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 31 עד לקבלת החלטה בעתירה. ,יתלה את ההחלטה

 32 

 33 תמצית טענות הרשות



 
 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

  דור כימיקלים בע"מ נ' ראש רשות הרישוי בחיפה ואח' 52480-05-19 עת"מ

  

 14מתוך  6

 1 

 2וללא אישורה  הוגשה תכנית שינוייםשהרשות עומדת על טענתה, כי נעשו שינויים בצנרת, ללא  .19

 3אם יות למשרד מהנדס העיר ואף . לטענתה, אין די בהגשת התכנההיתר הזמני פקע , לשיטתה,ולכן

 4אין שינויים נעשו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם מהנדס העיר, נכונה טענת המבקשת, כי ה

 5 כדי לרפא את הפגם.

 6 

 7, הדנה ברישיון עסק 10תקנה ]בשונה מרישוי הלתקנות  9הרשות טוענת, כי על פי תקנה 

 8, גם ללא החלטת ההיתר הזמני, באופן אוטומטי ; התקנות מפקיעות אתפוקע מאליוזמני , היתר קבוע[

 9ב' לחוק רישוי עסקים, היתר 7בנוסף נטען כי, לפי סעיף ת, או הודעה מטעמה ואף ללא שימוע. הרשו

 10משנעשו לטענתה, עלה על שנתיים. תקופה שלא תזמני יכול להינתן לתקופה של שנה ובמצטבר ל

 11אין בידי הרשות "לעצור את ההליך" שנקבע בחוק והדרך שינויים בעסק, ללא ידיעתה וללא רשותה, 

 12 ה בפני המבקשת היא להגיש בקשה חדשה להיתר.היחיד

 13 

 14הרשות טוענת, כי היא כלל לא ידעה על השינויים שנעשו בצנרת )גם לא על העמקת קו החוף,  .20

 15וכי היא לא קיבלה את התכניות  שנעשתה בתיאום עם מהנדס העיר ועם המשרד להגנת הסביבה(

 16תואמת את אינה  ,1992משנת  ניתהמעודכנות שהוגשו למהנדס העיר. לטענתה, העובדה שהתכ

 17וכי  . כן נטען, שלא ניתן לדור אישור כבאות, כנדרש, נודעה לה רק במהלך השימועהמציאות בשטח

 18 .בידה היתר בנייה לצנרת אין

 19 

 20האירוע רב הסיכונים חומרת נטען, כי הוא נדרש בדחיפות לאור  אופן קיום השימועלעניין  .21

 21 , כי נכחו בו כל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים ית תושבי חיפהאוכלוסיומשמעותו הרת הגורל, עבור 

 22 במקרים דחופים ניתן אף לבצע שימוע לאחר קבלת החלטה.וכי 

 23 

 24העובדות . נטען, כי כל להציגה דור כל טיעון שביקש ,בנפש חפצה ,היא שמעה, רשותה לטענת

 25במהלך  נטען, כי .משפטי בשימועאין חובת ייצוג אף נמצאות, ממילא, בידיעתה של המבקשת וכי 

 26שבידי הרשות לעומת המצב  "פערי הידע והמידע"הדיון הוצגו עובדות וממצאים קשים "שחידדו" את 

 27התברר כי דור אינה עומדת בתנאי היתר הרעלים, בדבר התקנת אמצעי גילוי דליפות אף ו בשטח

 28 ובדיקת תקינות הצנרת אחת לכמה זמן. 

 29 

 30עוד טוענת הרשות, כי חומרת האירוע והחובה להגן על שלום הציבור ועל בריאותו מחייבת  .22

 31", תוך הפנייה עיקרון הזהירות המונעתיש להפעיל במקרה זה את " נטען, כי הצנרת. כלהשבתת 

 32חיפה כימיקלים נ'  2841/17ברע"פ על ידי המשנה לנשיאה, כבוד השופט ח' מלצר, לדברים שנאמרו 
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 1 כל"( וכי הפעלת עיקרון זה מחייב השבתת עניין חיפה כימיקלים)להלן: " (27.7.2017) יפהעיריית ח

 2 הצנרת.

