דימהכלים  איכודים  לא יני  הסביבה  ת 

לצו הבעיומספיקים  עם  התמודדות  שהארך  הסביבתיות  הגי י  דםת  במספוצר.  ר דול 

הסבי הגבתבהזיהומים  המודעותיים,  במגבלות הנו   לסכנות  רת  ההכרה  מהם,  בעות 

 לכ  –ם  ות את מי שנפגעו מחשש לזיהומים סביבתיימינהלי, עם הצורך לפצמשפט הה

בעיות הסביבה, ן ככלי משמעותי לטיפול בי הנזיקישל דינ  ו הביאו לעלייתם מחדשאל

ו הא בארץ  בעשור  ובעיקרוןחרבעולם.  חקי  ,  תובעמאז  חוק  של  ייצוגיונקתו  ות, ת 

ות עות נזיקיות אשר עוסקשל תבידים להגשת מספר גדל והולך  נו ע, א2006-תשס"ו

  בנזקים הנגרמים מזיהומים סביבתיים"

   –וכן 

תובענ של  מרכזי  ה ייצוג  ה "יתרון  הוא  אשית  בעלויות  העצום  מכך חיסכון  נובע  ר 

ן יתבטא ה  הזרטניות. חיסכון  קטנות פ   י תביעותלפא  חת עשויה להחליףשתובענה א

הןאצל התוב הנת במע  עים,  והן אצל  התוצאה המעשית של בעים.  רכת מתי המשפט 

לל  ג בגשות כתביעות בודדות  מו  ולא היסכון לתובעים היא שתביעות בגין נזקים שהחי

אפשר להגישן עתה ת לערכה הכספי, יהיה  הה של ניהול התביעה יחסילות הגבוהע

תעלה  שלא  תביעה    עלות ניהולה לעומת  עיהגבוה של התב  ספי המצרפישל ערכה הכב

 (  501)שם, עמ'  "..ש לניהול אחת מצרפית.ודל שיבהרבה ובשל היתרון לג

נמל   8487/11ברע"פ    ,הבהיר גם כב' השופט עמית   .112 נ'   פיתוח  –  ישראל  יחברת  בע"מ  ונכסים 

 : כך (,23.10.12)סביבה המשרד להגנת ה –שראל מדינת י

עבירות הנוגעות חם במצעי אפקטיבי להילעסקינן, א  שיקולי רווח וחיסכוןר שב "מאח

הסב העסקילאיכות  של  כיסם  דרך  היא  באמצעים   םיבה  המזהמים  והתאגידים 

וחיובת  לטגון המנהליים, כ וכן בדרך של  מותו,  המצב לקדבהשבת    עיצומים כספיים 

 ..." ת ייצוגיותהמוניות או תובענואזרחית כמו תובענות  אכיפה

ון סביבתי  ההליך הייצוגי נושא הערעור שלפנינו עניינו באס"  ציינה, כי  השופטת ברון  כב'ם  ג .113

של   מדליפה  כתוצאה  שנגרם  היקף,  ליטריםרחב  מיליון  נפ  כחמישה  נחלי    טשל  אל  גולמי 

אדם    842/167  אע")  "הציבורית של הליך מסוג זה היא ברורחשיבותו הנה".  "רחם" ו"עברו

 (. (27.9.2017)רסק נ' לוי פי  שראלית להגנת הסביבהידה אגו – ודיןטבע 
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לעניי .114 יפה אף  זו  דיונית  היחיד שיבטיח  גית  נו. התובענה הייצומסגרת  את הגשמת  היא הכלי 

המזהם תבי,  םמשל  –  עקרון  להפנהיא  ידי  מא  על  הנגרמות  ההחצנות  והיא  ותב המשית   ,

  ת ורוכש  ן שה ת היטב לעובדה  ו עמוד  ו הי   , אשרותשהמשיבה  בדעול בשים לב  דרושה במיוחד,  

  בקרקע שתמש  הל  כדיהום,  י זבאחריות בלעדית לטפל    ןעצמ על    ונטל   ,המת במיוחדקרקע מזו

במימוש  לגרור רגליים    והחל פועל,  צא לילא    ונ התכוו, לכאורה, משהשימוש אליו  , אךןלצרכיה

 .  הציבור  לע ןמחדל של מההשלכות בוטה , תוך התעלמות ןאחריות 

הפרת חוקים על ידי  ובה החופית  פגיעה המתמשכת בסביל  ות בריות המשיח א  .3ד.

 ות המשיב

שפורט   .115 העובכפי  תעשיות  ב  הראשוני   לזיהום  ו גרמלא    ותהמשיב שהגם  ,  דתי בחלק  מתחם 

הקיים  החמור  זיהום  ל  ,מקרקעיןה  , בעת רכישתהיטבת  ומודע   יוה   הןכי  י  רב  ,יותאלקטרוכימ

לסביבה  ונדידתו    למי התהוםיהום  הז  פתדליאת    ,צפותל  ןעליה  חות היה, או לפותער   והיו  בו

ולהח בז  ןהיה עליה .  יםופית  כי מחדל לטפל  לזיהום  יל  יוב   ןם המקרקעין שברשותיהו לצפות 

  אחריות בלעדית ,  הסכם המכר  במסגרת  ,וחכשלק   ,ך במיוחדהסביבה החופית. כ  מתמשך של

 .". ..ימים, ככל שקיהמקרקעיןהום והזימסוכנים לטיפול ו/או פינוי החומרים ה"

  ום ם מי התהזיהו:  שכן מדובר בעבירה נמשכת  שנות,להתיימלטעון    ותועמנ  ותיבהמששכך,  מ .116

, חםהמת  תא  ותהמשיב  ורכששנים מאז  מתרחש לאורך כל ה   ,כספיתבות  המים רבים, לרמזב

ג יום,  מדי  ומתרחש  ממשוממשיך  אלה  שורות  כתיבת  בעת  וה  .ם  התהום  מי    ה דנדיזיהום 

    .והרט הקרקע לא תוימשיך כל עוד   ממשיךמוכים המקרקעין הס  לא שלהם

המשיב .117 ביעילות  ות מחדל  סבירה   לטפל  ש  ובמהירות  כך  הקרקע,  או    ימנע, ות   יפסק ת בזיהום 

משמעותיתלמצער   לש ההפר  ,תפחת  בסביבה  הסבי  ימוש עה  הציבור  של  וכה  הסמ  החופיתר 

הצב  והפגיעה למתחם   של  מ הנאה  ההמשיבור  הסבי  דיייחואב  החופיתשל  לה קימ  ,בה    ן ם 

 .   יוצגות על ידםות המולקבוצמו לתובעים לנזקים שנגריות אחר

חלק  ונים,  רבים וש חוקים    עילה לפי  םמקי ,  בחלק העובדתי  ארר תו, אשותשל המשיב  ן דלמח .118

 להלן.  קה, כפי שיפורט וחלק מכוח הפרת חובה חקוצמם, וקים עמים בחהקיי םסעיפי וחמכ

 כדלקמן. יהיה  ךשהמהילוכנו ב  .119

הטענ  ףלהדומנת  ל  וע,  ראשית .120 צפוינג ת  המשיבות,  ה  ה  לטעון  דוע  מ  ירבה נשל  ניתן  לא 

  , ועל ממשיך להיווצר מדי יום ביומוהסביבה החופית  זיהום  שהעובדה  להתיישנות הנזק, בשל  

 . מתמשכתרה עביב  ן מדוברכ

 ות. המשיב   לש ןאחריותת את  ימוהמק  המשפטיותהעילות נפרט את שנית,  .121

אתנפ  ,שיתשלי .122 שה  רט  ע החוקים  ידופרו  ולחמבקש לימים  קמואשר    תו המשיב   יל  ברי  ים 

נזיקיות    בוצההק חקעילות  חובה  הפרת  נבהירבכלל    .וקהמכוח  ההתייחסות  זה  במסגרת   ,
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הל ליחידעילת  המזיהולהאחריות    מדוע  ,מטרד  הסמוכיםם  המזוהם  למ  קרקעין  תחם 

 . לזיהוםאחריות   ות למשיבשבבעלותה מקים 

  ביומוי יום  פית מדסביבה החוה את    מזהם תהמשיבוהזיהום ממקרקעי  .א.3ד.

כשהמפעל  ו  פסקהו  אלקטרוכימיותיות  פעל תעשמ צור המזהמים בי היי יכהל ט לעיל,  שפורכפי   .123

 . 2003נת צור בש קן היימת בשריפה  בעקבותהושבת 

א  ל  )אשר גם הוא עצמו  הזיהום יצירת  של  ראשוני  נזק הבעוסקת    אינה   ת האישורשבקש  ,אלא .124

המבקש לטענת  ה בי  ים,התיישן  המ   לאורר  יתן  בסעי החריג  ונוכח  שנותההתיילחוק    8ף  נוי   ,

ה המשיבות  ברורה  ההודאה  באחריושל  סעיף    תןבכתב  להוראת  בהתאם  בזיהום,    9לטיפול 

 . (נותלחוק ההתייש

עוסקת   .125 האישור  מחדל,  שונהנזק  בבקשת  תוצאת  את    ותהמשיב   של  ןשהוא  ת  יפ דללמנוע 

אל   הזיהום  ה   דים דוהר  התהוםי  מ  משטחה  הסמוכים  , יםבחוף  .  ולים  למתחם  למקרקעין 

המשיב  נזק  כשלעצמו,  ותמחדל  ל  צרהיו  מהווה  ולמטרדים  כגון  וולות  ע  לידמוו  ,רציבויחיד 

 . הפרת חובות חקוקותו  ,שלישילטובת צד   וזהת חהפר , עוולת עוולת הרשלנות

מיעניין  ל .126 תחילת  ההתיישנות מועד  נזיקיותבע   רוץ  בוולות  נקבע  הנז ל   89סעיף  ,    יקין פקודת 

 : כדלקמן

 ת התובענה" הוא "היום שנולדה עיל  -על עוולות    ות בתובענותקופת התיישנלענין ת"

  אלה:אחד מ

היום שבו אירע אותו מעשה    –מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל    (1)

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

מחד  שעילתם  מקו (2)  או  מעשה  ידי  על  שנגרם  נזק  היא  היום    –ל  התובענה 

אותושב אירע  נת   ו  לא  ביום שאירע  נזק;  הנזק  נ  –גלה  נזק,  תגלה ההיום שבו 

לא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום  א

 .אירוע הנזק

פעול בענייננו,   .127 כגו תונעמו   ותבהיעדר  טיה ,  הן  המתחתחומבת  המזוהמ  קרקע ור  הזיהום    , םי 

רציףונשפך  זורם    ותהמשיב במתחם   מי    באופן  והמקרקעאל  למתחם  ןי התהום    הסמוכים 

 יום.   י מד   חדשות  תביעה ויוצר אגב כך עילות 

ץ  דים, מירו המטר  יהן, כגון עוולות, שהנזק אינו חלק מיסודותת נמשכותככל שמדובר בעוולו .128

כן,,  יתחילשנות  ההתיי כב' השופט  ת ויבהמש  מחדלפסקת  העם    אם  ידי  על  נקבע  זה  לעניין   .

ישראל    901/07רע"א  בעמית   גיאהוועדה    –מדינת  עדנה  נ'  אטומית    ליפל -לאנרגיה 

 :כך"(, עניין ליפללהלן: "( )19.9.2010)

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

 יחל   שאז  (,שווא  כליאת,  גבול  גתסה,  תקיפה  וןכג)  נמשכת  תביעתן  ושעילת  העוולה

 ".הרשלני המחדל או ההמעש תסקהפ  ממועד ההתיישנות מרוץ

http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
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מלעניין   .129 תביעה  כתוצאהתחדשותעילות  הנוצרות  ממח ממעשה    ,    והולך   שךנמ ל(  ד)ולענייננו 

אילן    9413/03ע"א  ב  השופטת פרוקצ'יהכב'  ה   קבע, קבעה  ןה רכיביחד ממהוא אהנזק  אשר  ו

עניין  ( )להלן: "2008)   525(  4)  , ירושלים, פ"ד סב לתכנון ולבניהמית  אלנקווה נ' הועדה המקו

 כדלקמן: "(אלנקווה

ך ויוצר המעשה נמשך והול  םאודות,  ד היסק' אחן משמש 'נזהות בבעוולכלל הוא, כי  "

בתום תתפוש ההתיישנות  ,  ק לנפגע מעת לעתתוך גרימת נז,  ה מתחדשותעילות תביע

ת  7 עילת  כל  היווצרות  ממועד  מתחדשתשנים  בארוע ביעה  הוא  המדובר  כאמור.   ,

שה עוולה במע  ת תובענה מעת לעת, להבדיל מנזק נמשך שמקורועוולתי המצמיח זכויו

נזי  פעמי  חד הןיק)דיני  הנזיקין  תורת  מהד'  ,  עמ'    2כללית,  ע"א ;  724-5תשל"ז; 

. הכלל בדבר מנין ההתיישנות ממועד 929(,  2)ירון, פד"י כבקלינמן נ' ד"ר מ  590/67

(  2) 89ף  סעית  סוקה בהוראוה הפיווצרותה של כל עילת תביעה נפרדת נקשר בהלכה

 ... פרשת קלינמן, שם(ועוגן במסגרתו ) פקודת הנזיקיןל

ה העוולתי,  הארוע  שבו  דברים  המוליד  במצב  מתמשך  ארוע  הוא  נזק,  מרכיב  כולל 

מתמשך, אין ני החר זו, הכלל הוא כי כל עוד נמשך המצב הפוגעעילות תובענה בזו א

חסומה,  התובע לע  לככנה  מתייחסת  ואשר שהיא  זו  אחר  בזו  שקמו  תביעה  ילות 

מו היווצרותן  מבחינת  מועד  עד  הן  התביעה  תקופת הגשת  תחומי  בתוך  עדיין  צויות 

מההתיישנ כבר  מצויים  הראשונים  העוולה  מעשי  אם  גם  הדין,  הוא  כך  חוץ ות. 

