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המשיבות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית
לפי סעיף  )31(21לתקנות בתי המשפט (אגרות) ,תשס"ז הבקשה לאישור פטורה מאגרה
בהיותה בקשה לאישור ייצוגית המוגשת לפי פרט  6לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות

"ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל
לנשום רוחותיך כבראשונה
לשכב בצילך כרמל"
ההר הירוק תמיד
יורם טהרלב

4
בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן:
א .לאשר את התובענה של המבקשת נגד המשיבות כתובענה ייצוגית ,בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו-
( 2006להלן :חוק תובענות ייצוגיות) ,בנוסח התובענה או בכל שינוי שבית המשפט הנכבד יחליט;
נספח :1

נוסח התובענה הייצוגית שאת הגשתה מבוקש לאשר.

ב .לקבוע ,לפי סעיף (10א) לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית תכלול כל אדם
ששהה בנפת חיפה (כהגדרתה המנהלית במשרד הפנים) מעל שנתיים במהלך חייו ,והתגלתה אצלו מחלת סרטן
ריאה או סרטן מסוג לימפומה שאינה על שם הודג'קין ( ,Non-Hodgkin’s Lymphomaלהלן ,)NHL :והמחלה
התגלתה בתקופה שמתחילה שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור ותסתיים במועד הגשת התביעה לאחר
אישורה .לעניין זה "שהות" משמעה – שהות בשל מקום מגורים או מקום עיסוק או מקום לימודים .ביחס למי
שעונה על הגדרה זו אך נפטר – יבואו במקומו כחברי הקבוצה יורשיו.
ג.

לקבוע ,לפי סעיף (14א)( )2לחוק תובענות ייצוגיות ,כי המבקשת תהיה התובעת הייצוגית וכי באי-כוחה
החתומים על בקשה זו יהיו באי-הכוח המייצגים.

ד .לקבוע ,לפי סעיף (14א)( ) 3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי העובדות המתוארות בבקשה זו מקימות לחברי הקבוצה
עילות תביעה בגין רשלנות ,בהתאם לסעיפים  35ו 36-לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן :פקודת הנזיקין);
מטרד ליחיד בהתאם לסעיף  44לפקודת הנזיקין; הפרת חובה חקוקה בהתאם לסעיף  63לפקודת הנזיקין;
הפרת חוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן :חוק אוויר נקי) בהתאם לסעיף  70לחוק זה; וכן כל עילה אחרת
העולה מן העובדות שמופיעות בבקשה זו.
ה .לקבוע ,בהתאם לסעיף (14א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,כי אלה יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית:
( )1הצהרה כי המשיבות גרמו לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה ,וכי החשיפה לזיהום שיצרו
()2

()3
()4
()5
()6

המשיבות תגרום לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה;
פיצוי חברי הקבוצה בגין המחלה ממנה הם סובלים כתוצאה מהחשיפה לזיהום ,ובכלל זה פיצויים בגין
הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד ,אובדן כושר השתכרות ,עזרת הזולת ,נסיעות ,כאב וסבל ,קיצור תוחלת
חיים ואובדן הנאות החיים;
הקמת מנגנון לפסיקת פיצויים ,ובכלל זה מינוי ממונה או ועדה ,שתפקידם יהיה לקבוע את סכום הפיצוי
שישולם לכל חבר קבוצה ,או כל מנגנון פיצוי אחר ,הכל בהתאם לסעיף (20ב) לחוק תובענות ייצוגיות;
לחלופין ,סעד הצהרתי כמבוקש בסעיף קטן  1לעיל ,וכן פיצול סעדים ,כך שכל חבר קבוצה יהיה זכאי
לתבוע את נזקיו על בסיס הסעד ההצהרתי ,בהליך נפרד;
מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן
כל סעד אחר לטובת הקבוצה ,חלקה ,או הציבור ,בהתאם לסעיף (20ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

ו.

להורות ,בהתאם לסעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על-ידי בית
המשפט הנכבד ,לרבות משלוח הודעות אישיות לחברי הקבוצה ,ככל שהדבר אפשרי ,וכי המשיבות יישאו
בעלות הפרסום.

ז.

לאשר ,בהתאם לסעיף  13לחוק תובענות ייצוגיות ,את התובענה כתובענה ייצוגית ,בנוסח המוצע או בכל שינוי
עליו בית-המשפט הנכבד יחליט ,הכל כפי שייראה בעיני בית-המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן
ויעיל של התובענה הייצוגית; וכן

ח .לחייב את המשיבות בהוצאות ובשכר טרחת עורכי הדין.
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חלק ראשון – מבוא
.1

בקשה זו עוסקת בתחלואה העודפת בנפת חיפה ,בסרטן ריאה וב .NHL-התחלואה היא תולדה של פעילות
רבת שנים של המשיבות ,הכרוכה בפליטה ודליפה של מזהמים ,הידועים כגורמים למחלות אלה.

.2

מזה שנים ,התחלואה העודפת במחלות אלה בנפת חיפה מתועדת ברישומי משרד הבריאות .סמוך לחופים
ובלב הערים והיישובים ,פועל אזור תעשייה עתיר ממדים .הוא משתרע על כ 2.9-מיליון מ״ר .הוא הוקם
בשנות ה 30-של המאה הקודמת ,עם החלטות המנדט הבריטי על הקמת בתי זיקוק (שכיום בבעלות משיבה
 ,4בתי זיקוק נפט) ,ונמל ימי עמוק (המופעל כיום בעיקר על ידי משיבה  ,15חברת נמל חיפה ומשיבות נוספות).
בהתבסס על כך התפתחה באזור גם תעשייה כימית ופטרו-כימית ענפה ,כמו גם תעשיות ותשתיות נלוות -
מיכלי אחסון נפט ,חוות גז ,תחנת כוח ,ועוד .באזור פועלים עוד מפעלים רבים ,ביניהם מפעל לייצור תרופות
(משיבה  ,29תרו תעשיות רוקחות) ,מפעל לייצור דשנים (משיבה  ,13דשנים וחומרים כימיים) ,ועוד רבים.
כרבע מהמפעלים המזהמים במדינה מרוכזים בתא שטח צפוף זה.

.3

מפה זו מראה את הריכוז הגבוה של המפעלים בלב נפת חיפה:

(מקור :המשרד להגנת הסביבה ,דו"ח איכות האוויר במפרץ חיפה ,יוני  ,2017עמ'  ,72החלק התחתון השמאלי מראה שטח סמוך)
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.4

החומרים שהמשיבות פולטות ידועים שנים רבות כגורמים לתחלואה בסרטן ריאה וב .NHL-כל המשיבות
פולטות לפחות אחד משני המזהמים המרכזיים – בנזן ותרכובותיו השונות וחומר חלקיקי .כולן פולטות
עשרות רעלים נוספים  -חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן ( ,)NMVOCקדמיום ,כרום  ,6ארסן,
בוטדיאן ,פורמלדהיד ,דיכלורומתאן ,טריכלורואתילן וסטירן ,דיוקסינים ,תחמוצות חנקן ,ועוד רבים.

.5

ריכוז כה גדול של מפעלים ותעשייה מזהמת ,בלבו של מטרופולין המאוכלס בצפיפות ,הוא מתכון בטוח
לאסון סביבתי-בריאותי .ואכן ,משנות החמישים של המאה הקודמת החלו להישמע קולות ולהתפרסם
דו"חות המצביעים על זיהום אוויר חריג בנפת חיפה ,ועל סכנות בריאותיות שהוא יוצר .בנוסף ,פרנסי העיר
עמדו על כך שהתעשייה אינה פועלת די כדי לצמצם את המפגעים .למשל ,כבר בשנת  1983ראש העיר חיפה,
אריה גוראל ז"ל ,הודיע על הקמת ועדה שתציע דרכים לא קונוונציונאליות לטיפול בנושא הזיהום .הדבר
נעשה לאחר שבקשות רבות שלו אל המפעלים להפעיל מסננים למניעת פליטת המזהמים לא נענתה.

.6

למרות זאת ,המשיבות המשיכו לפעול במשך שנים במלוא העוצמה ,כדי להשיא את רווחיהן ,תוך הטלת נזקי
זיהום האוויר על הציבור .הן ניצלו את רפיסות הפיקוח והאכיפה של הרשויות .כאשר כבר נערכו בדיקות,
נמצאו עדויות לאי-עמידה בתקנים סביבתיים ,ופעילות בניגוד להיתרי פליטה ורישיונות עסק.

.7

זאת ועוד ,משך שנים רבות המשיבות לא פעלו לנטר ולדגום כראוי את פעילותן ,ולפרסם את נתוני הפליטה.
כיום המידע מתפרסם ,באופן חלקי ,מכוח החובות המוטלות על המשיבות בחוק אוויר נקי ובחוק הגנת
הסביבה (פליטות והעברות לסביבה-חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב( 2012-להלן :חוק המפל״ס) .לפני
שהוטלו חובות אלה ,המשיבות לא בחנו כראוי את הפליטות .הן זיהמו את האוויר ללא הכר.

.8

המשיבות אף לא הביאו בחשבון את הימצאותן בסמיכות זו לזו וצמוד לשכונות מגורים ,וגם לא את
הטופוגרפיה הייחודית של האזור .נתונים אלה מעלים מסקנות אודות הנזק שגורם הזיהום המצרפי,
ורלוונטיים לצורך קביעת רמת זיהום סביר.

.9

לדאבון הלב ,כתוצאה ממעשי המשיבות חברי הקבוצה נופלים קורבן למחלות סרטן ריאה ו.NHL-

.10

בהליך זה מבוקש ,לראשונה בישראל ,לאשר תובענה ייצוגית בעוולה נזיקית המונית ( .)Mass Tortהדבר נעשה
במטרה להגשים את עקרון הצדק המתקן ,ולהעמיד פיצוי כספי משמעותי לנפגעים .בקשת האישור מבוססת
על המתווה המשפטי שהניח בית המשפט העליון בפסיקה העוסקת בתביעות בגין זיהום סביבתי ,בנסיבות
של עמימות סיבתית ביחס לגרימת הנזק – ע"א  7547/99מכבי שירותי בריאות נ' דובק בע"מ ואח' (פורסם
בנבו( )13.7.2011 ,להלן :ענין דובק); ע״א  6102/13עצמון נ׳ חיפה כימיקלים בע״מ (פורסם בנבו)24.9.2015 ,
(להלן :ענין עצמון); דנ״א  4693/05בי״ח כרמל חיפה נ׳ מלול (פורסם בנבו( )29.08.2010 ,להלן :עניין מלול);
וע״א  1639/01מעין צבי נ׳ קרישוב ,פ״ד נח(( )2004( 215 )5להלן :ענין קרישוב).

.11

המתווה המשפטי כולל מספר נדבכים מרכזיים:
א .בתביעות הנוגעות לחשיפה לחומרים מסוכנים ,יש להוכיח תחילה קשר סיבתי פוטנציאלי ,דהיינו
שהחשיפה מסוגלת לגרום למחלה .בענייננו ,קשר זה מוכח באמצעות מחקר מדעי אפידמיולוגי
וטוקסיקולוגי ,העומדים בכללים שאומצו על ידי בית המשפט העליון  -כללי היל ()Hill’s Guidelines
(עניין קרישוב ,פסקה  44לחוות הדעת של השופטת נאור; עניין עצמון ,פסקה .)36
ב .ל אחר הוכחת סיבתיות פוטנציאלית ,יש להוכיח סיבתיות ספציפית ,כלומר שהחשיפה לחומר הובילה
לתחלואה של ניזוק מזוהה .בענייננו עובר אל המשיבות הנטל ,להוכיח שפעילותן לא גרמה לנזק ,מכוח
הכלל הדבר מעיד על עצמו ,ודוקטרינת הנזק הראייתי.

7
ג .לחלופין ,במקרים של עמימות מובנית ,המונעת הוכחה ברמה של מאזן ההסתברויות כנדרש במשפט
האזרחי ,יש להטיל אחריות יחסית על המעוול ולהעניק פיצוי הסתברותי במקרים של הטיה נשנית (עניין
מלול ,פסקה  21לחוות הדעת של השופט ריבלין; עניין עצמון ,פסקה  ;42עניין דובק ,פסקה  7לחוות
הדעת של השופטת נאור ,ופסקה  5לחוות הדעת של השופטת חיות).
.12

הבקשה נתמכת ב חוות דעת בנושא זיהום אוויר ,חוות דעת טוקסיקולוגית ,חוות דעת אפידמיולוגית ,חוות
דעת בנושא סרטן ריאה וחוות דעת בנושא  .NHLחוות הדעת ניתנו על ידי מומחים מובילים.

.13

חוות הדעת בנושא זיהום האוויר מראה זיהום חריג ,בשכונות המגורים ובאזורי התעשיה באזור מפרץ חיפה,
כתוצאה מפעילות המשיבות .חוות הדעת הטוקסיקולוגית מראה כי החומרים שהמשיבות פולטות לאוויר
ידועים כגורם המגביר סיכון לתחלואה בסרטן ריאה וב .NHL-חוות הדעת בנושא סרטן הריאה וNHL-

מתארות את המנגנון הביולוגי הקושר בין הזיהום לתחלואה ,ומצביעות על מחקרים רבים שמצאו קשר בין
סוגי הזיהום לתחלואה במחלות אלה .לבסוף ,חוות הדעת האפידמיולוגית מראה כי במפרץ חיפה קיים עודף
תחלואה לעומת רמת התחלואה הצפויה ,אלמלא הפעילות המזהמת.
.14

בית המשפט העליון עמד על הייחודיות של תביעות שעוסקות בעוולות המוניות או עוולות הרעלה ,וכיוון לכך
שתביעה ייצוגית מספקת פתרון לבעיית הסיבתיות העמומה " -במצב דברים זה ,יש לחפש פתרונות אחרים
לבעיית הסיבתיות העמומה ,כמו הגשת תביעה ייצוגית-צרכנית ,ככל שהדבר ניתן ...אפשרות נוספת היא
הגשת תביעה על פי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,2006-לאור פרט  6לתוספת השנייה לחוק זה הקובע
כי ניתן להגיש 'תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגע; לעניין זה' ,גורם המפגע'' ,מפגע סביבתי'
– כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים סביבתיים'" (ענין עצמון ,פסקה  46לחוות הדעת של השופט עמית;
ההדגשה כאן ולהלן הוספה) .בקשה זו הולכת בנתיב המשפטי שהתווה בית המשפט העליון.

חלק שני  -הצדדים
.15

המבקשת נוסדה בשנת  ,1990במטרה לפעול למען איכות האוויר ,המים ,האדמה ,הנוף ואיכות החיים .בין
מטרות המבקשת" ,לפעול לקידום נושאי שמירה על איכות הסביבה בגליל בפרט ,בארץ ובעולם בכלל ,בעיקר
בנושאים הבאים :איכות מי השתייה ,חיסול מפגעים כמזבלות ,שפכים בנחלים וכו' ,שמירה על אוויר נקי
במיוחד באזורים מתועשים ,הפחתת השימוש ברעלים ,מיחזור וחסכון במשאבים ,שמירה על השטחים
הפתוחים וה'ריאות הירוקות' ,מניעת זיהום מי הים וחופיו ,מניעת זיהום רעש ,קידום השימוש באנרגיה
חילופית" .לתיאור פעילות המבקשת ראו .http://cfenvironment.org.il/

נספח :2

תקנון המבקשת.

.16

המבקשת פועלת למטרות ציבוריות בלבד ,ובכלל זה מקיימת מאבקים להפחתת הזיהום במפרץ חיפה.

.17

המשיבות הפעילו ומפעילות מפעלים תעשייתיים ,מתקני אחסון ,מסופים ,נמל ,תחנות כח ,ופעילות עסקית
נוספת בנפת חיפה .המשיבות פלטו ופולטות חומרים מזהמים ,שידועים מזה עשרות שנים כמסרטנים .באופן
ספציפי חומרים אלה גורמים לעודף תחלואה במחלות סרטן הריאה ו .NHL-רבות מהמשיבות מדורגות
באופן קבוע במדד ההשפעה הסביבתי שנערך ומפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה החל משנת 2014
(להלן :מדד ההשפעה הסביבתי) .המדד מדרג את הביצועים הסביבתיים המזיקים של חברות במשק .חלק
גדול מהמשיבות כפופות להיתרי פליטה שהוצאו להן לפי חוק אוויר נקי.

נספח :3

מדדי ההשפעה הסביבתית וחומרים קשורים ,לשנים .2017-2014

נספח :4

היתרי פליטה.
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.18

משיבה  ,1אלקון מרכז מיחזור ( )2003בע"מ (להלן :אלקון) ,מטפלת בשפכים תעשייתיים ,המהווים פסולת
חומרים מסוכנים .אלקון קולטת כ 31%-מהפסולת המסוכנת בארץ ,ומדורגת בקביעות במדד ההשפעה
הסביבתי .כך למשל ,בשנים  2015ו 2016-דורגה אלקון במקום ה 18-ברשימת החברות בעלות פוטנציאל
סיכון סביבתי גבוה ,בשל חריגות בפליטת מזהמים ,החזקת חומרים מסוכנים בניגוד לדין ,ועוד .אלקון
מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילות המפעל הועתקה לנאות חובב בתחילת הרבעון
השלישי של .2016

.19

משיבות  2ו ,3-ביטום בע"מ וביטום תעשיות פטרו כימיות בע"מ (להלן :ביטום) ,עוסקות בפיתוח ,ייצור,
ייצוא ושיווק מוצרי איטום ,שיקום ובידוד מתקדמים לענפי הבניה והתשתיות .המוצרים מבוססים ,בין
היתר ,על החומר ביטומן (זפת).

.20

משיבה  ,4בתי זיקוק לנפט חיפה בע"מ (להלן :בז"ן) ,מייצרת מוצרי זיקוק נפט לתעשייה ,תחבורה ,חקלאות,
תשתיות וצריכה ביתית .מפעל בז"ן מזקק כ 60%-מתזקיקי הדלק הנצרכים במדינת ישראל ,וכן מייצר
תזקיקי דלק לייצוא .בז"ן מדורגת בקביעות בראש מדד ההשפעה הסביבתי ,וכאחת החברות בעלות
פוטנציאל הסיכון הסביבתי הגבוה בישראל .כך למשל ,בשנים  2014ו 2015-היא דורגה במקום הראשון ,בשל
חריגות מערכי הפליטה הקבועים בצו אישי ,תחזוקה לקויה של מתקנים שהובילה לדליפות ,חריגות מנהלים,
ועוד .בז"ן מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מחייבת היתר פליטה.

.21

משיבה  ,5גדות תעשיות ביוכימיה (להלן :גדות תעשיות) ,מייצרת תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות המזון,
תוספי הבריאות ,הדטרגנטים והטואלטיקה.

.22

משיבות  ,8-6גדות מסופים לכימיקלים ( )1985בע"מ ,גדות אחסון ושינוע שותפות מוגבלת בע"מ וגדות
מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ (להלן יחד :גדות מסופים) ,עוסקות בשיווק ומכירת כימיקלים וחומרי
גלם אחרים לתעשייה ובהובלה ימית ויבשתית של כימיקלים נוזליים .לחברות שלושה אתרים במפרץ חיפה.
ב אתר גדות חרושת מזרח מתקיימת פעילות אחסון ,טעינה ופריקה של כימיקלים נוזליים ,באמצעות
מיכליות כביש ,וכן פועלת עמדת מילוי מארזים ניידים .באתר גדות דרום מבוצעת פעילות אחסון ,בעיקר של
שמנים וחומרים לא נדיפים .באתר צפון מתבצע אחסון בצוברים ופועלים מסופים למכליות כביש ואניות.
כמו כן מפעילות החברות חוות מיכלים לצורך אחסון ושינוע של כימיקלים וחומרים אחרים.

.23

משיבה  ,9גדיב תעשיות פטרוכימיות בע"מ (להלן :גדיב) ,נמצאת בבעלות מלאה של בז"ן .מפעל גדיב מקבל
חומרי גלם בעיקר מבתי הזיקוק ,מבצע תהליכי זיקוק ,ריאקציות כימיות והפרדה ,ומעביר לבתי הזיקוק
את החומרים הנותרים מהתהליכים .תוצרי המפעל כוללים ממסים ופחמימנים ארומטיים נדיפים (כמו בנזן,
טולואן וקסילן) .התוצרים משמשים כחומרי גלם לייצור חומרי בידוד ,ממסים בתעשיית הצבעים,
פוליאסטר ,חומרי הדברה ,דבק ,תוספי דלק ,ותוספים למערכות קירור ולתעשיית המזון .גדיב מדורגת באופן
קבוע בראש מדד ההשפעה הסביבתי .כך למשל ,בשנת  2015היא דורגה במקום השלישי ,בשל חריגות בפליטת
חומרים אורגניים ,אי-קיום תכניות לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד ,ועוד .גדיב מוגדרת כמפעל גדול
בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.24

משיבה  , 10דור כימיקלים בע"מ (להלן :דור כימיקלים) ,מייצרת מוצרים המשמשים חומרי גלם בתעשייה,
כגון פורמלדהיד ומימן .החברה גם עוסקת בייבוא מתנול ,מחזור ממסים וייצור שרפים .החברה מוגדרת
כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.25

משיבה  ,11דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ (להלן :דלק) ,מפעילה חוות מיכלי דלק .במתחם מוענקים
שירותי אחסון וניפוק תזקיקי דלק למכליות.

.26

משיבה  , 12ד"ר מירון חרושת כימית בע"מ (להלן :ד"ר מירון) ,מייצרת ומשווקת חומרי הדברה לחקלאות
וחומרי ניקוי וחיטוי למשק הבית.
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.27

משיבה  ,13דשנים וחומרים כימיים בע"מ (להלן :דשנים) ,מייצרת דשן לחקלאות וחומרים לטיפול במי
שתייה .החברה מייצרת ומוכרת כשני שליש מצריכת הדשן הנוזלי ,ומספקת כ 80%-מהדשן המוצק ,בארץ.
החברה מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.28

משיבה  ,14חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן :חברת החשמל) ,מפעילה סמוך לנמל חיפה תחנת כוח
הכוללת ארבע יחידות ייצור .תחנת הכוח מדורגת באופן קבוע בין עשרים המפעלים המזהמים ביותר ,במדד
ההשפעה הסביבתי .בשנת  2014היא דורגה במקום החמישי .החברה מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה
סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.29

משיבה  ,15חברת נמל חיפה בע"מ (להלן :נמל חיפה) ,מפעילה את הנמל הגדול בישראל .זהו מקור משמעותי
לזיהום .הנמל כולל מספר רב של מסופים ,בהם מבוצע שינוע של מטענים ,ונקלטות אניות נוסעים גדולות.
באמצעות הנמל מבוצע ייבוא וייצוא של חומרים מסוכנים רבים .הוא משמש לשינוע נפט גולמי ומזוקק
מבז"ן אל מחוץ למדינה .האניות המובילות חומרים אלו מטופלות ומנוקות באיזורי הנמל ,תוך פליטת
מזהמים רבים.

.30

משיבה  ,16חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (להלן :נמלי ישראל) ,מקימה ומפתחת את נמלי הים
המסחריים בישראל .החברה מפתחת ומקימה את הנמל החדש במפרץ חיפה.

.31

משיבה  ,17חברת מספנות ישראל בע"מ (להלן :מספנות ישראל) ,עוסקת בתכנון ,בנייה ,תיקונים ,תחזוקה
ומתן שירותים לכלי שיט צבאיים ואזרחיים ,ומתן שירותי עגינה ,פריקה והעמסה .כמו כן היא מבצעת
עבודות מתכת לפרויקטים גדולים של נמלים ותשתיות ,כגון בניית מנופים ,חלקי רציפים ,מכלים וצנרת.

.32

משיבה  ,18חד אסף תעשיות בע"מ (להלן :חד אסף) ,עוסקת בייצור ,עיבוד ומסחר במוצרי פלדה לזיון בטון
(ברזל ,ברזל מעובד ,רשתות לבניין ,אלמנטים מורכבים ,כלונסאות ,חוטי מתכת ,ועוד) .החברה מדורגת
בקביעות בין עשרים המפעלים המזהמים ביותר במדד ההשפעה הסביבתי .הדירוג נובע ,בין היתר ,מפליטות
חומרים מסרטנים ,ואי-יישום מערכת ניהול סביבתית .החברה מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית
גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.33

משיבה  ,19סונול ישראל בע"מ (להלן :סונול) ,מחזיקה חוות דלק במסוף חוף שמן ,המשמשת לאחסון
תזקיקי דלק וניפוקם למכליות החברה.

.34

משיבה  ,20חיפה כימיקלים בע"מ (להלן :חיפה כימיקלים) ,עוסקת בייצור ואספקה של חנקת אשלגן,
המשמש כדשן לחקלאות .בשנת  2017המפעל באזור המפרץ ,שכלל את מיכל האמוניה ,נסגר .החברה הוגדרה
כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה.

.35

משיבה  ,21כרמל אולפינים בע"מ (להלן :כרמל אולפינים) ,מייצרת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה ,ועושה
שימוש בחומרי גלם המיוצרים בבתי הזיקוק .החברה נשלטת על ידי בז"ן .כרמל אולפינים מדורגת בקביעות
בצמרת המזהמים במדד ההשפעה הסביבתי .בשנת  2016היא דורגה במקום השני ,בשל הישנות מקרים של
חריגות בפליטת מזהמים שונים לאוויר ,תחזוקה לקויה של ציוד ,אחסון לא ראוי של חומרים ,ועוד .החברה
מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.36

משיבה  ,22נמל מספנות ישראל בע"מ (להלן :נמל מספנות ישראל) ,מפעילה נמל ימי ומעניקה שירותי פריקה,
טעינה ואחסנה של מטענים ,ועוד.

.37

משיבה  ,23נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ (להלן :נשר) ,עוסקת בייצור מלט .נשר היא החברה הגדולה
בישראל המייצרת מלט .לחברה שלושה אתרי פעילות ,מהם אחד במפרץ חיפה .חלק מרכזי מהפעילות
שבמפרץ חיפה עבר בשנת  2001למפעל ברמלה.
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.38

משיבה  ,24פז חברת נפט בע"מ (להלן :פז נפט) ,היא חברת אנרגיה ישראלית ,המפעילה בחוף שמן במפרץ
חיפה חוות אחסון לתזקיקי דלק למכליות כביש.

.39

משיבה  ,25פז שמנים וכימיקלים בע"מ (להלן :פז שמנים) ,היא חברת בת של פז נפט ,העוסקת בייצור ,מחזור
ואחסון שמני סיכה וממסים לתחבורה ותעשייה .מפעל החברה ממוקם בחוף שמן .החברה מוגדרת כמפעל
גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.40

משיבה  ,26פרוטרום בע"מ (להלן :פרוטרום) ,עוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיית המזון והקוסמטיקה.
פרוטרום דורגה תקופה ממושכת במדד ההשפעה הסביבתית .החברה פעלה לפי היתר פליטה .כתוצאה
מצמצום הפעילות ,היא אינה נדרשת עוד בהיתר פליטה.

.41

משיבה  ,27שמנים בסיסיים חיפה בע"מ (להלן :שב"ח) ,נמצאת בבעלות בז"ן .החברה עוסקת בהפקת שמנים
בסיסיים עבור תעשיית השמן והשעווה .תוצריה נמכרים בשוק המקומי ובעולם .החברה מוגדרת כמפעל גדול
בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת לפי היתר פליטה.

.42

משיבה  ,28שמן תעשיות בע"מ (להלן :שמן תעשיות) ,מייצרת שמני מאכל .שמן תעשיות ממוקמת באופן
קבוע בין עשרים החברות המזהמות במדד ההשפעה הסביבתי .בשנת  2014היא דורגה במקום העשירי ,בשל
פליטה ממושכת של מזהמים ,מעבר לריכוז המרבי המותר ובשל מפגעי ריח קשים .החברה מוגדרת כמפעל
גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.43

משיבה  ,29תרו תעשיות רוקחות בע"מ (להלן :תרו) ,מייצרת תרופות וכימיקלים לתעשיית התרופות .החברה
מוגדרת כמפעל גדול בעל השפעה סביבתית גבוהה .פעילותה מוסדרת בהיתר פליטה.