 3 

 4 2012כן נטען, כי המבקשת הגיעה לבית המשפט בחוסר ניקיון כפיים, נוכח הרשעתה בשנת  .23

 5ונוכח ה את הדליפה בעצמה, נוכח העדר תכנית עדכנית לעסק ת)המפורטת לעיל(, נוכח כך שהיא לא גיל

 6ן בידי המבקשת היתר בנייה לא ניתן לאפשר לה יהעדר אישור שירותי כבאות וכי גם מחמת כך שא

 7 להפעיל את העסק. 

 8 

 9 דגישה אתבהמכל הטעמים הנ"ל, עומדת הרשות על טענתה לפיה ההחלטה התקבלה כדין ו .24

 10בהותרת ההתליה  , לשיטתה,הסיכון החמור לחיי התושבים ובריאותם, היא עומדת על הצורך החיוני

 11 על כנה.

 12 

 13 תמצית טענות בתי זיקוק

 14 

 15 בתי זיקוק הגישה תשובה לבקשה, אך בדיון באי כוחה לא ביקשו לומר דבר. .25

 16 

 17מצריכת הדלקים במדינה וחלק משמעותי  60% -היא מספקת כ בתשובתה טענה בתי זיקוק כי 

 18והוא  המבקשתבאופן בלעדי, מ, היא מקבלת, MTBE)אם כי נמוך יותר( מצריכת הבנזין. את החומר 

 19 חיוני לצורך ייצור בנזין תקני.

 20 

 21)א( 36בעקבות החלטת הרשות, הוציאה בתי זיקוק )בשל חובת הדיווח המוטלת עליה בתקנה  .26

 22, דיווח מידי  המבהיר, בין היתר, את 1970-לתקנות ניירות ערך )דיווחים תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 23יות להחלטת הרשות על ייצור הבנזין על ידה. בין היתר כתבה, כי ההשפעות החמורות העלולות לה

 24היא בוחנת חלופות לאספקת החומר על ידי דור, אולם ככל שלא תימצא חלופה ישימה בתוך ימים 

 25 ספורים, היא לא תוכל לספק ללקוחותיה בנזין העומד בתקן הישראלי הרשמי.

 26 

 27החלטת הרשות )בצו הארעי שניתן על ידי( עוד עולה מתשובת בתי זיקוק, כי נוכח התליית  .27

 28  .כשבועייםלתקופה של דבר שאפשר פריקת מכלית, היא תוכל לספק ללקוחותיה בנזין תקני 

 29 

 30 דיון ומסקנות

 31 

 32חלק מטענות הרשות מוקשות בעיניי, נוכח מסמכים המצויים בחומר אומר, תחילה, כי  .28

 33במהלך הדיון הגישה דור אישור כבאות כדת שהרי, לפיה לא קיים אישור כבאות, טענתה  - כךשלפניי; 
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 1 - כך(. 1מב/ניתן לדור ההיתר הזמני )מוצג שימים טרם , היינו תשעה 18.12.18וכדין, נושא תאריך  

 2לפיה העמקת הקו, שנעשתה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם מהנדס העיר וכן המידע  תהטענ

 3, על אף שנציגת איגוד ערים לבקשה( לא היו בידיעתה 10המצוי בפגישה בעניין היתר הרעלים )נספח 

 4טענתה  - כך. 6מב/ - 3מב/. לעניין זה רלבנטיים גם המסמכים שהוגשו כמוצגים חיפה נכחה בפגישה

 5ם, ועל אף שבכל התקופה )למעט כשנה שני 26הצנרת קיימת על אף שאין היתר בנייה לצנרת,  ,לפיה

 6, 2מב/טענה זו מוכחשת על ידי דור אשר הגישה את מוצג אציין, כי . וחצי( ניתנו לדור היתרים זמניים

 7 לפיה דור אינה עומדתטענתה  - כך. דורולא ל אשר הרשות טוענת שהוא היתר שניתן לבתי זיקוק

 8, בתנאי היתר הרעלים, בדבר התקנת אמצעי גילוי דליפות ובדיקת תקינות הצנרת אחת לכמה זמן

 9, מנכ"ל איגוד ערים להגנת הסביבה )נספח רכתבו של ד"ר דרקסלמטענה שאינה עולה בקנה אחד עם 

 10 לעתירה(. 5

 11 

 12 ככל שיהיה בכך צורך, תידונה הקושיות הנ"ל ומשמעותן, במסגרת העתירה.