ההתיישנות נמשך,   ...לתקופת  עוולתי  תהמו  ארוע  עילות  ונ  ענהובליד   קז מתחדשות 

עשוי להת בעוולות הרשלנותמתחדש,  בין היתר,  הגבו  רחש,  ל. הפרת החובה והסגת 

עשויה  באו מתמשך,  וההתיישנותפן  יום,  מדי  חדשה  עילה  אותו   להוליד  על  תחול 

היווצרותן   ממועד  אשר  מתחדשות  עילות  של  חלפה מקטע  התביעה  להגשת  ועד 

הי ההתיישנות.  לאתקופת  אל  א  על  שממתחול  היווצרה  למועד   ןתוועד  ועד   כאמור 

 (. 32ם, פסקה " )שהגשת התביעה טרם חלפה תקופת ההתיישנות

תאמך,  יכלפ .130 אם  הנזק    כיר  גם  ההמעל  )טענה  התיישנות  חלה  כי,  מוכחשת(קורי  על    כי  ברי 

זו  העוולות   תביעה  חלשבמוקד  היותלא  לאור  התיישנות,  שנזקיהן  ה  מתמשכות,  עוולות  ן 

 . ותשל המשיב הנמשך ןמחדלן גי ם ב דשים מדי יומתח

 רקע זה נעבור לפירוט העוולות הנזיקיות. על  .131

   1992-"בשנהת ות אזרחיות(, ביעם סביבתיים )תגעיפעת מי נחוק למ. ב.3ד.

סביבתיים  1עיף  ס .132 מפגעים  התשנ"ב  לחוק  אזרחיות(,  מפגעים ")להלן:    1992-)תביעות  חוק 

   :ר מפגע סביבתי כךי, מגד("סביבתיים

ריח,  יהום אויז  –בתי"  מפגע סבי" ידי ,  ים-זיהום מי,  מים  זיהוםר, רעש,  על  זיהום 

ידיזי,  פסולת על  זיהום  וכניםמס  חומרים  הום  קרינה,  ,  ידי  בסביבה יעפגעל  ה 

פגיעה   ,החופית בוגר,  בעץ  או  מוכן  באילן  פגיעה  מוגן,  באזור  פגיעה  אסבסט,  מפגע 

כש והכל  מוגן,  טבע  בערך  פגיעה  או  ל  הםביער  לצחיקוקבניגוד  לתכנ,  לרשיון  ו,  ית, 

ימת גר  אדם או  בריאותו שללכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בעסק או  

 ;לאדםסבל ממשי 

http://www.nevo.co.il/case/6152378
http://www.nevo.co.il/case/6152378
http://www.nevo.co.il/case/17928227
http://www.nevo.co.il/case/17928227
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
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הזיהדלי .133 שבבעלות  הקרמ   וםפת  סביבתיים    מספריצר    המשיבותקע  מפגעים  של  סוגים 

 מרים"י חולת, זיהום עזיהום על ידי פסו,  ים-זיהום מיזיהום מים,  וביניהם    כהגדרתם בחוק

הח  פגיעהו  םמסוכני הר ופיתבסביבה  התקינה  ו/או  החקיקה  הפרת  תוך  וזאת  ,  לוונטית, 

  שך.פורטו בהמושאר דברי חקיקה שי  החופית בה בית הסחוק שמיר ,םק המיחות ובלר

העו  .134 מן  בו  ולציבור    האזורבי  וש לת  גרם  ות המשיב  מחדלבדתי,  העוחלק  לה  סבל  הנופשים 

 .  יםתי יבים סב מפגע אן שהופר חוקכומ ,ממשי

 : אחריות קפידההחוק מקים משטר של כי  קובע לחוק 4 ס' .135

המפ" גורם  נגד  נבתובענה  אין  זה,  חוק  לפי  היתה  גע  אם  מינה  היתה פקא  לא  או 

 "  ת מצידוהתרשלו

הדברים,  בהמ .136 שבנעמושך  כך  על  המד  לנסיבות  יש  אף  כיקרה  ת  ולמתרש  ותב המשי  קבוע 

זמן יחדלאורך  האחז  םע  .  נוכח  הקפידה  וי ראת,  מפגעים  שתרפוהמת  ,  סביבתיים   בחוק 

 .ןמצד אף אם לא הייתה כל רשלנות תייםעים סביבחוק מפג  מכוח הפרת  ותחב  ותהמשיב

נ .137 ביטוי  היא  זו  קפידה  לעיקרוןאחריות  דינ   קודתי  של  הגהעל  כאמור,  י  שהוא,  הסביבה,  נת 

צאה לא  הק  ילה נים היא מלכתח ובו הקצאת הסיכ  מקום  . זאת, בפרטמשלם-הםהמזעקרון  

 .  תירמטסי

גע יתממש, אלא די אין צורך כי המפ  ו צו מכוחבכדי להעניק    ,לחוק  2סעיף    פיעל  נציין עוד, כי   .138

פגיעה.  עלולהרק  אם   כמה  להיות  אחת  הד  על  נכון  כאשר  וכמה  חמורה   תימ קיבר,    פגיעה 

 . , כבענייננושכתומתמ

על  :הים -וזיהום מי  זיהום מים .139 בחוק    תוכהגדר א  הו  ייםתבחוק מפגעים סבי  יפ-זיהום מים 

תשי המים המים  ת בהגדרפיו  -על,  1959-"ט,  מקורות  מקורות  ובין    נכללים  עיליים  "בין 

מתייחס  רק ה, בפט בהמשךה פירומים, רא. לגבי הגדרת זיהום מקורות מים בחוק התחתיים"

 ת חוק המים.להפרת הוראו 

מי  ם  ושיקו  היקפים  תכיתור, הערולות לאע סיכום פ"  במסמך  רשות המים, המסוכמים  ממצאי .140

  כימיות מתחם תעשיות אלקטרולגבי    "2017  –  2016  שניםממקור תעשייתי ב  מזוהמיםהתהום  

ממצאים  אל. ה תר הוא מהחמורים בישרזיהום מי התהום באמצביעים על כך ש  (7-6'  )שם ע

  דיגום של ו   , לעומקים שונים  ,2016בשנת  ,  מתחםבשטח השנעשו    קידוחי ניטור  20ל  התבססו ע

החו התהום  במקבו  פייםמי  הים  מי  לק ישל  אלו.  ל  שידוחים  תהוםעיקר  נמצא  מי    זיהום 

המתחם   בשטח  ורעיליבקידוחים  מסרטנים  מחומרים  כהוא  ארסן,  לרבות  ביותר,  ית  ספ ם 

בריכ כלוריד  בשלושה  וזים  וויניל  שהגבוהים  המותעד  מהריכוז  גודל  סדרי  למי  ישה  בתקן  ר 

  , Dichloroethane-1,2  -וניל כלוריד  י ו וביניהם כספית,    ,חלק מהמזהמים. כן נמצא כי  שתיה

בד  גם  פי נמצאו  על  הסמוך.  בחוף  הים  ומי  החופיים  התהום  מי  "   יגום  אלו    ממצאיםהדו"ח 

   ."ישירות אל הים  נקזיםם חמור של מי תהום המתעל זיהו  מעידים

 בקישור הבא: ניתן לעיין במסמך
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 בחוק כדלקמן: מוגדר  י פסולתיד על  זיהום  :פסולת ייד-זיהום על .141

-"השלכה של חומר מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקום שלא נועד לכך על 

"השלכה"   זה  לענין  החוק;  זריקה,   -פי  נטישפיכה  לרבות  ג,  או  השארה,  רם שה, 

  .לכלוך באופן אחר"

מי .142 מהווה    זיהום  לעיל  המתואר  הסהתהום  של  לכלוך  הסבגרם  החופית  למתום    מוכהיבה 

 ידי פסולת.  -גרם לזיהום על ותל המשיב מחד, ומכאן שקטרוכימיותתעשיות אל

או  ו/  והםבחוף המז   מלהשתמשמהימנעות  כתוצאה    ,בציבורשל זיהום הפסולת  לבד הפגיעה  מ .143

שהגיעו  ביעה  פג למי  מבלי  לזיהום,  לחוף  ערים  עלוליםח היות  כספית,  כגון  מהמזהמים,    לק 

ב סיכודלהצטבר  ולהוות  לגה  החן  הציבור  דגיםבריאות  לאכילת  הצטברות    .שוף  בנוסף, 

ה בבריאות  פוגע  המזון  שרשרת  במעלה  החיים  בעלי  ברקמות  האקולוגית  המזהמים  מערכת 

 כולה. 

ל"צו    נהפ מרים מסוכנים", החוק  של "חומ  תם הגדרעניין  ל:  יםמסוכנומרים  ל ידי חזיהום ע .144

)שי ושירותים  מצרכים  על  הובת רוהפיקוח  ושירותי  גלה  התשל"טרור י  שבוטל  "1978-ים(   ,

ה  באמצעות )ביטול(  "צו  גרורים(  ושירותי  הובלה  )שירותי  ושירותים  מצרכים  על  פיקוח 

 . (19.2.2001יום , מ6088ורסם בק"ת ")פ  2011-התשס"א

יש לפ  בהעדרות,  לחוק הפרשנ התאם  ב .145 למקור חקיקה וההסדר הקרוב  ת  ונהגדרה מתאימה, 

 .  רים המסוכניםחוק החומב וכן מס  ומרנפנה להגדרת ח ךולפיכ ביותר, 

"חומר מסוכן"    .  מסוכניםהחומרים  ה "חומר מסוכן" כהגדרתו בחוק    החומרים שזרמו הינם  .146

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

המסוכנים    דרמוג"רעל"   .147 החומרים  בתוספת    לכ"  כך:בחוק  המפורטים  החומרים  מן  חומר 

הההשניי  בצורתו  בין  אוובה  ט פשו,  מעורב  אחרים  ין  בחומרים  לתוספת    117פרט    ".ממוזג 

 " כספית ותרכובותיההשניה הוא "

זיהום על ידי   בגדרהיא  םדליפת הכספית למי התהום, לחוף וליכי   ספקמשכך, לא יכול להיות  .148

 ר מסוכן.  מחו

התנא  .149 של  משמתקיים  מסוכן,    םהו יזי  חומר  ידי  סיבת וכעל  קשר  ל  ישקיים  הזיהום    ין בבין 

הממונית  הפג ממונית,  יעה,  המשיבה  והלא  את  לחייב  המשפט  בית  רשאי  הקבוצה,  בחברי 

 בסעדים המבוקשים במסגרת ההליך, ללא תלות בשאלת הרשלנות.  

 עשים.   פידה בגין המת קחריו א של  מהקיוזאת, נוכח  .150

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib9/industrial-pollution-prevention-summary-2016.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib9/industrial-pollution-prevention-summary-2016.pdf
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ה  כהגדרת היא ייםתחוק מפגעים סביב  פי-עלגיעה בסביבה החופית  פ:  ה בסביבה החופיתיעפג .151

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

פגיעת    לפגיעה בסביבה החופית, לאור  גרמו  המשיבותהוראות חוק שמירת הסביבה החופית,  

המתק אקול הבמערכות    ם הזיהו ה וגיות  בסביבה  לאזורי  יוגרחופית  יימות  נזק  או  סיכון  מת 

 .  מערכות אלולק מח , שהםיים וצמחים ח מחיה של בעלי 

]נוסח חדש[ זמטרד ליחיד לפי פקודת הנ.  ג.3ד. לפקודת    44המוגדר בסעיף    -יקין 

 ין  הנזיק

   :בע כיקין קולפקודת הנזי 44. סעיף למטרד ליחיד  המשיבות גרמו .152

ל מ(  )א" או  יטרד  בעצמו  מתנהג  כשאדם  הוא  אויחיד  עסקו  את  משתמש   מנהל 

 מקרקעיןבר  ביוש סלשימפרעה של ממש  השיש בו    דו באופןיבבמקרקעין התפושים  

  "להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבםשל אדם אחר או 

כשהמחזיק  ,  היינוד כזה,  . במקרה  המחזיק בקרקעמהתנהגות מחדלית של  ע  בו לנמטרד יכול   .153

ב אקטיבית  יצע  לא  עליו  ואף  המטרד  ליצירתפעולה  נכפה  שהמטרד  תוצאה  כלמשל,  ,  ככל 

, על פי המלומד בועז  עתאחריות המחזיק נקבשאלת    ים,ן סמוכמקרקעי  פעילויות של בעלימ

 :9לפי סטנדרטים סובייקטיביים שנור,

הוא  " חהכלל  אינו  כןשהנתבע  אם  אלא  למטרד  באחריות  המאימץ    ב  או טרד  את 

במשפט המקובל, , כפי שהוא מתפרש זהבלת של מונח המשמעות המקו .תואוהמשיך 

לג  היא מ  לי מטרדים אלה תוטבכי  על  על מצב   אםהמקרקעין רק    חזיקאחריות  ידע 

המס תוצאותיו,  וכןהדברים  את  לצפות  יכול  יכול    היה  במאוהיה  אותו  או למנוע  מץ 

ת הסיבה לקביע  .יותיו הספציפיכולותחשב בן ובהתיבנסיבות העני  בהשקעה סבירים

בעל סובייקטיבמ  סטנדרט  שמדובר  אפיינים  היא  מחזיק פשנכבמצב  יים  על  ה 

מע  יןעהמקרק שום  נכורבללא  המטרד  שבהן  בנסיבות  מצידו.  מחזיק ות  על  פה 

לכוחותיו  ומעבר  מעל  מאמצים  להשקיע  ממנו  לדרוש  צודק  זה  אין  המקרקעין, 

 ".  מטרד, כדי להפסיק את הם עומדים לרשותוינשא כספים האישיים או להשקיע

ע  ,ננובעניי .154 המשיב חלה  ע  ת אחריו  ות ל  סטנד  לגם  מקר פי  זהט  שכןל  שעולה  כפ  ,,  מהפרק  י 

של  זיהום  העל    הן  הרכישהבעת  כבר    וידע   ותהמשיב דתי,  ובהע והמהותי    הקרקעהממשי 