.44

משיבה  ,30תשתיות נפט אנרגיה בע"מ (להלן :תש"ן) ,עוסקת באחסון והולכת דלקים בקווי צנרת תת-
קרקעיים ,בפריסה ארצית .לחברה שלושה טרמינלים במפרץ  -קריית חיים ,נמל הדלק ואלרואי.

חלק שלישי – העובדות  -המשיבות פולטות חומרים מזהמים שגורמים לתחלואה עודפת בנפת חיפה
א .התחלואה העודפת בנפת חיפה
.45

בתחומי נפת חיפה נמצאים הערים חיפה ,טירת הכרמל ,נשר ,קריית אתא ,קריית ביאליק ,קריית ים ,קריית
מוצקין ,היישובים דלית אל -כרמל ,עוספיא ,קריית טבעון ורכסים ,וכן יישובי המועצה האזורית זבולון.
בערים ויישובים אלה מתגוררים ועובדים כ 600-אלף אנשים.

.46

מזה עשרות שנים מתפרסמות עדויות על תחלואה עודפת בנפת חיפה ,בקשר למחלות הקשורות לזיהום
אוויר .משנות השמונים של המאה הקודמת ,העדויות גובו במחקרים מדעיים .למשל ,במחקר של Richter et

 ,al.שהתפרסם בשנת  ,1986דווח כי בבדיקות דם שנערכו לילדי בית ספר יסודי בחיפה ,נמצאו רמות גבוהות
של אבץ ,שעלו ככל שהמגורים קרובים לאזור התעשייה .מחקר אחר ,של  ,Goren et al.בחן נתונים משנת
 ,1984והצביע על שכיחות גבוהה של סימפטומים נשימתיים ומחלות דרכי הנשימה אצל ילדי המפרץ.
נספח :5
.47

מאמרים מאת  Richter et al.ו.Goren et al.-

הרשם הלאומי לסרטן התריע בשנת  ,2001כי מיפוי גיאוגרפי של מחלות ,שנערך בשנים  ,1999-1984העלה כי
תושבי חיפה ועכו מובילים את התחלואה בסרטן בישראל .בולט במיוחד שיעור החולים הגבוה ב.NHL-

נספח :6

רישום הסרטן הלאומי ,מיפוי גאוגרפי של מחלות ממאירות בישראל.1999-1984 ,
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מחלות ממאירות מאובחנות שנים רבות לאחר החשיפה למחוללי המחלה ,כמו זיהום סביבתי .פרק זמן זה
מכונה  -תקופת החביון .במקרה של סרטן ריאה מדובר בתקופת חביון של עד כ 40-שנים ,ובמקרה של NHL

 עד כ 20-שנים .יוצא כי החשיפה הרלוונטית החלה בשנות השבעים של המאה הקודמת (עמוד  19לחוותהדעת האפידמיולוגית ,עמוד  8לחוות הדעת בנושא  ,NHLועמוד  6לחוות הדעת בנושא סרטן ריאה).
.49

בשנים האחרונות שב משרד הבריאות ומתריע על חומרת המצב .כך למשל ,ביום  15בדצמבר  2015הוגש,
במסגרת הדיונים במוסדות התכנון בתכנית "קרקעות הצפון" (חפאג /1139א) ובתכנית להסדרת והרחבת
בז"ן (חפאג  /1200ב') ,נייר עמדה מטעם משרד הבריאות בנושא תחלואה במפרץ חיפה .על נייר העמדה
חתומים גורמי הרפואה ומומחי בריאות הציבור הבכירים ביותר במשרד הבריאות  -פרופסור איתמר גרוטו,
ראש שירותי בריאות הציבור; ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור; ד"ר איזבלה קרקיס,
מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית; ד"ר רענן רז ,אפידמיולוג ,המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית
וד"ר קרן אגאי-שי ,עמיתת ממשק ,יועצת מדעית לראש שירותי בריאות הציבור.

נספח :7
.50

נייר עמדה ,משרד הבריאות בנושא תחלואה במפרץ חיפה מיום .15.12.2015

נייר העמדה מצביע על קשר סיבתי בין זיהום אוויר לבין סוגים שונים של מחלות הסרטן (עמוד :)8
"בספרות המדעית ישנן [כך במקור] מספר מצבים בריאותיים שלגביהן ארגונים בינלאומיים
ואגודות מקצועיות קבעו כי קיים עבורן קשר סיבתי לחשיפה לזיהום אוויר חוץ מבני ,כגון :תחלואה
במחלות ריאה (כגון אסטמה) בכלל הגילאים ,תחלואה קרדיאלית וסרטן ריאות ...קביעת הסיבתיות
נעשתה ע"י הוועדות המקצועיות הרלוונטיות בהתבסס על סקירה של מחקרים אפידמיולוגיים
וטוקסיקולוגיים רבים ועל ידע מחקרי בדבר מנגנוני פעולה ביולוגיים".

.51

ואכן ,לפי דו"ח של הרישום הלאומי לסרטן מיום  ,20.10.2014המצוטט בנייר העמדה ,נתוני תחלואה בסרטן
בקרב יהודים לפי נפה ,מראים עודף תחלואה מובהק בנפת חיפה לגברים ונשים בשנים:
א .תחלואה בסרטן חודרני בכלל אתרי הגוף בהשוואה לממוצע הארצי ,לגברים בחיפה  -עודף של 10%
בשנים  2005-2001ו 15%-בשנים  ;2011-2006ולנשים  -עודף של  11%בשנים  2005-2001ו 15%-בשנים
.2011-2006
ב .תחלואה בסרטן ריאה חודרני ,אשר הוגדר כקשור סיבתית לזיהום אוויר ,בהשוואה לממוצע הארצי,
לגברים בחיפה  -עודף של  22%בשנים  2005-2001ו 16%-בשנים  ;2011-2006ולנשים  15% -בשנים 2005-
 2001ו 26%-בשנים .2011-2006
ג .תחלואה בסרטן  ,NHLשהוגדר כקשור סיבתית לחלק מהחומרים האורגניים הנדיפים (,)VOCs
בהשוואה לממוצע הארצי ,לגברים בחיפה  -עודף של  25%בשנים  2005-2001ו 19%-בשנים ;2011-2006
ולנשים  13% -בשנים  2005-2001ו 18%-בשנים .2011-2006
בניתוח זה לא בוצע תקנון עבור משתנים סוציו-דמוגרפיים ,חשיפה תעסוקתית או עישון .הניתוח כלל רק
תקנון לגיל וריבוד למין (ניתוח נפרד לגברים ולנשים) .הנתונים מתייחסים רק לאוכלוסייה היהודית.

נספח :8
.52

דו"ח רשם הסרטן מיום .20.10.2014

הטבלה הבאה מסכמת את ממצאי דו"ח הרשם הלאומי לסרטן בדבר תחלואה עודפת בסרטן אצל יהודים
בנפת חיפה ,בהשוואה לצפוי על פי נתוני כלל היהודים בישראל ,עם תקנון לגיל ,לפי מין (יחס היארעות
מתוקנן ( )SIRורווח סמך ברמת .)95%
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טבלה  - 1ממצאי דו"ח רשם הסרטן משנת  2014בדבר עודף תחלואה בנפת חיפה

נשים

גברים
סוג סרטן
2001-2005

2006-2011

2001-2005

2006-2011

כלל האתרים

)1.10 (1.07-1.13

)1.15 (1.12-1.17

)1.11 (1.09-1.14

)1.15 (1.13-1.18

ריאה

)1.22 (1.13-1.31

)1.16 (1.08-1.24

)1.15 (1.03-1.27

)1.26 (1.16-1.37

NHL

)1.25 (1.11-1.38

)1.13 (1.07-1.19

)1.13 (1.01-1.26

)1.18 (1.06-1.29

הנתון  (Standard Incidence Ratio) - SIRמבטא את היארעות הסרטן (בתקנון לגיל) הנצפית באזור מוגדר ,בהשוואה
להיארעות הצפויה באותו אזור על פי נתוני אוכלוסיית תקן.

.53

הנתונים מראים עודף תחלואה של תושבים יהודים בנפת חיפה הסובלים ממחלות סרטן ,בשיעור של 15-
 10%בממוצע ,ביחס לאוכלוסייה הכללית .הואיל ומדובר בשיעור ממוצע ,לעיתים הממצאים קשים בהרבה.
כך למשל ,ביחס לסרטן הריאה בין השנים  2001-2005נצפה עודף תחלואה של  22%בקרב גברים (ובהתאם,
בטבלה מופיע הנתון .)1.22

ב .עודף התחלואה בנפת חיפה נגרם עקב זיהום אוויר שגורמות המשיבות
.54

נייר העמדה (נספח  7לבקשה זו) נסמך גם על מחקרים טוקסיקולוגיים .מחקרים אלה מצביעים על הקשר
בין חומרים הנפלטים מהמפעלים ,לסוגי המחלות בהם נמצאה תחלואה עודפת (עמ' :)9
"באוקטובר  ,2013פרסם ארגון הבריאות העולמי ( )WHOעדכון כי ( IARCהסוכנות הבינלאומית
לחקר הסרטן) מגדירה זיהום אוויר חוץ מבני כגורם מסרטן וודאי באדם (קבוצה  )1בעבור סרטן
ריאות  ...גם פרקציית החלקיקים בזיהום אוויר ( )Particulate Matterהוגדרה בנפרד כמסרטן ודאי
באדם (קבוצה  )1בעבור סרטן ריאות .הצהרה זו נוספה להצהרות קודמות בדבר מסרטנים וודאיים
באדם בעבור מזהמי אוויר שונים חלקיקי דיזל ,בנזן ,קדמיום ,בנזן-א-פירן ,פורמדלהיד ועוד".

.55

מחברי נייר העמדה אף בוחנים את הידע המדעי הקיים ,ביחס לקשר בין חומרים מזהמים שונים ותחלואה.
הם מציינים כי זיהום אוויר חלקיקי ,פליטת מנועים ,והחומרים קדמיום ,כרום  6וארסן גורמים ,בוודאות,
לסרטן ריאה .בנוסף הם עומדים על כך שהחומרים בנזן ,בוטדיאן ,פורמלדהיד ,וקדמיום גורמים ,בוודאות,
ללימפומה (מחלת  NHLהיא סוג של לימפומה) .עוד נקבע כי החומרים דיכלורומתאן ,טריכלורואתילן
וסטירן גורמים ללימפומה בסבירות גבוהה.

.56

הפעילות של המשיבות גורמת לפליטה של כל החומרים הללו ,ומזהמים נוספים .המשיבות פלטו ופולטות
אחד משני המזהמים המרכזיים  -בנזן וחומר חלקיקי (בעיקר בקוטר המזערי של  2.5מיקרון החודר לדרכי
הנשימה ,הידוע כ .)PM2.5 -רבות מהן פלטו ופולטות את שני החומרים .כך עולה בין היתר מדו"ח תמונת
מצב פליטות ואיכות אוויר במפרץ חיפה והסביבה יוני  ,2017מדיווחים לפי חוק המפל"ס וממקורות נוספים.
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אלה ,בין היתר ,החומרים הנפלטים:
טבלה  -2רשימת החומרים העיקריים הנפלטים מהמפעלים

החומרים הנפלטים ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים

המפעל

אלקון
(משיבה )1

ביטום
(משיבות  2ו)3-

בז"ן
(משיבה )4

גדות תעשיות
(משיבה )5
גדות מסופים
(משיבות )8-6
גדיב
(משיבה )9

דור כימיקלים
(משיבה )10
דלק
(משיבה )11
ד"ר מירון
(משיבה )12

בנזן ,PM10 ,PM2.5 ,חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן ( NMVOC – Non Methane Volatile
) ,Organic Compoundsאתיל-בנזן ,טולואן ,בנזו א-פירן ,פחמן אורגני כללי ,פחמימנים ארומטיים
רב-טבעתיים ,דיאוקסינים ופוראנים ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום בכל תרכובותיו ,ניקל
בכל תרכובותיו ,טריכלורואתילן ,קסילן  -כלל האיזומרים ,דיכלורואתאן  ,1,2דיכלורומתאן ,חנקן
כללי ,תרכובות אורגניות הלוגניות ,שמן מינרלי ,פלואורידים ,פחמן טטרה כלורי ,כספית בכל
תרכובותיה ,אמוניה ,פחמן דו-חמצני ,נפתלן ,כלורידים ,כלורופורם-טריכלורומתאן ,כלור בכל
תרכובותיו האנאורגניות ,פחמן חד-חמצני ,פלואור בכל תרכובותיו האנאורגאניות ,קדמיום בכל
תרכובותיו ,עופרת בכל תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו ,מתאן ,ארסן בכל תרכובותיו ,סלניום בכל
תרכובותיו ,סטירן ,נתרן ,אנטרצן ,נחושת בכל תרכובותיה ,בריליום בכל תרכובותיו ,אבץ בכל
תרכובותיו ,מתיל איזובוטיל קטון ,אנטימון בכל תרכובותיו ,קובלט בכל תרכובותיו ,ואנאדיום בכל
תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כסף ,זרחן כללי ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון.
בנזן.NMVOC ,
בנזן( PM2.5 ,חלקיקים)( PM10 ,חלקיקים) ,NMVOC ,אתיל בנזן ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן
אורגני כללי ,טולואן ,פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,ניקל בכל תרכובותיו ,כרום בכל
תרכובותיו ,קסילן  -כלל האיזומרים ,חנקן כללי ,תרכובות אורגניות הלוגניות ,תרכובות אורגנו-טין,
שמן מינרלי ,פחמנים הדרוכלורופלואורים ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו ,פנולים,
פחמן דו-חמצני ,סטירן ,פחמן חד-חמצני ,אמוניה ,מתאן ,פחמנים הידרופלואורים ,עופרת בכל
תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,מימן גופרי ,ניטרוס אוקסיד,
נתרן ,נפתלן ,נחושת בכל תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כספית בכל
תרכובותיה ,כסף ,כלורידים ,אבץ בכל תרכובותיו ,ואנאדיום בכל תרכובותיו ,זרחן כללי ,בריליום בכל
תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,ארסן בכל תרכובותיו ,אנטימון בכל תרכובותיו.
 ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני כללי ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות
חנקן ,חנקן כללי ,תרכובות אורגניות הלוגניות ,שמן מינרלי ,פחמן דו-חמצני ,פחמן חד-חמצני ,עופרת
בכל תרכובותיה ,נתרן ,נחושת בכל תרכובותיה ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,כלורידים ,כלור בכל
תרכובותיו האנאורגניות ,זרחן כללי ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,אמוניה ,אבץ בכל תרכובותיו.
חלקיקים ,NMVOC ,גופרית דו חמצנית ,תחמוצות חנקן ,פחמן חד-חמצני.
בנזן NMVOC ,PM10 ,PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,קסילן ,פחמן אורגני כללי ,פורמאלדהיד,
תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,ניקל בכל תרכובותיו , ,חנקן כללי ,נתרן ,קובלט בכל תרכובותיו,
פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,אמוניה ,פחמנים הדרוכלורופלואורים ,מתאן ,ניטרוס אוקסיד,
פחמנים הידרופלואורים ,נחושת בכל תרכובותיה ,כלורידים ,אבץ בכל תרכובותיו ,זרחן כללי,
ואנאדיום בכל תרכובותיו.
בנזן ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,קסילן ,פחמן אורגני כללי ,פורמאלדהיד,
תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,חנקן כללי ,פחמימנים הלוגניים מומסים ,תרכובות אורגניות
הלוגניות ,שמן מינרלי ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,מתאן ,נתרן ,ניטרוס אוקסיד ,נחושת בכל
תרכובותיה ,מתיל איזובוטיל קטון ,מנגן בכל תרכובותיו ,כלורידים ,כלור בכל תרכובותיו
האנאורגניות ,זרחן כללי ,בריום ותרכובות מסיסות ,בטא הקסהכלורוציקלוהקסן ,בורון ,אסבסט,
אמוניה ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן.NMVOC ,
חלקיקים.
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המפעל

דשנים
(משיבה )13

חברת החשמל
(משיבה )14

נמל חיפה
(משיבה )15
נמלי ישראל
(משיבה )16
מספנות ישראל
(משיבה )17

חד אסף
(משיבה )18

סונול
(משיבה )19

בנזן NMVOC ,PM10 ,PM2.5 ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני כללי ,תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן ,כרום בכל תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,שמן מינרלי ,פלואורידים,
ניטרוס אוקסיד ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,אמוניה ,מתאן,
פחמנים הידרופלואורים ,עופרת בכל תרכובותיה ,נתרן ,נחושת בכל תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו,
מוליבדן בכל תרכובותיו ,כלורידים ,כלורופורם – טריכלורומתאן ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל
תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן ,NMVOC ,PM10 , PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,בנזו א-פירן ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן
אורגני כללי ,פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים ,פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן,
כרום שש ערכי בכל תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,טריכלורואתילן ,קסילן – כלל האיזומרים,
דיכלורומתאן ,דיכלורואתאן –  – 1,1,1 ,1,2טריכלורואתן – 1,1,2,2 ,טטרהכלורואתן ,טטרכלורואתילן,
דיכלורואתילן –  ,1,2כרום בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,שמן מינרלי ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני,
פחמנים הידרופלואורים ,פחמנים הדרוכלורופלואורים ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,כלור בכל
תרכובותיו האנאורגניות ,קדמיום בכל תרכובותיו ,קובלט בכל תרכובותיו ,ציאנידים ,פנולים,
פלואורידים ,פלואור בכל תרכובותיו האנאורגאניות ,פחמן טטרה כלורי  -טטראכלורומתאן ,עופרת
בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,נחושת בכל תרכובותיה ,כספית בכל תרכובותיה ,כלורידים,
נפתלן ,ארסן בכל תרכובותיו ,אנטרצן ,כלורופורם  -טריכלורומתאן ,ויניל כלוריד ,ואנאדיום בכל
תרכובותיו ,בריליום בכל תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,ברום בכל תרכובותיו ,בורון ,סטירן,
נתרן ,ניטרוס אוקסיד ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,זרחן כללי ,גפרית שש-פלואורית ,אסבסט ,אנטימון
בכל תרכובותיו ,אמוניה ,אבץ בכל תרכובותיו.
 ,PM10 ,PM2.5תחמוצות גופרית ,גופרית דו חמצנית ,תחמוצות חנקן ,כרום  ,6פחמן חד-חמצני,
פחמן דו-חמצני ,מתאן ,אנטימון ,קדמיום ,קובלט ,כספית ,ארסן.
חלקיקים.NMVOC ,
חלקיקים.NMVOC ,
 ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני כללי ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות
חנקן ,כרום בכל תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל
תרכובותיו ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,נתרן ,ניטרוס אוקסיד ,נחושת
בכל תרכובותיה ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כספית בכל תרכובותיה,
כלורידים ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל תרכובותיו ,בריליום בכל
תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,ארסן בכל תרכובותיו ,אנטימון בכל תרכובותיו ,אמוניה ,אבץ
בכל תרכובותיו.
בנזן.NMVOC ,

 ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5פחמן אורגני כללי ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום בכל
תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,תרכובות אורגנו-טין ,שמן מינרלי ,קובלט בכל
חיפה כימיקלים תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו ,פלואורידים ,פלואור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,פחמן חד-
חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,נתרן ,כלור בכל תרכובותיו
(משיבה )20
האנאורגניות ,ניטרוס אוקסיד ,נחושת בכל תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו,
כספית בכל תרכובותיה ,כסף ,כלורידים ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל תרכובותיו ,בריליום בכל
תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,ארסן בכל תרכובותיו ,אמוניה ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,קסילן ,פחמן אורגני כללי ,פורמאלדהיד,
תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום בכל תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,פחמימנים
הלוגניים מומסים ,תרכובות אורגניות הלוגניות ,תרכובות אורגנו-טין ,שמן מינרלי ,קובלט בכל
כרמל אולפינים תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו ,פנולים ,פחמנים הידרופלואורים ,פחמנים הדרוכלורופלואורים,
מתאן ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,ניטרוס אוקסיד ,סטירן ,נתרן,
(משיבה )21
נחושת בכל תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כספית בכל תרכובותיה ,כסף,
כלורידים ,כלורו-אלקנים  ,C-10-C13כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל
תרכובותיו ,בריליום בכל תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,ארסן בכל תרכובותיו ,אנטימון
בכל תרכובותיו ,אבץ בכל תרכובותיו.
נמל מספנות
בנזן ,NMVOC ,בנזן א-פירן ,פורמאלדהיד ,ניקל ,מתילן כלוריד ,מנגן ,אמוניה ,חלקיקים.

ישראל
(משיבה )22
נשר
(משיבה )23
פז נפט
(משיבה )24

 ,NMVOC ,PM10 ,PM2.5דיאוקסינים ופוראנים ,פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים ,תחמוצות
גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום בכל תרכובותיו ,ניקל ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,עופרת ,פחמן
דו-חמצני ,ואנאדיום ,קובלט ,כספית ,מנגן ,אמוניה ,ניטרוס אוקסיד ,מתאן.
בנזן.NMVOC ,
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המפעל

פז שמנים
(משיבה )25

פרוטרום
(משיבה )26

שב"ח
(משיבה )27

שמן תעשיות
(משיבה )28

תרו
(משיבה )29

תש"ן
(משיבה )30

בנזן ,NMVOC ,PM10 , PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,בנזו א-פירן ,קסילן ,דיאוקסינים ופוראנים,
פחמן אורגני כללי , ,פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים ,פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות
חנקן ,כרום שש ערכי בכל תרכובותיו ,ניקל בכל תרכובותיו ,טריכלורואתילן ,טטרכלורואתילן- 1,1,1 ,
טריכלורואתן ,כרום בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,פחמימנים הלוגניים מומסים ,תרכובות אורגניות
הלוגניות ,שמן מינרלי ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו ,פנולים ,פלואורידים ,פחמנים
הידרופלואורים ,פחמנים הדרכוכלורופלואורים ,פחמן טטרה כלורי – טטראכלורומתאן ,פחמן חד-
חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,נתרן ,נפתלן ,ניטרוס אוקסיד,
נחושת בכל תרכובותיה ,מתיל איזובוטיל קטון ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,מימן גופרי ,מוליבדן בכל
תרכובותיו ,כספית בכל תרכובותיה ,כסף ,כלורידים ,כלורופורם-טריכלורומתאן ,זרחן כללי ,ואנאדיום
בכל תרכובותיו ,בריליום בכל תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,ארסן בכל תרכובותיו,
אנטרצן ,אנטימון בכל תרכובותיו ,אמוניה ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן ,חלקיקים ,NMVOC ,אתיל בנזן ,טולואן ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני כללי,
פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום שש ערכי בכל תרכובותיו– 1,1,1 ,
טריכלורואתן ,כרום בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו,
פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,נתרן ,נפתלן,
ניטרוס אוקסיד ,נחושת בכל תרכובותיה ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כספית
בכל תרכובותיה ,כלורידים ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל תרכובותיו ,ארסן בכל תרכובותיו ,בריליום בכל
תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,אנטרצן ,אנטימון בכל תרכובותיו ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן ,NMVOC ,PM10 , PM2.5 ,פחמן אורגני כללי ,פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות
חנקן ,חנקן כללי ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,פחמנים כלורופלואורים ,פחמנים
הדרוכלורופלואורים ,מתיל איזובוטיל קטון ,אמוניה ,מתאן ,נתרן ,ניטרוס אוקסיד ,כלורידים ,זרחן
כללי.
בנזן ,NMVOC ,PM10 , PM2.5 ,אתיל בנזן ,טולואן ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני כללי,
פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,כרום שש ערכי בכל תרכובותיו– 1,1,1 ,
טריכלורואתן ,כרום בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,שמן מינרלי ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל
תרכובותיו ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,עופרת בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,נתרן,
נפתלן ,ניטרוס אוקסיד ,נחושת בכל תרכובותיה ,מתאן ,מנגן בכל תרכובותיו ,מוליבדן בכל תרכובותיו,
כספית בכל תרכובותיה ,כלורידים ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,זרחן כללי ,ואנאדיום בכל
תרכובותיו ,ארסן בכל תרכובותיו ,בריליום בכל תרכובותיו ,בריום ותרכובות מסיסות ,בורון ,אנטרצן,
אנטימון בכל תרכובותיו ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן ,NMVOC ,PM10 , PM2.5 ,טולואן ,בנזו א-פירן ,קסילן ,דיאוקסינים ופוראנים ,פחמן אורגני
כללי ,פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים ,פורמאלדהיד ,תחמוצות גופרית ,תחמוצות חנקן ,ניקל בכל
תרכובותיו ,דיכלורומתאן ,כרום בכל תרכובותיו ,חנקן כללי ,תרכובות אורגניות הלוגניות ,תרכובות
אורגנו-טין ,שמן מינרלי ,קובלט בכל תרכובותיו ,קדמיום בכל תרכובותיו ,ציאנידים ,פנולים ,פחמנים
הדרוכלורופלואורים ,פחמנים הידרופלואורים ,פחמן חד-חמצני ,פחמן דו-חמצני ,פחמימנים הלוגניים
מומסים ,עופרת בכל תרכובותיה ,סלניום בכל תרכובותיו ,אמוניה ,מתאן ,נתרן ,נפתלן ,נחושת בכל
תרכובותיה ,מנגן בכל תרכובותיו ,מימן גופרי ,מוליבדן בכל תרכובותיו ,כספית בכל תרכובותיה,
כלורידים ,כלורופורם – טריכלורומתאן ,כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות ,זרחן כללי ,בריליום בכל
תרכובותיו ,בורון ,ארסן בכל תרכובותיו ,אבץ בכל תרכובותיו.
בנזן.NMVOC ,

מקורות :מרשם הפליטות לסביבה – מפל"ס ( )http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pages/default.aspxודו"ח תמונת מצב פליטות ואיכות
אוויר במפרץ חיפה והסביבה ,יוני  2017ויוני  .2019המונחים " "NMVOCכולל בנזן ו"חלקיקים" כוללים בין היתר  PM10ו .PM2.5

נספח :9

דו"ח תמונת מצב פליטות ואיכות אוויר במפרץ חיפה והסביבה ,יוני  2017וכן יוני .2019

.58

עולה תמונה קשה .משך עשרות שנים המשיבות פועלות באיזור חיפה ,ומפזרות באוויר חומרים רעילים .אלה
מוצאים דרכם אל גוף האדם .בחלוף פרק זמן ,האדם לוקה במחלת הסרטן .הדבר ידוע למשיבות .הן לא
רואות סיבה להפסיק את הזיהום הקטלני.

.59

למבקשת אין גישה לכל המידע .חלקו מצוי בידי המשיבות .חלקו מצוי בידי המשרד להגנת הסביבה ,אשר
על אף חובתו נמנע מפרסום כלל המידע .במהלך הדיון המבקשת תפעל לחשיפת מידע נוסף ,אשר להערכת
המבקשת יעלה תמונה קשה עוד יותר .מכל מקום ,די במידע הקיים כדי להטיל אחריות על המשיבות.
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.60

לא נמצאו גורמים אחרים המסבירים את עודף התחלואה בנפת חיפה .המבקשת ביקשה לבחון אם זיהום
הנוצר מתחבורה ,עישון או גורמים אחרים ,יכול לספק לכך הסבר .מומחים מטעם המבקשת מצאו כי שיעור
המעשנים בחיפה נמוך מהממוצע הארצי ,וכי שיעור המינוע והנסועה אף הוא נמוך ביחס לערים אחרות
בישראל .הם הגיעו למסקנה כי גורמים אלו לא יכולים להסביר את עודף התחלואה (פרק  7לחוות הדעת
האפידמיולוגית ,פרק  6לחוות הדעת בנושא זיהום אוויר).

.61

נוסף על כך ,חלק ניכר מהמשיבות עושות שימוש במשאיות כבדות ,על מנת לשנע סחורות ומוצרים לרחבי
הארץ .על כן ,חלק ניכר מזיהום שגורמים כלי רכב במפרץ חיפה נוצר גם הוא כתוצאה מפעילות המשיבות.
כך לדוגמה ,סונול ,פז נפט ודלק מאחסנות דלק במפרץ חיפה ,ומשנעות אותו לתחנות דלק ברחבי הארץ.