 13 

 14ואת טענות הצדדים, סבורה אני שיש להותיר  החומר המונח בפניילאחר ששקלתי את כל    .29

 15הוראות, אשר יפחיתו, משמעותית,  על כנו, בכפוף למתן 23.5.19את הצו הארעי שניתן על ידי ביום 

 16 .שתורה אחרתעד למתן החלטה  -וזאת  את החשש לשלום הציבור ובריאותו

 17 

 18בקשה למתן צו ביניים לתת דעתו לשני שיקולים: סיכויי העתירה על בית משפט הדן ב .30

 19. בין שני שיקולים אלה (12.4.2012) אסדי נ' מדינת ישראל 2904/12בר"מ  -להתקבל, ומאזן הנוחות 

 20 ,למאזן הנוחות קל רב יותר ניתן מש נמוכים כך תירהככל שסיכויי הע; "מקבילית כוחות"קיימת 

 21 (. 19.7.2017) ספיר נ' מועצה מקומית סביון 6728/17בר"מ  - ולהיפך

 22 

 23 נכבדות,שאלות  יםטיעוני הצדדים והחומר אשר בפניי מעלכי  לעניין סיכויי העתירה אומר, .31

 24; מניעות; שאלות אפקטיביות השימוע, להישמעזכות חובת השימוע, ה -בנושאים שונים ובכללם 

 25אופן  מתן ההיתר הזמני,  - ןובכללשאלות משפטיות וכן בטיחות ועוד,  בנושאיעובדתיות ומקצועיות 

 26י בפי מר, כאוהזאת ביטולו או בטלותו. שאלות אלה ואחרות יידונו, כמובן, במסגרת העתירה. לעת 

 27 המבקשת טענות כבדות משקל, הראויות להישמע. 

 28 

 29ת יש לשקול, מצד אחד, את הנזק הכלכלי שייגרם למבקשת ולצדדים לעניין מאזן הנוחו .32

 30נטרס של איל, ו, של כלל המשקלאינטרס הציבורישלישיים ובכללם בתי זיקוק וכן את הנזק שייגרם 

 31, באספקה סדירה של בנזיןצפויה הפגיעה הבשל העלול להיפגע אזרחיה ותושביה של מדינת ישראל, 

 32 .כנהככל שהחלטת הרשות תיוותר על 

 33 

http://www.nevo.co.il/case/5581461
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 1אלא גם לבתי זיקוק,  MTBEאינטרס בהזרמת יש לציין, כי לא רק למבקשת ולבתי זיקוק 

 2. סביבה ולציבוראיכות הנזק ל המונעמשמש בייצור דלק באוקטן גבוה,  חומרהשכן לציבור הרחב, 

 3בהקשר לכך יש לציין, כי בתי זיקוק הוכרזה כמפעל חיוני, לפי צו החברות הממשלתיות )הכרזה על 

 4לצו זה קובע, כי  2. סעיף 2007-אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ(, תשס"ז

 5הבטחת קיומה הרציף של פעילות זיקוק יוניים בקשר לחברה כמפורט להלן: למדינה אינטרסים ח"

 6 . בכלל זה מצוי ייצור הבנזין.("נפט גולמי, ייצור מוצריו ואספקתם בישראל

 7 

 8ול המרכזי והחשוב ביותר, הוא השיקול של הבטחת שלום הציבור ובריאותו. השיקעם זאת,  .33

 9לשיקול זה יש לתת משקל משמעותי, על אף שאין זה השיקול היחיד, שאחרת, היינו מונעים כל שימוש 