מ פוטנציאל    והן  ,סוכניםבחומרים  ששבבריאות    הזיהום  פגיעתעל  מי  ,  ובסביבה  לונחשף  ל 

את  ומכ לצפות  שיכלה  הזיהותוצאואן  ללו  םת    ם הזיהו  זליגתלמניעת  ית  מידפעול  התחיל 

להחופ  לסביבה בא   םיית,  התהום  אוולמי  סבירים  לזרז    מצעים  של  למצער  פעילויות  ביצוע 

 

  1הערה    9ים דוד קרצ'מר מטרד פנה למ. 154, עמ' 2011 ",נזיקין סביבתיות עז שנור "תביעותבו 9 .1

 ,.W.V.H.ROGERS,WINFIELD &JOLOWICZ ON TORT  490 (15th . ed( ול  1980_

1998); Cox v. City of Dallas Texas, 256 F. 3d 281, 289-292 (2001) 
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הטי את  שימשיאפשרו  באופן  בזיהום,  זליגתו  פול  את  לנע  מחוץ  המתחאל  ולמי  גבולות  ם 

   .התהום

שב וחומרמקל   .155 נבמצב שמדובר  כש ענייננו,  ,  על לא  את    לרכוש  ובחר   ןה שכן  ,  ותהמשיב  כפה 

ידיעה   מתוך  מזוהמרורה  בהקרקע  עצמ  ו קבל  ,תשהקרקע  לטיפול    ן על  בלעדית  אחריות 

ואף   הקרקע  שלשפות    והתחייבבזיהום  בתביעות  הקודמים  המחזיקים  להיות  את  עשויות 

  ן , מוטלת עליהת הרשויותם בהתאם להנחיווהזיה   יגורמ לל  פעו ל  ן בגין מחדליה   ,נגדםמוגשות  

    .מהמתחם יגת הזיהוםללמניעת ז להשקיע מאמצים מוגברת יות ראח

כ .156 שמי  מובן,  בזיהום  הפרדובר  בו  כמפוריש  שכן,  במקרקעין,  סביר  לשימוש  ממש  של  ט  עה 

  יים של מי התהום החופ מצאו עד כה בישראל,  דובר בזיהום מהחמורים שנ בפרק העובדתי, מ

לים נקזיתהמ ישירות  הסמוךוב  ם  בחוף  הים  גודל  החורג זיהום  .  מי  שתיה  ן  תק מ  בסדרי  מי 

   .ייםג ערכי סף אקולומו

ל"בחנת  נה  פגיע הממשות   .157 וטיבםקמביחס  ה   "ומם  ממקרקעיןשל  ובענייננו,  בפגיעה  .  מדובר 

ש חוק  נחקק  הגנתה  לצורך  אשר  החופית,  שמטרתובסביבה  החופית,  הסביבה  בין  מירת   ,

 ".  םאיבור, ולדורות הבוהחול החופי לתועלת ולהנאת הצי ת הסביבה החופיתור אמ לשר, "הית

מונע   .158 זה  וקהמבמזיהום  סביר  לעשו  אפשרותהאת    החברי הקבוצמשים  שימוש    חוף הים בת 

משך, במסגרת העמידה על הנזק  האה סבירה. כפי שיפורט בניהנות ממנו הולך למתחם,  הסמו

נמנע מהם   ם מזוהמים, לפתח  ג דגים שאינולרחוץ בו, לדו  ת בחוף היםולבלשנגרם לקבוצה, 

 ה. צפון מפרץ חיפו בדגים טריים שנידוג  ותפי עכו ולסעוד במסעדות שמגיש תיירות בחוהאת 

    ש[]נוסח חדמטרד לציבור לפי פקודת הנזיקין . ד.3ד.

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ כך: 42סעיף  מוגדר ב בור לצי רדטמ .159

הו לציבור  שאינ"מיטרד  מעשה  מחדל  א  או  כדין  או ו  כשהמעשה  משפטית,   מחובה 

הבטיחו  המחדל החיים,  את  הרכוש  מסכן  הבריאות,  הציבואת,  של  הנוחות  או רו   ,

 " שתמש בזכות מזכויות הכללר להלציבו שהוא מכשול

 על מטרד לציבור, קובע כדלקמן:  ינו תובענה י ן, שענ הנזיקי לפקודת   43ס'  .160

 - לציבור אלא  תובענה על מיטרד לא תוגש"

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

   "ל ידי כך נזק ממוןע על ידי אדם שסבל     (2)

ש .161 לעמכפי  המשיבמח,  ולהלן  יל פורט  ובב   לפעול  ות דל  ליעילות  סביר  המתחם  זמן  ניקוי 

כ התהום,  שבבעלותה,  ולמי  החופית  לסביבה  הזיהום  זליגת  את  למנוע  התנהלות    הואדי 

בריאותו  את    נתמסכ   פה לכספית,שיהמחדל, של ח   תוצאת  .מחדל משפטי  מהווהו ינה כדין  אש

חומר שמסוכנותו  מגע עם  ל  המגיע לחוף את הציבור  שפת  חו, שכן היא  הציבור  לובטיחותו ש

א  היא מסכנת את נוחותו, כשהי.  הרדודים בחוף  הוםלמי הת   וממשיך לזלוג  לגז  דאית, אשרוו
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ממנו   בחוף  מפקיעה  למתחםשימוש  בגהסמוך  עו,  לזיהום.  החשיפה  סכנת  היאלל  היא    ד 

  .תיהםת גבוה ברקמו כספי יכוז דגים עם רול כבעכו ועשוי לאסועד את הציבור ש מסכנת

עת, .162 המשיב   באותה  בזכותו  ש   ורמהציב  מונעגם    ותמחדל  הסביבה  מת  הנוליסיסית  הבימוש 

הסב  ,אשר,  החופית שמירת  חוק  שמגדיר  החו כפי  מש,  פיתיבה  וטבאב  היא  ערך    בעלע  נוף 

  עע״מ ין זה, למשל,  י ראו לענעלת והנאת הציבור והדורות הבאים, ולתו   יש להגן עליוייחודי, ש

 (: 7.12.06) טבעת שותפות כללית נ' החברה להגנת האי התכל 2273/03

פית הנו בעל חשיבות ות, חוק השמירה על הסביבה החפרטיביו"מעבר להוראותיו האו 

יבור הרחב ל הצשורות בזכותו הטבעית שוד הקלנורמות יס נותן  ביטוי שהוא  במיוחדת  

הצמי  זו  שארץ  והטבע  הנוף  לטובת  חלמשאבי  תוה  זכ שביהכל  את  מעגן  הוא  ותו  . 

 (43סע'  ון שלאורך גבולה של הארץ..." )הבסיסית של הציבור בישראל לחופי הים התיכ

ה  ןוממחדליה  ןעשיה ממכתוצאה  להלן,  שיפורט  כפי   .163 חברי   ותקשהמב,  תומשיבשל    וכלל 

  למתחם   וך , הן מבגין הפגיעה בפיתוח החוף הסממחדלהמכתוצאה    ןספגו נזקי ממוקבוצה  ה

פגיעה בהכנסות    גיע אליה, הן בגין עשויים להים המגיעים וההעיר עכו והתייר  בת תושבי לטו

 . ירשל בעלי המסעדות בע 

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

  ( 2)וקונקרטית;    ת מושגיתחובת זהירושל    קיומה  (1) :  עילת הרשלנות  יסודות  הם  אלהכידוע,   .164

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

 . לנזק הנטען  בין ההתרשלות הנטענת

  44/08; ע"א  (1985)  128,    113(  1ד לט), פ" רדוןנ' גועיריית ירושלים    243/83ל: ע"א  למש  ,ורא .165

פלוני נ'   2412/06(; ע"א  2009)  2067,    2064(  2)2009על  -, תקקסלר  כללית נ'שירותי בריאות  

טירע הכרמליריית  )ע"א  2009)  4420,    4411(  1)2009ל  ע-תק  ,ת  נ'    4241/06(;  משטרת  לוי 

 ((.2009) 3429, 3424( 1) 2009ל ע-, תקישראל

 מתקיימים בענייננו:  ות הנ"ל היסודכל  .166

ניתן  ,  תראשי .167 כך  לא  על  מוש)  זהירות   חובת  ות חב  ותשיב שהמלחלוק  קונקרטית(  הן  הן  גית, 

בוהמחזיק   ליםהבע   ןה  כלפי חברי הקבוצה, באשר בפועל  עשיות אלקטרוכימיות  תחם תמות 

לגרו  שלו ממש,  פוטנציאל  של  נזקים  ייחודי  שאב  למם  החציבורי  הסביבה  ועל  וכפופית  כמו 

מכך הקבוצה  יוצא  בוו  .לחברי  התכך  לאור  המשיב דאי  על    ות חייבות  לקחת  הרכש  בהסכם 

  הרשויות לדרישות והנחיות    םהחזקת הממכר בהתאלטיפול בזיהום ולבלעדית    עצמה אחריות

 .ןה מים במתחם ככל שתוגש נגדם תביעה בשל מחדליקים הקודת המחזיולשפות א

המשיבוהתרשל  תו המשיב,  שנית  .168 על  זה,  בהקשר  על  ה .  מעיד  "הדבר  של  הכלל  עצמו",    חל 

בע  לתו  נזק והוכח בה כי  שהוגשה על  בענהבתוזיקין, שעל פיו: "ודת הנלפק  41בסעיף    ועכקב

היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר    דעת מה לת ללו יכוידיעה או לא היתה    לא היתה 
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נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית    זק נגרם על ידינהביא לידי הנזק, וכי ה 

שאיר  שגהמשפט  המקרה  מתיישב    רםוע  עלנזק  נ יותר  לא  שהנתבע  המסקנה  זם  הירות  קט 

זהירשהו  ה מאשר עם המסקנהסביר נקט  לגבי    א היתהה שלע הראיעל הנתב  –ת סבירה  וא 

 .  "שיחוב עליה המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות

הרשויות  המשיבות   .169 שקצבו  הזמנים  בלוחות  עמדו  במתחם.  לבדלא  הזיהום  היקפי  כך  יקת 

רששקבלה  התשובות  מבבירור  לה  עו אל  לפניותיה  צלול  להגנת  עמותת  והמשרד  המים  ות 

  אינו   העבודה  ביצוע  שקצב  לומר  ניתן" כי  ,  השיב  ות מיםמנהל אגף איכ  .25.7.18ביום    הסביבה

צפון במשרד להגנת הסו  "הרצוי  הקצב "   יבהב מנהלת מחוז  כי  שנעשתה השיבה    ההתקדמות 

.  (10פח  )נס  "  ם אם מורכבות הזיהום באתר נלקחת בחשבון , גבהיבט זה אינה מספקת  עד כה

הסביבה להגנת  המשרד  עלל  ע  עמדת  הרגליים  המשיבה -גרירת  גם  משת  ידי    ממכתב קפת 

 . (12נספח ) 24.7.19מיום  1המשיבה  

ספ .170 מלאה  שלי   ותיבלמשכי    קאין  ל  ןיה עלו  במקרקעין טה  את  האחריות  ומהות  תיחום  ברר 

דר ואת  הטיפול  הזיהום  ובלוב  ,בוכי  הרשויות  להנחיות  זהתאם  סביריחות  שאינם    ם,מנים 

, מוטל  והתרשלראות שלא  ה להההוכח  ך, נטלמשכ  קצבו הרשויות.שלוחות הזמנים  חורגים מ 

   ן.יה על

 (. להלן)כפי שיפורט עוד  ק נז ותלחברי הקבוצ   ההפרה גרמה ,שלישית .171

בין  קיים,  יתורביע  .172   לקבוצה,  םשנגר  הנזקן  לבי  ותהמשיבל  ן שומחדליה  ןיהמעש  קשר סיבתי 

יה נגרם נזק  לא ה ,  בטיפול בזיהום הקרקע במתחם  והתרשל ולא  ,  ןחובותיה  ומילא אילו    ןשכ

ולמבקש לחב לעניי  .יםרי הקבוצה  זה וראו  ואגמים    ן  ימים  את מסקנות מחקר המכון לחקר 

"  לישראל   איתור   -  חיפה   מפרץ  מצפון  בדגים  כספית  ריכוזי  עליית"  בנושא  "(חיא"ל)להלן: 

 .9-ו  8   , וכן חוות הדעת ונספחים"גורמיםה  והבנת ורותהמק

 29.6.17"ל מיום  מחקר חיא עמודים רלוונטיים מתוך : 17 נספח

ראוי  .173 זה,  על    בהקשר  )   תם יואחר להרחיב  במקרקעין  והמחזיק  מקרקעין  בעל  בענייננו  של 

 בנזיקין היוצאים משטחם., (ותחזיק המשיבות הן גם הבעלים וגם המ

ההלכה,    .174 פי  במהבעל  והמחזיקים  חועלים  חבים  זהירות  קרקעין,  המבקבת  רים  כלפי 

ר'  )  מהמקרקעין   אשר עלולים להיפגע  י כולי עלמאוכלפרקעין,  , כלפי השכנים במקןבמקרקעי 

ת זו, מצוי  סייג לחובת זהירו  (.113(  1לז)   פ"ד  ,שמועקנין נ. עיריית בית ש  145/80   א "עמשל  ל

רקעין כמסיג גבול, אלא אם הוכח שנכנס בתום לב  שנכנס למק  כך שלא תחול כלפי מיבסעיף  

 . הלבצע עווללעבור עבירה או  ובלי כוונה 

במ .175 המחזיק  של  עלחובתו  הוא  שהמחזיק  מכך  נובעת  ב-קרקעין  רוב  הטובה  ע פי  היכולת  ל 

ולמנועבי לחזות  לפעול  ותר  וכן  במקרקעין,  הטמונים  סיכונים    סיכונים  הנובעים  להקטנת 

נ' פלוני   7436/13א  "ער' למשל  )  ןיצעת במקרקעמפעילות המתב  מנורה חברה לביטוח בע"מ 