ג.
.62

במשך עשרות שנים המפעלים ניצלו חקיקה ואכיפה סביבתית מוגבלים ,ופלטו מזהמים לסביבה
כבר באמצע המאה הקודמת הופיעו פרסומים על זיהום אוויר החריג והסכנות הבריאותיות בנפת חיפה.

נספח  :10קובץ כתבות מארכיון עיתונים שונים החל משנות החמישים ועד ראשית שנות השמונים של המאה
הקודמת.
.63

מדינת ישראל הכירה בחשיבות השמירה על הסביבה ,ובסכנה הכרוכה לבריאות הציבור מהפקרת הסביבה.
ההכרה באה לידי ביטוי כבר בחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א( 1961-להלן :חוק למניעת מפגעים) ,שקובע כי
זיהום אוויר חזק או בלתי סביר מהווה עבירה פלילית ועוולה נזיקית (סעיף  .)4סעיף  9לחוק למניעת מפגעים
אף קבע ,עד לשנת  ,1997כי "כל רשיון על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) או רשיון אחר הנדרש
על פי כל חיקוק לניהול המפעל ,יראוהו כאילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק זה" .בשנת  1997תוקן החוק,
וההוראה המתקנת הפנתה לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח.1968-

.64

מכוח החוק הוצאו התקנות הבאות:
א .תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר) ,תשל״ב ,1971-שקבעו מדדים לסבירות של פליטת מזהמים ,כמו
פחמן חד-חמצני ותחמוצות חנקן ,הנפלטים על ידי חלק מהמשיבות.
ב .תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר) ,תשל"ג( 1972-להלן :תקנות למניעת פליטת חומר
חלקיקי) ,מגדירות חומר חלקיקי כך  -״כל חומר ,לרבות נוזל או מוצק ,למעט אדי מים ,הקיים בצורה
של חלקיקים דקים״ .חומר חלקיקי מרחף מוגדר כ:״חומר חלקיקי שקטרו פחות מ 10-מיקרון המרחף
באויר או בגאז אחר״ .התקנות קובעות מדדים לזיהום אוויר בלתי-סביר ,ומטילות חובה על בעל מפעל
לערוך אחת לשנה בדיקות ,לקביעת קצב הפליטה של החומר החלקיקי המרחף (תקנה (4א)).
ג .תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר) ,תשע"ב( 1992-להלן :תקנות מניעת מפגעים) ,שהחליפו את
התקנות משנת  ,1971וקבעו סף עבור  21מזהמים .חריגה מהסף היא זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

.65

בחודש ינואר  2011נכנס לתוקף חוק אוויר נקי ,שהחליף את חוק מניעת מפגעים ,בנוגע לזיהום האוויר .לפי
חוק זה ,זיהום האוויר מוגדר ,בין היתר ,כך "נוכחות באוויר של מזהם ."...זיהום אוויר חריג מוגדר כך -
"נוכחות באוויר של מזהם המהווה חריגה מערכי התרעה או שיש בה חשש לפגיעה בבריאות הציבור".
בתוספת הראשונה לחוק מופיעים חומרים הנחשבים כמזהמים .אלה כוללים רבים מהחומרים הנפלטים על
ידי המשיבות (בנזן ,PM10 ,PM 2.5 ,פורמאלדהיד ,כרום ,ניקל ,תחמוצות חנקן וחנקן דו-חמצני ,ועוד).
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.66

סעיף  3לחוק אוויר נקי אוסר על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ,וקובע כי חריגה מערכי סביבה
תחשב זיהום כזה .ערכי הסביבה מוגדרים בסעיף  6לחוק ,בהבחנה מערכי יעד .האחרונים הם ערכים
סביבתיים -בריאותיים אופטימליים שיש לשאוף לקיימם .ערכי הסביבה מתבססים על ערכי היעד ,אך
מביאים בחשבון גם ידע מדעי וטכנולוגי עדכני ,המאפשר ליישמם .תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)
(הוראת שעה) ,תשע״א ,2011-קובעות ערכי סביבה ל 27-חומרים מזהמים( .להלן :תקנות אוויר נקי) מרביתם
נפלטים על ידי המשיבות .נוסף על כך ,זיהום אוויר חריג מוגדר בין היתר כזיהום שיש בו חשש לפגיעה
בבריאות הציבור – כפי שנראה פליטת החומרים בכמויות המדוברות גורמת לחשש כבד לבריאות הציבור
וככזו היא מהווה גרימת זיהום אוויר חריג.

.67

חוק המפל״ס משנת  2012מטיל על המפעלים חובה לדווח על פליטת חומרים מזהמים ,הן ביחס לפליטות
מוקדיות (כגון מארובות) והן פליטות בלתי-מוקדיות (מצנרת ,מחברים ,מיכלי אחסון ,וכיוצא באלה) .החוק
קובע רשימה של מזהמים וסוגי פעילות המחויבים בדיווח .חובת הדיווח חלה על המשיבות ,למעט ביחס
לפעילות של חוות אחסון דלק ונמלים.

.68

הנה ,עד שנת ( 2011כלומר במרבית תקופת החשיפה הרלוונטית) האסדרה לעניין זיהום אוויר התבססה על
חוק מניעת מפגעים .החיוב הכללי הקבוע בסעיף  4לחוק נוגע למזהם בודד .החיוב לא נועד לתת מענה לזיהום
מצרפי ,הנגרם על ידי מספר גורמים ,כפי שמתרחש בנפת חיפה .ראו אריה ונגר ודפנה שלו קורנבליט "העדפת
ערכי בריאות וסביבה על פני ערכי כלכלה בחוק אוויר נקי" חוקים .)2015( 86 ,65

.69

זאת ועוד 21 ,החומרים המזהמים שהוסדרו בתקנות מניעת מפגעים (משנת  ,)1992הם חלק קטן מהחומרים
המזהמים המסוכנים הנפלטים מפעילות התעשייה.

.70

עם ריבוי התלונות על הזיהום והפגיעה בבריאות האדם ,הכירו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות
בצורך לבחון מחדש את התחום .בשנת  2003מונתה הוועדה לקביעת ערכי ייחוס סביבתיים למזהמים כימיים
באוויר .בדו"ח שפרסמה הוועדה בשנת  2006נאמר כך (עמוד :)9
"העדר רשימה סדורה של כימיקלים לניטור סביבתי ,נקודות דיגום מוגדרות לביצוע הניטור ותקני
איכות אויר/ערכי ייחוס ,שלאורם יפרשו את ממצאי הניטור ,מגבילים את היכולת למפות ביעילות
את גורמי הסיכון ולבחון את השפעותיהם על בריאות חיילי צה"ל והתושבים הגרים באזור .התקנות
למניעת מפגעים אינן מציעות פיתרון הולם לבעיה .הן מפרטות תקני איכות אוויר ל 21 -מזהמים בלבד,
ביניהם מזהמים קלאסיים כמו תחמוצות חנקן ,תחמוצות גפרית פחמן חד-חמצני ,אוזון וחלקיקים.
הן אינן עוסקות במאות כימיקאלים שבשימוש התעשיה ,אשר הם תוצריהם הנפלטים ממתקני
התעשיה ,עשויים להיות מטרד או מפגע בריאותי פוטנציאלי."...

נספח  :11דו"ח הוועדה לקביעת ערכי ייחוס סביבתיים למזהמים כימיים באוויר.
.71

סעיף  8לחוק למניעת מפגעים מעניק לשר הממונה על ביצוע החוק ,או מי מטעמו ,סמכות להורות "לאדם
פלוני על הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של סעיפים  ,3 ,2או  ."4לעניינינו רלוונטי סעיף  ,4שעסק
במניעת זיהום אוויר שהוגדר כך " -זיהום על ידי עשן ,גזים ,אדים ,אבק וכיוצא בזה" (סעיף זה בוטל עם
כניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי).".

.72

בתקופה הרלוונטית לבקשה ,הצווים האישיים היו צריכים לשמש כלי אסדרה מרכזי של פעילות מזהמת.
אולם ,אמצעי זה כשל .גרמו לכך אכיפה לקויה ,היענות בלתי-ברורה להקלות ,ויתורים מצד רשויות ,ועוד.
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.73

דו"חות מבקר המדינה עוסקים בהפרת צווים אישיים על ידי המשיבות ,ובהנחות מרחיקות לכת שניתנו להן:
"ההוראה האישית מאפריל  1992אסרה על בז"ח [בתי זיקוק חיפה] לפלוט מארובת מתקן הפיצוח
הקטליטי (להלן-פצ"ק) חומר חלקיקי מוצק שריכוזו באוויר עולה על  200מיליגרם במטר מעוקב.
ממסמכי איגוד הערים עולה ,כי עד יוני  1995נמצא בתחנות הניטור של איגוד הערים שריכוז החומר
החלקיקי המוצק חרג מהתקן האמור  ...הביקורת העלתה כי בז"ח נמנעה במשך השנים מלנקוט
פעולות שיאפשרו בקרה מהימנה על פליטת חלקיקים ממתקניה ויאפשרו להקטין פליטה זו".

נספח  :12דוחות מבקר המדינה :א) דו"ח ביקורת בבז"ן שמירת איכות הסביבה המפעל בחיפה .1997 ,ב) דו"ח
ביקורת :שמירת איכות הסביבה בחברות תשתית האנרגיה  .2004ג) דוח ביקורת מיוחד ,היבטים
בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה ( 2019בתקליטור).
.74

על פי סעיף  30לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב] ,התשי"ח ,1958-דוחות מבקר המדינה לא ישמשו כראיה.
על כן הדוח מובא ברקע הדברים בלבד .ראו ע"א  8146/13ג'ושה נ' בית החולים אלדג'אני (בפירוק) ,פסקה
 16לחוות הדעת של השופטת ברון (פורסם בנבו ;)21.7.2016 ,ורע"א  3456/13חברת חשמל לישראל בע"מ נ'
שליידר ,פסקה ו' לחוות הדעת של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו.)29.8.2017 ,

.75

להלן נציג מספר דוגמאות לא ממצות להפרות הדין שבוצעו על ידי המשיבות.

.76

בחודש נובמבר  2001הגיש מנהל איגוד ערים חיפה תלונה למשטרת ישראל נגד מנהל גדיב ,על הפרת ההוראות
האישיות .בבסיס התלונה עמדה העובדה כי מד האטימות של ארובות גדיב לא היה תקין יותר מחודש,
ובבאחד ממתקני גדיב נרשמו במשך  11יום כ 250 -ערכים חריגים של אטימות.

.77

ביום  15בספטמבר  2003פלטו לפידי בז"ן ומתקן האתילן של כאו"ל עשן שחור ,שכיסה את אזור מפרץ חיפה.
מדוח שהגיש מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה בנושא ,עלה כי באירוע נפלטו עשרות אלפי קוב של
אוויר מזוהם בחלקיקים ,בחומרים אורגניים נדיפים ארומטיים ,ובתרכובות שונות .בעקבות האירוע מסרה
ראש האגף לאיכות אוויר במשרד להגנת הסביבה לוועדת הפנים של הכנסת ,שמכשירי הניטור לא רשמו את
הפליטות המוגברות .עוד נמסר כי בז"ן וכאו"ל לא היו ערוכות לתקלה מסוג זה ולפיכך נגרמו פליטות
מוגברות של חלקיקים ,של פחמימנים על כל סוגיהם ועוד רעילים ומסרטנים .כן צוין שהכמויות שנפלטו
מכל סוג של חומר אינן ידועות.

.78

אמצעי נוסף לאסדרה ופיקוח על פליטת מזהמים נקבע בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן :חוק רישוי
עסקים) ,המאפשר קביעת תנאים ברישיון עסק ,בין היתר ,כדי למנוע מפגעים ומטרדים סביבתיים .על סמך
ביקורות שערך מבקר המדינה ,גם מאמצעי זה לא נמצאה הישועה .בולטות במיוחד הדוגמאות של בז"ן,
גדיב ,כרמל אולפינים ושב"ח .עד חודש אוקטובר  2003הייתה בתוקף פקודת אמנות השמן האנגלו-איראניות
מ ,1938-שאפשרה להקים ולהפעיל בתי זיקוק במקומם הנוכחי .בפני הרשויות עלתה טענה כי על פי הפקודה,
חלק מהמשיבות אינן כלולות בתחום כל מועצה עירונית או רשות ,ולכן אינן חייבות להוציא רישיון עסק.
בהתאם לכך ,רק בשנת  2004נמסרו התנאים להוצאת רישיון העסק.

.79

הזיהום המצרפי ,הנוצר מסמיכותם הגאוגרפית של המפעלים זה לזה ,אינו זוכה להתייחסות ראויה ,אם
בכלל .חמור מכך ,המפעלים המזהמים אינם טורחים לבצע ניטור ודיגום מלא של הזיהום שהם גורמים,
ומנצלים את האסדרה והאכיפה הכושלות כדי להחצין על הציבור את הסיכונים הבריאותיים שהן יוצרות.
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.80

תאור הולם של המצב ,ביחס לפליטת עשן שחור מלפידי כרמל אולפינים ,ניתן למצוא בהכרעת הדין בת"פ
(שלום חיפה)  4128/04מדינת ישראל נ' בית זיקוק לנפט בע"מ (פורסם בנבו:)25.03.2007 ,
" תכלית קיומו של המשרד להגנת הסביבה הינה אחת ,להגן על הסביבה ובריאות הציבור ולאחרונה
אף דאג המשרד לשינוי שמו על מנת להדגיש את ייעודו .התכלית לא קויימה במקרה הנדון .משך שנים
המשרד להגנת הסביבה לא השכיל להפעיל את הסמכויות הייחודיות שניתנו בידיו על פי החוק למניעת
מפגעים ,התשכ"א -1961 -אלא היפוכו של דבר  -בהפעלת הסמכויות פעל המשרד בניגוד לנורמות
המ קובלות בתחום פעילותו ביחס לפיקוח על גורמי זיהום וקביעת סטנדרטים שידרשו לעמוד בהם.
כתוצאה ,העניק המשרד לכאו"ל הקלות בלתי מוסברות ובלתי מובנות שהקלו עמה אף מעבר לחובות
הקבועים בדרך כלל בחוק .אין צריך לומר כי היה בכך גם מתן הטבה כספית מופלגת למפעל כיוון
שאי-התקנת תקנים מחמירים ,ברורים וחד-משמעיים ,התיר לו להחצין את עלויות הסיכונים
הסביבתיים הכרוכים בפעילותו על כלל הציבור".

.81

בהליך זה הורשעו בז"ן ומנהלה ,מר ישר בן מרדכי ,בזיהום חזק ובלתי סביר .בערעור הורשעה גם כרמל
אולפינים  -ע״פ (מחוזי חי׳)  2308/07מדינת ישראל נ׳ כרמל אולפינים בע״מ (פורסם בנבו.)16.10.2007 ,

.82

ברחבי העולם ,עם העלייה בדו״חות וב מחקרים המעידים על הקשר בין זיהום האוויר לתחלואה במחלות
נשימתיות ,לב ,כלי דם וסוגי סרטן שונים ,הנהיגו מפעלים אמצעים להפחתה ניכרת ברמות זיהום האוויר.

.83

המשיבות לא נהגו כך .הן המשיכו בפעילות המזהמת ,תוך התעלמות מסימני האזהרה .מדו"ח משנת 2006
שהכין מכון מחקר בלגי ( )Vitoעבור איגוד הערים לאיכות סביבה חיפה ,עלה שבז"ן והחברות שבבעלותה
נמנעו מפעולות פשוטות ,ידועות ולא יקרות .למשל ,הן לא יישמו תכניות לאיתור דליפות לא מוקדיות
( )LDAR – Leak Detention and Repair Regimeשל חומרים אורגנים נדיפים ,הידועים כמסרטנים .הפעולות
היו אז ידועות ונהוגות בעולם מזה שנים (למשל ,בארצות הברית דרישה לנהוג כך הונהגה כבר במסגרת ה-
 Clean Air Actמשנת  .)1990הדו"ח מוסיף ומציין שמדובר בפעולה זולה יחסית וקלה למימוש:
“Implementing a LDAR campaign can reduce the VOC emissions by 475 ton at a total yearly cost
”of 95K$. A LDAR campaign can be started without long-term preparation at the refinery.

נספח W. Nijs et al., Haifa Refinery Analysis of the Best Available Techniques (BAT) for Air :13
Emissions, Study executed by order of Haifa District Association of Municipalities for the
)Environment (2006
.84

מחדלים אלה ואחרים מאפיינים את התנהלות המשיבות לאורך השנים .לא אחת הדבר הוביל לפתיחת
הליכים משפטיים .בהתחשב בפיקוח והאכיפה הרופפים מצד הרשויות ,רבים מהמחדלים לא נחשפו ,בין
היתר משום שחלק מהמשיבות התאמצו להסתיר את מחדליהן .גם היום ,למרות שיפור שחל בפיקוח
ובאכיפה ,לא כל המידע חשוף בפני הציבור .המשיבות אינן טורחות לספקו .עם זאת ,פעילות הרשויות בשנים
האחרונות מאפשרת להצביע על מחדלים של המשיבות  -חריגות מערכי הסביבה המותרים ,והפרת הוראות
כמו צווים אישיים וצווים לפינוי רעלים (כגון בוצה ,המהווה פסולת מסוכנת ופולטת לאוויר חומרים אורגנים
נדיפים) .המשיבות אף ביצעו באיחור פעולות להפחתת זיהום ,כשהטכנולוגיה והידע זמינים וזולים .כך ארע
ביחס לתכנית לאיתור דליפות לא מוקדיות  ,LDAR -צביעה של מיכלי אחסון ,איטום ועוד.

.85

להלן דוגמאות לחלק ממחדלי המשיבות והליכים שננקטו בשנים האחרונות .ביחס לחלק קטן מהמשיבות
מופיע מידע תמציתי .עם זאת ,כל המשיבות מוכרות כגורמים מזהמים באופן משמעותי והיקף הופעתן
בטבלה לא גורעת מאחריותן .אלה הדוגמאות:
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טבלה  - 3רשימת מחדלים והליכים משפטיים

המפעל

אלקון
(משיבה )1

ביטום
(משיבות )3-2

מחדלים והליכים משפטים



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,שביצועו החל רק בשנת .2009
איחור בהתקנת מתקן לספיגת גזים ואדים (סקרבר) כגיבוי למתקן החמצון התרמי המשובי
( .)RTO
 – 2009שימוע בגין מטרדי ריח וחריגות מערכי פליטה מרביים.
 – 2010צו פינוי רעלים בגין אי-פינוי בוצה.







פעולת נישוף הביטומן שפלטה מזהמים אורגניים נדיפים ,הופסקה רק בשנת .2013
איחור בשדרוג מערך קבלת הביטומן.
איחור בהסדרת מכלי ממסים תת קרקעיים של חומרים מזהמים שונים (כגון טולואן).
איחור בהפעלת מערך שאיבת אדים מתהליכי ייצור וניפוק והעברה לטיפול במבער אקולוגי.
איחור בהתאמת ערך הפליטה לארובה לסטנדרט האירופאי.



איחור בהתקנת מערכת מישוב אדים ( )VRU- Vapour Recovery Unitלאיסוף וטיפול
בפליטות בעת הטענת דלק במכליות כביש.
איחור בייעול הזרמת הגזים המופנים לשריפה בלפיד ,והגדלת השימוש החוזר בגזים
פחממניים ,כך שללפיד תופנה כמות הגזים המינימלית האפשרית.
איחור בביצוע תוכנית  LDARלגילוי ותיקון של דליפות.
איחור בהקמת מתקני חמצון תרמי ( )TO - Thermal Oxidizerלטיפול בפליטות של חומרים
אורגניים נדיפים וריח ממתקני הטיפול בשפכים.
 - 2009שימוע בגין הפרת צו אישי ,חריגות בערכי פליטה מירביים ואי-ביצוע תוכניות LDAR
לגילוי ותיקון של דליפות.
 - 2010צו פינוי רעלים בגין אי-פינוי בוצה .פינוי הבוצה הסתיים רק בשנת .2013
 -2010התראה בגין חריגה מערכי פליטה מירביים ביחס למספר חומרים.
 - 2011התראה בגין גרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר לפי חוק אוויר נקי ,הפרה של חוק
רישוי עסקים בשל חריגות מהוראות אישיות; הפרה של חוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
( 1993להלן :חוק החומרים המסוכנים); שימוע בשל אי-עמידה בדרישות המתייחסות לפליטה
מירבית של חומרים לאוויר ,ואי-השלמת התקנת מכלולים שנדרשו להתקין מכוח צווים
האישיים.
 – 2015הרשעה (יחד עם כרמל אולפינים וגדיב) בפליטת מזהמים בערכים החורגים מהמותר
על-פי הוראות אישיות; הרשעה בשל אי-התקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל לאחסון,
אי-קיום צו פינוי רעלים ואי-סילוק פסולת חומרים מסוכנים כדין (עבירות לפי חוק החומרים
המסוכנים); הוטל קנס בסכום של  600,000ש"ח .ת"פ (שלום חיפה)  17067-07-15מדינת
ישראל נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ (פורסם בנבו.)2.8.17 ,
 – 2017שימוע וצו מנהלי לפי סעיף  45לחוק אוויר נקי ,בעקבות  74חריגות מערכי סביבה ביחס
לפליטת בנזן.



 – 2009צו סילוק מפגעי ריח המצווה על המפעל לפעול לאיתור ,מיפוי ,וטיפול במקורות הריח
בשטח המפעל.
 – 2010שימוע בגין הימשכות מפגעי הריח.



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,וכן צביעה ואבזור (גגות צפים ,אטמים
משניים ,ועוד) .ההליך החל רק בשנים האחרונות.
 – 2009צו סילוק מפגעי ריח המצווה לאתר את מקומות הריח ,למפותם ולטפל בהם.
 – 2010שימוע בשל מפגעי הריח.









בז"ן
(משיבה )4









גדות תעשיות
(משיבה )5
גדות מסופים
(משיבות  7 ,6ו)8-
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מחדלים והליכים משפטים

המפעל



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,שביצועו החל רק בשנת .2009
איחור בייעול הזרמת הגזים המופנים לשריפה בלפיד והגדלת השימוש החוזר בגזים
פחמימנים ,כך שללפיד תופנה כמות הגזים מינימאלית.
איחור בכיסוי בריכת ההפרדה ) (APIבמערכת הטיפול בשפכים ,למניעת אידוי חומרים
אורגנים נדיפים לאוויר.
מחדל בצמצום פליטות לאוויר ממכלי האחסון ,בדרך של צביעה ואבזור בהתאם לדרישות
הטכנולוגיה המיטבית הזמינה (.)BAT
איחור בהתקנת מתקן להפחתת פליטות ממכלי הבנזן.
איחור בחיבור מכלים נוספים למתקני טיפול וכן בהפחתת פליטות מייצור פטאליק אנהידריד
באמצעות הקמת מתקן טיפול.
איחור בהתקנת מתקני הפחתת פליטות במסוף מילוי משאיות כביש.
 – 2009שימוע בגין הפרות של צו אישי וחריגות בערכי פליטה של חומרים ומתקנים ,ואי-ביצוע
תוכנית  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,העומדת בדרישת המשרד.
 – 2010התראה בגין חריגה מערכי פליטה מרביים ביחס לתחמוצות חנקן בדוד הקיטור ,ובגין
אחור בצביעת מכלי בנזן בצבע המחזיר את קרינת השמש.
 - 2011התראה לפי חוק אוויר נקי בגין חריגות מערכים שנקבעו בהוראות האישות (בנוגע
לפליטת תחמוצות חנקן מארובות תנור הקסילן ותנור הארומטיק ,תרכובות בנזן במסוף
הכימיקלים ,פחמן חד-חמצני במתקן הטולואן ובדוד הקיטור ועשן שחור).
 – 2015הרשעה (יחד עם בז"ן וכרמל אולפינים) בפליטת מזהמים בערכים החורגים מהמותר
על-פי הוראות אישיות; הרשעה בשל אי-התקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל לאחסון,
אי-קיום צו פינוי רעלים ואי-סילוק פסולת חומרים מסוכנים כדין (עבירות לפי חוק החמרים
המסוכנים); הוטל קנס בסכום של  450,000ש"ח .ת"פ (שלום חיפה)  17067-07-15מדינת
ישראל נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ (פורסם בנבו.)2.8.17 ,




מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,שביצועו החל רק בשנת .2009
איחור בצמצום פליטות ממכלי האחסון ,באמצעות צביעה ואבזור בהתאם לדרישות
הטכנולוגיה המיטבית הזמינה ) (BATבסטנדרטים אירופאים.
איחור בהפחתה של פליטות ממתקני פריקה וטעינה של מכלי אחסון ומארזים על ידי ניתוב
הפליטות דרך מתקנים לטיפול באוויר.
איחור בשדרוג מתקן לספיגת גזים ואדים (סקרבר) לפורמלדהיד ולמתקן מיחזור ממסים
ובשדרוג מתקן הפחם הפעיל.
איחור ביישום דרישות הפעלה מחמירות למתקן הלפיד בהתאם לסטנדרטים אירופאיים.
 – 2010שימוע בגין עיכוב בביצוע תוכנית  LDARלגילוי ותיקון דליפות מרכיבי ציוד.
 – 2014התראה ושימוע לפי חוק רישוי עסקים וחוק חומרים המסוכנים ,בין היתר בגין איחור
בהתקנת אמצעים לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים לאוויר.
 - 2015צו מנהלי למניעה או צמצום של זיהום אוויר ,בשל כשל מערכתי במתקן למניעת זיהום
אוויר.
 – 2015המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום בסכום של כ 1.8-מיליון ש"ח ,בגין ניסיון להסתיר
דליפת חומרים מסוכנים .הדליפה התגלתה בביקורת פתע.



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ובאבזור (גגות צפים ,אטמים משניים
ועוד) .ההליך החל רק בשנים האחרונות.
מחדל בצמצום פליטות לאוויר ממכלי האחסון ,באמצעות צביעה ואבזור בהתאם לדרישות
הטכנולוגיה המיטבית הזמינה ,בסטנדרטים אירופאים.
איחור בהתקנת מערכת מילוי תחתי לטעינת בנזין.
איחור בהקמת מערכת  VRUלטיפול בפליטות ממכליות כביש עם מערכת ניטור רציף וקביעת
תקן פליטה מחמיר של  20גרם/מק"ת.
 – 2009הרשעה וקנס בשל הפרת רישיון עסק ואיחור בהתקנת מערכת השבת אדים.

ד"ר מירון
(משיבה )12



איחור בהתקנת מתקן לספיגת גזים ואדים (סקרבר).

דשנים
(משיבה )13



מחדל באיחור של צביעה ואבזור להפחתת פליטות אמוניה ,שהחל רק בשנים האחרונות.






גדיב
(משיבה מס' )9










דור כימיקלים
(משיבה )10









דלק
(משיבה )11
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 – 2012עיצום כספי בסך  2.7מיליון ש"ח בעקבות אירוע גלישת סולר ,אי-עמידה בנהלים ,אי-
יישום הפקת לקחים.



 – 2015המשרד להגנת הסביבה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של כ 3.6-מיליון ש"ח ,בגין
פריקת אוניות בניגוד להוראות חוק אוויר נקי ,התעלמות מהוראות המשרד להגנת הסביבה,
גרימה למפגעי אבק וזיהום אוויר בזמן פריקת סחורות.
– 2016המשרד להגנת הסביבה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של כ 2.2-מיליון ש"ח ,בגין
הפרה ואי-קיום של הוראות לפי חוק אוויר נקי ,פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן
שעלול לגרום למפגעי אבק ,אי-התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק .כמו כן ,לא הוגשו
תוכניות דיגום ולא בוצעו דיגומים סביבתיים במהלך השנים .2013-2014
אי-התקנת מערכות שמספקות לאניות העוגנות חשמל לאניות בזמן העגינה ומונעות בכך זיהום
ממנועי המזוט.

נמלי ישראל
(משיבה )16



אי-התקנת מערכות שמספקות לאניות העוגנות חשמל לאניות בזמן העגינה ומונעות זיהום
ממנועי המזוט.