 10בחומרים מסוכנים ובאמצעים שונים המסכנים חיי אדם, שלומו ובריאותו, בהם אנו עושים שימוש 

 11ל של נזק בחומר מסוכן טמון פוטנציאובכל שימוש אין חולק שבכל טיפול יומי. לא זה המצב; -יום

 12צרכי המוכתב על ידי לבריאות הציבור ולשלומו, אלא שאנו מכירים בהכרח אשר בשימוש בהם, הכרח 

 13 חיים המודרניים. ה

 14 

 15, כל חשש לדליפת חומרים מסוכנים, לחלוטיןלאיין שאין כל אפשרות רי עוד יש לומר, כי ב

 16לכן נקבעו, בדין כללים שינועם ובמהלך השימוש בהם. ו במהלך אחסנתםבמהלך הטיפול בהם, 

 17 הסיכון תמיד בוחנים אתאשר בין היתר, ותנאים לטיפול בחומר מסוכן והוקמו גופים האמונים על כך, 

 18רמת הסיכון לשם הפחתת לנקוט  ישבהם המתאימים ומהם האמצעים הנשקפת מחומר כזה או אחר 

 19 . , ללא סיכון ממשי לציבורם למטרות הנדרשותימוש בהשרמה שתבטיח ל

 20 

 21 הסיכוי להתרחשותלבחון הן את  עלייבבחינת הסיכון הנשקף לציבור ולפרט, במקרה דנן,  .34

 22רם לחייו, בריאותו ושלומו של הציבור, ככל שאמנם העלול להיג מידת הנזק אתאירוע מסכן, והן 

 23ככל שהנזק הצפוי מהתרחשות אירוע הוא חמור יותר, כך יגבר הצורך בהפחתת הסיכון  ;יתרחש אירוע

 24נוכח חומרת הנזק שעלול להיגרם ככל שיתרחש אירוע, אין לסבול מידה  -ואף ייתכנו מצבים בהם 

 25 של סיכון. כלשהיא

 26 

 27, "עקרון הזהירות המונעת"בית המשפט העליון, את הבהיר  ,חיפה כימיקליםבעניין 

 28ת נמוכה וגם כאשר רו, גם כאשר התרחשות הנזק צפויה בהסתבחריפים המחייב נקיטת אמצעי זהירות

 29כאשר מדובר בנזק פוטנציאלי אדיר, אשר אם  -אין וודאות מדעית מוכחת שהנזק יתממש, אך זאת 

 30 ".כאשר נשקף איום משמעותי לנזק נרחב בלתי הפיך" -", היינו קטסטרופהגרם "הוא יתרחש, תי

 31 

 32כאשר ניתן להבטיח את שלום הציבור באמצעים מידתיים יותר, אשר יפחיתו לא רק את 

 33הסיכון להתרחשות אירוע, אלא גם את חומרת הנזק העלול להיגרם ככל שיתרחש אירוע, עד כדי נזק 
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 1מדינת ישראל נ' מיאו והאו  4384/13פ "רע. ראו: רמידתיים יות לא ממשי, יש לנקוט באמצעים

 2 (.3.3.2014) בע"מ

 3 

 4במקרה דנן נתתי דעתי לכך שהצנרת עוברת בצמתים מרכזיים ובקרבת אוכלוסיה רבה.  .35

 5אשר יפחיתו את הסיכון להתרחשות דליפה , כי ניתן לנקוט אמצעים עולהמר המצוי בפניי מהחואולם,  

 6  ייגרם נזק משמעותי.שגם אם תתרחש דליפה נוספת, לא בשלב זה, יבטיחו, נוספת ואשר 

 7 

 8איש מהצדדים לא הביא בפניי חוות דעת מומחה, באשר למצב הצנרת, מהן השיטות השונות 

 9, מהם בהם היא צריכה לעמוד הקיימות, בעולם, לבדיקת מצבה של צנרת מסוג זה, מה הסטנדרטים

 10בצנרת או של דליפה ממנה, מה הקצב הצפוי של דליפה אפשרית, האמצעים לגילוי מוקדם של בעיה 