אגודה  3510/99"א  ע;  (18.2.2016) אגד  נ'  לתחבורה  ולעס  )  ד פ",  בישראל  שיתופית  (  5נה 
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גרובנר נ'   343/74ע"א  ;  740,  733(  2פ"ד מ),  קר בע"מעציוני נ' עז  500/82ע"א  ;  840-843  ,828

 (.157(  1)פ"ד לד, ברוך נ' עירית תל אביב יפו 683/77"א ; ע141( 1) , פ"ד לעיריית חיפה

וצאים  ביחס לנזקים הים מיוחדים  בפקודת הנזיקין הסדרי, מופיעים  רות זוחובת זהי  נוסף על .176

 . ע לכתפיו של בעל המקרקעיןל הראיה והשכנונטמעבירים את שר גם אממקרקעין, 

והוכח בה שהנזק נגרם על    גשה על נזקבתובענה שהו, העוסק בנזקי אש, קובע "39כך, סעיף   .177

הבע הנתבע  וכי  אש,  עקב  או  אש  היידי  או  האש  את  להיר  אחראי  או  ה  האש,  שהוא  בער 

המיטלטלין  תופ בעל  או  המקרקעין  הא ש  יצאה  הראיה  –  ששמהם  הנתבע  היתה    על  שלא 

 . "הוב עליקורה של האש או התפשטותה, התרשלות שיחלגבי מ

,  או חיות  שאינם אש  מסוכנים  בדבריםעוסק  ואשר    –  לענייננוהרלוונטי    –  38בדומה, סעיף   .178

י דבר מסוכן, למעט אש או  בה שהנזק נגרם על יד  נזק והוכח  ובענה שהוגשה עלבת"  קובע כי

הנתבע היה בעלו של הדבר או וכי  ום נזק בהימלטו,  מלט דבר העלול לגרנחיה, או על ידי ש

הראיה שלא היתה לגבי הדבר  על הנתבע    –  תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר   עליו או ממונה  

 ". העליהמסוכן או הנמלט התרשלות שיחוב 

ל בידי)ור'  נרחב  בית   38סעיף    ובתכליות   סודות ון  של  העדכנית  בפסיקתו  הנזיקין    לפקודת 

 (( 4.9.2017)'כלל' חברה לביטוח בע"מ ' פלוני נ 9073/15 ע"אט העליון: המשפ

המשיבות   .179 של  היותן  אלה,  על  וההמקרקעין    בעלות בנסיבות  מלמד  רק  לא  בו,  מחזיקות 

א הקבוצה,  חברי  כלפי  כדי אחריותן  גם  בו  יש  את  לא  והשכנוע  להעביר  הראיה  לא  כ  נטלי  י 

 , לכתפיהן. לוהתרש

   סח חדש[]נוזיקין פקודת הנקוקה לפי חהפרת חובה . ו.3ד.

חמישה    החקוקהובה  פרת החלעוולת ה  הפרת חובה חקוקה. ולת  קנ"ז מקים את עולפ  63סעיף   .180

והם:  יסו חיקוק,    קיומה שלדות,  על המזיק מכוח  לטובתו  קוקהחיחובה המוטלת  של    נועד 

המהניזוק את  ,  הפר  עליו,    החובהזיק  נזק:  ההפרה  המוטלת  לניזוק  סיבתי    תוךגרמה  קשר 

או  יו התכוון החיקוק. לעניין זה רוא מסוג הנזק אלק אשר נגרם ההנז אשר  , כומשפטיעובדתי  

 . 113(,  1, פ"ד לז )ח' מש ואועצה המקומית בית ש קנין נ' המוע 145/80 ע"א

למנוע סיכונים ומטרדים  היא    םשתכליתונים  שה  דברי חקיק   מספר חובות של  והמשיבות הפר .181

חוק להלן: ")  2004-תשס"ד,  ה החופיתרת הסביבחוק שמי  שהופרו הם  החיקוקים  .סביבתיים

החושמירת   יבשתיים  ,"( פיתהסביבה  ממקורות  הים  זיהום  מניעת    1988-"חתשמ,  חוק 

ת  רחוק שמילהלן: " )   1984-דהתשמ"  ,רת הניקיוןמיוק שח,  זיהום ים"(  "חוק מניעת  )להלן:

תשהמיםחוק  ,  "(הניקיון "   1959-י"ט,  המים)להלן:  פירוט  ל.  "(חוק  יסודות  הלן  התקיימות 

   חובות אלו.   לגביהעוולה 
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 חוק שמירת הסביבה החופית. 1.ו.3ד.

נו זליגת   .182 מסוכנים  וחומרים  החול  ספיםהכספית  הפרת  דרבגהיא    פית סביבה  ש,  מירת  חוק 

ת  חוק שמירל  2סעיף  פית, כהגדרתה בהחו   פגיעה בסביבה  מהווה  סביבה החופית, שכן היאה

   :החופית  יבההסב

החופית"  " בסביבה  אדם    –פגיעה  של  לרפעולה  החופית,  אבסביבה  כל  מהפעולות  בות  חת 

( )1המפורטות בפסקאות  עד  ה( להלן, הגורמת לשינ6(  ניכר במהלך  בעית או  התפתחות הט וי 

 :ביבה החופית של הס בשימור

 ; ה החופיתת המתקיימות בסביבופגיעה במערכות אקולוגי   (1)

נות  פגיעה בטבלאות גידוד ומסלע, במערות ובמצוקים טבעיים, בדיו    (2)

 לים, המצויים בסביבה החופית;פך של נחחול ובאזורי ש

 ליבשה ושינויו;פגיעה בקו המגע בין הים    (3)

 מי הים;עית של החול החופי ועה הטבה בזרימה ובתנופגיע   (4)

ס   (5) לאזורייגרימת  נזק  או  של  כון  צו  מחיה  חיים  מיני  בעלי  או  מח 

 ;ולרבייתם בסביבה החופית

באת   (6) ועתיקות  פגיעה  מורשת  העתיקות,  כהגדרתם  רי  בחוק 

 הנמצאים בסביבה החופית; 

, כפי שעולה  ההקבוצ  תובעים וחבריה  לטובת  ועדהפית נבסביבה החוע מפגיעה  להימנ החובה   .183

 יו: תלחוק, המפרט את מטרו  1מסעיף 

על   (1) והסביבה    להגן  לשקמם  החופית  שבה,  והמורשת  הטבע  אוצרות 

במידת האפשר  ולצמצם    יחודיים וכן למנועולשמרם כמשאב בעל ערכים י

 פגיעה בהם; 

והחול    (2) החופית  הסביבה  וללשמור את  לתועלת  הציבוהחופי  ר,  הנאת 

 ים;ולדורות הבא 

לפיתוח    (3) לניהול,  והגבלות  עקרונות  בניולקבוע  של  קיימא    לשימוש 

 . ה החופיתהסביב

י ים,  מ  , זיהוםיםזיהום מ   תוכםבו,  םמפגעי ,  דעתה כפי שעולה מחוות    ,נגרמו  פרת החוק  בגין ה .184

החופיתבסב  פגיעה כספי   יבה  ברוהצטברות  הת  במטרות      דגים,קמות  לרבות  שפגעו  החוק, 

   סביבה החופיתפגיעה בו הציבור והנאת  גיעה בתועלתפ

 וגדר בחוק. חופית כמבסביבה הדל המשיבה לפגיעה חבכך גורם מ .185

 הים ממקורות יבשתיים  מניעת זיהום חוק . 2.ו.3ד.

 ם ללא היתר:זיהום מהיבשה ליעל הזרמת איסור  לחוק קובע   2סעיף  .186

פין,  במישרין ובין בעקי  אדם לים פסולת או שפכים ממקור יבשתי, בין  יזרים  לא יטיל ולא"

שפכים שנאסרו  יתר ובהתאם לתנאיו; ובלבד שלא יינתן היתר לסוגי פסולת או  על פי ה   אלא

 ".(1))א(14  ות לפי סעיףבתקנ
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 : רמה ליםלמתן היתר הז תנאיםמגדיר  ייםמניעת זיהום הים ממקורות יבשתלתקנות   7סעיף  .187

 –שפכים אם  שאית להתיר הטלה או הזרמה לים של פסולת אוועדה רה"

 מרים מן המפורטים בתוספת השניה; מכילים חהם אינם    (1)

מגיש הבקשה הוכיח,   השניה, אולםהמפורטים בתוספת    הם מכילים חמרים מן   (2)

והופעלו  להנחת הותקנו  כי  ההאמצעי דעתה  הטכנולוגיים  הם  ביותר  קיימים  טובים 

 ולת או בשפכים טרם הטלתם או הזרמתם לים;בפס  וליפ לט

 "מנוע את ההטלה או ההזרמה בשל אירוע חריג.סבירה ל ות טכניתלא קיימת אפשר   (3)

, אלא במקרים המנויים בתקנה  ם אסורהשהזרמתם לי  שימת חומריםוללת רכ  ,התוספת שניה .188

ב,  7 הבד  פרוטוקולהמנויים  על  הגנה  מפנבר  התיכון  ממקים  זיהום  יי  שהוא  בשתיים,  ורות 

התיכו הים  לשמירת  לאמנה  ברצל   ן נספח  זיהום,  כספית    יתכספ   .1976ונה,  מפני  ותרכובות 

 . ניה( לתוספת הש4)1מופיעים בסעיף 

מדובר בחומר  לים ללא היתר הזרמה לים, אלא שהמתחם  רמת משלא רק שהכספית זו מכאן,   .189

ניתן  ש לא  להזרמכלל  היתר  אלקבל  לים,  אתו  שהותקנו  לא  יוכח     טכנולוגיים המצעים  א הם 

 מתה לים. טרם הזרלטיפול בה   הטובים ביותר הקיימים

 חוק שמירת הנקיון . 3.ו.3ד.

 ולת":  את המונח "פס  ן רחבלחוק מגדיר באופ 1ס'  .190

 ".  ו אי סדר..יון אזון, קליפות, ניירות.. וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי נקבות שיירי מ"... לר

-רמים לאיוווים פסולת מאחר שהם גמסוכנים ומזהמים, מה ימיים  , שחומרים כאפואור  בר .191

  ת, שהם מוצרים קליפובוודאי שבבחינת קל וחומר, אם שיירי מזון וסדר בסביבה )ו-איקיון ולנ

 כוח חוק זה(. בים פסולת מ יים, נחשאורגנ 

 ף:  " מוגדרת גם היא באופן רחב באותו סעיהשלכה" .192

 אחר".  או גרם לכלוך באופן  השארה יכה, נטישה,, שפיקהבות זרלר –השלכה "

כי   .193 לגדר    מהמקרקעין   האחריםמזהמים  וה  כספיתה  תדליפ ברור,    כמובנה  " השלכה"נכנסת 

 בדין. 

ולא ילכלך  בים...  שות הר...  ברפסולת  ך אדם"לא ישלילחוק שמירת הנקיון קובע:    2  עיףס .194

 הרבים."  רשותאת 

תמשך של דליפה שגרתית של  הארוע המ זו, באשר  וק  גם הוראת ח  והפר  ות, המשיב הנה אפוא .195

אח ומזהמים  מהמקרקעי ר כספית  הים  של  הת  ותמשיב ן  החופית  הוםלמי  ה  מהוו  ולסביבה 

 בים, כפי שהוסבר לעיל. הר תברשו השלכת פסולת 
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  יםהמחוק  .4ו..3ד.

. החובה  ות משיב החלה גם על  חוק המים מטיל חובה על כל אדם להימנע מזיהום מים, חובה ה .196

 המים על פיו:   א לחוק20  בסעיףעה וקב

מכל    )א(" להימנע  אדם  א מ  המזהמתעולה  פחייב  לז  עלולהו  ים  מים, לגרום  יהום 

הם ר המים מזו מן; ואין נפקא מינה אם היה מקו, מיד או לאחר ז במישרין או בעקיפין

 לפני אותה פעולה ואם לאו.

ם או רים נוזלים, מוצקימאו בקרבתו ח  ם לתוך מקור מיםלא ישליך אדם ולא יזרי  )ב( 

 . "גזיים, ולא יניח אותם בו או בקרבתו

 א כך:20סעיף דר במוג מיםזיהום  .197

מים"  "זי מ  –הום  שבמקור  מים  של  בתכונותיהם  פיסיקלית, שינוי  מבחינה  ים 

או שינוי   רגנולפטית,כימית,  או  אחרת,  או  רדיואקטיבית  בקטריולוגית,  ביולוגית, 

יהיוה או אות הציבור, או עלימסוכנים לבר  גורם שהמים  או בצומח,  ולים לפגוע בחי 

 .מש"משים או נועדו לש ם משמטרה אשר לה הלפחות ראויים 

 מוגדר כדלקמן:  זיהוםוגורם  .198

זיהום" בני  –  "גורם  חקלאי,  או  תעשייתי  כמשמעותומפעל  והבניה,   ן  התכנון  בחוק 

ביו1965-תשכ"ה מיתקן  לרבות  מיתקן,  כלי,  או  מכונה  אשר  ב,  מיקומם,   תחבורה, 

הפ עלוהקמתם,  או  גורמים  בהם  השימוש  או  החזקתם  לזיהלעלתם,  לגרום  ום ים 

   ."יםמ

סביבה החופית  הום ומשם ללדלוף אל מי הת   מהמזהמים שבמקרקעיהןלא מנעו    ותמשהמשיב .199

ואאת  ולזהם   היםהחוף  איכות  הם    ,ת  לשינוי  התהום  גרמו  היםמי  מי  בכךואיכות  סיכנו    . 

חי  בפגיעה קשה  , וימשיכו לפגוע,הקבוצה ופגעו ן, את בריאות חבריכ לס יכיםוממש  המשיבים,

   מים, התקיים היסוד הראשון של העוולה.בים גרמו לזיהום  המשימשובצומח. 