מספנות ישראל
(משיבה )17



אי-התקנת מערכות שמספקות לאניות העוגנות חשמל לאניות בזמן העגינה ,ומונעות זיהום
ממנועי המזוט.



בדיקות פתע שנערכו במפעלי המשיבה בחודש יוני  2006ובתאריכים  28.9.2006ו,18.10.2006 -
ונמצא בהן ,שהמפעל פלט לאוויר כמות גדולה מהמותר של חומרים מסוכנים.
 ,22.5.2010שריפה גדולה במתחם החברה המצוי באזור התעשיה הדרומי של עכו .כתוצאה
מהשריפה כיסה עשן סמיך את אזור הקריות ומפרץ עכו  -ת"צ (מחוזי חיפה) 3699-06-10
סלימאן נ' חד אסף תעשיות בע"מ (פורסם בנבו.)19.04.2011 ,



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות וצביעה ואבזור ,שהחל רק בשנים
האחרונות.
איחור בצמצום פליטות לאוויר ממכלי האחסון ,באמצעות צביעה ואבזור בהתאם לדרישות
הטכנולוגיה המיטבית הזמינה ,בסטנדרטים אירופאים.
איחור בהתקנת מערכת מילוי תחתי במסופי מילוי משאיות כביש.
איחור בהקמת מערכת  VRUלטיפול בפליטות ממכליות כביש וחיבורו למערכת ניטור רציף
וקביעת תקן פליטה מחמיר של  20גרם/מק"ת.
 – 2009החברה הורשעה בגין הפרת תנאי-רישיון העסק ואיחור בהתקנת מערכת השבת אדים
ונגזר עליה קנס.



 – 2018המשרד להגנת הסביבה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של כ 2.2-מיליון ( ₪שהופחת
מ 3.6 -מיליון ש"ח בין היתר לאור ההחלטה על הפסקת פעילות המפעל) ,לאחר שבדיקות פתע
בשנים  2015ו 2016 -גילו חריגות של מאות אחוזים מערכי הפליטה המותרים.
 -2018פתיחת חקירה פלילית בעקבות  7חריגות בדיגומים שערך המשרד להגנת הסביבה (מחוז
חיפה) בחודשים יוני  2016עד מרץ .2017

חברת החשמל
(משיבה )14

נמל חיפה
(משיבה )15





חד אסף
(משיבה )18





סונול
(משיבה )19





חיפה כימיקלים
(משיבה )20
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מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,שהחל רק בשנים האחרונות.
איחור בייעול הזרמת הגזים המופנים לשריפה בלפיד והגדלת השימוש החוזר בגזים
פחמימנים ,כך שללפיד תופנה כמות הגזים המינימאלית האפשרית.
איחור בהקמת מתקני חמצון תרמי משובי ()RTO – Regenerative Thermal Oxidizer
לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים.
 – 2007הרשעה (מחוזי חיפה) בגין אירועי גרימת זיהום אוויר בלתי סביר משנת  .2003במסגרת
ערעור לעליון הושג הסדר טיעון במסגרתו הורשעה החברה ונגזר עליה קנס.
 – 2008הפסקת הייצור של המתקן במאי ובעקבותיו שימוע ביולי ,עקב ריבוי אירועים של עשן
שחור מלפיד מונומרים.
 – 2009שימוע בשל אי-קיום הוראות צו ואירועי פליטת עשן.
 – 2011התראה בגין זיהום אוויר בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי ,חריגה מהוראות צו אישיות
ובכך הפרה של חוק רישוי עסקים והפרה של חוק החמרים המסוכנים ,תשנ"ג .1993-ב2015 -
הוגש כתב אישום בגין הפרות הוראות בצו אישי המתייחסות לתוצאות של בדיקות ארובה
משנת  ,2011חוסרים בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכלי אחסון ועיכוב במועד פינוי
בוצה שהצטברה בחצרי החברה.
הרשעה (יחד עם בז"ן וגדיב) בפליטת מזהמים בערכים החורגים מהמותר על-פי ההוראות
האישיות שניתנו ,שהיא עבירה על חוק אוויר נקי .בית המשפט הרשיע את בז"ן בנוסף גם באי-
התקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל לאחסון ובאי-קיום צו פינוי רעלים ואי-סילוק פסולת
חומרים מסוכנים כדין ,שהן עבירות על חוק החומרים המסוכנים .החברות הורשעו בעבירות
שיוחסו להן .הוטל קנס בסכום של  450,000ש"ח (לכל החברות יחד) .ת"פ (שלום חיפה) 17067-
 07-15מדינת ישראל נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ (פורסם בנבו.)2.8.17 ,
 – 2017הודעה של המשרד להגנת הסביבה כי בכוונתו להטיל על החברה עיצום כספי של כ2.1-
מיליון ש"ח בשל עבירות על היתר הפליטה בבקרת הלפיד; אי-העברת דיווחים ותחקירי
אירועים הקשורים להשבתת המתקן ואי-הגשת תוכניות מפורטות להתקנת מערכת בקרה
והתראה.

נמל מספנות
ישראל
(משיבה )22



אי-התקנת מערכות שמספקות לאניות העוגנות חשמל לאניות בזמן העגינה ומונעות בכך זיהום
ממנועי המזוט.

נשר
(משיבה )23



 1970זיהום אוויר שנפלט מבית החרושת נשר .בגץ  372/71המהנדס א' פראניו נ' שר הבריאות,
פד"י כו()1972( 809 )1



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,צביעה ואבזור ,שהחל רק בשנים
האחרונות.
איחור בצמצום פליטות לאוויר ממכלי האחסון ,באמצעות צביעה ואבזור בהתאם לדרישות
הטכנולוגיה המיטבית הזמינה ,בסטנדרטים אירופאים.
איחור בהתקנת מערכת מילוי תחתי במסופי מילוי משאיות כביש.
איחור בהקמת מערכת  VRUלטיפול בפליטות ממכליות כביש וחיבור למערכת ניטור רציף,
ואיחור ביישום בתקן פליטה ראוי של  20גרם/מק"ת.
 – 2009הרשעה בגין הפרת תנאי רישיון העסק ואיחור בהתקנת מערכת השבת אדים.




מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,שהחל רק בשנים האחרונות.
איחור בהקמת מתקני חמצון תרמי משובי (,)RTO – Regenerative Thermal Oxidizer
לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים ,כדי לעמוד
בסטנדרטים אירופאים.
מחדל בצמצום פליטות ממכלי אחסון באמצעות צביעה ואבזור בהתאם לדרישות הטכנולוגיה
המיטבית הזמינה ) ,(BATבסטנדרטים אירופאים.
איחור בהקמת מתקן טיהור שפכים ביולוגי שהפליטות ממנו מופנות ל– RTOהחדש.
 - 2012שימוע בגין חריגות מערכי פליטה ואי-עמידה בלוחות הזמנים להקמת מתקן לטיפול
בפליטות לאוויר.





כרמל אולפינים
(משיבה )21










פז נפט
(משיבה )24





פז שמנים
(משיבה )25
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פרוטרום
(משיבה )26

שב"ח
(משיבה )27

שמן תעשיות
(משיבה )28

תרו
(משיבה )29

תש"ן
(משיבה )30

מחדלים והליכים משפטים



איחור בהקמת מתקני חמצון תרמי משובי ( )RTOלטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים.
איחור ביישום פעולות להפחתת פליטות ממכלי אחסון ,ובחיבור מתקני ייצור נוספים למתקנים
להפחתת פליטות.
 – 2007שימוע בגין גרימת מפגעי ריח.
 – 2009שימוע בגין עיכוב בביצוע דרישות שעוגנו בצו שיפוטי וגרימת מפגעי ריח.
 – 2009הרשעה וצו שיפוטי בשל גרימת מפגעי ריח והפרה של תנאי רישיון העסק.



איחור ביישום פעולות להפחתת פליטות ממכלי אחסון ובחיבור מתקני ייצור נוספים למתקנים
להפחתת פליטות .הפעולות יושמו באיחור רב (והפחיתו כ 90%-מהפליטה).






איחור בהקמת מתקן שפכים מכוסה ,שאוב ומטופל.
איחור בהתקנת מערכת לטיפול בריח המבוססת על פילטר ביולוגי.
איחור בביצוע פעולות להפחתת פליטות ממקורות לא-מוקדיים.
 – 2010צו לסילוק מפגעים על פי חוק למניעת מפגעים ,בעקבות תלונות ריח רבות ופליטה לא
מכוונת של כ 500-טון הקסן לאוויר בשנה .לאחר שהחברה לא עמדה בלוחות הזמנים ,נפתח
תיק חקירה ונערך שימוע בגין אי-עמידה בצו אישי.
 - 2014כתב אישום בגין עבירות אלה.
 – 2018הרשעת שמן תעשיות ושני מנהלים והטלת קנס של  460אלף ש"ח .הנאשמים הודו
באשמה ,ואף הודו כי "נזקים פוטנציאליים בריאותיים קשים עלולים להיגרם למי שנחשף
למפגעים שתוארו בכתב האישום" -ע"פ (מחוזי חי')  10261-08-17מדינת ישראל נ' שמן
תעשיות בע"מ (פורסם בנבו ;)10.1.18 ,עפ"ג (מחוזי חי')  66804-03-18מדינת ישראל נ' פרנפס
(פורסם בנבו.)28.6.18 ,



איחור ביישום פעולות להפחתת פליטות ממכלי אחסון ובחיבור מתקני ייצור נוספים למתקנים
להפחתת פליטות.
 – 2009שימוע בגין הימשכות החריגה מערכי פליטה מרביים בארובות .בעקבות השימוע בוצעו
צעדים להפחתת הפליטות.



מחדל ביישום הליך  LDARלגילוי ותיקון של דליפות ,צביעה ואבזור ,שהחל רק בשנים
האחרונות.
הטמנה של בוצות שמקורן בתחתית מיכלי הנפט .בשנת  2011פינתה תש"ן כ 3000-טון בוצה
מזוהמת בדלק ,במתחם נותרו עוד אלפי טון.
 – 2012התראה לפי חוק רישוי עסקים על חריגה בישום הוראות רישיון העסק.













מקורות :דו"ח תמונת מצב פליטות ואיכות אוויר במפרץ חיפה והסביבה ,חודש יוני ( 2017נספח  ;)9דו"ח של מרכז המחקר
והמידע של הכנסת "סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית 'מתחם בז"ן' ותכנית 'קרקעות הצפון'" ,יולי ( 2014נספח
 ;)20דו״ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת "נתונים בדבר חריגות מתקני פליטה של מזהמים לאוויר במפעלי קבוצת בז"ן-
מפרץ חיפה" ,מיום  15במאי ( 2018נספח  ;)23דו"ח שהוכן עבור המבקשת על ידי אבי מושל "היבטי זיהום אוויר מנמל חיפה".

נספח  :14מכתב המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה מיום  22בפברואר .2014
נספח  :15אסמכתאות ומסמכים המתעדים את מחדלי המשיבות וההליכים המשפטיים.
.86

בבדיקה שערך המשרד להגנת הסביבה בחודשים יוני וספטמבר  ,2007התגלו הממצאים החמורים הבאים:
" הממצאים (לגבי אותם חומרים שיש להם תקן או ערך ייחוס) מצביעים על חריגות מערכי ייחוס
או מתקנים שנתיים ויממתיים באבק מרחף ,במימן כלורי ,בנזן (מסרטן) ,כלורופורם (חשוד
כמסרטן) ,פורמאלדהיד (חשוד כמסרטן)."...

נספח  :16דו"ח אפיון איכות האוויר במפרץ חיפה  -יוני וספטמבר .2007
.87

בהמשך לבדיקה זו נערכו סקרים גם בעונות החורף והאביב של שנת  ,2008כדי לאפיין שנה שלמה .הממצאים
שבו והציגו תמונה קשה.

נספח  :17דו"ח אפיון איכות האוויר במפרץ חיפה – פברואר ואפריל-מאי .2008
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המבקשת תוסיף ותטען כי ,לאור ריבוי המפעלים הקיימים במפרץ חיפה והזיהום המצרפי שהם גורמים,
מלבד החובה להפחית את הזיהום ,היה על המשיבות להקים את מתקניהן באזורים אחרים ,או להעתיק את
פעילותן לאזורים כאלה .כמו כן אסור היה למשיבות להרחיב את פעילותן באזור זה.

ד .המפעלים המשיכו לזהם בעשור האחרון ,גם לאחר שגברו מאמצי הפיקוח והאכיפה
.89

לאור המצב שתואר בחלק הקודם ,המשרד להגנת הסביבה החליט ליישם ,החל מחודש פברואר  ,2008תכנית
להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה .חוק אוויר נקי וחוק המפל״ס שחוקקו סמוך לכך ,העניקו למאסדר
כלים נוספים לשמירה על איכות האוויר בישראל.

.90

מכוח חוקים אלה אמנם ניתן מידע נוסף על פעילות המשיבות ,אך גם בהם אין די כדי למנוע מהמשיבות
להמשיך ולזהם .כך למשל ,חובת הדיווח הקבועה בחוק המפל״ס מבוססת על שיטת חישוב מיטבית,
המוגדרת באופן הבא (סעיף  6לחוק):
"שיטת חישוב המביאה למידע מדויק ככל הניתן ,בהתבסס על נתונים הזמינים באורח סביר למפעל
המדווח; לעניין זה' ,שיטת חישוב'  -לרבות חישובים ,דיגום ,שקילה ,ניטור ,מדידה ,מדידה לא ישירה,
מקדמי פליטה ,הערכות הנדסיות ,או כל שיטה אחרת המשמשת לשם קביעת נתונים ."...

.91

בכך המחוקק ביקש להקל עם המפעלים המחויבים בדיווח למפל״ס .הנתונים המתפרסמים מציגים תמונה
שאינה מדויקת .המדווח אינו נדרש להתקין אמצעים מיוחדים .הוא רשאי להסתפק ,בדיווח המבוסס על
חישוב והערכה ,ולא על מדידה בפועל.

.92

עיון בדיווחי המפעלים למפל״ס מצביע על כך שהמשיבות מודות כי הן פולטות מזהמים ,שזוהו כגורמים
לסרטן ריאה ו( NHL-כדוגמת בנזן ו .)PM2.5-כאמור ,מידע זה נערך על ידי המשיבות על בסיס הערכות
ואמדנים .מצב הדברים האמיתי חמור הרבה יותר.

נספח  :18ריכוז דיווחי המפעלים למפל״ס בשנים  ,2017-2012ביחס לחומרים המזוהים כגורמים או כחשודים
כגורמים לסרטן ריאות או .NHL
.93

לצד דיווח המפל"ס ,איגוד הערים והמשרד להגנת הסביבה מפעילים כיום תחנות קבועות ותחנות ניידות,
לניטור הזיהום .התחנות מעבירות את הנתונים הנמדדים באופן רציף למרכז הבקרה של משרדי האיגוד.

.94

במשך שנים רבות נבדקו במערכות הניטור מספר מצומצם בלבד של שישה מזהמים שכיחים ,שנהוג לנטר
בעולם ,המכונים מזהמי קריטריון ( - )criteria air pollutantsעופרת ,אוזון ,חלקיקים ,תחמוצת חנקן (,)NOx
תחמוצת גופרית ) )SOxופחמן חד-חמצני ( .)COמערכות הניטור לא עקבו אחר כלל החומרים המסרטנים,
וחלקם גם כיום לא כולם מנוטרים ונדגמים .בכלל זה ,לא נוטרו ונדגמו חומרים אורגניים נדיפים (בנזן,
דיאוקסנים ופורנים ,פורמאלדהיד ,טטראכלורואתילין וטריכלורואתילן ,בוטדיאן  ,)1,3ארסן ,בריליום,
ניקל ,וכרום  .6כל החומרים האלה ידועים כגורמים לסרטן (ראו חוות דעת טוקסיקולוגית ,עמודים .)18-13

.95

דו"ח של המבקשת בשיתוף הקואליציה לבריאות הציבור ,שעוסק בנתונים שפורסמו בשנת  ,2014קובע כך:
" באזור חיפה לא מנוטרים כיום ,לא בתחנות הניטור הרציף ולא בשיטות ניטור אחרות ,חומרים
מסוכנים רבים...מדובר בחומרים שמקובל לנטר בתחנות הניטור בעולם ,בין אם בניטור רציף יומי או
ניטור תקופתי קבוע אחר."...

נספח  :19דו"ח המבקשת בשיתוף הקואליציה לבריאות הציבור משנת .2014
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במחקר שנערך במרכז המחקר והמידע של הכנסת ,דווח כי המנכ"ל והסמנכ"לית של איגוד הערים מודים,
כי הוא אינו מנטר את כל המזהמים שעליו לנטר .עוד נאמר כי לא אחת האיגוד אינו עורך את כמות הבדיקות
הנדרשת ,כדי לאפשר עריכת ממוצע שנתי ארצי כנדרש ,בין היתר מסיבות תקציביות .כך נאמר -
"על-פי עמדת מנכ"ל איגוד ערים ,ד"ר עופר דרסלר ,האיגוד זקוק לתוספת תקציבית של כמיליון
שקלים בשנה על-מנת לנטר כ 8-חומרים נוספים אשר ייתכן וריכוזם עולה על הרצוי ועל המותר על-
פי חוק .עוד הוא מציין כי במידה וחריגות כאלו אכן קיימות (במיוחד חריגות במתכות כבדות בתוך
חלקיקים נשימים) ,הן יכולות להשפיע על רמת התחלואה באזור ,ולספק הסבר אפשרי לעודף
התחלואה המצוי בנפת חיפה.
לדברי גב' בלה בן -דוד ,סמנכ"ל איגוד ערים מפרץ חיפה ,אין כיום מחסור במספר תחנות הניטור
ברחבי מפרץ חיפה .אולם ,היא מוסיפה כי עמדת איגוד ערים מפרץ חיפה היא שיש לתגבר את הניטור
(הלא רציף) של מתכות כבדות בחומר החלקיקי הנשים ,מ 15-יממות לשנה ליותר מ 26-יממות (אחת
לשבועיים לפחות) כדי לאפשר עריכת ממוצע שנתי  ...בדומה לכך ,על-מנת לבדוק את עמידתם של
חומרים אורגניים (דיכלורואתן ,די-כלורומתן ,טטרהכלורואתילן ,טריכלורואתילן ,פורמלדהיד) להם
נקבעו לרוב ,ערכי סביבה שנתיים ,יש לבצע בדיקות לא רציפות בתכיפות גבוהה של אחת לשבוע עד
אחת לשבועיים ,וזאת על מנת לערוך ממוצע שנתי" (ההדגשה במקור).

נספח  :20שירי ספקטור בן-ארי "סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית 'מתחם בז"ן' ותכנית 'קרקעות
הצפון'" מרכז המחקר והמידע של הכנסת יולי .2014
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בעוד שמזהמי הקריטריון מנוטרים שנים רבות ,רק בשנים האחרונות החלו הרשויות לבצע דגימה של
מזהמים אחרים ,שחלקם ידועים כמסרטנים ודאיים .מזהמים אלה כוללים בנזן ,אתיל בנזן ,טולואן וקסילן.
קבוצה זו מכונה  .BTEXהאנאליזה של דגימות אלה מבוצעת במעבדות מחוץ לישראל.

נספח  :21תיאור מערך הניטור של איגוד הערים ב 2016 -הכולל את רשימת המזהמים הנמדדים בכל אחת
מהתחנות.
.98

על אף העובדה שמזהמי ה BTEX-ידועים כמסרטנים ודאיים ,הדגימה שלהם מבוצעת רק בארבע תחנות.
יתרה מכך ,בשנים האחרונות התגלו בעיות רבות הנוגעות לניתוח המידע שנדגם בדגימות ה ,BTEX-ואשר
עולה מהן כי הזיהום חמור עוד הרבה יותר מכפי שמתועד .כך למשל ,נמצא כי נתונים שנמדדו במשך שנה
וחצי בתחנת הניטור של קריית חיים ,הסמוכה למיכלי הדלק של תש"ן" ,היו אמורים להיות גבוהים פי ,"5
כך לפי דברי הממונה על מערך הניטור הארצי.

נספח  :22ההודעה מטעם הממונה על מערך הניטור הארצי.
.99

מכל אלה עולה תמונה קשה .רבים מהמפעלים פולטים לאוויר כמות עצומה של מזהמים מקבוצת ה,BTEX-
הידועים כמסרטנים ודאיים .בסקרים שנערכו בשנת  2007בנפת חיפה ,חומרים אלה נמצאו בכמות חריגה.
גם בבדיקות שנערכו לאחרונה נמדדו חריגות מערכי הסביבה הקבועים לבנזן ,המהווים כאמור זיהום אוויר
חזק או בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי.

 .100כך למשל ,בדו״ח של מרכז המחקר של הכנסת מיום  15במאי  ,2018נאמר כך:
"..מסוף שנת  2016ובמהלך שנת  2017נמדדו חריגות מערכי הסביבה של המזהם בנזן סביב המתחם.
על פי המשרד ,מפעל מתחם בז״ן הם המקור המשמעותי ביותר באזור לפליטת המזהם
בנזן...מהנתונים עולה כי במהלך שנת  2017נמדדו  74חריגות מערכי הסביבה בבנזן ,שהן כרבע מכלל
הדיגומים הסביבתיים של בנזן בתחנות הדגימה באזור מפעלי בז״ן( ".עמ׳ )14
נספח  :23דו״ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  15במאי .2018
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 .101גם בימים אלה המשיבות ממשיכות לזהם .בשנת  2018נמדדו  23חריגות מערכי סביבה במדידות סמוך למפעל
בז"ן .עולה מכך כי בז"ן ממשיכה להפר את חוק אוויר נקי באופן חמור .ביום  18במרץ  2019המשרד להגנת
הסביבה נאלץ להוציא לבז"ן וגדיב צו נוסף לצמצום זיהום האוויר (ראו נספח  9לבקשה זו).
 .102גם ( PM2.5חלקיקים בגודל של עד  2.5מיקרון) עדיין אינם נמדדים כדבעי ,למרות שחומר זה גורם בוודאות
לסרטן .מזהם זה נבדק רק משנת  ,2001ותחילה רק בתחנה אחת .חלקיקים זעירים אלה סופחים מזהמים
הנמצאים בחלל האוויר ונושאים אותם לתוך הרקמות העדינות שבריאות האדם ,תוך גרימת נזק בריאותי
ניכר .על מנת לעמוד על החומרים שנספחו לחלקיקים ,אין די במדידת הימצאותם בחלל האוויר ,אלא יש
לערוך ניתוח כימי של הרכב החלקיקים .ניתוח זה לא נעשה[ .פרק  3לחוות הדעת בנושא זיהום אוויר]
 .103מהמכלול עולה כי מערך ניטור ודיגום האוויר אשר במפרץ חיפה לא מספק תמונה מדויקת ביחס לנוכחות
חומרים מזהמים באוויר .כך ,במרבית התקופה הרלוונטית נבדקו רק מזהמי קריטריון ,ולא נבדקו מזהמי
 BTEXהמסווגים כמסרטנים ודאיים .כשהחלו לדגום מזהמי  BTEXהדיגום בוצע רק בתחנות ספורות .גם
בתחנות בהן בוצע דיגום של  ,BTEXלא אחת נפלו תקלות בבדיקה .גם  PM2.5לא נוטר במרבית התקופה
הרלוונטית .עד היום לא נבחן ההרכב הכימי של חלקיקי  .PM2.5חומרים מזהמים נוספים ,שמקובל לנטר
בעולם ,עדיין אינם מנוטרים .בנוסף ,המפל"ס ,המדווח ע"י המפעלים ,מציג אומדן בלתי מדויק.
 .104מהאמור לעיל עולה כי עדיין לא ניתנת תמונה מדויקת ביחס לנוכחות חומרים מזהמים באוויר .המשיבות
ממשיכות לפלוט את החומרים בכמויות מסוכנות ,לגרום לתחלואה קשה ,ולא לספק את המידע.
ה .סיכום חלק זה – המשיבות פולטות לאוויר מזהמים אשר גורמים לתחלואה
 .105המשיבות פלטו לאורך שנים רבות חומרים מזהמים במפרץ חיפה .משך שנים רבות הן ניצלו אסדרה ואכיפה
חלקיות ביותר ,כדי להמשיך לזהם ,כמעט באין מפריע .הציבור משלם את המחיר .בנפת חיפה קיימת
תחלואה עודפת במחלות סרטן ריאה ו ,NHL-ומחלות נוספות.
 .106המשיבות שולטות בעוצמת הזיהום .הן בחרו לפעול במפרץ חיפה ,בסמיכות למפעלים מזהמים אחרים
ולשכונות מגורים ,ובאזור בעל טופוגרפיה ייחודית ,שמחמירה את נזקי הזיהום .המשיבות מכירות את
החומרים שהן פולטות והיקפי הפליטה .עומדת להן האפשרות להשיג את כל המידע בדבר פליטת המזהמים.
למרבה הצער ,הן לא נקטו צעדים ,הנדרשים כדי למנוע פגיעה קשה בבריאות הציבור.
 .107המידע החלקי שנאסף ממאמצי הניטור בשנים האחרונות מאפשר להצביע על סוגי החומרים הנמצאים
באוויר כתוצאה מפעילות המשיבות ,ועל מגמות זיהום האוויר .בהתאם ,ניתן להצביע על כך שהמשיבות
פולטות מזהמים הגורמים לסרטן ריאה ו.NHL-
חלק רביעי  -חוות דעת מומחים
 .108על מנת לעמוד על עודף התחלואה ,וגרימתו על ידי המשיבות ,נדרשות מספר חוות דעת .אלה ניתנו על ידי
מומחים בעלי שם ,המוכרים היטב בקהילה המדעית .חוות הדעת עוסקות בתחומים שונים ,ויחד מרכיבות
תמונה מקצועית מלאה ,כנדרש כדי לבסס את בקשת האישור ,והרבה למעלה מכך.
 .109אלה עיקרי חוות הדעת –
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א.

חוות דעת בנושא זיהום אוויר  -ד"ר אייבן וינס הוא מומחה בתחום זיהום אוויר ,בעל תואר שלישי
במדעי הבעירה ושליטה בזיהום .ד"ר וינס מתאר את תהליך היווצרות זיהום האוויר בנפת חיפה ,תוך
סקירת מקורות הפליטה ,התנאים המטאורולוגיים והטופוגרפיים המאפיינים אזור זה ,וטיב
המזהמים .חוות הדעת מתייחסת לרמת המזהמים העיקריים הקיימים במפרץ במשך עשרות שנים
(חלקיקים נשימתיים עדינים; חומרים נדיפים אורגניים כגון בנזן; תחמוצת חנקן; תחמוצת גופרית
ואוזון) ,וקובעת כי רמת הזיהום גבוהה במיוחד ,ורוב הזיהום נבע ונובע מהתעשייה הפטרוכימית,
תחנות הכוח והנמלים .ד"ר וינס עומד על כך שתושבי המפרץ נחשפו לזיהום שבא ממקורות אלה,
ומראה כי מפעלי התעשיה לא עשו שימוש באמצעים סבירים על מנת להפחית את הזיהום מאז שנות
השמונים של המאה הקודמת .ציטוט מסכם מאייבן.
"In my opinion, inadequately controlled atmospheric emissions from the concentration of
heavy industry in Haifa Bay have been exposing the public in multiple locations, including
(but not restricted to) residential areas adjacent to the industrial zone, to severe pollution
episodes, whose frequency and severity were much greater in previous decades. Pollution
from fugitive emissions and other diffuse sources at low elevation, as well as from elevated
point sources, has been aggravated by local weather patterns and topography, as well as by
the shore side location of the industrial zone".

ב.