 11מה רמת הסיכון הנשקפת מדליפה בהתאם לשלב בו היא מתגלית וכדו'. גם סקר הסיכונים שהעבירה 

 12 על ידי מי מהצדדים.ובא לפניי דור למשרד להגנת הסביבה לא ה

 13 

 14את שהצדדים יביאו  אני מצפהייתכן שהדבר נבע מקוצר זמן, או משיקולים אחרים, אולם  

 15ככל את סקר הסיכונים ולפחות , לקראת הדיון בעתירה וימציאו לתיק בית המשפט האמור בחשבון

 16 חוות דעת.גם  -שימצאו לנכון 

 17 

 18אכן, אירוע דליפה של חומר מסוכן, כפי שאירע במקרה דנן, הוא אירוע חמור בכל קנה מידה  .36

 19רק בנס לא נגרם נזק חמור. יש עוד לציין, כי האירוע טרם הסתיים שכן על פי  כיויש רגליים לטענה 

 20 הערכות הגורמים המוסמכים, בבטון האדמה עדיין מצויים "כיסים" של גז, אשר יש צורך לטפל בהם.

 21 

 22מידת  מהילהפריד בין הצורך לטפל באירוע עד תומו ובין השאלה יש חשוב להבהיר, כי אולם, 

 23וש בשאר הקווים. אמנם, עצם העובדה שאירע אירוע דליפה מצביעה על כך הסיכון אשר בשימ

 24שהותקנו, אינן מתריעות על דליפה עם תחילתה ואף לא כאשר היא שמערכות הבדיקה וההתראה 

 25 ניתן לנקוט באמצעים אחרים אשר יפחיתו חשש לדליפה , כאמור,מצטברת לכמות משמעותית, אולם

 26  ממדים מסוכנים שכאלה.וכן יאיינו סיכון שהיא תצטבר ל

 27 

 28מהחומר שכן הונח בפניי, עולה, שנושא הבטיחות מטופל על ידי המשרד להגנת הסביבה  .37

 29, בנושא לבקשה( 10)נספח  8.9.2013מסיכום פגישה, מיום . ואיגוד ערים, במסגרת היתר הרעלים

 30נציגי מחוז חיפה בקשת לבין רעלים, בנוגע לצנרת, שהתקיימה בין נציגי המהתנאים מיוחדים בהיתר 

 31במהלכה עולה, כי במשרד להגנת הסביבה, ונציגת איגוד ערים חיפה )שהיא, למעשה, נציגת הרשות( 

 32נקבעו דרישות ותנאים להפעלת . בפגישה גרמושקה של הצנרת )לרבות קווים מושבתים( ,הציגה דור

 33  ת הסביבה, דור עמדה בהם.על פי מכתבו של ד"ר עופר דרסלר, מנכ"ל איגוד ערים להגנוהצנרת 
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 1 

 2לפחות פעם בשבועיים תערוך דור סיורים המצוינים במסמך, מצוי תנאי לפיו בין התנאים 

 3נכונות להגביר את  בפניי דור הביעהת העלולה לפגוע בצנרת. פעילּוולאורך קו הצנרת, לאיתור דליפות 

 4  הסיורים לאורך הקו. 

 5 

 6 ביליק, סמנכ"ל התפעול של דור, כישמעתי ממר עזי ( 27.05.19)ביום שהתקיים בפניי בדיון  .38

 7במנות( וכי  -ההזרמה היא "מנתית" )כלומר אלא חומרים אחרים, , MTBEבצינורות שאינם משנעים 

 8 . לפני הזרמת כל מנה מתבצעת בדיקה של הקו

 9 

 10 לצורך בדיקהפעם בשנתיים.  בדיקת לחץ תקניתלבצע בנוסף, לפי היתר הרעלים דור מחויבת 

 11הבדיקה, על כל ביצוע שעות.  48-24וממלאים אותו במים, בלחץ, למשך  את תכולת הקוחליפים מכזו 