בסעיף  וסרא החוק   .200 כאמור  הזרמ20,  על  נוז א,  ל לת  מוגדרים ים  מים  מקורות  מים.    מקור 

 : כדלהלן

אר זרמים הנהרות, האגמים וש  נות, הנחלים,חוק זה הם המעי  "מקורות המים לענין

ו מותקנים, ם ובין מוסדרים אבעיי , בין טתחתיים  בין עיליים וביןומקווים של מים,  

ומי   ת מי ניקוזמדים בהם תמיד או לפרקים, לרבובין שהמים נובעים או זורמים או עו

 . "שופכין

חול המים  לואי מניעת ח  ובמזהמים אחרים  בכספית  הזיהום של מי התהוםת  שאי מניעמכאן,   .201

על    הפרה של  מהווה  ,םיישירות ל  ומשם  פיים הרדודיםמי התהום החו ל  המיםהמזו האיסור 

     .מים ותנוזלים למקור זרמת ה

ה .202 במקורות  המים  איכות  על  ההגנה  מניעת  מטרת  היא  לברימים  הציסיכון  לחי  אות  או  בור 

תוש  ובכללולצומח,   של  בריאותם  סיכון  האזור  זה  הסמוך המגיעיבי  לחוף  למתחם    ם 
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בו המצויים     והמבקרים  הטבע  בערכי  פגיעה  נהנה  החופית  בסביבהומניעת  מהם  ציבור  , 

 לעוולה. מכאן, כי התקיים היסוד השני  לים. המטיי 

  ודוק:  רה של יסוד נוסף של העבירה., מהווה הפ , המים התחתייםעצם הסיכון של מי התהום .203

פי   די  פסיקהעל  שהחומר    מפורשת,  חששיוצבכך  צור  לזיהום  ר  ואין  תהום,  או  מי  לבחון  ך 

כמות   את  החלחול,  קצב  את  וכהלברר,  תדירותו,  באלה,  חומר,  ביוצא  סיכון  ודי  שקיים  כך 

)ר'   )פ"ת(  למשלמסוים  ת"פ  משקו  מדינת  57837-06-14:  נ'  )  ישראל  בע"מ  1995שיווק   )

הירים כי  ב ורטו לעיל מפ ננו, כשמחקרים שעל אחת כמה וכמה בעניי  .((4.6.2015)פורסם בנבו,  

 המשיבה. להזדהם במתחם של  םשהזדהמו וממשיכיפית הזורמת לים במי התהום מקור הכס 

 פרת חוזה לטובת צד שלישי . הז.3ד.

החו .204 במסגרת  שצוין,  לרכישכפי  התחייבוזה  הקרקע,  את  ליטו שיבות  המ  ת  עצמן  על  ל 

פיהאחרי" ו/או  לטיפול  הבלעדית  החות  והזיה  םומרינוי  . "מקרקעיןהמום  המסוכנים 

ז חוזית  חוזה    ו,התחייבות  במובהק  כמובהיא  שלישי,  צד  ה  ונ לטובת  לחוק  ד'  זים  חובפרק 

,  זוהתחייבות חוזית  מכוח    הנהנהבאשר    –  ("חוק החוזים")להלן:    1973-התשל"ג)חלק כללי(,  

 . וצה וכלל הציבור בישראלחברי הקב הם

כי  ל  34סעיף   .205 קובע  החוזים,  אדםחי"חוק  שהתחייב  לטובת    וב  לחוזה  בחוזה  צד  שאינו  מי 

 משתמעת מן החוזה  אםאת קיום החיוב,  ש  המוטב( מקנה למוטב את הזכות לדרו  -)להלן  

 . "להקנות לו זכות זו כוונה

לפי לשון הסעיף(,  ה )שהם "האת החוזה כלפי חברי הקבוצ   הפרומקום בו המשיבות   .206 מוטב" 

ולפינ לטיפול  את אחריותן  מילאו  החומרים המס ולא  והזיהוםוי  קמה    –מהמקרקעין    וכנים 

 חוזים. ה  מכוח דיניגם  ת, בולחברי הקבוצה עילת תביעה נגד המשי שיםמבקל

  נומיהבאוטו ופגיעההאדם וחירותו   חוק יסוד: כבודמכוח לות נוספות ווע. ח.3ד.

           כבוד   החוסות תחת חוק יסודהביאו לפגיעה בזכויות יסוד    ותל המשיבש   ןומחדליה  ן מעשיה .207

 .  רותווחם  וכרה כחלק מכבוד האדנומיה אשר הות לאוטו כ והזופש התנועה, ח  האדם וחרותו:

  והזכות לסביבה ראויה נועהחופש התבפגיעה   .1.ח.3ד.

 ליאור חורב  5016/96  צ"בג חופש התנועה הוא זכות יסוד כפי שקבע בית המשפט העליון ב .208

 )להלן: "עניין חורב"(:  53,  1( 4"ד נא), פנ' שר התחבורה ואחרים

שלז" מובהק   כותו  ביטוי  היא  להן,  ומחוצה  מדינתו  בגבולות  חופשי  באופן  לנוע  הפרט 

בדבר פיתוח   -הנגזר מכבוד האדם    -החוקתי    קרוןילאוטונומיה של הרצון הפרטי. הע

בח כולל  פרט,  כל  אכן, ההגנהאישיותו של  חופש התנועה.  חו   ובו את  על  פש החוקתית 

הניתנ החוקתית  להגנה  ביטוי  היא  אדם התנועה  זכות התנועה של  לחירות.  בישראל  ת 

   ".מהיותו של אדם בן חורין ומאופייה של המדינה כמדינה דמוקרטית נגזרת
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אותה   .209 ראויה  בענייננומשלימה  סביבה  לאיכות  הפרט  של  בתנאים  ול   הזכות  חיים 

בין אם כזכות עצמאית ובין אם כזכות הנגזרת מחוקי היסוד,  הוכרה    , אשריבתיים ראוייםסב

והזכות לקניין  כמו והחיים  רשות    683/13עע"ם  )   הזכות לכבוד האדם, הזכות לשלמות הגוף 

בין    המפגש  פיש, "צדק סביבתי בישראל:  דניאל  ,  (3.9.15)  עופה נ' אליהו טויטו ואח'שדות הת

שני,  "הזכות    )תשס"ה(; יובל  911ז',    משפט וממשל",  דם ודיני איכות הסביבהדיני זכויות הא

 )תשס"ו((.  297ו',  המשפט", כזכות אדם במשפט הבינלאומי  ראויה לאיכות סביבה 

שעסק בתביעה    (29.2.2016)  דב יעקובוביץ נ' מי הרצליה בע"מ    29117-03-13תצ )ת"א(  ב .210

,  ולתם של גולשים ורוחצים לשהות בים עקב זיהום מיםשנגרם עקב חוסר יכ   לפיצוי בגין הנזק

גונן אגמון  השופטת  בו    למחיר התייחסה    כב'  לשאת  צריכת  מעוניינת  שהחברה  היא  אם 

 בריאה:ריה יחיו בסביבה שחב

וחברה " מחיר  יש  ראויה  לסביבה  לזכות  גם  כי  לומר  ניתן  אלו  דברים  על  בפראפרזה 

יכה לשאת במחיר זה. על כן, גם אם יהיה בריה יחיו בסביבה ראויה צרהמעוניינת שח

נראה  מהעלות,  בחלק  לשאת  בעקיפין  הרצליה  תושבי  החשיבות    על  הפנמת  כי 

זכותם   גם  כמו  וחופיו,  הים  מי  על  בים שבשמירה  מפעילויות  ליהנות  התושבים  של 

והזלזו  ,ולחופיו נשיאה במחיר כאמור. תגובת המשיבה עצמה  בנזק שנגרם מצדיקה  ל 

כלום אם לא יכלו לשחות יומיים שלושה( היא היא המעידה שהחשיבות   )לפיה לא קרה

ג כמו  הסביבה  על  טרם בשמירה  ראויה,  בסביבה  לחיות  האדם  זכות  על  ההגנה  ם 

 " הופנמו.

 

הדעת,   .211 ובחוות  לעיל  התפשטכמפורט  לשטח    הזיהום  לו.    7עד  ו,  המתחםמעבר  צפונית  ק"מ 

פים של עכו, הן המוכרזים  כה של רצועת החונמצאו לאור  חריגיםריכוזי כספית גבוהים ו/או  

המשרד להגנת הסביבה המליץ  שתוארו  בעקבות הממצאים  ה והן אלה שאינם מוכרזים.  לרחצ

ידע ומתרה לגבי הזיהום בחוף  ילהציב שילוט המ  2015בשנת  ולמשרד הבריאות    עכו  לעיריית

ם ולגדר את קטע  שילוט מתאי  להכריז על החוף כאסור לרחצה, תוך הצבתוכן    ובמימי הים

במקום ים  משרד הבריאות הורה על שילוט המזהיר את העוברבהתאם,  החוף מצפון ומדרום.  

הרחצה איסור  ועל  הזיהום  תתגרמנ בכך  בו.    על  במשך  ארוכה,,  מידתית    קופה  בלתי  פגיעה 

 רחוץ בים.להלך על החוף ול בחופש התנועה של המבקשים

במשאבי הטבע והסביבה אלא גם פגיעה    הפגיעה בסביבה החופית משמעה לא רק פגיעה .212

הציבור   פגימצער  ולבבריאות  הציבור בזכעה  סיכונה,  מל  ות  החופית יהנות    ולעשות   הסביבה 

תר בחוק שמירת הסביבה החופית  , בין הי, זכות אשר מעוגנתע והסביבהבמשאבי הטב  ושימש

בזכויות  יעה  פגווש במשאבי טבע,  יכולת של הדורות הבאים לעשות שימפגיעה בכמפורט לעיל,  

   . וראויה  ריאהיסוד של הציבור כמו הזכות לסביבה ב

הפגיעה  במק .213 הזה,  על  הירה  כמה.  פי  חמורה  המצורפות,    פיא  הדעת  תפשטות  החוות 

הציבור    ובכך נפגעת זכותו של,  צועת החוף של עכובות כל רלרענק,  הזיהום מתפרסת על שטח  

 . ת התנועה שלוזכו מוגבלת ובטוח בשטחים הציבוריים, ו  וש ראוילעשות שימ
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  פגיעה באוטונומיה -יעה בכבוד פג. 2.ח.3ד.

בפוכה   אוטונומיהל  זכותה .214 כחורה  סעיף  סיקה  וחירותו,    4סה תחת  האדם  כבוד  יסוד:  לחוק 

 כבוד האדם. וה חלק מהותי מהו ומ

געו המבקשים בכך  נפ ,  ים וכן בתצהירים המצורפיםם של המבקשריהבדב  לראות כפי שניתן   .215

נפגע, וכן מהחשיפה לדגים המרותי המערכת החופיילהינות משישיכולתם   כילים  ם והימיים 

כספית גבוהי  ריםשיעו של  בע  דומהבזאת  .  ם  תופיקתנ  1338/97"א  לנפסק  נ'  נז)ובה  פ"ד   ,4  )

קבוע מה  א ל "זכותם של צרכנים הי:  (2003)  השופטת נאורכב'  ל  ש   לפסק דינה  10סעיף  ,  673

 . "מנעוניסו לפיהם ולגופם וממה ייכ

  קימוכרת במשפט הנזיטת נאור כי הפגיעה באוטונומיה  פהשוכב'    קה קובעתבהמשך אותה פס .216

פיע  המקנהככזו   זוילת  מסקנה  ת  צוי.  משנה  המשפט  מקבלת  בית  פסיקת  לאור  העליון  וקף 

נומיה  גיעה באוטויבלין כי הפ השופט ר כב'  (, שם פסק  7.7.2011)  ן צבי נ' היסב  4576/08בע"א  

ל  יכולה  ע  כבת  עמוד אף  בפני  נופיצוי  לא  אם  גם  כלצמה,  הפגיעה    צר  בעקבות  נוסף  נזק 

פבאוטו  ואף  ג  סקנומיה,  פיצוי  זה  עלבמקרה  הפגיע  בוה  בעצם  בנ ה  לפיצוי  אוטונומיה,  וסף 

 יל. הנזיקי הרג 

 משרה בתאגיד   אחריות נושאי .4ד.

 . החברותזו מוגשת גם כנגד חברי הדירקטוריון של  תובענה .217

פעלו    וןהדירקטורי  חברי .218 מי לא  למנועבצורה  מנת  על  ד  טבית  ליפת החומרים המסוכנים  את 

בכך הפרו את    ף הים ולים עצמו.לחוסמוכות, למי התהום,  קרקעות  עלותם למהמקרקעין שבב 

 אחריותם כנושאי משרה. 

שילוחית( עאחריות  הטלת   .219 )אחריות  התאגיד  בהתנהלות  לפגמים  משרה  נושאי  בל  פרט  , 

מפגעים שעניינן  לנק  בעבירות  החברה  למנהלי  תמריץ  מתן  היא  באמצעים  סביבתיים,  וט 

)נבו,    עלי מקלדה נ' מדינת ישראל  4946/07פ  " עבנקבע    שימנעו מעשים ומחדלים אסורים. כך

19.2.2009): 

ות נושא משרה בתאגיד יכולה ללבוש צורות שונות. שתים מן הצורות הללו הן "אחרי

האהא השילוחית...  והאחריות  האישית  מותנית חריות  לעומתה,  השילוחית  חריות 

רה, עבר עבירה. אף שאחריות קביעה מוקדמת שהתאגיד במסגרתו פועל נושא המש ב

עבירה מצדו של נושא מסוג זה מבוססת על פגם כלשהו בהבטחת מניעת ביצועה של  

מצדו   התרשלות  הוכחת  מחייבת  היא  אין  הוא והרציונאל  המשרה,  בבסיסה  העומד 

נושאי משרה לנקוט אמצעים  קידום מטרות חברתיות אף   ותמרוץ  שייתכן שחורגים 

רש יבסס  ביצועם  שאי  האסורמאלו  המעשה  ביצוע  את  למנוע  מנת  על  מצדו,   לנות 

בעמ'   "א;  138)לדרמן,  קרניאל  משפט יובל  שערי  תאגידים"  של  פלילית  חריות 

 ."((1998)  347, 335( 3א)
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פגעים  למניעת מלחוק    16סע'  מכוח    , היא2-1במשיבות  ההנהלה, כנושאי משרה  אחריות חברי   .220

התשנ"ב אזרחיות(,  )תביעות  משרה  ש,  1992-סביבתיים  נושאי  "אחריות    " בתאגידכותרתו 

 הקובע:  

עשה, והמעשה נעשה על ידי תאגיד, רואים מקום שמדובר בחוק זה בגרימת מ   .16"

א היה  אם  גם  מעשה  לאותו  כאחראי  שותף  אדם  בתאגיד,  פעיל  מנהל  שעה    -ותה 

בכירלמע עובד  או  מוגבל,  שותף  שניים   ט  הוכיח  כן  אם  אלא  הנדון,  לנושא  האחראי 

 אלה:

 המעשה נעשה שלא בידיעתו;   (1)

 "מעשההוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ה   (2)

אחריות .221 נקבעת  המים20בסעיף    םעוד  לחוק  תשי"טכב  הוראות    1959-,  של  הפרה  לכל  ביחס 

 .  ם מיםהעוסק במניעת זיהו 1סימן א 

נושאי המשרה    המחייב את  1984-חוק שמירת הנקיון, תשמ"דל  15ם נובעת גם מסעיף  תאחריו .222

 : לחוק 13המנויות בסעיף  ת לפקח על מניעת העבירו בתאגיד

בתאגיד  נ  ( )א.  13" משרה  לפקחחיושא  כ   יב  לפי ולעשות  עבירות  למניעת  שניתן  ל 

קנס כאמור   –מפר הוראה זו, דינו  ד מעובדיו; ההתאגיד או על ידי עוב  על ידי   13סעיף  

מנהל פעיל בתאגיד,   –, "נושא משרה"  ( לחוק העונשין; לענין סעיף זה4)א()61בסעיף  

בו בוצעה ש  םלמעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחושותף,  

 העבירה.