חוות דעת טוקסיקולוגית– פרופסור יונה אמיתי הוא פרופסור חבר ברפואת ילדים באוניברסיטה
העברית בירושלים ,מומחה מוביל בטוקסיקולוגיה ,בריאות הציבור ופרמקולוגיה קלינית .פרופסור
אמיתי כיהן כנשיא החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה ,וכנציג משרד הבריאות בוועדה הבינלאומית
לבטיחות חומרים כימיים ,הפועלת תחת ארגון הבריאות העולמי .חוות הדעת מבוססת על סקירה
טוקסיקולוגית מעמיקה של החומרים המסוכנים שנפלטים לאוויר ,כתוצאה מפעולות המשיבות.
פרופסור אמיתי מתייחס לחומרים הנפלטים (בנזן ,דיאוקסנים ופורנים ,חומר חלקיקי עדין מרחף,
פחמימים ,פורמלדהיד ,תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית) ,ומפנה למחקר הטוקסיקולוגי המזהה
אותם כמסרטנים .הוא אף מתאר את דרכי החשיפה לחומרים וההשפעות הבריאותיות שלהם ,לרבות
גרימת סרטן ריאה ו .NHL-נוסף על כך ,חוות הדעת מתייחסת לקשר סיבתי בין חשיפה ותחלואה,
כולל תצורת חשיפה ,דרך החשיפה והמתאר שלה ,ומיישמת את הנחיות היל התומכות בקשר הסיבתי.
למשל ,פרופסור אמיתי עומד על כך שכל החומרים חודרים לגוף האדם דרך הנשימה ,בתנאים
המאפשרים תחלואה בסרטן .בהתחשב בנתונים אפידמיולוגיים שמעידים על תחלואה עודפת מסרטן
במפרץ חיפה ,פרופסור אמיתי קובע כי "מתקיים הקשר הסיבתי הפוטנציאלי בין החומרים
הנפלטים על ידי המפעלים ,התעשיות והנמלים הפועלים או פעלו באזור מפרץ חיפה לבין התחלואה
העודפת במחלות סרטן ריאה ו NHL -בנפת חיפה".

ג.

חוות דעת בנושא סרטן ריאה  -פרופסור גבריאל איזביצקי הוא מנהל המכון למחלות ריאה בבית
החולים שערי צדק ופרופסור קליני בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית .פרופסור איזביצקי
השתתף בקבוצה בינלאומית שחקרה מחלות ריאתיות שנבעו מפיגוע מגדלי התאומים .חוות דעתו
מתייחסת לסרטן ריאות ,ולהשפעה של חומרים מזהמים סביבתיים על גרימת המחלה .הוא סוקר את
הספרות המדעית הקובעת קשר בין זיהום אוויר ומחלות ריאתיות ,מתייחס לזיהום האוויר החריג
בנפת חיפה ,וקובע "ללא צל של ספק כי לזיהום האוויר המשמעותי במפרץ חיפה יש תרומה ניכרת
לתחלואה העודפת במחלות ריאתיות אצל מבוגרים וילדים ולסרטן ריאה באזור".
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ד.

חוות דעת בנושא  - NHLפרופסור אלדד דן הוא פרופסור קליני בפקולטה לרפואה של הטכניון ,בעל
התמחות בהמטולוגיה ואונקולוגיה ,מנהל בנק הדם ורופא בכיר במכון ההמטולוגי בבית חולים
רמב"ם .הוא מתאר כיצד זיהום סביבתי מגביר תחלואה ב ,NHL-בהתבסס על מחקרים ,תוך
התייחסות ספציפית לבנזן .חוות הדעת מסבירה את הרגישות של תאי מערכת החיסון לחומרים
מסרטנים .פרופסור דן מסכם " -לאור הנתונים לתחלואה מוגברת ברורה באזור חיפה והידיעה על
חשיפה מוגברת למזהמים הנפלטים מהתעשייה ושאותם התושבים נושמים ,אין מנוס אלא להסיק
על פי הידע הקיים שקיים קשר בין הזיהום והתחלואה".

ה.

חוות דעת אפידמיולוגית  -פרופסור מיכה ברחנא הוא פרופסור חבר בבית הספר לבריאות הציבור
באוניברסיטת חיפה ,מרצה בתחום אפידמיולוגיה של סרטן ואפידמיולוגיה סביבתית ,וכן חבר במספר
ועדות הדנות בהשפעות בריאותיות של זיהום סביבתי .פרופסור ברחנא שימש במשך  16שנים כרשם
הסרטן הלאומי במשרד הבריאות .חוות דעתו מבססת את התשתית המדעית להוכחת קשר סיבתי
פוטנציאלי בין זיהום אוויר ותחלואה בסרטן ,כולל הסבר של תופעת התפתחות הסרטן עקב חשיפה
לחומרים מסרטנים סביבתיים ,שיטות המחקר והניתוחים הסטטיסטיים בתחום האפידמיולוגיה,
ויישום הנחיות היל והוראות רלוונטיות אחרות שנובעות מפסיקת בית משפט העליון בענייני עוולות
המוניות .פרופסור ברחנא בחן את הנתונים האפידמיולוגיים הנוגעים לתחלואה ותמותה מסרטן בנפת
חיפה .הוא שלל הסברים חילופיים לתחלואה ,למשל ,עישון ותחבורה .פרופ' ברחנא מגיע למסקנה כי
"...עולה באופן מובהק כי קיים קשר סיבתי בין זיהום האוויר שמקורו בתעשייה במפרץ חיפה ,לבין
עודף התחלואה במחלות סרטן הריאה ו NHL -בקרב התושבים באזור חיפה".

 .110צירוף חוות הדעת מציג תמונה מלאה בדבר התוצאות הקשות של פעילות המשיבות.
חלק חמישי – לחברי הקבוצה עילות תביעה מצוינות
א .כללי
 .111הקבוצה שמבוקש לייצג בתביעה ,כוללת כל אדם ששהה בנפת חיפה (כהגדרתה המנהלית במשרד הפנים)
מעל שנתיים במהלך חייו ,והתגלתה אצלו מחלת סרטן ריאה או  ,NHLוהמחלה התגלתה בתקופה שמתחילה
שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור ותסתיים במועד הגשת התביעה לאחר אישורה .לעניין זה "שהות"
משמעה – שהות בשל מקום מגורים או מקום עיסוק או מקום לימודים .ביחס למי שעונה על הגדרה זו אך
נפטר – יבואו במקומו כחברי הקבוצה יורשיו .חברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגין המחלה.
 .112לפי פקודת הנזיקין ,כדי לזכות אדם בפיצוי ,נדרש להראות אשם בגרימת הנזק .אשם מוגדר בסעיף  64כך -
"מעשהו או מחדלו של אדם ,שהם עוולה לפי פקודה זו ,או שהם עוולה כשיש בצדם נזק ,או שהם התרשלות
שהזיקה לעצמו ,ורואים אדם כמי שגרם לנזק באשמו ,אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק  ."...על
כן ,יש להראות כי פעולת המשיבות היא עוולה לפי הפקודה ,או עוולה כשיש בצידה נזק.
 .113המשיבות נהגו באופן עוולתי .הן התרשלו ,ונושאות באחריות לכך ,לפי סעיפים  36-35לפקודת הנזיקין.
התנהגותן מהווה גם מטרד ליחיד ,בהתאם לסעיף  44לפקודת הנזיקין וסעיף  13לחוק למניעת מפגעים .כמו
כן ,המשיבות הפרו חובה חקוקה ,לפי סעיף  63לפקודת הנזיקין .לבסוף ,לחברי הקבוצה עילת תביעה מצוינת
גם מכוח הפרת חוק אוויר נקי וחוקים סביבתיים נוספים.
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ב .עוולת הרשלנות
 .114סעיפים  36-35לפקודת הנזיקין מורים כך –
" .35עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות ,או לא עשה מעשה שאדם
סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות ,או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות ,או לא נקט מידת
זהירות ,שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי
זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר ,שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג
כפי שנהג ,הרי זו רשלנות ,והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
 .36החובה האמורה בסעיף  35מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס ,כל אימת שאדם סביר צריך
היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או
ממחדל המפורשים באותו סעיף".
 .115כדי לבסס עילה לפי עוולת הרשלנות ,יש להראות כי חלה על המזיק חובת זהירות כלפי הניזוק; החובה
הופרה בהתרשלות של המזיק כלפי הניזוק; הניזוק סובל מנזק; וקיים קשר סיבתי בין ההתרשלות והנזק.
בענייננו ,כל יסודות העוולה מתקיימים.
 .116בקשר לחובת הזהירות ,בע"א  3521/11וגנר נ' עבדי ,פסקה  9לחוות הדעת של השופט הנדל (פורסם בנבו,
( )22.6.2014להלן :ענין וגנר ) ,בית המשפט העליון קבע כי "במקרים המשתייכים לליבת דיני הנזיקין – אלו
המקרים של חובת הזהירות המוכרת – ממילא הוכרה חובה מושגית ולכן אין צורך להתעכב על דיון ארוך
ברכיב זה .הניסיון מלמד שברוב המכריע של המקרים הללו אין כל בעיה בקביעת החובה גם ברמה
הקונקרטית .לכן אין טעם להתעכב עליה .די להציג בהתחלה את השאלה הכללית ברמת הפשטה קונקרטית
בהתאם לנסיבות התיק".
 .117ענייננו שייך לליבה של דיני הנזיקין .החובה עולה באופן ישיר מסעיף  36לפקודת הנזיקין .המשיבות יצרו
זיהום ,שסיכן את בריאות הציבור .המשיבות יכלו לצפות ,ולאור המידע ביחס לזיהום ולעודף התחלואה
בנפת חיפה – אף צפו בפועל ,כי הזיהום פוגע בבריאות הציבור .ואכן ,בת"צ (מחוזי תל-אביב) 44000-06-12
חדאד נ' אסם השקעות בע"מ ,פסקה ( 6פורסם בנבו ,)13.11.2014 ,נקבע כי " ...מפעיל מתקן הגורם למפגע
ריח ולזיהום האוויר חב חובת זהירות ,הן מושגית הן קונקרטית ,כלפי כל מי שנמצא בקרבתו".
 .118זהו גם הדין בארצות הברית .בעניין )Test Drilling Serv. Co. v. Hanor Co., 322 F. Supp 2d 957, 964 (2003

בית המשפט הפדרלי של מחוז אילינוי קבע כי על מפעלים אשר יוצרים סיכון לזיהום מים ,מוטלת חובת
זהירות כלפי תושבים החיים בסמיכות .בית המשפט התייחס בדבריו לעקרון כללי ,לפיו -
"… [F]acility owner owes a duty of ordinary care to control waste at its facility, and to
allow waste to escape the facility only in a manner which will not damage other property
"or the environment.

 .119בחינה של הנסיבות הקונקרטיות מעלה אף היא חובת זהירות המוטלת על המשיבות .חובת הזהירות קמה
כשקיימת צפיות טכנית ונורמטיבית .צפיות טכנית ,משמעה שהמזיק יכול לצפות את אירוע הנזק ,את הניזוק
ואת הנזק שנגרם לניזוק .ראו ענין וגנר ,פסקה  9לחוות הדעת של השופט הנדל; ע"א  4486/11פלוני נ' פלוני,
פסקה  10לחוות הדעת של השופט עמית (פורסם בנבו ;)15.07.2013 ,ואריאל פורת נזיקין א ( )2013( 149להלן:
פורת נזיקין).
 .120במקרה זה ברור כי קיימת צפיות טכנית – המשיבות ידעו כי החומרים שהן פולטות עלולים לגרום לתחלואה
באופן כללי ,ולמחלות הסרטן בפרט .חברי הקבוצה הם ניזוקים צפויים – הם שוהים בנפת חיפה .היה צפוי
וידוע כי הם ייחשפו לחומרים המזהמים .לכל הפחות ,המשיבות היו צריכות לחשוד באפשרות שהמזהמים
שהם פולטים גורמים תחלואה ,ולבחון זאת לעומק.
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 .121צפיות נורמטיבית קיימת כל אימת שיש צפיות טכנית ,אלא אם שיקולי מדיניות שוללים חובה זו .ראו ע"א
 145/80ועקנין נ' המועצה המקומית בית השמש ,פ"ד לז(( )1982( 123 ,113 )1להלן :עניין ועקנין); ע"א
 243/83עיריית ירושלים נ' גורדון ,פ"ד ל"ט( ;)1985( 131 ,113 )1פורת נזיקין ,בעמ'  .162-155במקרה זה לא
ניתן להעלות על הדעת שיקולי מדיניות משפטית ,שישללו את חובת הזהירות .המלומד אריאל פורת מונה
ארבעה שיקולי מדיניות שהוכרו בפסיקה כבסיס לשלילת חובת זהירות .ראו אריאל פורת נזיקין כרך א 162-
 ;)2013( 154וכן ישראל גלעד גבולות האחריות כרך א ( )2012( 671-645להלן :גלעד גבולות האחריות) .מדובר
במקרים שבהם להטלת אחריות תהא השפעה שלילית על פעילות ושיקולים מנהליים .אלה מצבים הנמצאים
בפריפריה הרחוקה של דיני הנזיקין ,כגון כשנגרם נזק כלכלי טהור ,נזק נפשי טהור ,במקרי מחדל טהור וכן
ביחס לאחריות לניזוקים עקיפים .נזק גוף הנגרם על ידי גורם מזהם נמצא בליבת דיני הנזיקין .במקרים אלה
אין להגביל את האחריות .שיקולי מדיניות רק תומכים בכך.
 .122על כן ,קיימת במקרה זה צפיות טכנית ונורמטיבית .המשיבות נושאות בחובת זהירות כלפי חברי הקבוצה.
 .123יסוד ההתרשלות מתקיים ,בבירור .די בכך שמדובר בפליטת חומרים מסוכנים באופן בלתי סביר ,ועוד באזור
הגיאוגרפי של מפרץ חיפה ,כדי להסיק על התרשלות .כמו כן ,המשיבות כשלו בנקיטה של אמצעים להפחתת
זיהום ,שהיו זמינים מזה שנים רבות (ראו טבלה  – 3רשימת מחדלים והליכים משפטיים).
 .124גם אם המשיבות יטענו כי הן עומדות בתקנים ובתנאי הרישיון שנקבעו להן ,ויוכיחו זאת ,אין להסיק מכך
שרמת הזיהום שהן פלטו סבירה .החוקים והתקנות לא קובעים את סטנדרט האדם הסביר ,אלא מציבים
רף מינימאלי .באופן דומה ,מי שנוהג בכביש הומה אדם ,ביום גשום ,עלול להתרשל ,גם אם הוא נוסע
במהירות נמוכה מהמהירות המירבית המותרת .זוהי הפרשנות האפשרית היחידה לסטנדרט האדם הסביר.
כך עולה אף מסעיף  6לפקודת הנזיקין ,אשר מחריג את עוולת הרשלנות מהגנת ההרשאה .הסיבה לכך ברורה.
פעילות בהתאם לחוק לא מלמדת כי היא סבירה ,עדיין היא עלולה להיות רשלנית.
 .125בעניין ועקנין בית המשפט העליון קבע כך -
"סטנדרט ההתנהגות ,אשר נקבע על-ידי המחוקק בחיקוק ,עשוי לשמש אינדיקציה לרמת ההתנהגות
הנדרשת על-ידי האדם הסביר .ודוק :אינני סבור ,כי כל הפרת חובה חקוקה מהווה ממילא התרשלות.
כפי שראינו ייתכן שהמחוקק קבע סטאנדארט מוחלט או תת-סטאנדארט ,ובמקרים אלה אין זיהוי
בין המידה החקיקתית לבין המידה הנדרשת ברשלנות .ההפריה ההדדית בין שני הסטאנדארטים
יכולה להיות רק באותם מקרים ,בהם רמת ההתנהגות הסטטוטורית מבוססת כשלעצמה על מבחנים
גמישים של זהירות".
 .126הסטנדרטים שנקבעו בתקנות לפי החוק למניעת מפגעים ובחוק אוויר נקי אינם גמישים .הם לא לוקחים
בחשבון את הנסיבות המיוחדות שבהן פועלות המשיבות .חלקם אף קובע כי אם קיים חשש לבריאות האדם,
חלה חובה להימנע מגרימת הזיהום ,גם אם רמת הזיהום עומדת בדרישות התקן ותואמת את יעדי הסביבה,
כך שבוודאי שהם לא מספקים למשיבות כל הגנה.
 .127רמת הזיהום הסבירה אשר למפעל מותר לפלוט ,תלויה באמצעים הזמינים להפחתת הזיהום ,ובנסיבות
נוספות  -קרבה לאזורי מגורים ,לימודים ועסקים ,היקף האוכלוסייה ,מידת הסכנה שיוצר הזיהום ,סוג
הסכנה ,ועוד .בעניינו מתקיימות נסיבות חמורות מאד .המשיבות פועלות בתוך העיר חיפה ,ובסמיכות גדולה
ליישובים רבים אחרים ,באזור שתנאי הטופוגרפיה שלו מגבירים הסיכון .באזור מתגוררים ועובדים כ600-
אלף אנשים .נוסף על כך ,המשיבות פועלות בסמיכות זו לזו .כל אחת מהן יודעת היטב כי הזיהום שהיא
יוצרת מצטרף לזה שיוצרים המפעלים השכנים .בנסיבות אלה ,מן ההכרח לקבוע כי רמת הזיהום הסבירה
שכל מפעל בנפרד רשאי לפלוט נמוכה יותר ,מאשר במצב בו לא קיימים מאפיינים אלה.
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 .128מחוות הדעת בנושא זיהום האוויר עולה כי לאורך השנים רמת זיהום האוויר באזור מפרץ חיפה הייתה
בלתי-סבירה .לרשות המשיבות עמדו דרכי פעולה רבות ,למניעת הזיהום או הפחתתו בשיעור ניכר ,לרבות
קביעת מיקום אחר ונקיטת אמצעי זהירות.
 .129הנמלים (משיבות  )17-15התרשלו גם בקשר לזיהום שנוצר מאוניות אשר עגנו בהן .אוניות רבות פורקות
סחורה ומקבלות שירותי תדלוק ,תחזוקה ,עגינה ופינוי מהנמלים .תהליכי התדלוק ופינוי חומרים מהאוניות
מזהם כשלעצמו .נוסף על כך ,האוניות פולטות זיהום רב שנוצר משריפה של דלק מזוט .המומחה לזיהום
אוויר בחן את הפעולות המתבצעות בנמלים בקשר לפעילות האוניות ,וקבע כי עמדו לנמלים אמצעים שונים
להפחית את הזיהום שנוצר מהשירותים השונים שהנמלים מספקים לאוניות ,כגון אספקת חשמל לאוניות
כדי להפחית את הצריכה של דלק מזוט בשעת העגינה .מדובר באמצעים סבירים שהיה על הנמלים לנקוט.
 .130יתר על כן ,במרבית התקופה הרלוונטית לא היו בתוקף תקנים ביחס לפליטת חלק גדול מהחומרים
המזהמים .הפיקוח על המשיבות לקה בחסר .המשיבות ניצלו זאת ,וזיהמו באין מפריע ,באופן לא סביר .על
כן ,העובדה שהמשיבות לא נתפשו בהפרות הדין לא מלמדת שהן קיימו אותו .המשיבות אף בחרו לא לאסוף
מידע ביחס לרמת הזיהום ,מתוך הבנה שמידע זה יפעל לרעתן.
 .131בענייננו חל על המשיבות הנטל להראות כי הן לא התרשלו ,בהתאם לכלל הקבוע בסעיף  41לפקודת הנזיקין
("חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו") ,המורה כך -
"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה יכולת לדעת מה היו
למעשה הנס יבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק ,וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה
שליטה מלאה עליו ,ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה
שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה – על הנתבע הראיה
שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה".
 .132כל התנאים להעברת הנטל מתקיימים:
א .אי-ידיעת התובע  -חברי הקבוצה לא יודעים ולא יכולים לדעת את הנסיבות שגרמו למחלה .לא מדובר
רק באי-ידיעה בנוגע לאופן יצירת הנזק .לחברי הקבוצה אין דרך לדעת על רמת הזיהום שנפלטה
מהמפעלים .בע"א  8151/98שטרנברג נ' צ'צ'יק ,פ"ד נו(( )2001( 558 ,539 )1להלן :ענין שטרנברג) ,נקבע
כי יש לבחון את חוסר הידיעה של התובע בשלב המשפט ,וכי כדי לשלול את הכלל יש להראות ידיעה
אישית ,להבדיל מידיעה ממקור אחר .כן ראו ד"נ  4/69יצחק נוימן ובניו חברה לביטוח בע"מ נ' כהן,
פ"ד כד( .)1970( 301 ,229 )2נוסף על כך ,המשיבות לא ניטרו בצורה מלאה את רמת הזיהום ,ולא דיווחו
עליה .על כן ,אין לכל אחד מחברי הקבוצה דרך לדעת את הנסיבות שהובילו לתחלואה שלו.
ב .שליטת הנתבע בנכס  -הנזק נגרם על ידי זיהום שנפלט ממתקני המשיבות .למשיבות היכולת ,הידע
והאמצעים למנוע את הנזק .אף גורם אחר לא יכול היה למנוע את הנזק .בית המשפט העליון קבע בע"א
 635/74מזי נ' קוקה קולה ,פ"ד לא( ,)1976( 244 ,242 )1כי תנאי השליטה נוגע למי שיכול להשפיע על
הנכס  .העובדה שהזיהום מתפשט ולא נמצא עוד בשליטת המפעל איננה רלוונטית .בע"א 241/89
ישראליפט (שרותים) תשל"ג בע"מ נ' הינדלי ,פ"ד מט( ,)1995( 80 ,45 )1נקבע כי מבחן השליטה המלאה
ייושם בדרך של קביעת בעל היכולת הטובה ביותר למנוע את התאונה .אלה הן המשיבות.
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ג .ההתרשלות המסתברת  -הראיות מתיישבות עם המסקנה כי המשיבות לא נקטו בזהירות סבירה.
המשיבות פלטו חומרים מזהמים .זיהום האוויר שנוצר גרם לעודף תחלואה משמעותי בקרב השוהים
באזור .בע"א  1146/99קופת חולים כללית נ' סולן ,פ"ד נה( ,)2001( 898 )4בית המשפט העליון קבע כי
דרישת ההתרשלות המסתברת מתקיימת בהינתן ראיות כלליות או סטטיסטיות לכך ,שלא נוגעות
להתנהגות הקונקרטית של הנתבע .כן ראו ענין שטרנברג ,פסקה  .23פרשנות זו מקובלת גם על מלומדים.
ראו )( ARIEL PORAT & ALEX STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY, 84-100 (2001להלן:
 ;)PORAT & STEINגיא שני חזקות רשלנות  ;)2011( 182פורת נזיקין ,בעמ'  .280-276במקרה זה ,קיים
מידע ברור אודות עודף תחלואה בנפת חיפה ,בקשר למחלות שגורמים החומרים שהמשיבות פולטות.
קשה לחשוב על מקרה ברור יותר של התרשלות מסתברת.
 .133בתי המשפט בארצות הברית החילו את הדוקטרינה "הדבר מעיד על עצמו" ,במקרי זיהום סביבתי .בעניין
) ,Mid-Valley Pipeline Co., v. S. J. Louis Constr., Inc., 847 F. Supp. 2d 298,993 (U.S. Dist. 2012נקבע
כי ניתן להחיל את הדוקטרינה על קבלן תשתיות שפגע בצינור נפט ,וגרם בכך לזיהום סביבתי .על בסיס זה
לא התקבלה בקשה לדחיית התביעה על הסף .בית המשפט קיבל את טענת הנתבע ,כי הוא פעל לפי סטנדרטים
הקבועים בחוק ,אך קבע כי אין בכך כדי לחסום תביעה בנזיקין .בעניין Weston Drilling Cp., v. Tupper,

) ,243 Miss. 589, 596 (Miss. Supp. 1962בית המשפט העליון של מדינת מיסיסיפי הטיל על בעלים של צינור
נפט שפלט זיהום לסביבה ,את הנטל להוכיח שפעל בסבירות כדי למנוע פליטת מזהמים.
 .134בית המשפט מתבקש להעביר אל המשיבות את הנטל להראות כי הן לא התרשלו ,גם מכוח הדוקטרינה החלה
על דברים מסוכנים ונמלטים ,הקבועה בסעיף  38לפקודת הנזיקין –
"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי דבר מסוכן ,למעט אש או חיה ,או על ידי
שנמלט דבר העלול לגרום נזק בהימלטו ,וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או הממונה עליו או תופס
הנכס שמתוכו נמלט הדבר  -על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן או הנמלט התרשלות
שיחוב עליה".
 .135דוקטרינה זו מתייחסת לשני מצבים  -כשהנזק נגרם על ידי דבר מסוכן ,וכשהנזק נגרם מדבר שנמלט .במקרה
זה ,שני המצבים מתקיימים .הנזק נגרם מדבר מסוכן ,שהוא גם דבר שנמלט –
א .מדובר בהחלט בדבר מסוכן .המשיבות החזיקו בחומר מסוכן – החומרים הנפלטים ודולפים מהמתקנים
שבבעלותן – וחומרים אלה עזבו את חזקתן.
ב .מדובר בהחלט בדבר שנמלט .החומרים הנפלטים מארובות ,מיכלים ,מחברים ,צנרת ומתקנים נוספים,
ודולפים מהם .המתקנים מוחזקים בחצרות המשיבות .בהגיע החומרים לאזורי מגורים ,עבודה ולימוד,
הם בבחינת דבר שנמלט .בע"א  302/67חברת מפ"י בע"מ נ' אשכנזי ,פ"ד כב(,)1968( 223 ,214 ,211 )1
נקבע כי דוקטרינת הדבר שנמלט חלה על מחזיק בנכס ,גם אם אינו הבעלים .כן נקבע כי מים הזורמים
מחצר לצרכי השקיה ,ונשפכים לחצר של אחר ,הם דבר שנמלט .אם כך נפסק ביחס לשימוש רגיל במים,
אין כל ספק כי הדוקטרינה חלה על החומרים המזהמים שהמשיבות מפיצות.
 .136לסיכום מתקיימים בבירור כל יסודות עוולת הרשלנות .המשיבות נושאות בחובת זהירות כלפי חברי
הקבוצה .הן יכלו לצפות ובפועל צפו ,כי החומרים שהן פולטות יגרמו נזק .העובדות שהצגנו מספיקות כדי
לבסס הפרה של חובת הזהירות ,כנדרש בבקשת האישור ,ויותר מכך .הוכח כי המשיבות הפרו את חובתן,
ופלטו רמות לא סבירות של מזהמים .מעבר לכך ,על המשיבות רובץ הנטל להראות כי הן לא התרשלו.
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ג.