 12 ימים.  10-8ביה, אורך של

 13 

 14מר ביליק ציין, כי ביצוע בדיקה כזו לעיתים תכופות עלול להכניס זיהום לדלק ולכן עושים 

 15לדבריו, שני פעם בשנה. חמירה והיא מבצעת את הבדיקה נוקטת גישה מ, אך דור פעם בשנתיים אותה

 16 .2019והאחר נבדק בחודש אפריל  2019צינורות נבדקו רק לאחרונה. אחד נבדק בחודש פברואר 

 17 

 18 יוםהאונייה הבאה אמורה להגיע בדור,  לפי תכנית העבודה שלמר ביליק הוסיף וציין, כי 

4.6.19.  19 

 20 

 21לא היה מדובר באירוע פתאומי, שגרם למצב כפי , כפי שהתברר בדיון שהתקיים בפניי .39

 22במוקד תלונות על ריחות באזור הצומת התקבלו , אלא באירוע "מתגלגל"; 18.5.19שהתגלה ביום 

 23 , לאחר מכן, כאשר כבר הצטברו כמויותימים 19 - 18.5.19ביום רק , אך 29.4.19העירייה כבר ביום 

 24שאירע בשנת הדליפה, אירוע גם בהחלו לטפל בעניין. ו יידעו הרשויות את דור משמעותיות של החומר,

 25הדליפה אירעה מחתך של מילימטר בשני , כי התבררהיה מדובר בדליפה איטית ובדיעבד  2012

 26וכי ככל הצטברות חומר הדליפה , כי הסיכון הנשקף מהצנרת הוא סיכון של לכאורהצינורות. נראה, 

 27 ט אמצעים למניעת נזק משמעותי.שהדליפה מתגלית בשלבים מוקדמים, ניתן לנקו

 28 

 29אציין, כי האירוע חמור, על אף שבפועל לא נגרמו פגיעות, בשל הפוטנציאל הטמון בכמות כה 

 30  סגירת הצומת.   השוחות וחייב 9 -גדולה של חומר, אשר חדרה ל

 31 

 32המשרד להגנת הסביבה, שהוא הגוף המקצועי האמון על במאמר מוסגר אציין, כי נראה ש .40

 33ממכתבו של . כך עולה האחרים קיים סיכון של ממש בהמשך הפעלת הצינורותור שסב אינוהבטיחות, 
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 1 לבקשה(, 13)נספח  אירועלאחר השנרשם , מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבהמר שלמה כץ, 

 2, עקבות השימועלפחות לכאורה, גם מכך, שבכך עולה, . הסתפק בהשבתת הקו החשודהוא לפיו 

 3)על לא מצא המשרד לנכון להורות על השבתת כל הצנרת  ,במשרד להגנת הסביבהלמבקשת שהתקיים 

 4, אלא (שניתן על ידי בצו הארעינוכח התליית החלטת הרשות,  שהצנרת מופעלת, ואף שהיה ידוע ל

 5  .הסתפק בהשבתת הצינור החשוד

 6 

 7אשר  םניתן לנקוט אמצעיבמקרה דנן, כי  סבורה אנילאחר שבחנתי בקפידה את אשר בפניי,  .41

 8את הסיכון להתרחשות אירוע דליפה וכן יבטיחו כי אם תתרחש דליפה, היא תטופל באופן  ויפחית

 9   א יהיה משמעותי.שפוטנציאל הנזק למידי, כך 

 10 

 11לחץ תקנית, לאותם ארבעת ביצוע בדיקת האמצעים בהם ניתן לנקוט )וכך אורה( הם 

 12, לשם גילוי הגברת הסיורים לאורך קווי הצנרתוכן  2019הצינורות בהם לא נערכה בדיקה כזו בשנת 

 13 . מיד עם תחילתהאו בעיה, דליפה 

 14 

 15אוסיף ואומר כי, כלקח מפרק הזמן שעבר מאז התקבלו בעירייה התלונות הראשונות על ריח 

 16)ככל  בעירייה את מוקד קבלת התלונות ראוי שהרשות תנחה ,ימים 19 - כ ,חריג ועד ליום האירוע