א כי דיו, חזקה הי ד או על ידי עובד מעוביעל ידי תאג  13עברה עבירה לפי סעיף  נ  (ב)

כי עשה   כן הוכיח  )א(, אלא אם  חובתו לפי סעיף קטן  כל נושא משרה בתאגיד הפר 

 "שניתן כדי למלא את חובתו

רכיב של העבירה, האחריות על מנהלי החברה היא גם אחריות אישית, בנוסף    משהפיקוח הוא .223

 השילוחית:  ריותםלאח

ורם האנושי  ידי הג-צע על"האחריות האישית מבוססת על המעשה או המחדל המבו

בעת ממעשיו אחריות, והיא עשויה לבוא בנפרד או לצד אחריות התאגיד הנו-כפרט בר

האורגנ תורת  לפי  המשרה  נושא  גם  של  כי  יצוין,  זה  בהקשר  שהרכיב ים...  עבירות 

או אי מניעתה של התנהגות עבריינית של  דר פיקוח  העובדתי שבהן הוא מחדל של היע

גבש אחריות אישית וישירה שכן גם בעבירות אלה עשויות לגיד  גורמים אחרים בתא

 (. 126)לדרמן, בעמ'   ת חובת הפיקוחקיים רכיב התנהגותי המתבטא בהפר

נושאי המשרה הנתבעים  על  סעיפי החוק הקובעים את אחריות נושאי המשרה לעיל,  בהתאם ל .224

הסבי האמצעים  בכל  נקטו  הם  וכי  בידיעתם  שלא  נעשה  המעשה  כי  את להוכיח  למנוע    רים 

ידה  , קרי העבירה הינה בגדר אחריות קפ (הוא גם מחדלבחוקים אלו  מעשה    כאשר)  המעשה 

 וחובת ההוכחה הינה על חברי ההנהלה.
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ריותם  פרסונלית והמשיבים אינם יכולים להתנער מאח-האחריות האמורה הינה אישית  .וקוד .225

אלו.   סעיפים  שנילפי  כל  עשו  כי  המשיבים  יוכיחו  ולא  אבמידה  למלא  כדי  הרי  תן  חובתן  ת 

 .המשתמע מכךשיהיה על בית המשפט לראות אותם אחראים באופן אישי לזיהום על כל 

אחריותם   .226 קביעת  חשיבות  סביבתיים,  בעניין  במפגעים  כשמדובר  בתאגיד  משרה  נושאי  של 

נ'    -חברת נמלי ישראל  8487/11יין ברע"פ  הביע דעתו השופט רובינשט  פיתוח ונכסים בע"מ 

 (: 23.10.2012) רד להגנת הסביבההמש -ת ישראל מדינ

כי הרצון  מן  נובעת  המחוקק  גישת  מהותי,  שעל   "באופן  הסביבה,  איכות  נושאי 

צו אין  להם  חיוניותם  המודעות  גוברת  לאל  ותודה  מלים,  להכביר  ייאכפו.    –רך  אכן 

הטלת   מטבע אילולא  בתכלית,  שונה  אלה  לנושאים  היחס  היה  האישית,  האחריות 

האדם לב  ויצר  העולה האנוש  הספקני  למסר  להצטרף  אוכל  לא  ההערכה  בכל   ...  .

]השופט   חברי  דברי  בנושאימסיפת  פליליים  הליכים  לעניין  הח"מ[  איכות   עמית, 

למצב לטעמי,  הגענו,  טרם  המחוקק,  מצוות  הדברים  להיות  בנוסף  של   הסביבה. 

זקנתי   ון, ונער הייתי וגםאין מנוסה כבעל הניסי"המנוחה והנחלה" בתחום רגיש זה.  

כתב אישום   איכות הסביבה משהוגש  לנושאי  כיצד השתנה היחס  בעיני  גם וראיתי 

חיים, במקרים המתאימים אנוש  בני  בו תמלא א.  נגד  טובים מאלה,  ימים  יבואו  ולי 

מכס לים  "כמים  הסביבה  איכות  דעת  )ישעיהוהארץ  אלה  ים"  ימים  אך  ט'(;  י"א, 

  ".טרם הקישו על דלתינו

 ום פלילי, על אחת כמה וכמה כשמדובר בתביעה אזרחית. איש  לענייןאם כך  .227

  ו לא יוכל  המשרה   לנות, הרי שנושאיכי התקיימה במקרה דנן רש   עוד יוער כי  לאור העובדה .228

דה איננו מעניק הגנה במקרה של  לפקו  6לפקודת הנזיקין, שכן סעיף    6להגנה לפי סעיף    לטעון

 ת נושא משרה בתאגיד ואת רוח החוק. ת המשמעות של אחריו רשלנות, מה גם שהדבר יעקר א

   ודרך כימותם יםהנזק סוגי . ה

לעכ .229 שפורט  הדיו   להלכהבהתאם  יל,  פי  בשלב  המשפט  הפסוקה,  בית  אין  האישור  בבקשת  ן 

כינדרש לשאל   נזק, ברף לכאורי, והאםוכח קיומו של  אלה האם ההנזק, אלא רק לשמות  ת 

 רף הלכאורי.  ת, בהנזק ניתן לכימו

  יתניםאלו נ  ממוני, וכי נזקים  לאנזק  ספק שנגרם  וכחי לא יכול להיות  מקרה הנ שיפורט, בכפי   .230

לאחלכ )חלקם,  המשימות  בידי  המוחזקים  הנתונים  מלוא  חשיפת  לסוגית  ורלביבה  ר  נטיים 

 .  מות הנזק(כי

כי  נזכי .231 תחילה,  סעיף  ר  פי  על  כנזק  הם  גם  מוגדרים  רווחה  ואבדן  נוחות  ת  לפקוד  2אבדן 

 הנזיקין: 

נובדן חיים, אבא  -"'נזק'   רודן  נוחות,  גופנית  כס,  הם, ר מטוב, או חיסו-ו שםאוחה 

 באלה"   וצאיםבדן או חיסור כיוכל א
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כומת נזק הנגרם לפרט האופן שבו מבהקשר זה, כמפורט בחוות דעת המומחית ד"ר נתניהו,   .232

  מקורם בפגיעה במשאבי לנזקים שבאשר  .קריותות עיממפגע אקולוגי נעשה על ידי שתי מתוד 

שמקורם  באשר לנזקים    .לעלויות החלופיות  ה, כימות הנזק נעשה על ידי השוואחיריםטבע ס

ת  מסגר. בה לנזקים אלומשאבי טבע לא סחירים, פותחו במחקר מספר שיטות מדידבפגיעה ב

דעתה,  ח של  וות  במתודה  המומחית  זו,    ".Benefit Transfer"השתמשה  מתודה  במסגרת 

  לות בלתי ממוניות ממשאבי טבע שגובשו במחקרי רוחב, על מתבסס המומחה על הערכות תוע 

ן נבחנות בהתאם למאפיינים הקונקרטיים של  עלות אלו כאשר הפגיעה בתו מנת לחשב את ה 

 המפגע הנדון.  

 עת:כך, על פי חוות הד  .233

המוצרים  " סוגי  פי  או שאינם סחירים    –על  נסקור ניתן    –סחירים  ערכם.  לחשב את 

 ת לעבודה זו. ות שרלוונטיולהלן את הגישות העקרוני 

ייצר בעבורם ות ומחיר ניתן ל שעל פי כמ   דגים(למשל,  ככל שמדובר במוצרים סחירים )

וניתן להישען  ישיר    ניתן להעריך את שווי הנזק באופן  ביקוש והיצע ולקבוע מחיר הרי

 .  הרלוונטייםמחירים ידועים בשווקים  על 

)עלות הטיפול או    החלופה ור  ייצחיר  , ניתן להשתמש במ כמו מי תהום שהזדהמובמוצר  

ור תוספת כמויות ר שהמשק משלם עב. במקרה שלנו, המחיעלות הייצור ממקור אחר(

 מים הוא מחיר ההתפלה.  

 . הדייגיםאפשר להעריך על פי הכנסות את הנזק לאובדן מקור הפרנסה מדיג  

לא אחר וככל שמדובר במוצרים שאינם סחירים כמו חוף, מי הים, והביוטה בכלל, מ

בפועל ביקוש  עקומת  מורכב  ,קיימת  התועלת  לכן,  אומדן  בשי.  להשתמש  טות נהוג 

( 1שיטות אלו מבוססות על  )  ות שוק על מנת להעריך את שווי המוצרים.שאינן מבוסס

ההעדפות התנהגו שכן  נגלות"  כ"העדפות  ידועות  אלו  קרובים,  שווקים  כלפי  הפרט  ת 

( הצהרות הצרכן לגבי שינוים כלשהם 2)  פרטיםנגלות תוך התבוננות בהתנהגותם של  

מד באמצעות בדיקה של מדגם ות" אותם אנו נל במשאב, אלו ידועות כ"העדפות מוצהר 

צהרתם, על צמצום הנזק הסביבתי  ים לגבי מוכנות הפרטים לשלם, לפי המייצג של פרט 

 לרמה אחרת.  

את   לחשב  למשל  ניתן  נגלות",  "העדפות  של  לאזורי    ה הגעוהנסיעה    עלויותבשיטה 

ים   חופי  כמו  את  (Travel Cost) טבעיים  לאמוד  ניתן  סביוכן  באיכות  של בה  הקשר 

שיאזו באמצעות  אורבניים  כשוק  רים  דירות(  )מחירי  הנדל"ן  בשוק   קרוב מוש 

((Hedonic Pricing  . .שתי הגישות יש צורך באיסוף נתונים 

על  בשיטה של "העדפות מוצהרות"   רכם אפשר ללמוד ד  םשאלונים וסקרימתבססים 

הפרט   של  השימוש  ערכי  על  )גם  בעדם  לשלם  או    (Willingness to Payוהמוכנות 

)ה פיצוי  לקבל  ניתן  (Willingness to Acceptמוכנות  זה  באופן  ה   .  ערכי  על  אי  גם 
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השיטות המקובלות .  המשאב גם אם אינו משתמש בו(  ר)הפרט מעוניין בשימו  שימוש

בשאלונים .  Choice Modeling  -ו Contingent Valuationהן   להשתמש  גם  ניתן 

 הטיות בתוצאות. היפותטיים אך לרוב הם סובלים מ

זו   ועבודה  ערימאחר  כוללת  מפרטים  אינה  נתונים  איסוף  או  סקרים  צורךכת   יהיה 

המוערכות  התועלות  את  ו"לייבא"  ובארץ  בחו"ל  קיימת  מספרות  בערכים  להשתמש 

ניתן לחשב את התועלות ע"י העברת ".  Benefit Transferלעבודה זו. שיטה זו נקראת "

 .  אנליזה-מטה  והעברה באמצעות  באמצעות פונקציהערך של יחידה בודדת, העברה 

אך   ותמותהרכים לאומדן תחלואה  בריאותית גם דנה בד-סביבתית -הספרות הכלכלית

 . "מכיוון שאין בישראל נתונים רלוונטיים לא נוכל במלא לחשב עלות זו

: נזק  סוגי נזקים  הארבעמהמפגע  מו  גר נ י הקבוצה  לחבר מצאה המומחית כי  הנוכחי,    במקרה .234

; נזק  בגין הפגיעה בשירותי החוף; נזק  תי המערכת הימיהפגיעה בשירותין  נזק בג;  למי תהום

 פית.  סגין צריכת כית בריאותפגיעה ב בגין

גרמה  דנן. פגיעה שנה  ים, שאינם חלק מהתביע לצד זאת, ציינה המומחית שני סוגי נזקים נוספ  .235

ופגיל פיתוח(  )נזקי  המקומית  ולרשות  באזור  המקרקעין  כלכלית  בעלי  ה עה  יובגין  ר  קעלאת 

 . חייההמ

של   .236 לנזק  מבאשר  התהום,  מי  ניתן  זיהום  סחיר,  במוצר  שמדובר  מאחר  כי  המומחית  ציינת 