מטרד ליחיד לפי פקודת הנזיקין ולפי החוק למניעת מפגעים

 .137סעיף (44א) לפקודת הנזיקין קובע כך:
"מטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו
באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב
עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק".
 .138כדי לבסס תביעה לפיצוי מכוח עוולת מטרד ליחיד ,יש להראות כי הגורם המטריד מנהל את עסקיו
במקרקעין; כי השימוש שלו במקרקעין יוצר הפרעה של ממש לשימוש במקרקעין של אחרים; וכי כתוצאה
מהמטרד נגרם לאותם אחרים נזק ממון .כל יסודות העוולה מתקיימים במקרה זה.
 .139השימוש של המשיבות במקרקעין יוצר הפרעה של ממש לשימוש במקרקעי הזולת .בע"א  44/76אתא חברה
לטכסטיל בע"מ נ' שוורץ ,פ"ד ל(( )1976( 785 )3להלן :עניין שוורץ) ,בית המשפט העליון בחן את התנאים,
שבהתקיימם יש לראות שימוש במקרקעין כגורם להפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעי הזולת -
"סעיף  44לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] נוקט לשון 'הפרעה של ממש' בתארו מידתה של הפרעה של
פלוני לשכנו ,שהיא מיסודותיה של עוולת מטרד ליחיד' ,הפרעה' ,משמע כי קיומה ,מידתה ועוצמתה
אינם נבחנים אלא תוך זיקה לאדם אחר ,כי הרי הפרעה היא תוצאה כל פעלו של פלוני כלפי אחר,
מכאן ,כי הדגש על תוצאות המעשה ולא על טיבו של המעשה עצמו ועל-כן יתכן כי פלוני ינקוט אמנם
באמצעי זהירות סבירים בביצוע מעשהו ,אך בכל זאת לא יוכל להימנע מהפרעה ועקב כך גם יתחייב
בביצוע מטרד" (עמוד ;)793
וכן –
"סעיף  44לפקודה הנ"ל בא להגן על זכותו של אדם לתנאי חיים בריאים ,הוגנים ואנושיים ויש לשאוף
לכך שההתקדמות הטכנולוגית תשפר תנאים ולא תרע אותם ,אם ההפרעה הנגרמת לאדם היא כה
ממשית ,עד שהיא פוגעת בנוחות הפיזית ובקיום אנושי הוגן בהתאם להשקפה המקובלת והמפוקחת
של בן חברתנו הרגיל – הרי תוצאתה היא מעשה עוולה( ".עמוד .)795
 .140לעניין עצמת ההפרעה ,נקבע שהיא צריכה להיות מוחשית ולא קלת ערך ,מהותית ולא חולפת .עם זאת ,גם
הפרעה חולפת מספיקה כדי להטיל אחריות ,אם נגרם נזק ממשי .עצמת ההפרעה תיבחן לפי מידת הפגיעה
בזכות לשימוש והנאה סבירים במקרקעין ,בהתחשב במקומם וטבעם .ראו עניין שוורץ ,בעמוד .795
 .141יישום מבחנים אלה מחייב הטלת אחריות על המשיבות .ברור כי השימוש של המשיבות במקרקעין שלהן
גורם להפרעה לשימוש סביר במקרקעין על ידי חברי הקבוצה .חברי הקבוצה שהו ושוהים בנפת חיפה ,בשל
מגורים ,עבודה או לימודים .השהייה כרוכה בשימוש במקרקעין .המשיבות יוצרות זיהום אוויר ,שחודר
למקרקעי נפת חיפה ,לרבות למקומות המגורים ,העבודה והלימודים .הזיהום מסכן את בריאות חברי
הקבוצה ,ומסב להם תחלואה קשה .המחלות שהזיהום יוצר פוגעות בנוחות הפיזית שלהם ,ובקיום אנושי
הוגן .הפגיעה חמורה במיוחד ,ביחס לפגיעה הנגרמת בשכונות מגורים.
 .142מאחר שמדובר בהפרעה לשימוש במקרקעין ,לצורך הטלת אחריות בגין מטרד ליחיד ,אין רלוונטיות לאמצעי
הזהירות שננקטו  -אם בכלל  -או לניסיון למנוע את הזיהום (בלי לגרוע מהטענה כי לא ננקטו אמצעי זהירות
ולא בוצעו ניסיונות ראויים).
 .143כמו כן ,אין חשיבות לכך שמפעלי המשיבות מצויים באזור תעשיה ,בו צפוי להיות זיהום אוויר רב .על בית
המשפט להתייחס רק להפרעה לחברי הקבוצה ,ולבחון אותה לאור האזור בו הם חיים ,עובדים ולומדים.
בעניין שוורץ נקבע כי "העובדה כי המערערת גורמת לרעש מתוך אזור התעשייה ,בו מצוי מפעלה ,אין בה
כדי להפחית מזכויותיו של המשיב כהוא זה ,כי לעניין המטרד ועצמתו קנה-המידה על פיו נמדד המותר
והסביר הוא המוטרד ולא המטריד" (פסקה  10לחוות הדעת של השופט שמגר).
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 .144פעילות המשיבות מהווה מטרד אף מכוח החוק למניעת מפגעים .בין השנים  1961ו ,2011-החוק למניעת
מפגעים הטיל אחריות בגין יצירת זיהום אוויר .בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אוויר נקי.
 .145האיסור על זיהום אוויר היה קבוע בסעיף  4לחוק למניעת מפגעים:
"(א) לא יגרום אדם לזיהום חזק או בלתי-סביר של האוויר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע ,או
עשוי להפריע ,לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
(ב) זיהום אוויר ,לעניו סעיף זה  -זיהום על ידי עשן ,גזים ,אדים ,אבק וכיוצא בזה".
 .146המשיבות גרמו לזיהום אוויר ,משלל מקורות .זיהום אוויר שגרם לתחלואה עודפת בסרטן הוא בלתי-סביר.
 .147לצד האיסור הכללי ,המשיבות מפרות נורמות נוספות ,לרבות אלה הקבועות בתקנות למניעת מפגעים (איכות
אוויר) ,תשל״ב ,1971-תקנות למניעת פליטת חומר חלקיקי ,תקנות למניעת מפגעים ותקנות אוויר נקי.
תקנות אלו הגדירו מדדים לפליטת מזהמים .לפי חוות דעת בנושא זיהום האוויר והנתונים המובאים בה,
המשיבות חרגו מנורמות אלה ,וזאת מעבר להיות זיהום האוויר חריג ובלתי סביר (פרקים  5ו 6-לחוות דעת
בנושא זיהום האוויר).
 .148סעיף  13לחוק למניעת מפגעים קובע כי הפרה של החוק מהווה מטרד ליחיד .על כן האחריות בגין מטרד חלה
גם בשל הפרת החוק למניעת מפגעים.
 .149נזק מוגדר בסעיף  2לפקודת הנזיקין כך " -אבדן חיים ,אבדן נכס ,נוחות ,רווחה גופנית או שם-טוב ,או חיסור
מהם ,וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה" .לחברי הקבוצה נגרם נזק משמעותי .חלקם איבדו את חייהם,
או מאבדים אותם ממש עתה .לאחרים המחלה גרמה וגורמת אובדן כושר השתכרות בחייהם ,ובמותם –
אובדן השתכרות בשנים האבודות .נוסף על כך ,חברי הקבוצה נשאו בהוצאות רפואיות משמעותיות .הם גם
סבלו מנזקים לא ממוניים ,כגון אובדן הנאות ,כאב וסבל ,וקיצור תוחלת חיים.
 .150רבים מהנזקים ניתנים לחישוב כספי ,או לשומה בכסף .למשל ,ניתן לקבוע הוצאות רפואיות של אדם ,וכן
אובדן השתכרות .כן ניתן לשום הפסד השתכרות בעתיד ובשנים האבודות ,הוצאות רפואיות בעתיד ,ועוד.
 .151אירועי זיהום בכלל ,וזיהום אוויר בפרט ,הם המקרים הפרדיגמטיים של עוולת המטרד .בית המשפט רואה
זיהום אוויר כעוולת מטרד (ענין שוורץ ,פסקה 15ג .).בספרות נהוג לכנות את המעוול במטרד – מזהם ,ואת
הנפגע– קרבן (בניגוד לכינויים המקובלים – מזיק וניזוק) .ראו אריאל פורת נזיקין כרך א.46-45 ,
 .152סעיף 48ב' לפקודת הנזיקין קובע הגנה ביחס לשימוש במקרקעין לטובת הציבור ..." ,ובלבד שהנזק שנגרם
אינו חורג מתחום הנסבל והמשתמש נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר ."...אף אחד
מיסודות ההגנה לא מתקיים .לא מדובר בשימוש לטובת הציבור .בשימוש כזה ,לא כל התועלת מופנית כלפי
המשתמש ,אלא חלקה ,אפילו עיקרה ,מופנה לטובת הציבור .מדובר ,לדוגמה ,במי שמקים פארק או בית
חולים יוצר תועלת לציבור ,אשר חורגת מהכסף שהוא גובה עבור השימוש .דינן של המשיבות שונה לחלוטין.
הן עושות שימוש פרטי במקרקעין כדי להשיא לעצמן רווחים .יתרה מכך ,הנזק חורג מתחום הנסבל .חברי
הקבוצה חולים במחלות קשות .רבים מהם נפטרו .החלק האחר סובל מנכות קשה .אם בכך לא די ,המשיבות
לא נקטו אמצעים סבירים כדי להפחית את הנזק .לבסוף ,סעיף 48ב' מורה כי " ...אולם רשאי בית המשפט
לפסוק פיצויים – אם בתשלום חד-פעמי ואם בתשלומים חוזרים – אם נגרם לבעל המקרקעין נזק ממון".
לחברי הקבוצה נגרם נזק ממון .כל אחד מטעמים אלה שולל את ההגנה.
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 .153בארצות הברית הוכרה הזכות של קורבנות זיהום לפיצוי ,תחת עוולת המטרד .בעניין Rodriguez-Oyola v.

 ,W. Shore Realty, Inc., 2017 Conn. Super. LEXIS 4977בית המשפט במדינת קונטיקט קבע כך:
"… [a] private nuisance exists only where one is injured in relation to a right which he enjoys
]by reason of his ownership of an interest in land. In the modern authorities it [private nuisance
includes all injuries to an owner or occupier in the enjoyment of the property of which he is in
possession, without regard to the quality of the tenure … The original character of private
nuisance as an invasion of interests in land has been preserved. Apparently any interest
sufficient to be dignified as a property right will support the action … Once the invasion of
property interest is established consequential damages to the possessor which result from it,
"such as injuries to his own health may be recovered.

 .154במדינת ניו-יורק נקבע ,בעניין  ,State v. Fermenta ASC Corp., 1995 NYLJ LEXIS 501כי אחריות בגין
מטרד ליחיד מקימה זכות לפיצוי בגין נזקי גוף "liability for private nuisance extends to injury to the -
" .personליישום גישה זו במקומות אחרים ראו Freeman v. Grain Processing Corp., 895 N.W.2d 105
(Iowa. Sup., 2017); Tarducci v. CR Oakland L.P., 2012 WL 5201382 (Conn. Super., 2012); Jullarine v.
Briarcliff Realt, LLC, 2011 Conn. Super. LEXIS 2982; Taducci v. Pollock v. Georgia Power Co., 141

).Ga. App. 678, 234 S.E.2d 107 (Ga. App. 1977
 .155מכאן עולה כי לחברי הקבוצה עילה מצוינת נגד המשיבות בעילה של מטרד ליחיד .הזכות איננה תלויה
בשאלה אם המשיבות ניסו להפחית את הזיהום שהם יוצרים ,אם לאו.
ד .הפרת חובה חקוקה
 .156סעיף  63לפקודת הנזיקין מורה כך–
"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק – למעט פקודה
זו – והחיקוק ,לפי פירושו הנכון ,נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר ,וההפרה גרמה לאותו אדם
נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה
לתרופה המפורשת בפקודה זו ,אם החיקוק ,לפי פירושו הנכון ,התכוון להוציא תרופה זו.
(ב) לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני ,אם לפי פירושו הנכון
הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-
אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני".
 .157מתקיימים כל יסודות העוולה .המשיבות הפרו חובות חקוקות .החובות נועדו להגנת הציבור .ההפרה גרמה
בדיוק לנזק מהסוג אליו התכוונו החיקוקים.
ד .1.חוק רישוי עסקים
 .158אלקון ,בז"ן ,גדות תעשיות גדות מסופים ,גדיב ,דור כימיקלים ,דלק ,סונול ,כרמל אולפינים ,פז נפט ,פרוטרום
ותש"ן הפרו את רישיונות העסק שלהן ,לרבות נספחים סביבתיים שצורפו לרישיונות אלו .בז"ן ,גדיב ,דלק,
סונול ,כרמל אולפינים ,פז נפט ופרוטרום אף הורשעו בביצוע עבירות פליליות (טבלה  – 3רשימת מחדלים
והליכים משפטיים) .רישיונות עסק של משיבות נוספות אשר היו אמורים להתפרסם על ידי המשרד להגנת
הסביבה לא פורסמו ,כך שלא ניתן לבחון בשלב זה את קיום הרישיון.
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 .159רישיון עסק הוא חיקוק ,לצורך עוולת הפרת חובה חקוקה .חיקוק מוגדר בסעיף  1לפקודת הפרשנות [נוסח
חדש] (להלן :פקודת הפרשנות) כך – " כל חוק וכל תקנה בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין
שניתנו לאחריה" .תקנה מוגדרת בפקודת הפרשנות כך –"תקנה ,כלל ,חוק עזר ,מנשר ,אכרזה ,צו ,הוראה,
הודעה ,מודעה ,או מסמך אחר ,שניתנו מאת כל רשות בארץ ישראל או בישראל ,בין לפני תחילת תקפה של
פקודה זו ובין לאחריה ,מכוח חוק ,או מכוח אקט של הפרלמנט הבריטי או מכוח דבר-המלך-במועצה ,לרבות
צו ,הוראה ,הודעה ,מודעה או מסמך אחר שניתנו על יסוד תקנה ,כלל או חוק עזר כאמור".
 .160רישיון העסק של המשיבות ניתן להן מאת רשות ,מכוח סמכותה לפי חוק .על כן ,מדובר בחיקוק ,והפרה שלו
מהווה הפרת חובה חקוקה .הנספחים הסביבתיים לרישיונות העסק אותם המשיבות הפרו ,נועדו להגן על
התושבים החיים בסמיכות למפעלים מפני נזקים בריאותיים ,הנגרמים מפליטת מזהמים .זהו הנזק אליו
התכוון החיקוק.
ד .2.תקנות למניעת מפגעים
 .161לפי סעיף  96לחוק אוויר נקי ,תקנות שהותקנו לפי חוק למניעת מפגעים יישארו בתוקף .תקנה  2לתקנות
למניעת פליטת חומר חלקיקי מורה כך:
"( .2א) פליטת חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה ,למעט אפר מרחף ,בעת עיבוד חומר גלם
בתהליך ,במשקל הנקוב בטור א' לתוספת ,העולה על קצב הפליטה הנקוב בטור ב' לצדו ,היא זיהום
בלתי סביר של אויר.
(ב) לגבי משקל של חומר גלם בתהליך שאינו נקוב בטור א' לתוספת ,פליטת חומר חלקיקי מרחף
לאטמוספירה ,למעט אפר מרחף ,בשיעור העולה על קצב הפליטה המתקבל על פי נוסחאות החישוב
המפורטות בטור ג' לתוספת ,היא זיהום בלתי סביר של האויר".
 .162המשיבות הפרו את תקנה  ,2ובכך הן מפרות חובה חקוקה
 .163החובות הקבועות בתקנה  2לתקנות למניעת פליטת חומר חלקיקי נועדו להגן על בריאותם של התושבים
אשר עשויים להיחשף לזיהום .התקנות לא נועדו לשלול מחברי הקבוצה פיצוי בגין הפרה של הוראות אלה.
ד .3.חוק החומרים המסוכנים
 .164אלקון ,בז"ן ,גדות תעשיות ,גדיב ,דור כימיקלים ,כרמל אולפינים ותש"ן הפרו את חוק החומרים המסוכנים,
תשנ"ג.1993-
 .165סעיף  1לחוק מגדיר חומר מסוכן כרעל או כימיקל מזיק ,ואלה מוגדרים כך -
"'כימיקל מזיק'  -כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה ,בין בצורתו הפשוטה ובין
מעורב או ממוזג בחמרים אחרים...
'רעל'  -כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת השניה ,בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג
בחמרים אחרים...
'אירוע חומרים מסוכנים' – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה ,שמעורב בה חומר מסוכן ,הגורמת
או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה ,לרבות שפך ,דליפה ,פיזור ,פיצוץ ,התאיידות ,דליקה"...
 .166חלק גדול של החומרים שהמשיבות פולטות מוגדרים ככימיקלים מזיקים או כרעלים ,ופליטה שלהם או
החזקה שלהם שלא לפי הוראות ההיתר מהווה הפרה של החוק .מדובר ,בין היתר ,בחומרים בנזן ,אמוניה,
נפט ,תרכובות ניקל וכרום ,ועוד (שנכללים בתוספת השנייה לחוק) ,וגם כרום וניקל (שנכללים בתוספת
הראשונה לחוק).
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 .167סעיף  3לחוק קובע כי "לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה" .סעיף (6א)
לחוק קובע כי "רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא רעילים" .סעיף 16א' לחוק
קובע כי "(א) נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו,
או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים ,וטרם הוגש כתב אישום ,רשאי הוא לעשות את אלה:
( )1לצוות על בעל הרעלים ,על בעל הנכס ,או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או
לסלקם למקום ,באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו ,הכל כפי שיורה בצו; ()2
לצוות על בעל הרעלים ,על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים ,בצו כאמור בפסקה ( ,)1להחזיר ,במידת
האפשר ובהתאם לנסיבות ,את המצב לקדמותו".
 .168המשיבות שצוינו לעיל לא אחסנו את החומרים כנדרש בחוק ובתקנות ,ועל פי הוראות מפורטות שהיו בידיהן
על פי היתר הרעלים .בכך הן הפרו את החוק וגם את היתר הרעלים.
 .169המשיבות פלטו חומרים מסוכנים ,כשחלק מהן פועלות תחת היתר רעלים .משיבות אלה הפרו את היתרי
הרעלים .אף התנהלו כנגדן הליכים פליליים בשל כך וחלקן הורשעו .לדוגמה אלקון ,בז"ן ,כרמל אולפינים
ותש"ן לא סילקו בוצה רעילה .בוצה זו פלטה לאוויר כל שנה חומרים מסוכנים ,לרבות בנזן ,ולא טופלה
כראוי .כנגד אלקון ,בז"ן ,גדות תעשיות ,דור כימיקלים ,כרמל אולפינים ותש"ן ניתנו צווים והתראות בשל
הפרת החוק.
 .170חלק גדול מהמשיבות עושות שימוש בחומרי גלם שהם חומרים מסוכנים ויש לאחסנם באופן ראוי ,שימנע
פגיעה בבריאות הציבור .המשיבות לא החזיקו בחומרים באופן ראוי ,וגרמו לפליטה של חומרים רבים
לסביבה .ראו טבלה  – 3רשימת מחדלים והליכים משפטיים ,וכן פרק  7לחוות הדעת בנושא זיהום האוויר.
המומחה לזיהום האוויר הצביע על אמצעים פשוטים שהיה על המשיבות לנקוט במתקנים שלהן (לדוגמה,
במיכלי דלק) ,על מנת למנוע פליטה בלתי מוקדית .האמצעים לא ננקטו.
 .171סעיף 14א'(א) לחוק חומרים מסוכנים קובע כך:
"'סילוק' ,לענין פסולת חומרים מסוכנים – כל אחד מאלה ,הנעשה במקום המיועד לכך על פי דין:
( )1הטמנת פסולת חומרים מסוכנים; ( )2החדרת פסולת חומרים מסוכנים לתת הקרקע;
( )3שריפת פסולת חומרים מסוכנים בדרך שאין בה הפקת משאבים; 'פסולת חומרים מסוכנים' –
חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן ,המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי
הוראות כל דין".
 .172מרבית המשיבות עושות שימוש בחומרי גלם המהווים חומר מסוכן ,ונוסף על כך נוצרת בתהליכי הייצור
פסולת מסוכנת .בז"ן ותש"ן יוצרות בוצה רעילה .הבוצה לא טופלה וגרמה לזיהום אוויר חמור .חלק
מהמשיבות היו מחויבות לפעול לפי צו פינוי רעלים ,אך הפרו אותו .חלק מהמשיבות פלטו חומרי זיקוק
בשריפות מבוקרות ולא מבוקרות ,והחזיקו פסולת שגרמה לזיהום אוויר חמור .לדוגמה ,כרמל אולפינים,
בניגוד להיתר ,חרגה מהשימוש המותר בלפיד לשריפת חומרים המסוכנים ,ובכך גרמה לזיהום אוויר חמור.
ועוד ,דור כימיקלים נקנסה בשל ניסיון להסתיר דליפת חומרים מסוכנים.
 .173משיבות אלה הפרו את חוק חומרים מסוכנים .חלקן עסקו ברעלים ללא היתר ,וחלקן לא קיימו תנאים
שנקבעו בהיתר .מרביתן אחסנו רעלים בניגוד לחוק .חלק נוסף לא ביצעו צו פינוי רעלים ובכך גרמו לנזק
אותו החוק ביקש למנוע .אין בחוק הוראה בדבר שלילה של פיצויים .על כן ,לחברי הקבוצה עילת הפרת חובה
חקוקה גם בגין הפרת חוק זה.
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ד .4.הפרת חובה חקוקה  -סיכום
 .174לסיכום העילות בגין הפרת חובה חקוקה ,המשיבות הפרו חוקים רבים ,תקנות ואת תנאי הרישיון שלהן .כל
אלו נועדו להגן על התושבים החיים בסמיכות למפעלים מהנזקים שנגרמים מפליטה של מזהמים .לחברי
הקבוצה עומדות עילות תביעה מצוינות בגין הפרת חובה חקוקה.
ה .הפרת חוק אוויר נקי והתקנות שהותקנו מכוחו
 .175חוק אוויר נקי חוקק בשנת  2008ונכנס לתוקף בשנת  .2011סעיף  70לחוק קובע כי "מעשה או מחדל בניגוד
להוראות לפי חוק זה ,הם עוולה אזרחית ,והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,יחולו עליהם ,בכפוף
להוראות חוק זה".
 .176סעיף  2לחוק אוויר נקי מגדיר "זיהום אוויר" כך " -נוכחות באוויר של מזהם ,לרבות נוכחות כאמור המהווה
חריגה מערכי איכות האוויר ,או פליטה של מזהם המהווה חריגה מערכי פליטה"" .זיהום אוויר חריג" מוגדר
כך " -נוכחות באוויר של מזהם המהווה חריגה מערכי התרעה או שיש בה חשש לפגיעה בבריאות הציבור".
 .177סעיף  3לחוק אוויר נקי קובע כך -
"(א) לא יגרום אדם לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) ,יראו זיהום אוויר כחזק או כבלתי סביר ,בין
השאר ,כל אחד מאלה:
( )1חריגה מערכי סביבה שנקבעו לפי סעיף (6א)( )2ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר
חזק או בלתי סביר ,שייקבעו על בסיס ערכי היעד והידע המדעי והטכנולוגי העדכני,
ובהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד (בחוק זה – ערכי סביבה);
( )2פליטת מזהם לאוויר בניגוד להוראות חוק זה".
 .178סעיף  96לחוק קובע כי "תקנות שהותקנו לפי חוק למניעת מפגעים יראו אותן כאילו הותקנו לפי חוק זה".
 .179תקנות אוויר נקי ,קבעו את הערכים המדוברים ,והחליפו את תקנות מניעת מפגעים .ביחס למזהם בנזן,
בתיקון משנת  2016נקבעו ערך שנתי של  1.3מיקרוגרם למטר מעוקב (מק"ג/מ"ק) וערך יממתי של 3.9
מק"ג/מ"ק .רמות אלה נקבעו הן כערך סביבה והן כערך יעד .פחות משבע חריגות יממתיות מערכי הסביבה
בשנה ,לא יחשבו חריגה שנתית.
 .180בשנת  2017נמדדו בתחנת ניטור המצויה סמוך למתחם בז"ן (המכונה ניידת  13 )5חריגות מערכי סביבה
(וממילא מערכי יעד) .בעקבות זאת ,ביום  8באוקטובר  2017המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי ,המורה
לבז"ן להפחית את הפליטות .הדבר לא הועיל .בשנת  2018נמדדו  23חריגות מערכי סביבה בתחנות ניטור
המצויות בסמיכות לבז"ן (שלוש חריגות בניידת  5ועוד עשרים חריגות בניידת  .)20עולה מכך כי בז"ן ממשיכה
להפר את חוק אוויר נקי באופן חמור .ביום  18במרץ  2019המשרד להגנת הסביבה נאלץ להוציא לבז"ן ולגדיב
צו נוסף לצמצום זיהום האוויר (עמודים  87 ,4ו 109-לדו"ח יוני  ,2019נספח  9לבקשה זו).
 .181המשיבות הפרו את החוק ביחס לחומרים נוספים .לדוגמה ,בשנת  2011קיבלה כרמל אולפינים התראה בגין
הפרת זיהום אוויר בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי ,ואף הורשעה בפליטת המזהמים תחמוצת חנקן ,בנזן,
פחמן חד-חמצני ,ועשן שחור ,בערכים החורגים מהמותר ,ובאי-התקנת אמצעים להפחתת פליטות .בשנת
 2012נערך לפז שמנים שימוע בגין חריגות מערכי פליטה של  .VOCSועוד ,בשנת  2011גדיב קיבלה התראות
לפי חוק אוויר נקי ,בשל חריגה מערכים שנקבעו בהוראות האישיות ,לרבות פליטת תחמוצות חנקן ובנזן.
בשנת  2015גדיב ,בז"ן וכרמל אולפינים הורשעו בשל פליטת מזהמים מסוג  ,NMVOCSתוך הפרת חוק אוויר
נקי (ראו טבלה  3רשימת מחדלים והליכים משפטיים).
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 .182דו"ח שהתפרסם בחודש יוני ( 2019נספח  )9מראה כי המשיבות ממשיכות לחרוג מערכי סביבה והתרעה .בשנת
 2015כרמל אולפינים פלטה מאות טון של  .NMVOCSבשנת  2016עקב שריפה בבז"ן נפלטו כ 15-טון
חלקיקי ( PM2.5מתוך כ 16-טון חלקיקי  6.4 ,)PM10טון  NMVOCSועוד כ 1.7-טון תחמוצות חנקן.
 .183מידע חמור זה תועד בשנים המאוחרות ,בהן הופחתו הפליטות והודק הפיקוח .בשנים קודמות החריגות היו
חמורות הרבה יותר ,אך בוצעו מעט מדידות ,אם בכלל( .פרק  5לחוות הדעת בנושא זיהום אוויר).
 .184סעיף (13א) לחוק קובע כי "השר ,באישור הוועדה ,יקבע הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר
ממקורות פליטה נייחים; הוראות כאמור יכול שייקבעו דרך כלל ,לסוגי מקורות פליטה נייחים או לעניינים
הנוגעים לכמה סוגים כאמור".
 .185סעיף  14לחוק אוויר נקי קובע כך -
"(א) לא יעשה אדם אחד מאלה אלא בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  ,13לפי העניין:
ייצור מקור פליטה נייח המיועד לשימוש בישראל ,ייבאו או ישווקו;
()1
יפעיל מקור פליטה נייח או ישתמש בו;
()2
כל רישיון או היתר זמני הנדרש לפי חוק רישוי עסקים להפעלה של מקור פליטה נייח לפי
(ב)
חוק זה יראוהו כאילו הוא מותנה לקיום הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו".
 .186המשיבות יצרו והפעילו מקורות פליטה נייחים ,וגרמו – כולן  -לזיהום חריג ובלתי-סביר.
 .187יתרה מכך ,זיהום אוויר חריג מוגדר גם כזיהום שיש בו "חשש לפגיעה בבריאות הציבור" (סעיף  2לחוק אוויר
נקי) .לחברי הקבוצה נגרם נזק בריאותי .על כן המשיבות גורמות זיהום אוויר חריג .זוהי הפרה ברורה של
החוק ,ללא קשר לקיומן של מדידות ,וגם כאשר המדידות לא מגלות חריגה מהתקן הפורמלי.
 .188סעיפים  34-32לחוק אוויר נקי מתייחסים למקורות פליטה שחייבים רישוי לפי חוק רישוי עסקים ,וקובעים
תנאים שעל השר לקבוע ברישיון העסק .חלק ניכר מהמשיבות חויב בתנאים סביבתיים ברישיון העסק.
מרביתן הפרו דרישות אלו (ראו טבלה  – 3רשימת מחדלים והליכים משפטיים; חלק ד 3.לפרק זה).
 .189לסיכום חלק זה ,המשיבות ,במעשיהן ובמחדליהן ,הפרו את חוק אוויר נקי מאז שחוקק ,תוך פליטה לאוויר
של כמויות עצומות של חומרים מסוכנים ורעילים בנפת חיפה ,כולל חומרים מסרטנים שהביאו לזיהום
האוויר החמור בנפת חיפה .לחברי הקבוצה עילות תביעה מצוינות ,בגין רשלנות מטרד ליחיד ,הפרת חובה
חקוקה ,והפרת חוק אוויר נקי ועילות נוספות בשל כך.
חלק שישי – קיים קשר סיבתי בין ההתנהגות העוולתית ובין הנזק לחברי הקבוצה
א .קיים קשר סיבתי פוטנציאלי בין ההתנהגות העוולתית ובין הנזק שנגרם לחבר קבוצה
 .190בעניין קרישוב נקבע כך -
"בתיקים של נזקי חומרים רעילים על התובע להוכיח שהחשיפה לחומר (או תופעה) על-ידי הנתבע
גרמה למחלתו ,כלומר קשר סיבתי עובדתי ספציפי ( .)specific causationמקום שהיכולת של חומר (או
תופעה) לגרום באופן כללי לסוג זה של מחלה נתונה במחלוקת ,יהא על התובע להוכיח גם קשר סיבתי
עובדתי פוטנציאלי (.")general causation
 .191בכך בית המשפט העליון התווה את הדרך להוכיח קשר סיבתי עובדתי פוטנציאלי ,במקרים של חשיפה
לחומרים מסוכנים .התובע נדרש להראות כי החשיפה לחומר מסוים מסוגלת ,אצל אנשים כלשהם ובנסיבות
כלשהן ,לגרום למחלה (שם ,עמוד  .)228בהיעדר ראיות ישירות לקשר סיבתי עובדתי ,למשל כשמנגנוני
התפתחות המחלה אינם ידועים ,ניתן להסתמך על מחקרים אפידמיולוגיים (עניין קרישוב ,עמוד  ;231כן
ראו עניין עצמון ,עמוד .)38
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 .192בית המשפט העליון מסביר זאת כך (עניין קרישוב ,עמוד - )240
"האפידמיולוגיה הינה תחום בבריאות הציבור וברפואה אשר חוקר את ההתרחשות של מחלות
באוכלוסיות אנושיות ,את פיזורן ואת תהליך התפתחותן .מחקרים אפידמיולוגיים מובאים לבית
המשפט על ידי מומחים לעניין השאלה אן חשיפה לחומר מסוים או לתופעה מסוימת מסוגלת לגרום
לסוג מסוים של מחלה או תוצאה שלילית אחרת (קשר סיבתי עובדתי פוטנציאלי)".
 .193בשלב ראשון ,יש להראות מחקרים אפידמיולוגיים המביעים על קשר ( – )associationלהבדיל מקשר סיבתי
( - )causationבין החשיפה לחומר לבין המחלה .מידת הקשר מבוטאת כיחידות של ( RRסיכון יחסיrelative ,