 17אף כל תלונה לריח חריג, ועל  עירייה,גורם המתאים בל, באופן מידי, נעשה עד היום( לדווח שהדבר לא

 18לדווח על התלונות באופן מידי, ובכתב, למפעלים בעלי פוטנציאל , עירייהאת אותו גורם בתנחה 

 19יכול לנבוע ממקור  , כמובן,ר מקור הריח )אשרורימצעים מתאימים לבא לנקוט, בדחיפות,הזיהום וכן 

 20  .נושא,  ולטיפול בהמבקשת(מאחר ולאו דווקא 

 21 

 22 ופו של דברס

 23 

 24, עד לזיהוי הקו החשודלרבות האיסור על הפעלת , 23.5.19הצו הארעי, שניתן על ידי ביום  .42

 25יעמוד לרבות הרשות, , יםהרלבנטיגורמים וניטור מלא של התקלה, תיקונה וקבלת אישור כל ה

 26 בכפוף למילוי התנאים דלהלן: -המורה אחרת וזאת בתוקפו עד למתן החלטה 

 27 

 28 לאורך כל, סיורים מקיפים בכל יום ראשון וחמישי - פעמיים בשבוע דור תקיים, א.

 29 המחשידים בקיומה של דליפה.או מפגעים אחרים, , לצורך איתור מפגעי ריח, קווי הצנרת

 30 

 31דור תערוך רישום של הסיורים, בו ייכתבו שמות המסיירים, באילו תאריכים ושעות 

 32 . תיעוד זה יומצא לתיק בית המשפט מדי שבועבוצעו הסיורים ותוצאותיהם. 

   33 
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 1, חשד שמא קיימת דליפהיבחינו בריח, או בכל סימן אחר, המעלה  המסייריםככל ש

 2, למשיבים וכן ובכתב דיבאופן מיכך,  תודיע דור עלאו שמא קיים חשש לפגיעה בצנרת, 

 3 למשרד להגנת הסביבה ולשירותי הכבאות, ותפעל לפי הוראותיהם.

 4 

 5כזו  בהם לא בוצעה בדיקהשל ארבעת הצינורות  , תקנית,דור תבצע בדיקה בלחץ ב.

 6 בכל פעם ייבדקו שני צינורות., כאשר בשני שלבים -( וזאת 2019בשנה הנוכחית )שנת 

 7 

 8בדיקת שני הצינורות הראשונים שעות(.  24שעות )ולא  48הבדיקה תבוצע במשך 

 9 .20.6.19ובדיקת שני הצינורות הנוספים תסתיים עד ליום  9.6.19תסתיים עד ליום 

 10 

 11 

 12 

 13, בתאריכים הבדיקות ותוצאותיהכל אחת מדור תמציא לבית המשפט דיווח על 

 14 .21.6.19 -ו 10.6.19

 15 

 16 .09:00בשעה  2.7.19 ביום  בפניי,העתירה תישמע,  .43 

 17 

 18 .6.194.מיום המשיבים יגיבו לבקשה לצירוף משיבים נוספים לעתירה, עד לא יאוחר  .44

 19 

 20נוכח הנושאים הנדונים במסגרת עתירה זו והשלכותיהם האפשריות, אני מורה למזכירות  .45

 21העתק מהחלטה זו, על אזרחי(  -להעביר ליועץ המשפטי לממשלה )באמצעות פרקליטות מחוז חיפה 

 22 .להתייצב בהליך ולהשמיע דברו ת שהיועמ"ש יוכל לשקול אם ברצונומנ

 23 

 24לכתבי הטענות ולחומר המזכירות תצרף את הפרקליטות כצד לתיק, על מנת שתהיה לה גישה 

 25 .שבתיק

 26 

 27לכל התאריכים הנ"ל, ותעדכן את  ת מעקבוהמזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותקבע תזכור

 28 .יומני

 29 

 30 

 31 , בהעדר הצדדים.2019מאי  29, כ"ד אייר תשע"טהיום,  נהנית

      32 
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