 : ל ידי השוואה לחלופה של התפלת מי שתיה. לשיטתההיקף הנזק עלחשב על  

יותר מהמילוי החוזר באזור המפעל  שמזדהמת  י התהום  כמות מ" יכולה להיות  אינה 

בכ  באזורהשטח    בתא כי רק  מלמ"ק בשנה  4  -המוערך  לצורך ההמחשה  נעריך   .20%  

 -כהצפוני במתחם הסמוך ונקבל    ובצדור המפעל  ת המים בתא השטח מגיעה לאזומכמו

עבור תוספת ייצור   דינההמ₪ למ"ק שמשלמת    2.3מלמ"ק לשנה.  על פי בסיס של    0.8

 .(.12.1)פסקה  "לשנה חמלש"  1.84הינה הערך הכספי של מי התהום, , מים מותפלים

ימי .237 מערכת  בשירותי  שפגיעה  מאחר  לכך,  נזקים    ,תבהמשך  הם  החוף,  בשירותי  ופגיעה 

השווי של  קבע את  המחקר שסוד  אמדה המומחית את הנזק על ים,  חירילמשאבי טבע בלתי ס

 ת אלו. שירותי מערכו

ב .238 לפגיעה  הימית,  באשר  המערכת  שי  עשתהשירותי  נתניהו  ד"ר  בהמומחית  היתר,  מוש,  ין 

( ישראל  מדינת  עבור  שנעשתה  הכלכלית  לבאמצעות  בעבודה  ורשות  המשרד  הסביבה  הגנת 

שווי שירותי מערכת ימית    א כי. במסגרת עבודה זו, נמצקרידי פרופ' ניר בוהגנים(, על  הטבע  

 . לשנה ש" לדונם 9,013בישראל עומד על 

 ה המומחית כי: על יסוד זה, קבע .239
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הע" של  הביניים  המדוח  ,  רכת  )מארג,  האקולוגיות  שירותי    ( 2017ערכות  את  מעריך 

ב הימיות  ₪  601.1  -המערכות  )  מליוני  כלשנה  לכלל   דמיליאר  7  -מתוך  לשנה   ₪

וביבשה בים  ישראל  של  האקולוגיות  מציינים(המערכות  הדוח  כותבי  הער  .  זו  כי  כה 

נולד  ן,  . על כבתחום שירותי הוויסות והפנאילוקה בחסר בשל מיעוט מחקרים בישראל  

ל ברחבי העולם שמקוב Costanzaשל    ו מחקר.  ל ערכים גלובליםהצורך בהסתמכות ע

לעבודתו   כבסיס  שימש  האקולוגית  המערכת  שירותי  להערכת  בקר כגישה  ניר  של 

שירותי2014) ערך  להערכת  החישובים  עבור  בישראל  (  האקולוגיות  חישבו  המערכות   .

מיליארד   122  -האקולוגיות בישראל בכ  מערכותשירותי המערכת של כלל ה  ניב כיזה ה

 ₪ לשנה.  

כי שווי שירותי המערכת האקולוגית הימית בישראל הוא  באופן ספציפי, בקר מע ריך 

 . (12.2.1" )סעיף ₪ לדונם לשנה  9,013

 ובהמשך:   .240

הגיעה  " אליו  האזור  כספית    כספית:שטח  ריכוזי  שמצאו  חיא"ל  של  הדיגום  תחנות 

  7ק"מ מהחוף. כספית נמצאה גם בדיגומים מרוחקים עד  בכשני  בביוטה בים מרוחקות  

באזור מהמפעל  משרד   ק"מ  תעא"כ,  באזור  ההתפלה  חלופת  נדונה  כאשר  ציון.  שבי 

ע  למתקן   הים  מי  יניקת  צינור  הרחקת  דרש  כדי  הבריאות  לה  4ד  והמשרד  גנת ק"מ 

נניח  ק"מ.     3ביבה דרש הרחקת הצינור עד כדי  הס ק"מ   4  -ם וק"מ רצועת י  7לפיכך 

 דונם ים.  28,000קמ"ר או  28עומק, 

)  הים הפתוחעבור   מספר שירותים, הכוללים ערכי שימוש כמו מניעת (  2014מנה בקר 

ו  שימוש כמו ערך אסטטי וערכי השראה לאומנות ותרבות. נלקח-סחף ונופש, וערכי אי

ן  במגוו  בחשבון גם ערכים של אספקת מזון, וחומרי גלם, שירותים שנתמכיםשוב  בחי

חישוב שונים.  יסותרבייה וגידול וכן שירותי ו ואזורי הביולוגי כדוגמת משאבים גנטיים 

 ₪ לדונם לשנה.  9,013הניב    ערכם של שירותי המערכת של הים

 וערכים מ אלף דונם    28  של  בשטחמכאן שהערך של הפגיעה בשירותי המערכת של הים  

 . (9.2.2.1" )סעיף ₪ לשנה 252,364,000 -בכ

 חוף, ציינה המומחית כי:לשירותי הר נזק באש .241

כ" חוף,    7-מתוך  רצועת  אסורה.  6  למעלהק"מ  הרחצה  של   ק"מ  הממ"מ  דוח  לפי 

 .   5%, שיעור החופים המוכרזים מתוך סך החופים שלעיריית עכו הוא  (2017הכנסת )

נ יום  מועלות  בופש  לממ"מ   55  -ערך  שנמסרו  הפנים  משרד  נתוני  לפי  לאדם.   ₪

לומר, ערך הביקור בחופי עכו שווה  מיליון איש בשנה. כ  1כו מבקרים  חופי עשבכנסת, ב

 מלש"ח בשנה.  55 -לכ
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נוסף ת חוף  ללפחות  ייצר  נניח שפתיחת  בשנה    100ביקוש  נוספים  אלף מבקרים 

 (.9.2.2.2" )פסקה לשנה לש"ח  מ  5.5שהרי כבר מדובר בתוספת שווי של 

מצר .242 לנזק  כספית,  באשר  שבהם  הדגים  הנזהמומחיעמדה  יכת  על  שנגרמים  ק ת  הקשים  ים 

קר שבחן את  המומחית ציינה כי אין כיום ס.  ם אסוריםת בריכוזימצריכת דגים שבהם כספי

בה הצורכים דגים מקומיים )הגם שמובן כי אין  ביבעכו ובסמספר האנשים מכלל האוכלוסיה  

 י, לבצע סקר כזה(. קושי, במסגרת ההליך העיקר

בין    כספית חמורים ביותר. כך, ציינה מצריכת  יים  אותם הבריהמומחית עמדה על כך שהנזקי .243

 : היתר

אותי לציבור כתוצאה מחשיפה לכספית מתחנות כוח ומאכילת דגים יכול  הנזק הברי"

ים כתוצאה מאכילת  לבוא לידי ביטוי בתחלואה בכלל ובירידה באינטליגנציה של ילוד 

הרות   נשים  ע"י  בפריון  –דגים  לירידה  יביא  שבתורו  הפרהכלכל   דבר  של  אנו  י  ט. 

זה   בסעיף  הפבהרחבה  נתייחס  על  דגים  אכילת  של  של להשפעה  המשכל  במנת  גיעה 

ובקצרה לעלות של תחלואה    ילדים והפגיעה בפריון הכלכלי שלהם לאורך שנות חייהם

 . (10.4.2פסקה )" בכלל

חשיפה  שלכות הבריאותיות של  הנוכח שונות אפשרית בהליך הנוכחי,  מסגרת הזאת, ב  יחד עם .244

של  לכספי מסוג  ממוני  הלא  בנזק  רק  המבקשים  יתמקדו  הקבוצה,  חברי  על  ה  יעפג ת 

 גי המאכל. בד ריכת הכספיתבאוטונומיה הנגרם בשל צ

של כל אחד  משפט מתבקש לקבוע את שיעור הנזק שנגרם מהפגיעה באוטונומיה  משמע, בית ה .245

)ולא   יעות פרטניותרו לתב מחברי הקבוצה, על דרך האומדנא, תוך שהנזקים הבריאותיים יוות

 אליהם(.יהיה בהליך הנוכחי כדי להוות מעשה בית דין בקשר 

שאין לו כל השפעה בריאותית,    רכיב במזון בפסיקה נקבע כי במקרה של צריכת  במסגרת זו,   .246

כונומיה  פגיעה באוט בגין היעמוד רף הפיצוי   )תת)  ₪   250-על  יורשי המנוח    1372/95"א(  "א 

ראב נ'  תופיק  ז"ל  לשמרכז  תנובה  י  בע"מ שיתופי  בישראל  חקלאית  תוצרת    ( 7.10.08)  יווק 

-24822ת"צ ; (21.10.13, )ח' נ' עיריית נהריה ואח'ר ואסע 25857-06-12 ת"מ  לדוגמא ו גם ורא

   (.(29.12.2013) ימוטל בע"מסי נ' כאלפ  12-10

 ספר פרמטרים: למ, בשים לב הגבוהעל הצד  ומיה  נפגיעה באוטו, מדובר בוננ נייבע .247

בריאותי  בכך, שאינם מציבים סיכון  -י החשיפה אינה לחומרים של מה, כדההעוב .א

בעניין   בחומרתנובה)כמו  אלא  לרבו(,  ביותר,  מסוכנים  כספית,  ים  מרים  חות 

ד וחומרי הדברהלאורגנים מוכלרים, מתכות,  עלולה לגרום    כתם, אשר צריקים 

 להשלכות רפואיות; 

בההעובד .ב מדובר  לא  כי  פעמי ,  חד  אלא    משך שנ  אירוע  ומוגבל,  קצר  זמן  לפרק 

 ; מתמשך, שאורך שנים רבותזיהום חמור ו  למפגע סביבתי 
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ת  רגליים ואינן מטפלו גוררות    בותת רבות בעניין זה, המשיפניובדה, כי חרף  העו .ג

 ; תיגע הסביבמפב

שת  התחייבות חוזית מפורין ובכוונת מכוון, מפרות  ודע ות ביהעובדה, כי המשיב .ד

 תי., לטיפול במפגע הסביב שלהן

מפרמ .248 אחד  כשלעצמו,  כל  אלה  מטרים  בהצטברם,  העמדת  צובוודאי  את  הפיצוי  דיק  סכום 

ק  מבקשים יעמידו את הפיצוי בגין נזן תנובה, וה ר גבוה מזה שנפסק בעניי י על שיעולא ממונה

 . ₪ 2,500ת, בסך של וצוהקבחברי  לא ממוני לכל אחד מ

 להלן תמצית הסעדים המובקשים: ן,  ל כאשר ע .249

 ת הנזק הערכ הנזק 

 לש"ח. מאות מ ם עלויות שיקו

לשנה    1.84 מי תהום ועד מלש"ח  לבקשה  שקדמו  השנים  בשבע 
 ית למועד אישור התובענה כיצוג

לכל    5.5 חוף  לשנה  פוטנציאלים  100,000מלש"ח   מבקרים 
שה ועד למועד אישור התובענה קבשבע השנים שקדמו לב

 ית כיצוג

המערכת   –  ים שירותי 
 האקולוגית הימית  

לשנה  252.4 ועד   מלש"ח  לבקשה  שקדמו  השנים  בשבע 
 ית למועד אישור התובענה כיצוג

בשל פגיע  באוטונומיה  ה 
 ת צריכת הכספי

   לכל חבר קבוצה ₪ 2,500

עים סביבתיים מבוססים על  גשמקובלים להערכת נזקים במפדלים  נציין כי המו  בהקשר זה,  .250

שבי מהמפאומדנא  פרטני  ניזוק  לכל  הממוצע  הנזק  הדרך  הס  געסודה  היא  זו  דרך  ביבתי. 

ממילא, יש ליחס לכל אחד מחברי  סביבתי.  ק בגין מפגע  שיעור נזהמקובלת בפסיקה להערכת  

   את חלקו היחסי בנזק המצרפי. הקבוצה 

שעסקינן   .251 מאחר  המבקשים,  לגישת  לאמור,  לב בהמשך  שנגרמו  המשתמשים צינזקים  בור 

ה  המערכת  והחובשירותי  נכו פית  ימית  עכו,  הקבוצה  בסביבת  את  להגדיר  אחת,  ן  כקבוצה 

 צה וחלוקתו.  אופן הפיצוי לקבוכאשר במסגרת ההליך העיקרי יקבע 

ה  .252 שבית  ככל  זאת,  עם  מקום  יחד  יש  כי  סבור  הנכבד  במשפט  בין  כבר  להפריד  זה    כל שלב 

מאחר שהגם שניתן להניח כי מדובר בקבוצות  ין כל אחד מראשי הנזק )גזוקים בקבוצות הני

פצל את הגדרת  יתבקש בית המשפט הנכבד ל,  כרח בקיומה של חפיפה מלאה(החופפות, אין  

ל  קבוצות  4-הקבוצה  כך  תתי  לפי,  תוגדר  קבוצה  תת  בגין    שכל  שנגרמו  הנזק  מסוג  אחר 

 זיהום. ה

   ה עש יוצוו סעד הצהרתי  .4ה.
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מתבקש  המשפט   יתב .253 הפיצוי,  לצ  ,הנכבד  המשיבותלהצהד  על  כי  למנוע    יר  זיהום  החובה 

 עלותן.  ן שבבמהמקרקעי

יתבקש בית המשפט    במסגרת זו,.  צווי עשהליתן סעד של  שפט הנכבד  כמו כן, מתבקש בית המ .254

להור   , מניעת הזיהום, שתוגש במסגרת ההליך העיקריל  תוכנית הנכבד לקבל   על מינוי  או  ות 

 ישומה.  הוראות ל   ולתת  לקביעת תוכנית כאמור,מומחה מטעמו 

 ת השיקום.בכל עלויו ותהמשיב  זאת, תוך חיוב .255

   צוגיתענה יי אישור תובל התקיימות התנאים .ו

מעורר1)א()8ף  סעי.  1.ו התובענה  לחוק:  עו(  של  שאלות  משפט  ת  או  בדה 

  ובת ובענה לטת לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתהמשותפו

 הקבוצה 

שדי בכך   ה,הינה,  כל הנוגע לצורך בשאלות משותפות של משפט ושל עובד ב  ,יקההפס  עמדת .256

  1977/97תנאי זה )ראו: ע"א    מלאתדיינות, בכדי לותי בהמרכיב מה  וההיסוד המשותף מהו ש