 )riskאו ( ORיחס צולב .)odds ratio ,יחידות אלה מצביעות על הגברה בסיכון לתחלואה הנוצרת מהחשיפה
לחומר .לדוגמה ,אם השכיחות של מחלה מסוימת בקרב האוכלוסייה הכללית היא  2לכל  ,1000והשכיחות
של המחלה בקרב מי שנחשף למזהם היא  4לכל  ,1000נאמר שהסיכון היחסי מהחשיפה הוא  ,2שכן החשיפה
מגבירה את השכיחות של המחלה בקרב הנחשפים פי שניים .ליישום עקרונות אלה ראו עניין קרישוב ,פסקה
 32לחוות הדעת של השופטת נאור.
 .194המחקרים האפידימיולוגיים צריכים להתייחס גם לאפשרות שממצאי המחקר הם תולדה של מקריות
סטטיסטית (משום שהם מבוססים על מדגם) .כלומר ,יש לבחון את הסיכוי שתתקבל תוצאת המחקר באופן
אקראי ,כאשר בפועל החשיפה לחומר לא מגדילה את התחלואה .שני הכלים הרלוונטיים לבדיקת מקריות
סטטיסטית הם ערך ' )p-value( 'pורווח בר-סמך (( )confidence intervalעניין קרישוב ,עמוד .)242
 .195המונח  p-valueמתייחס להסתברות שיתקבלו התוצאות שהתקבלו ,תחת השערה שאין קשר סיבתי.
לדוגמה ,אם נניח כי באוכלוסייה של  100אנשים שנחשפה לחומר מסוים 10 ,חולים במחלה ששיעורה
באוכלוסייה עומד על  ,8%לכאורה יוצא כי החשיפה לחומר הגבירה את התחלואה ,אחרת היינו צופים לראות
 8חולים ולא  .10אולם ,נתונים אלו לבדם לא מספיקים ,מבחינה מדעית ,לדחות את ההשערה כי החומר לא
מגביר תחלואה ,הואיל וקיימת הסתברות גבוהה מדי שהתוצאה שהתקבלה מקרית .ככל שהמדגם גדול יותר,
כך ההסתברות שהתוצאה מקרית נמוכה יותר .נהוג לדחות את ההשערה כי החומר לא מגדיל תחלואה רק
אם ההסתברות שההנחה מתקיימת נמוכה מ .5%-המונח רווח בר-סמך מציג טווח של ערכים אפשריים של
הפרמטר הנמדד במדגם ,אשר ברמת הסתברות מסוימת (בדרך כלל  ,)95%הערך האמיתי באוכלוסייה נופל
באותו טווח .לדוגמה אם התגלה כי באוכלוסייה של מאה אנשים שנחשפה לחומר מסוים עשרה חולים
במחלה ,ניתן לומר על בסיס מדגם זה כי באוכלוסיית האנשים שנחשפים לחומר שיעור החולים במחלה נע
בין  4ל 16-חולים לכל  100אנשים ,בהסתברות של .95%
 .196בשלב שני ,לאחר שהוצג קשר בין החשיפה לחומר לבין המחלה (באמצעות המחקרים האפידמיולוגיים) ,על
התובע להראות שמדובר בקשר סיבתי .בעולם המדעי מקובל להוכיח קשר סיבתי בין מזהם לתחלואה,
באמצעות מבחני היל  .Hill's Guidelines -בית המשפט העליון הכיר בגישה זו ואימץ אותה (עניין קרישוב,
עמודים  ;249-248עניין עצמון ,עמוד  .)37אלה היסודות שנבדקים במבחני היל -
א .יחס טמפוראלי (הופעת המחלה לאחר החשיפה) – .temporal relationship
ב .עוצמת הקשר – .strength of the association
ג .קשר מנה-תגובה (מידת הנטייה לחלות ככל שמתגבר המינון) – .dose-response relationship
ד .עקביות (תוצאות מחקר חוזר שמבוצע על אוכלוסיות שונות) – .replication of the findings
ה .הסבר ביולוגי (התאמת הקשר למידע הקיים בתחום הביולוגי) – .biological plausibility
ו .שלילת השפעת גורמים אחרים .consideration of alternative explanations
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ז .ספציפיות (קשר בין החשיפה לבין מחלה אחת מסוימת) – .specificity of the association
ח .התאמת הקשר שנמצא עם מידע קיים – .consistency with other knowledge
 .197במקרה זה מתקיימים התנאים להוכחת קשר סיבתי פוטנציאלי בין ההתנהגות העוולתית של המשיבות לבין
הנזק שנגרם לחברי הקבוצה.
א .קיים קשר ( )associationבין הזיהום במפרץ חיפה למחלות שבגינן מוגשת בקשת האישור .עומד על
כך פרופסור ברחנא ,בחוות הדעת האפידמיולוגית .לפי חוות הדעת ,נמצא עודף תחלואה בקרב תושבי
מפרץ חיפה בשתי המחלות .ביחס לסרטן הריאה נמצא עודף תחלואה בשיעור של כ( 20%-בממוצע
לגברים ונשים יחד) ,לאחר ,תקנון משתנים סוציו-דמוגרפיים .עודף זה שווה ערך ,לכל הפחות ,ל320-
חולים נוספים בסרטן ריאה בשבע השנים האחרונות .ביחס ל NHL-נמצא עודף תחלואה בשיעור של
כ( 19%-בממוצע לגברים ונשים יחד) ,לאחר תקנון משתנים סוציו-דמוגרפיים .זהו עודף של  175במספר
החולים בשבע השנים האחרונות.
ב .לא מדובר במקריות סטטיסטית .פרופסור ברחנא מצביע על מחקרים המעלים קשר בין הזיהום במפרץ
חיפה והתחלואה ,ברמת מובהקות גבוהה ביותר .לדוגמה ,שיעור החולים בסרטן ריאה בקרב גברים
בנפת חיפה ,בין השנים  2001ל 2005-עומד על  1.22לעומת הממוצע הארצי (עודף תחלואה של ,)22%
והרווח בר-סמך בשיעור של  95%עומד בטווח שבין  1.13ל( 1.31-טבלה  3לחוות הדעת האפידמיולוגית).
כך ,כל התוצאות שתוארו בחוות הדעת מובהקות סטטיסטית.
ג .קיימות עדויות חיצוניות לכך שלא מדובר במקריות סטטיסטית .פרופסור ברחנא העריך כי אם זיהום
האוויר אחראי לעודף התחלואה בשני סוגי המחלות ,ניתן לצפות לעודף תחלואה במחלות נוספות ,אשר
לפי הספרות המקצועית קשורות לרמות גבוהות של זיהום אוויר .לדבריו" ,חשיפה למזהמים הנישאים
על ידי האוויר עלולה להביא לתוצאות בריאותיות משני הסוגים ,כאשר חשיפה שכזו גורמת הן לארועים
של קושי נשימתי חד (חריף) כולל דלקת סימפונות אסתמטית ,דלקת בדרכי הנשימה העליונות ,או
החרפה של תסמיני אי-ספיקת לב ומצד שני ,חשיפה מתמשכת למזהמים עלולה לגרום הן להופעת מחלות
מתמשכות (כרוניות) או להחמרתן ואף להביא ל'ארועי משבר' ( )Crisisאצל החולים במחלות מתמשכות.
המחלות המתמשכות העיקריות המוכרות ככאלו הנגרמות מזיהום אויר הן מחלות הסרטן השונות,
מחלות לב ומחלות ריאה" (עמוד  17לחוות הדעת האפידמיולוגית) .בהמשך פרופ' ברחנא מציין כי
"מחקרים רבים מצביעים על הקשר שבין חשיפה מתמשכת או קצרת טווח לחלקיקים נשימים ובין
הסיכון לחלות במחלות נשימה ,לב ,סוכרת ועוד" (שם ,עמוד  .)24ואכן ,נמצא עודף תחלואה בסוגי
מחלות אלו לעומת הממוצע הארצי – עודף בפניות לחדרי מיון בשל תחלואה בדרכי נשימה של יותר מ-
 ,20%ועליה באשפוז כתוצאה מתחלואה בדרכי נשימה של  20%עד  70%לעומת הממוצע הארצי (עמוד
 31לחוות הדעת האפידמיולוגית) .על כן ברור כי עודף התחלואה הוא תוצר של זיהום האוויר מהמפעלים,
ולא של מקריות סטטיסטית.
ד .קיים יחס טמפוראלי בין החשיפה והתחלואה .המפעלים פולטים מזהמים לאוויר במפרץ חיפה עשרות
רבות של שנים ,עוד לפני קום המדינה .מחקרים רבים הצביעו על עודף תחלואה באזור ,אך רק החל
משנות ה 80-של המאה הקודמת .כלומר ,עברו מספר עשרות שנים בין הופעת הזיהום והעליה בתחלואה,
כפי שצפוי שיקרה ביחס למחלות הסרטן (עמד  44לחוות הדעת האפידמיולוגית).
ה .עוצמת הקשר מצביע על קשר סיבתי .ככלל ,מחקרים הבוחנים את הקשר בין זיהום ומחלות ממאירות
מוצאים עליה בתחלואה בשיעור של  5%ל ,15%-ולכן זה נחשב בספרות המדעית כקשר משמעותי (עמוד
 6לחות הדעת האפידמיולוגית) .במחקר האפידמיולוגי נמצא קשר משמעותי ביותר – עודף תחלואה של
 19%עד  .20%ברור כי עוצמת הקשר מצביעה על סיבתיות.
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ו .קיים יחס של מנה-תגובה בין עוצמת הזיהום ושיעור התחלואה .נמצא כי שיעור גבוה יותר של חומרים
מזהמים ,ובעיקר בנזן וחלקיקים ,מגבירים את הסיכוי לחלות בסרטן הריאה וב .NHL-לדוגמה ,מחקר
אחד מצא כי בקריית חיים יש ירידה בשיעור התחלואה העודפת ,ככל שהמרחק מחוות המיכלים גדל.
במחקר אחר הודגם קשר בין שיעור החלקיקים באוויר ,ועודף התחלואה בסרטן הריאה בקרב תושבי
מפרץ חיפה (עמוד  45לחוות הדעת האפידמיולוגית; חלק  5.3.2לחוות הדעת הטוקסיקולוגית; עמודים
 11-8לחוות הדעת בנושא  ;NHLפרק  5לחוות הדעת בנושא סרטן ריאה).
ז .קיימת עקביות בממצאים .החומרים הנפלטים מהמפעלים במפרץ חיפה ידועים בעולם כגורמים
לתחלואה במחלות שונות ,ביניהן סרטן ריאה ו .NHL-בחוות הדעת הטוקסיקולוגית מתואר קשר מובהק
בין עליה בכמות  ,PM2.5לבין עליה בתחלואה בסרטן ריאה .מוצגים מחקרים ,לפיהם בערים בהן פועלת
תעשיה כבדה ,כרבע מכלל מקרי סרטן הריאות נגרמו כתוצאה מזיהום תעשייתי .נוסף על כך ,לפי חוות
הדעת ,קיים קשר בין פליטה של דיאוקסינים ופורנים ,הנפלטים על ידי חלק גדול מהמשיבות ,לבין סרטן
ריאה .המומחה התייחס גם לסרטן מסוג  ,NHLוקבע כי בנזן מגביר את הסיכון לו בחשיפה סביבתית,
בשיעור של פי  1.6לפחות .נמצא גם כי חשיפה לדיאוקסינים ,אשר נפלטים מהמפעלים של המשיבות,
מעלה את הסיכוי לחלות ב .NHL-בחוות הדעת מצויינים חומרים נוספים הקשורים לתחלואה בסרטן
ריאות ו NHL-וביניהם תחמוצות חנקן ,NMVOC ,פורמאלדהיד ועוד.
ח .קיים הסבר ביולוגי לקשר בין זיהום האוויר ובין המחלות .הקשר בין המזהמים ובין התפתחות של
מחלות הסרטן ידוע כבר שנים רבות .חוות הדעת מציגות בפירוט את המנגנון הביולוגי הקושר בין
הזיהום ובין התפתחות המחלות .כך ,בחוות הדעת בנושא  NHLמוסבר כיצד בנזן ,פולמרדהיד
וטריכלורואטילן עשוים להוביל להתפתחות לימפומה מסוג ( NHLבאמצעות שינויים שהחומרים גורמים
בשורה המיאלואידית ובשורה הלמפוציטרית בתא) (עמוד  8לחוות הדעת בנושא  .)NHLבחוות הדעת
הטוקסיקולוגית מוצג תיאור של מחקרים המצביעים על שינויים מולקולאריים ספציפיים עקב חשיפה
לחלקיקים ולבנזן ,המובילים להיווצרות סרטן הריאה ו( NHL-פרק  5.3.2לחוות הדעת
הטוקסיקולוגית).
ט .נשללו גורמים אחרים שעשויים להסביר את עודף התחלואה .פרופסור ברחנא שלל גורמים אחרים ,כגון
עישון וזיהום מכלי רכב .עודף התחלואה אליו הוא התייחס מנטרל גורמים אלה (פרק  4.3.4לחוות הדעת
האפידמיולוגית) .גם ד"ר וינס בחן את ההשפעה של התחבורה באזור מפרץ חיפה ,ושלל אותה כהסבר
לעודף התחלואה לעומת הממוצע הארצי (פרק  6לחוות הדעת בנושא זיהום אוויר).
י .קיים קשר ספציפי בין מזהמים וסוג התחלואה .המשיבות פולטות סוגים רבים של מזהמים .על כן ,צפוי
להמצא ,ואכן נמצא ,עודף תחלואה בסוגים רבים של מחלות .יחד עם זאת ,פרופ' ברחנא העריך כי במידה
עודף התחלואה בסרטן ריאה נגרם מזיהום אוויר ,צפוי כי יימצאו יותר מקרים של סרטן ריאה מסוג
"תאים קטנים" .חוות הדעת מציגה נתונים לגבי התפלגות של סוגי הסרטן בערים שונות בארץ ,ונמצא
כי אכן קיימת תחלואה עודפת באותו סוג סרטן אשר נמצא בקשר עם זיהום אוויר (פרק  6.2לחוות הדעת
האפידמיולוגית).
יא .הקשר שנמצא תואם את המידע הקיים בעולם .עודף התחלואה במפרץ חיפה לא מפתיע חוקרים בתחום
הסרטן .כפי שהוצג קודם ,עודף זה מתיישב עם ממצאים במקומות אחרים בעולם – בתי זיקוק ,תעשיה
פטרוכימית ,תחנות כוח ומפעלים שונים הפולטים חלקיקים מגבירים תחלואה בסרטן הריאה וNHL-

במקומות שונים בהם הם נמצאים ,במיוחד אם המפעלים מוקמים בסמיכות רבה לאוכלוסיה.
יב .על כן ,מתקיימים כל המבחנים שנקבעו להוכחת קשר סיבתי פוטנציאלי.
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 .198בעניין עצמון קבע בית המשפט העליון תנאים נוספים להטלת אחריות על מזהם בגין נזקי גוף (עמ' .)39-38
לפי פסיקה זו ,כדי להוכיח קשר סיבתי בין זיהום לתחלואה ,על התובע להוכיח את כל היסודות הבאים:
א .עודף תחלואה.
ב .החומר המדובר מהווה גורם סיכון לסוג מסוים של סרטן.
ג .החומר מהווה גורם סיכון במצב הצבירה הרלוונטי (מוצק ,גז או נוזל).
ד .החומר גורם סיכון בדרך החשיפה הרלוונטית (נשימה ,בליעה ,חשיפה עורית).
ה .החומר גורם סיכון בתצורת החשיפה הרלוונטית ,כולל היקף החשיפה ,אופן החשיפה וכו'.
ו .יש לשלול גורמי סיכון אחרים (גיל ,עישון ,מקורות זיהום אחרים וכו').
 .199בענייננו ,ברור לחלוטין כי מתקיימים כל היסודות -
א .חוות הדעת האפידמיולוגית מוכיחה עודף תחלואה משמעותי בסרטן ריאה ובסרטן מסוג .NHL
ב .המומחה הטוקסיקולוגי ,פרופסור אמיתי ,והמומחה לזיהום אוויר ,ד"ר וינס ,בחנו את החומרים
המזהמים הנפלטים מהמפעלים .פרופסור אמיתי קבע כי חומרים אלה גורמים לאותן מחלות מהן
סובלים חברי הקבוצה .כלומר ,מהספרות המדעית עולה קשר סיבתי פוטנציאלי ברור ,בין החומרים
שפלטו המשיבות לבין המחלות (פרק חמש לחוות הדעת הטוקסיקולוגית) .מומחה הריאות ומומחה ה-
 ,NHLפרופסור איזביצקי ופרופסור דן ,אף הם בחנו את החומרים הקשורים לסוגי המחלות המדוברות
והראו אף הם כי החומרים אותם פולטות המשיבות גורמים לסוגי סרטן אלה (פרקים  6-5לחוות הדעת
בנושא סרטן הריאות; עמודים  11-8לחוות הדעת בנושא .)NHL
ג .חוות הדעת הטוקסיקולוגית בחנה את החשיפה ,לפי מצבי צבירה .נקבע כי כלל החומרים המוזכרים
בחוות הדעת יוצרים סיכון בתצורתם כגז ,או כחקיקים קטנים המרחפים באוויר ,ואשר יכולים לחדור
דרך מערכת הנשימה (פרק  5.1לחוות הדעת).
ד .חוות הדעת הטוקסיקולוגית בחנה את מתאר החשיפה .פרופסור אמיתי קובע כי פליטות המזהמים היו
רציפות ,ונוספו להן אירועים חריגים ,שתרמו לחשיפות זמניות המגבירות את סך החשיפה הכללי.
בהסתמך על הערכות רמות הזיהום ההיסטוריות נקבע כי "קיימת סבירות גבוהה ביותר לכך ששהות של
בני -אדם בחיפה לתקופה של שנתיים או יותר גורמת לחשיפה ,משמעותית מבחינה בריאותית ,לזיהום
האוויר השורר בהרכבים שונים באותה תקופה" (פרק  5.2לחוות הדעת הטוקסיקולוגית).
ה .חברי הקבוצה נחשפו לחומרים המזיקים משך עשורים .מדובר בחשיפה עקבית .מהעובדות שתוארו
ומחוות הדעת עולה כי מי שנמצא בנפת חיפה חשוף באופן קבוע לחומרים המזהמים .יתרה מכך ,במהלך
השנים קרו מספר אירועי פליטה חריגים .חוות הדעת בנושא זיהום אוויר ,חוות הדעת האפידמיולוגית
וחוות הדעת הטוקסיקולוגית התייחסו גם לאירועי הפליטה החריגים .נקבע כי פליטה חריגה של
מזהמים גורמת לחדירה שלהם לחלל הריאות ,אשר מגדילה את הסיכון לתחלואה בטווח הקצר והארוך
(פרק  4.5.1לחוות הדעת האפידמיולוגית ופרק  5.2לחוות הדעת הטוקסיקולוגית ופרק  6לחוות הדעת
בנושא זיהום אוויר).
ו .בחוות הדעת האפידמיולוגית נבחנו כלל גורמי הסיכון שגורמים עודף תחלואה בקרב אוכלוסיית חיפה.
נקבע כי קיים עודף תחלואה מובהק ,גם לאחר שנשללו גורמים אחרים לתחלואה ,לרבות גיל ,עישון,
תחבורה (גורם שנבחן ונשלל אף על ידי ד"ר וינס) וגורמים הקשורים לתעסוקה .ראו פרקים  4.3ו7-
לחוות הדעת האפידמיולוגית.
 .200לסיכום חלק זה ,קיים קשר סיבתי פוטנציאלי ברור בין הזיהום שפלטו המשיבות והתחלואה העודפת.
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ב .קיים קשר סיבתי ספציפי בין ההתנהגות העוולתית לבין הנזק שנגרם לחבר קבוצה
ב .1.מתקיימים התנאים להעברת נטל הראיה לעניין הקשר הסיבתי הספציפי
 .201לאחר הוכחת קשר עובדתי פוטנציאלי ,יש להוכיח קשר סיבתי עובדתי ספציפי .עליו להראות כי החשיפה
לחומרים שפלט המזיק גרמה בפועל למחלה של הניזוק ,על רקע כלל הנתונים האישיים שלו ונסיבות החשיפה
 חשיפה לאוויר ,ריכוז החומר ,וכיוצא באלה (עניין קרישוב ,עמוד  ;228עניין עצמון ,עמוד .)35 .202בענייננו ,מתקיימים התנאים להעברת נטל הראיה אל המשיבות ,כך שעליהן להוכיח שלא קיים קשר סיבתי
בין הזיהום ובין הנזק של חברי הקבוצה .מאחר שאין דרך להוכיח מי מחברי הקבוצה חלה כתוצאה
מהזיהום ,ומי היה חולה אף אלמלא הזיהום ,המשיבות לא יכולות לעמוד בנטל ,ולהוכיח כי לא מתקיים
קשר סיבתי עובדתי .על כן ,יש לקבוע שקיים קשר סיבתי בין ההתנהגות העוולתית של המשיבות ,ביחס לנזק
של כלל חברי הקבוצה.
 .203יש להעביר למשיבות את הנטל לעניין הקשר הסיבתי בהתאם ,מכוח הכלל "הדבר מעיד על עצמו" ,וכן על פי
דוקטרינת הנזק הראייתי.
 .204כבר עמדנו על תחולת הכלל "הדבר מעיד על עצמו" ,הקבועה בסעיף  41לפקודת הנזיקין .נוכח תחולת הכלל,
עובר אל הנתבע נטל נוסף  -להוכיח שאין קשר סיבתי בין התנהגותו העוולתית לנזק .כך נקבע בעניין
שטרנברג ,בעמוד :556
"משקמה תחולה לכלל בדבר 'הדבר מדבר בעדו' ,מתמלאת גם הדרישה בדבר קיומו של הקשר הסיבתי
בין ההתרשלות לבין הנזק שהוסב .לכאורה ,נוגעת החזקה שבסעיף  41בשאלת ההתרשלות לבדה אולם
בפועל מקימה היא על הנתבע את החובה להראות כי 'לא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק
התרשלות שיחוב עליה' .לאמור ,החזקה שעליו לסתור נוגעת לאחריות והיא מניחה גם את קיום הקשר
הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק".
 .205לאחרונה בית המשפט העליון חזר על קביעה זו .בע"א  6332/15צלאח נ' עדוי ,פסקה ( 9פורסם בנבו,
 ,)23.11.2017נקבע כך:
"יושם אל לב כי הדוגמא שנדונה עוסקת בקביעת קיומו של קשר סיבתי ,ולא בקביעת קיומה של
התרשלות – השאלה שנדונה במקרה שלפנינו .עם זאת ,הדעה המקובלת במשפטנו היא כי סעיף 41
מעביר את נטל הראיה גם ביחס לסוגיית הקשר הסיבתי ...כך או כך ,השקפה מעניינת של המשפט
העברי – וטעמה הברור עמה – היא כי כאשר ההתרשלות מוכחת מוצדק להעביר את נטל ההוכחה
ביחס לסוגיית הקשר הסיבתי".
 .206נטל הראיה בנוגע לקשר הסיבתי עובר אל המשיבות ,גם מכוח דוקטרינת הנזק הראייתי .על פי הדוקטרינה,
אם ההתנהגות העוולתית שללה מן התובע את היכולת להוכיח מרכיב של עילת התביעה ,נטל השכנוע עובר
אל הנתבע ,אשר יצר את הנזק הראייתי ועליו להוכיח שלילה של אותו מרכיב .הדוקטרינה הוצעה על ידי
אריאל פורת ואלכס שטיין .ראו  ,PORAT & STEINבעמ'  ;206-160פורת נזיקין ,בעמ' Ariel Porat & ;314
Alex Stein, Liability for Uncertainty: Making Evidential Damages Actionable, 18 CARDOZO L. REV.