  8332/96; רע"א  612, בעמ'  584(  4, פ"ד נה)שורת בע"מהחברה הישראלית לתק  ברזני נ' בזק

  הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' רחמים   2128/09רע"א    ;296,  276(  5, פ"ד נה)טיכרמש נ' ריש

ות תגמולים בע"מ נ' אלסינט  גדיש'' קרנ"  2718/09ע"א    (.2012)  12, עמ'  ורסם בנבו, פעמוסי

ס'  בע"מ בנבו,  פורסם  שיתופרז  6887/03  ע"א;  (28.05.2012)   35,  ניר  נ'  ארצי  ניק  ית  אגודה 

 .(27–25( סעיפים 20.07.2010, )דיםעובופית להתיישבות שית

קלאסי  תובענה .257 דוגמה  היא  שבו  זו  למצב  רובן    כל ת  )למיצער,  בהן  להכריע  שיש  השאלות 

 משותפות.   ןה -( המכריע

ל ג  דנג  תביעה .258 י ורם מפגע, בגין מפגע סביבתי, היא דוגמה מובהקת    הליכים לגי, ולא  יצוהליך 

המפגעיםאלאינדיבידו המ הסביב  .  עוולה  הוא  ולבוצתי  הציבור  כלפי  בהגדרה,  כלפי  עת,  א 

לפי  הוכחת המפגע הסביבתי כלפי פרט אחד, משותפת להוכחתו כבודדים בו. דהיינו,  פרטים  

חב ב הציכלל   יתר  וכלפי  והן וצהקב הרי  ור  העובדתיות  )הן  בהליך  המתעוררות  והשאלות   ,  

הפרטים חברי  ק מנזק שונה בין חלהיקף ה)גם אם    הוצין הפרטים בכל קב(, זהות ביותהמשפט

 .  (הקבוצה

בסאשר   .259 השני  קיימת  לרכיב  לפיו  זה,  סבירה"עיף  לטובת    "אפשרות  תוכרע  שהתובענה 

ש הרי  היא ההקבוצה,  ייצוגי   כי  הלכה  בודק  בי  ות,בתובענות  המשפט  התביעה    אתת  סיכויי 

עילת תביעה  הוכחת  זה, הוא בב  המבקש, בשל-התובעעל כתפי    וטלנטל המ , תוך שה וראיותיה

,  רה בע"מבי  יות ע"מ נ' טמפו תעשבשת  מגן וק  2967/95ע"א  זאת נזק( לכאורה )ראו:  לל  )ובכ

נא זיל  4474/97רע"א  (;  1997)  330-328,  312(  2)פ"ד  נ'  נדברשץטצת  פ"ד   ,(2  )577  ,588-587  

 .((26.4.2010)  מדינת ישראל נ' קו מחשבה בע"מ  729/04א רע" (; 2000)
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בה  ההבחינ .260 התלכאורית  של  אישורה  הייצווב שלב  איענה  להציב  גית  צריכה  גבוה  מחס נה  ום 

להביא  ייצוגי   תובעים  בפני  יש  את  ים.  זה  לענין  בין  בחשבון  המובנים הקיימים  פערי המידע 

בדר הפועלים  לטהצדדים,  כלל  )  ובתך  ל  3489/09רע"א  הנתבע  חברה  בע"מ  בימגדל  נ' טוח 

   .((11.4.13) בולון בע"מק זת צפוי מתכות עמחבר

כי עס  ל מקום, הוסברמכ .261 לעיל,  וידוע  בהרחבה  ברור  קינן בתביעה מבוססת, אשר הנזק בה, 

אחללכל.   המע  תריומשיבה  בגין  רק  ו  , שיםקפידה  לבררם  מקום  היה  אם  אפילו  ממילא, 

יבה, משמדובר  פי המש וטל על כתמ  כחה, בהתאם לדין,שנטל ההו  הרילנות,  במסגרת של רש

ובמקרה של "דבר  לפקודת הנזיקין    41כמשמעו בסעיף    של "הדבר מדבר בעד עצמו"   קרהבמ

 .  לפקודת הנזיקין 38סעיף  מסוכן" כמשמעו ב 

ברת לאשר תביעות כגון דא ולהעמיד את המעוולים בנזקי  ות גלמיכת, במגמה עו נתמזו  תביעה  .262

 ע המומחים בתחום. ת בחוות דעת וסיוע של אנשי מקצולמעשיהם, וכן נתמכ ים, אחראהביבס

אפשרות  ד .263 קיימת  כי  לקבוע,  כדי  בכך,  תב  ירהסבי  זוכי  חברי    יעה  לטובת  הקבוצה.  תוכרע 

ת הסבירות בשלב מקדמי זה  חהוכ ת לרישה הראייתיהד  ת את מצמצמוה   להלכות  בפרט,  זאת

 בו אנו מצויים, כמפורט לעיל.

תובענ2)א()8  סעיף.  2ו. לחוק:  וההו(  היעילה  הדרך  היא  ייצוגית  להכרעה    גנתה 

 בנסיבות העניין  במחלוקת

הנוכח .264 שהתביעה  מסוג  יתנדמה  דרך  התביע  היא  כל  אין  אשר  למעט  ות  לנהלן  אפקטיבית 

 חוק תובענות יצוגיות.   קנחקזו   למטרה  בדיוקכי , ותיצוגי נהתובע

דואלית בכל אחת ואחד  שר הפגיעה האינדיבי א  נפגעים,של  על קבוצה רחבה מאוד    מדוברכך,   .265

 .  תרה המצטברת שנגרמה להם היא גדולה ביו, אך הפגיעיחסיתנה היא קט מהם

אחריות  ש  מעלה  התובענה יל,  לע  ויןשצכפי   .266 בדבר  משותפת  למנזקיל   ותיבמש האלה    י ם 

היא    מהתאיומשכך מ  טרוכימיותים למתחם תעשיות אלקהחופית הסמוכ  ביבהלסו   הרדודים

ד לצורך  אשי הנזק יביאו בעתי ר כתובענה יצוגית. בהקשר זה, הגם שאפשר כי חלק מרברלהת

ולפצ  בנפגעים,  הפרטנית  הפגיעה  את  השונות   ותםלבחון  שעצם  הרי  בהם,  לפגיעה    בהתאם 

שסוימימ  יבטיםבהמסוימת  ה האם  הנזק  ב א   ישיל  שין  על  להשפיע  כדי  התאמת  ה  אלת 

לפסק דינו של    69-74, פסקאות  פריניר)ראו פרשת  ת  נה יצוגיבעתו  התובענה לבירור בדרך של

 פט מלצר(.השו

והש .267 והדעהואיל  והואיל  אחידות,  הן  בתובענה  המתעוררות  נאלות  רוב  ת  כי  ותנת 

ב  חברי ינקטו  לא  בתביע  ,ותב המשי  דכנג  ים אישי  יכיםהלהקבוצה  הנזקים  בגין  צוי  פית  לא 

למני   למתן  בהליךולא    ,שגרמה החוק  לפי  סבימ  עתצו  הרי   תייםבפגעים  אזרחיות(,  )תביעות 

אישור  זה  דברים  כתובענהשבמצב  התובענה  של  הגישה    ה  זכות  למימוש  יביא  ייצוגית, 

כ של  א לערכאות  הקבוצה ל  מחברי  )חי" תוהשווה  )ר'    חד  עסער      25857-06-12  '( מ  יריית  נ' 

 ((. 21.10.13) יהנהר

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203489/09
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ייצוגיות בתחום איכות הסבילכך,    מעבר .268 שיוצרות  חהן בעלות  ,  בהתביעות  שיבות רבה, בכך 

בעני אזרחית  אכיפה  ומפגמנגנון  סביבה  איכות  סביבתיים.  יני  לעילעים  שפורט  כב'  כפי   ,

כיאגמ ד"ר    השופטת קבעה,  כבר  גונן   ב וחשו  נוסף  כלי  ותמהו  לפניש  האישור  בקשות"  ון 

 ותרשה  על   משפיע  הסביבה  לאיכות  ל המודעותבע  האזרח  שבאמצעותו,  פהכיהא  בשרשרת

  ר בהקש  אחריות  עצמם  על  ייטלו  שגופים ציבוריים  לכך  ומביא  הסביבה   איכות  על  בשמירה

חצור נ' עיריית    09-12-38647" )ת"צ  יים סביבת   מפגעים  לנוכח   עיניהם  יעצמו   ולא   הסביבתי

פיתוח    –רת נמלי ישראל  חב  8487/11או רע"פ  כן ר;  (רפרשת חצו  הלן:( )ל16.1.13)ר יהודה  או

    ((.23.10.12)אל המשרד להגנת הסביבה  ר מדינת יש נ'מ ונכסים בע"

 כך:, חצור  פרשתנן במסגרת  אגמון גו השופטתכב'  הסבירהעוד  .269

 בהגשת   ותררהמתעו  בעיות  פותרת  הסביבה  איכות  של  קשרבה  הייצוגית  "התובענה

 העובדתי   הסיבתי  הקשר  אהי  והעיקרית   ראשונה ה.  היבסב  בענייני  ניותפרט  תתובענו

 קשה   שליחיד,  משאבים  מחייבת  הנזק  ארע  כיצד  השאלה  תבחינ..  .קנזל  הזיהום  בין

 בהם...  לעמוד

 הן,  ההתדינות  ותלויע  בגלל  הן,  תובעים  אינם  רבים  שניזוקים  היא  וספתנ  עייהב

 משניים  זקיםנ  רק  כאשר,  בהלסבי   שונהוברא  אשבר  גרמיםנ  יםק נז  שלעיתים  משום

 ...  ספציפיים  זוקיםלני נגרמים

 הרשויות  את  ומחייב  אזרחית-סביבתית  אכיפה  רמאפש  וגיתיצי  תביעה  של  הכלי

 לאור   מתעצם  גם  כוחה.  הציבור  מול  הנפגעים  מול  רהוישי  אישית  לאחריות  םוהמפעלי

 הדוק   וחפיק  מצעותבא,  יותהרשו  של  ותהנלו  והפעילות  החברות  של  התדמיתי  זקהנ

 . "מהתביעה כתוצאה העיוותים בתיקון משמעותית  להשקעה שהודרי רותי

דרך ב  ניהולה של תביעה זו,  כתבו כאילו, לענייננו אנו ודי בהם כדי להצדיק, אתנרים אלה,  דב .270

 ייצוגית.  תביעה של 

י  כלל חבריינם של  ענלחוק: קיים יסוד סביר להניח כי    ( 5))א(8-ו  ( 4)א()8סעיף  .  3ו.

 ובתום לב  הולמת בדרךל והייוצג וינוצה הקב

הול  הלנווי  ייוצגיינם של כלל חברי הקבוצה  ענ .271 כוח  יםידי המבקש-ת עלמבדרך  . אלו  םובאי 

ומס נכונים  משאבים  ואלו  להשקיע  והטרחה  וגלים  הקבוצה,  של  עניינה  את  לייצג  מנת  על 

זו היא ראיה לכך ת ת בהגש נ' המ  4303/12ם  "בר   למשל  )ראו ובענה    האיזורית  צהועאינסלר 

 (. 19פסקה  (22.11.2012) עמק חפר

, שהם  החופים ו_____ים ות במשך שנים להגנה על ה , אשר פועלעמותת צלול  הם  המבקשים .272

 עכו ופעילים סביבתיים...תושבי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204303/12
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לרבות  ,  וגיים ייצמוצלח של הליכים אזרחיים, לרבות  ון רב בניהול  ניסי  יםלבאי כוח המבקש .273

באי כוח המבקשת  מכך,    יתרהתיים.  געים סביב פ בקשר למיים  וגייצ רה ארוכה של הליכים  שו

 טב במטריה המשפטית.  ים בקיאים הוהגים, על דרך שגרה, ארגוני סביבה,  מייצ

צג וינוהל בתום  וצה ייולמעלה מכך, כי עניינם של כלל חברי הקב סביר להניח, ואף  קיים יסוד   .274

מ התו  שכןלב,   על  בענה  ורציניתבוססת  אמיתית  ציחשי  בעלת,  עילה  ראשוב בות  נה  ורית 

  סים של כלל ג מטרה אישית כלשהי, שאינה מתיישבת עם האינטרכוונת להשי ינה מאו,  במעלה

 חברי הקבוצה. 

  ם והמרקע  , תיקון העוול שנגרם ושיקום הטבת הדיןשאיפה כנה לאכיפ  התובענה מבוססת על .275

מעשיה  מתוצאה  ים כם ישיר הניזוקים שספגו נזקי, ופיצוי  אנושותגע  הייחודי, שנפ  האקולוגי 

 . ותב ידליה של המשומח

 ועניינית  ומית סמכות מקז. 

הנ   כוםס .276 הסכום  על  עולה  בהתביעה  להגשה  ולכן  בית  יתן  שלום  ית  בב  תמוגשהיא  משפט 

אך ברור    תי, וצאת היקף הנזק הקבניתן בשלב זה לכמת בצורה מדויקת    לא  .המשפט המחוזי

   יליון ₪.מ 2.5על   הוא עולה כי בשים לב לחומרת האירוע,

והמפעל  המקרק  ,האירוע .277 לבעין  נתונה  המקומית  הסמכות  ומשכך  בעכו,  המשפט  מצויים  ית 

 .  כבדהנ

 סוף דבר 

לאשר את  ות כמבוקש בפתח הדברים,  הנכבד להור  ת המשפט מתבקש בי  אור האמור לעיל,ל .278

 ה. חר מכן ליתן סעדים לטובת חברי הקבוצולא, כתובענה ייצוגית ובענהתה

מטצבתנתמכת  הבקשה   .279 המבקשיםהירים  לבקשה רפיהמצו  ,עם  מומחים    ם  דעת  וחוות 

   .אף הם  המצורפים

 יעתר לבקשה זו. להומן הצדק  ן הדין מ .280

 

 _________________   _________________ 

 ו"ד קלעי, עחגי      חיה ארז, עו"ד

 

_________ ________   _________________ 

 , עו"ד ל ואכיםג'מילה הרד   רוזן, עו"ד אוהד 
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