) ;1891 (1997אריאל פורת ואלכס שטיין "דוקטרינת הנזק הראייתי :ההצדקות לאימוצה ויישומה במצבים
טיפוסיים של אי-ודאות בגרימת נזקים" עיוני משפט כא .)1998( 191
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 .207בית המשפט העליון הבחין בין שני סוגי נזק ראייתי .לעתים ,הנזק הנתבע נגרם מפעולה אחת ,והנזק הראייתי
– מאחרת .זהו נזק ראייתי מובחן .במקרים אחרים ,פעולה אחת גורמת לנזק הנתבע ולנזק הראייתי .זהו
נזק ראייתי מובנה .נקבע כי דוקטרינת הנזק הראייתי חלה בשני המקרים .ע"א  1457/07עיריית הרצליה נ'
כץ (פורסם בנבו ,)14.1.2009 ,עסק במקרה שבו עירייה לא הציבה שלטים המזהירים כי חוף אינו מוכרז ,וכי
בים נמצאים סלעים מסוכנים .התובע שחה בים ונפגע בראשו מסלע .לא ברור אם הוא היה בוחר לשחות אם
העירייה הייתה מציבה את השלט .בית המשפט קבע כי התובע לא יכול להוכיח מה היה עושה אם היה מוצב
השלט ,וקושי זה נובע מהתרשלות העיריה .בנסיבות אלה ..." ,התרשלות הפוגעת ביכולתו של התובע להוכיח
את הקשר הסיבתי ,כיוון שהיא עצמה מונעת את התממשות סדר הדברים הלא-רשלני ,עשויה להביא
להעברת הנטל לנתבע לשלול את קיומו של קשר סיבתי" (פסקה .)16
 .208המשיבות גרמו לנזק ראייתי מובחן ,וכן נזק ראייתי מובנה.
 .209כחלק מהמאמצים להפחית את הנזק מזיהום האוויר ,וכן בשל העובדה כי המשיבות יכלו לדעת כי החומרים
גורמים לתחלואה ,המשיבות היו חייבות לנטר את הזיהום שהן פולטות ,וכן את רמת הזיהום בשכונות
שבסמיכות אליהן .המשיבות בחרו לא לבצע פעולות ניטור כאלה .הן החלו לנטר את הזיהום ,גם רק לאחר
שהן חויבו לעשות כן ,וגם זאת באופן חלקי.
 .210מדובר גם בנזק ראייתי מובנה .ההתנהגות העוולתית של המשיבות חשפה את חברי הקבוצה לסיכון מוגבר
לחלות במחלה .אותה התנהגות שוללת מחברי הקבוצה את האפשרות להראות כי אלמלא נחשפו לחומרים,
הם לא היו חולים .על כן ,על המשיבות הנטל להוכיח ,ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה ,כי הוא היה חולה אף
אלמלא החשיפה לזיהום .מאחר שלא ניתן להוכיח עובדתית מי היה חולה אלמלא החשיפה לזיהום,
מתחייבת המסקנה כי קיים קשר סיבתי בין ההתנהלות העוולתית לבין הנזק ,ביחס לכל חברי הקבוצה.
 .211בתי המשפט הכירו בחשיבות העברת הנטל מכוח דוקטרינת הנזק הראייתי לעניין הקשר הסיבתי ,בהליכים
ייצוגיים .בת"צ (מחוזי מרכז)  16584-10-11פלג נ' פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ ,פסקה ( 141פורסם
בנבו ,)17.05.2015 ,בית המשפט קבע כי חוסר היכולת לעמוד בדיעבד על קיומו של הקשר הסיבתי מקים את
התנאים לדוקטרינת הנזק הראייתי ביחס לכלל חברי הקבוצה ,ולכן הדוקטרינה צריכה לבוא בחשבון בעת
קביעת הפיצוי לחברי הקבוצה.
ב .2.לחלופין ,מתקיימים התנאים לפסיקת פיצוי לפי הסתברות שקיים קשר סיבתי ספציפי
 .212אם בית המשפט הנכבד יקבע כי לא עובר הנטל למשיבות ביחס להוכחת הקשר הסיבתי הספציפי ,יש לקבוע
כי כל חבר קבוצה זכאי לפיצוי הסתברותי ,בהתאם להסתברות שמחלתו נגרמה כתוצאה מהזיהום.
 .213החשיפה למזהמים מגדילה את הסיכון לחלות במחלות .בנסיבות אלה קיימת ,באופן ודאי ,קבוצה של חולים,
אשר לא היו חולים אלמלא העוולה ,אך לא ניתן להוכיח ,ביחס לחבר קבוצה נתון ,כי הוא אישית חלה
כתוצאה מההתנהגות העוולתית .יפים לעניין זה דברי כבוד השופט עמית בעניין עצמון (פסקה :)40
"מצב נוסף בו הכללים הרגילים של דיני הנזיקין עלולים להוביל לתוצאה בלתי-ראויה הוא מצב של
'עמימות סיבתית' .במצב זה ,קיומם של ניזוק ושל מזיק-מעוול אינו שנוי במחלוקת ,אך קיימים
קשיים בהוכחת הקשר הסיבתי בין אשמו של המזיק לבין הנזק".
 .214לפנינו מקרה טיפוסי של עמימות בהוכחת הקשר הסיבתי הספציפי ,כדברי השופט עמית בעניין עצמון.
השופט עמית מזהה חמש קטיגוריות של מצב זה ,מתוכן רלוונטית במיוחד הקטגוריה הבאה (פסקה 40ה'):
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"אי-יכולת לזהות את הניזוק – בקטגוריה זו ,ניתן לזהות מזיקים אשר במעשיהם המעוולים גרמו
לנזק ,ניתן לזהות גם קבוצה של ניזוקים להם נגרם נזק ,אלא שנזקיהם של חלק מבני הקבוצה נגרמו
על ידי המזיקים ,בעוד שנזקם של אחרים מבני הקבוצה נגרם על ידי גורמים חיצוניים ללא עוולה.
העמימות הסיבתית מתעוררת מאחר שאין דרך לזהות את מי שניזוק ממעשיהם העוולתיים של
המזיקים מתוך הקבוצה שסבלה נזק ללא קשר לעוולה .ניזוקים טיפוסיים הנופלים לתוך קטגוריה
זו הם נפגעי זיהום סביבתי '( 'toxic tortsנזקי חומרים רעילים) וצרכני מוצרים  ...כל אלה נכללים
תחת הקטיגוריה של 'עוולות חשיפה המונית' (".)Mass Exposure
 .215סוגיית העמימות הסיבתית והדרך להתמודד עמה נדונו בדנ"א  4693/05בי"ח כרמל-חיפה נ' מלול (פורסם
בנבו( )29.8.2010 ,להלן :ענין מלול) .בית המשפט העליון ,בהרכב מורחב ,הכיר בפיצוי הסתברותי ,כלומר
פיצוי בגין ההסתברות שהמחלה נגרמה כתוצאה מהעוולה ,והתווה מבחנים לפסיקה של פיצוי הסתברותי.
חוות הדעת המרכזיות בפסק הדין ניתנו על ידי השופט ריבלין והשופטת נאור .שני השופטים הכירו באפשרות
להכ יר בפיצוי הסתברותי במצבים של סיבתיות עמומה .כל אחד מהם התווה מבחן שונה להכרה בפיצוי
הסתברותי .במקרה זה מתקיימים התנאים שהתוו שני השופטים.
 .216השופט ריבלין קבע לעניין זה כך (עניין מלול ,פסקה - )20
"לשיטתי ,ראוי להגדיר את מבחן החריגה מכלל מאזן ההסתברויות לכלל של פיצוי-לפי-הסתברות
בדרך שאינה מצויה במישור של המקרה הבודד כי אם במישור רחב יותר הבוחן את קיומה של הטיה
נשנית ב'מַּ ְח ָלקה' מוגדרת היטב של מקרים".
 .217השופט ריבלין מוסיף ומסביר כי מקרים של זיהום סביבתי הגורם לסיכון בריאותי ,מהווים דוגמה להטיה
נשנית (עניין מלול ,פסקה :)21
"המצבים שבהם מזיק יוצר סיכון חוזר ונשנה כלפי קבוצה של אנשים ,אולם לא ניתן לדעת אצל מי
מהם הסיכון התממש בפועל ,עשויים להתרחש בהקשרים שונים .כך למשל ,גורם המפיץ זיהום
סביבתי עלול ליצור סיכונים בריאותיים כלפי ציבור רחב...דוגמאות אלה ממחישות מקצת ממגוון
המצבים שבהם אפשר שתתגבש הטיה נשנית המצדיקה לפסוק פיצוי-לפי-הסתברות".
 .218פיצוי הסתברותי ייפסק בהתקיים ארבעה יסודות (ענין מלול ,פסקה  28לחוות הדעת של השופט ריבלין) –
בהינתן מזיק ,קבוצת ניזוקים ,סיכון חוזר ומשותף והטיה עקבית בהחלת כלל מאזן ההסתברויות.
 .219כל היסודות מתקיימים בענייננו.
א .המשיבות הן המזיק .הזיהום שהמשיבות יוצרות הגדיל את הסיכון לתחלואה ,וגרם לנזק.
ב .קיימת קבוצה של ניזוקים .בחוות הדעת האפידמיולוגית נקבע כי  320מבין חברי הקבוצה חולים בסרטן
ריאה כתוצאה מהחשיפה לזיהום ,ו 175-מבין חברי הקבוצה חולים ב NHL-כתוצאה מהחשיפה (עמודים
 .)46-45עולה מכך כי קיימים ניזוקים ,ולא ניתן לדעת ביחס למי מהם מתקיים קשר סיבתי.
ג .קיים סיכון חוזר ומשותף .במשך עשרות שנים המשיבות יצרו זיהום אוויר שהגדיל את הסיכון לכלל
חברי הקבוצה .מדובר בסיכון משותף.
ד .נוצרת הטיה עקבית בהחלה של כלל מאזן ההסתברויות .ביחס לכל תובע ,ההסתברות כי הנזק כתוצאה
מהעוולה נמוכה מחמישים אחוזים .רק כ 17%-מתוך כ 1,900-חברי קבוצה החולים בסרטן ריאה וכ-
 19%מתוך כ 925-חברי קבוצה החולים ב NHL-סובלים מהמחלה כתוצאה מהזיהום .לכן ,כל חבר
קבוצה אשר היה מעמיד את העניין לבחינה לפי מאזן ההסתברויות החל בהליך אזרחי ,לא היה זכאי
לפיצוי ,למרות שברור שקיימים מאות חולים הסובלים מהמחלה כתוצאה מהזיהום.
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 .220בעניין מלול השופטת נאור קבעה כי יש להחיל פיצוי הסתברותי רק בתביעות נזיקין ,כשנגרם נזק גוף ,וקיימת
סיבתיות עמומה ביחס לגרימת הנזק (פסקה  .)17בפני בית המשפט הנכבד מונח המקרה אליו מכוונת פסיקה
זו .חברי הקבוצה סובלים מנזק גוף ,בחלק מהותי מהמקרים הנזק נגרם מזיהום האוויר על ידי המשיבות.
עם זאת ,ביחס לכל חבר קבוצה קיימת סיבתיות עמומה בנוגע לגרימת הנזק.
 .221השופטת נאור קבעה עוד את הדרישות הבאות לצורך החלת פיצוי הסתברותי (ענין מלול ,פסקה - )7
"אמות המידה לפיצוי לפי הסתברות במקרה הבודד באופן הבא:...
א .התרשלות :התובע הוכיח במאזן הסתברויות כי הנתבע התרשל;
ב .נזק :התובע הוכיח במאזן הסתברויות כי נגרם לו נזק;
ג .סיבתיות עמומה מובנית :התובע הוכיח במאזן הסתברויות כי קיימת עמימות מובנית בשאלת
הקשר הסיבתי העובדתי המונעת אפשרות להוכיח את תהליך הגרימה שאירע בפועל כמקובל
ב'מבחן האלמלא';
ד .ההתרשלות משקפת גורם סיכון עוולתי פוטנציאלי :התובע הוכיח במאזן הסתברויות כי
ההתרשלות היא גורם סיכון לנזק המסוים שנגרם לו ושהיה על הנתבע לצפותו (להלן – גורם
הסיכון העוולתי);
ה .גורם סיכון עוולתי משמעותי :התובע הוכיח שקיים סיכוי ממשי – אף שאינו עולה על – 50%
שגורם הסיכון העוולתי גרם בפועל לנזק;
ו .אי-פסיקת פיצוי לניזוק תהא תוצאה בלתי צודקת :חברי הקבוצה מתקשים להוכיח את נזקם
האישי על אף אחריות המפעלים לנזק זה אין זה צודק כי חולי הסרטן לא יקבלו פיצוי על נזקם וכי
המשיבות יחמקו מאחריותן"( .ההדגשה במקור).
 .222ברור כי כל התנאים מתקיימים.
א .המשיבות פעלו באופן עוולתי .הן התרשלו ,ביצעו מטרד ליחיד ,והפרו שלל חוקים.
ב .לתובעים נגרם נזק .חברי הקבוצה סובלים ממחלה קשה ,חלקם הלכו לעולמם כתוצאה מכך.
ג .קיימת סיבתיות עמומה מובנית בקשר שלא מאפשרת זיהוי של מי שחלה כתוצאה מהזיהום .לא
קיימים אמצעים ,טכנולוגיים או אחרים ,לזהות מי מבין החולים סובל מהמחלה דווקא כתוצאה
מהזיהום ,ולא היה סובל ממנה אלמלא הזיהום .על כן ,הוכחה עמימות מובנית ביחס לקשר הסיבתי
הספציפי.
ד .הזיהום שיצרו המשיבות הוא גורם סיבתי פוטנציאלי לתחלואה בקרב חברי הקבוצה .הדבר הוכח
באמצעות חוות הדעת האפידמיולוגית ,חוות הדעת בנושא זיהום האוויר ,חוות הדעת הטוקסיקולוגית,
חוות הדעת בנושא סרטן הריאה ,וחוות הדעת בנושא  .NHLכל המומחים מראים כי חברי הקבוצה
נחשפו לחומרים שהמשיבות פלטו ,כי החומרים גורמים לסוג המחלות מהם סובלים חברי הקבוצה ,וכי
חברי הקבוצה סובלים מתחלואה עודפת במחלות אלה.
ה .גורם הסיכון משמעותי .קיים עודף תחלואה בשיעור של כ 20%-בשתי המחלות .מדובר במאות אנשים
הסובלים ממחלה קשה בעקבות הזיהום שיצרו המשיבות .גורם הסיכון משמעותי ביותר.
ו .הצדק מחייב פסיקת פיצוי לחברי הקבוצה .במשך השנים גורמים רבים התריעו כי הזיהום גורם לעודף
תחלואה .המשיבות לא הפחיתו את הסיכון .אף אחד מהחולים לא יכול לבסס לבד את תביעתו ,ברמת
הוכחה של מאזן ההסתברויות .בנסיבות אלה אי-פסיקת פיצוי תסב לחברי הקבוצה עוול משווע.
 .223הנה ,מתקיימים כל התנאים שקבעו השופט ריבלין והשופטת נאור בעניין מלול למתן פיצוי הסתברותי.
בנסיבות אלה ,אם בית המשפט הנכבד לא יראה לנכון להטיל אחריות מלאה על המשיבות ,לכל הפחות יש
לקבוע כי כל חבר קבוצה זכאי לפיצוי ,בהתאם להסתברות שההתנהגות העוולתית גרמה למחלתו.
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 .224בענין עצמון כבוד השופט עמית מסביר כיצד יש לחשב פיצוי זה (פסקה - )43
"כך ,לדוגמה ,כאשר הוכח כי קיים עודף תחלואה בשיעור של  40%במחלה פלונית בקרב אנשים
הגרים בסביבת מפעל מזהם ,ואף אחד מ 140-החולים באותה מחלה לא יצליח להוכיח במאזן
ההסתברויות ,כי אלמלא הזיהום שמקורו במפעל הוא לא היה חולה במחלה ,יהיה על המפעל לפצות
את כלל החולים במחלה בעלות הנזק הכולל ,קרי ,בשיעור של  40/140מנזקם של כלל 140
החולים...מכאן הרעיון שבבסיס ההטיה הנשנית ,ולפיו יהיה על המפעל המזהם לפצות את כלל בני
הקבוצה ב 40%-מנזקיהם.
...לפי שיטה זו ,חלק מהניזוקים ייפוצו על נזק שלא נגרם להם בשל ההתנהגות העוולתית של המפעל
המזהם ,וחלק ייפוצו בשיעור הנופל מנזקם האמיתי ,אך כלל הניזוקים כקבוצה יזכו לפיצויים
בשיעור הנזק שנגרם על ידי המפעל ,ופיצוי חלקי עדיף על פני אפס פיצוי".
 .225בחוות הדעת האפידמיולוגית נקבע כי עודף התחלואה עומד על שיעור של  20%מכלל החולים במפרץ חיפה
בסרטן ריאות ,ושיעור של  19%מתוך כלל החולים ב .NHL-על כן ,יהיה על המשיבות לפצות את חברי
הקבוצה אשר חלו בסרטן ריאות בפיצוי בשיעור של כ 20%-ואת אלו אשר חלו בסרטן  NHLבפיצוי בשיעור
של כ .19%-שיעורים אלה יוכפלו בסכום הפיצוי המלא שהיה נפסק לחבר קבוצה ,לו הוטלה על המשיבות
אחריות מלאה .כפי שצויין ,מדובר בפיצוי בגין הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד ,אובדן כושר השתכרות ,עזרת
הזולת ,נסיעות ,כאב וסבל ,קיצור תוחלת חיים ואובדן הנאות החיים.
ב .3.המשיבות נושאות באחריות יחד ולחוד
 .226המשיבות נושאות באחריות יחד ולחוד ,מאחר שהן גרמו יחדיו לנזק שלא ניתן לחלוקה .כל אחת מהמשיבות
יצרה זיהום ,ומצבור הזיהום גרם לעודף תחלואה .על כן ,בכל המשיבות דבק אשם .בנסיבות אלה לא חל
הסייג הקבוע בסעיף  )2(64לפקודת הנזיקין – "אשמו של אדם אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק" .מעבר
לכך ,אם מי מהמשיבות תנסה להסתמך על הגנה זו ,הרי שעל מנת שהטענה תעלה יפה ,יהיה עליה להוכיח
כי משיבה אחרת יצרה את הסיבה המכרעת לנזק.
 .227המחלות מהן סובלים חברי הקבוצה אינן ניתנות לחלוקה ,ולא ניתן לייחס חלקים מהמחלות למשיבה כזו
או אחרת .בדנ"א  15/88מלך נ' קורנהויזר ,פ"ד מד( ,)1990( 89 )2נקבע כי בנסיבות אלה כל אחד מהמזיקים
נושא באחריות לכל הנזק .בע"א  6894/15זלצר נ' אבירם ,פסקה  22לחוות הדעת של השופט הנדל (פורסם
בנבו ,)07.09.2017 ,נקבע כך -
"כאמור ,הדין הישראלי הכריע באופן עקרוני כי מוטב שהמעוולים האחרים יישאו בנזק ,ולא
הניזוק .תוצאה כזו אינה נקייה מקשיים ,אך מקובל לראות בה רע במיעוטו ....התוצאה של העדפת
הניזוק על פני יתר המזיקים מוצדקת בראי הצדק המתקן והשבת המצב לקדמותו ,שכן רשלנותם
של יתר המזיקים הובילה לנזק שנגרם לניזוק .תוצאה זו מוצדקת גם על פי ניתוח כלכלי ,הבוחן את
אופן פיזור הנזק ואת התמריצים שראוי לתת לצדדים השונים' .גלגול' האחריות אל יתר המזיקים
עדיפה בהיבט של פיזור הנזק על פני הטלתה על הניזוק בלבד ,וקביעת הכלל של אחריות משותפת
מונעת ממזיקים לפעול לשם ערפול היחס שבינם לבין הנזקים השונים.
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קושי נוסף ,הקשור לקושי הקודם שהוזכר ,עוסק בשאלה מהם גבולותיו של המצב השני .לשון אחר,
מהו המבחן המפריד בין מצב של מעוולים בנפרד שגרמו נזק אחד שאינו ניתן לחלוקה ,למצב של
מעוולים בנפרד שגרמו נזקים נפרדים .התשובה שניתנה לשאלה זו בפסיקה היא כי יש לקבוע מבחן
פיזי או חלוקה .טול את הדוגמה שבה שני כלבים נושכים אדם בשתי זרועות .בהנחה שנגרם נזק לכל
זרוע בנפרד ,ולא נגרם נזק נוסף המשפיע על הגוף כולו ,ניתן לייחס בבירור את הנזק שנגרם ליד
הימנית לכלב שנשך יד זו ,ואת הנזק שנגרם ליד השמאלית לכלב שנשך יד זו .הפרדה כזו מתאפשרת
על פי מבחן פיזי או חלוקה מוחשית .לעומת זאת ,קריסת מבנה כתוצאה משרשרת של פעולות שונות
אינה ניתנת להפרדה פיזית בין הפעולות השונות – כולן הובילו לתוצאה אחת ,היא קריסת המבנה".
 .228על כן ,יש להטיל על כל אחת מהמשיבות אחריות ביחד ולחוד לכל הנזק .מכל מקום ,חלוקת האחריות איננה
רלוונטית לחברי הקבוצה .לכל היותר ,היא עשויה להיות רלוונטית לאחריות המשיבות זו כלפי זו ,בהתאם
לסעיף  84לפקודת הנזיקין.
 .229בשלב בקשת האישור אין צורך להכריע בסכום הפיצוי .לצורך אישור התביעה כייצוגית ,די להראות שכל
המשיבות יצרו זיהום ונגרם נזק .סעיף (4ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "כאשר אחד מיסודות העילה
הוא נזק –  )1( ...די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק; ."...המשיבות כולן הגבירו את התחלואה
באזור מפרץ חיפה ,ולכן כולן נושאות באחריות לנזק ,ולחלופין לפחות לחלק ממנו .שאלות הנוגעות לסעד
המגיע לחברי הקבוצה או להיקפו ,ובוודאי שאלות הנוגעות לחלוקת האחריות בין המשיבות  -מקומן
להתברר בעת ניהול התובענה הייצוגית עצמה – ראו למשל ע"א  4154/14הצלחה החברה הכלכלית לקידום
חברה כלכלית הוגנת נ' כהן ,פסקה ( 27פורסם בנבו ;)16.5.2017 ,רע"א  979/13לנדמארק גרופ בע"מ נ'
הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ,פסקאות ( 12-10פורסם בנבו.)25.6.2015 ,
 .230לסיכום חלק זה ,ההתנהגות העוולתית של המשיבות גרמה לחברי הקבוצה לנזקים קשים .בית המשפט
מתבקש לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה שהמשיבות נושאות באחריות בגין הנזק שנגרם לכלל חברי
הקבוצה ,ולחלופין נושאות באחריות הסתברותית בשל סיבתיות עמומה והטייה נשנית .בשלב בקשת האישור
אין צורך להכריע בשיטת הפיצוי שתיושם ,וגם לא בחלוקת האחריות בין המשיבות.
חלק שביעי – הסעדים בתובענה הייצוגית
 .231עילות התביעה מקנות לחברי הקבוצה את הסעדים הבאים:
א .הצהרה כי המשיבות גרמו לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה ,וכי החשיפה לזיהום שיצרו
המשיבות תגרום בעתיד לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה;
ב .פיצוי חברי הקבוצה בגין המחלה ממנה הם סובלים כתוצאה מהחשיפה לזיהום ,ובכלל זה פיצויים בגין
הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד ,אובדן כושר השתכרות ,עזרת הזולת ,נסיעות ,כאב וסבל ,קיצור תוחלת
חיים ,ואובדן הנאות החיים;
ג .הקמת מנגנון לפסיקת פיצויים ,ובכלל זה מינוי ממונה או ועדה ,שתפקידם יהיה לקבוע את סכום הפיצוי
שישולם לכל חבר קבוצה ,או כל מנגנון פיצוי אחר ,הכל בהתאם לסעיף (20ב) לחוק תובענות ייצוגיות;
ד .לחלופין ,סעד הצהרתי כמבוקש בסעיף קטן א' לעיל ,וכן פיצול סעדים ,כך שכל חבר קבוצה יהיה זכאי
לתבוע ,על בסיס הסעד ההצהרתי ,את נזקיו בהליך נפרד;
ה .מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן
ו .כל סעד אחר לטובת הקבוצה ,חלקה ,או הציבור ,בהתאם לסעיף (20ג) לחוק תובענות ייצוגיות.
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 .232בהתאם לתקנות (2א)( )11ו(2-א)( )12לתקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע ,2010-יש לציין בבקשת אישור את
הגמול ושכר הטרחה המבוקשים .המבקשת עותרת לקבוע גמול בשיעור של  15%משווי ההטבה ,לרבות בגין
תיקון התנהלות בעתיד (בתוספת מס ערך מוסף ,אם חל) ,ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית
המשפט העליון בע"א  2046/10שמש נ' רייכרט (פורסם בנבו .)23.5.2012 ,באותו ענין נקבע כי "על כל סכום
שנגבה בפועל עד ל 5-מיליון ש"ח ,ייפסק לטובת בא-הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של  ;25%על כל סכום
שנגבה בפועל בין  5מיליון ש"ח עד ל 10-מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  ;20%ועל כל סכום שנגבה
בפועל מעל  10מיליון ש"ח ,ייפסק שכר טרחה בשיעור של ( "15%פסקה  .)16אם יינתנו חלק מהסעדים,
יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע שכר טרחה וגמול כאמור לעיל ,בהתאם לשוויים ,או לפי כל שיקול אחר
שהוא ימצא לנכון לאמץ לצורך זה ,ובכלל זה החשיבות הציבורית של ההליך .הגמול ושכר הטרחה
המבוקשים אינם כוללים חיוב שיוטל בדיון בבקשת האישור.
חלק שמיני  -פניות המבקשת למשיבות טרם הגשת התביעה
 .233ביום  13בדצמבר  2018המבקשת ,באמצעות באי-כוחה ,פנתה אל המשיבות במכתבי התראה מפורטים ,בהם
תוארו עיקרי העניין .המבקשת דרשה מהמשיבות ליטול אחריות לזיהום ,לרבות פיצוי הנפגעים והפחתת
הזיהום .כמו כן המבקשת הזמינה את המשיבות להוכיח כי פעילותן אינה גורמת לזיהום כנטען.
נספח  :24העתקים של מכתבי הפניה של המבקשת למשיבות מיום  13בדצמבר .2018
 .234אלקון ,בז"ן ,ביטום ,גדות תעשיות ,דשנים ,חברת החשמל ,נמל חיפה ,חברת נמלי ישראל ,חד אסף ,נשר,
סונול ,פז חברת נפט ,פרוטרום ,שמן תעשיות ותש"ן השיבו למכתב זה .למשיבות אלה נשלחו מכתבי תגובה,
וחלקן אף הגיבו לו.
נספח  :25תכתובת בין המבקשים והמשיבות.
 .235אף אחת מהמשיבות ,לרבות אלה שהשיבו ,לא ניצלה את ההזדמנות כדי להפריך את הטענות ולשכנע את
המבקשת שאין בהן ממש .המשיבות טענו ,בי ן היתר ,כי אין זיהום אוויר עודף באזור חיפה ,אין תחלואה
עודפת ,וש לא הוכח קשר סיבתי בין החומרים לבין התחלואה העודפת .עוד נטען כי המשיבות פעלו לפי
הוראות הרשויות ,חלקן ניסו להיתלות בכך שהן אינן פועלות עוד באזור ,חלקן טענו כי לא הוכח שהן פולטות
את החומרים המזהמים ,ועוד .במכתבי התשובה לא נמצא מענה אמיתי לטענות המבקשת .בכל הכבוד,
נדרשת מידה רבה של עצימת עיניים מצד הגורמים המזהמים ,כדי להכחיש זיהום אוויר ותחלואה עודפת
בנפת חיפה .בנוגע להוכחת הקשר הסיבתי ,חוות הדעת התומכות בבקשה זו שמות את הטענה במקום הראוי
לה .נוס ף על כך ,המשיבות לא פעלו לפי הוראות הרשויות ,וממילא הדבר לא מקנה להן הגנה .בנוגע לפליטת
החומרים המזהמים ,הראינו אילו חומרים המשיבות פולטות.
 .236אלקון העתיקה את פעילותה ממפרץ חיפה בשנת  .2016נשר עשתה זאת בראשית שנות האלפיים ,ביחס לחלק
מרכזי מפעילותה (כבשן מלט) .לאור זאת הן ניסו לטעון כי הן לא נושאות באחריות .אין לקבל זאת .הן אלקון
והן נשר פעלו בנפת חיפה בשנים בהן נחשפו חברי הקבוצה לזיהום ,שגרם לתחלואה העודפת.
 .237מכתבי התשובה של המשיבות מראים כי הן ממשיכות להתנער מאחריותן לאסון הסביבתי ,אשר עלה בחיים
של רבים .הדבר מחזק את הצורך להגן על חברי הקבוצה ולהעמיד לטובתם סעד ,בתביעה ייצוגית.
חלק תשיעי – מתקיימים כל התנאים לאישור התביעה הייצוגית
א .ניתן להגיש תובענה ייצוגית בגין עניין זה
 .238סעיף (3א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר" ,בתביעה כמפורט בתוספת
השנייה" .תובענה זו נכנסת בגדר פרט  6לתוספת השנייה לחוק " -תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם
המפגע; לעניין זה' ,גורם המפגע'' ,מפגע סביבתי'  -כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים סביבתיים".
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 .239סעיף  1לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) ,תשנ"ב ,1992-מגדיר "מפגע סביבתי" כך:
"זיהום אויר ,רעש ,ריח ,זיהום מים ,זיהום מי-ים ,זיהום על ידי פסולת ,זיהום על ידי חומרים
מסוכנים ,זיהום על ידי קרינה ,פגיעה בסביבה החופית ,מפגע אסבסט ,פגיעה באזור מוגן ,פגיעה
באילן מוכן או בעץ בוגר ,פגיעה ביער או פגיעה בערך טבע מוגן ,והכל כשהם בניגוד לחיקוק ,לצו,
לתכנית ,לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר ,או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת
סבל ממשי לאדם; ."...
 .240סעיף (2א) לאותו חוק מגדיר "גורם מפגע" כך ..." -מי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי ."...
 .241סעיף (8א)( )1לחוק תובענות ייצוגיות דורש כי "התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט
המשותפות לכלל חברי הקבוצה ,ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה".
 .242לפי הפסיקה ,די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות ,כדי לקבוע כי קיימות שאלות
משותפות של משפט או עובדה (ראה ע"א  1977/97ברזני נ' בזק ,פ"ד נה(.)2001( 612 ,585 )4
 .243בהתדיינות זו עולות שאלות עובדתיות ומשפטיות מהותיות ,המשותפות לכלל חברי הקבוצה ,לרבות אלה:
א .קיומו של קשר סיבתי פוטנציאלי בין פליטת חומרים לבין עודף התחלואה בסרטן ריאות ו;NHL-
ב .התרשלות המשיבות בהתייחסותן לסיכונים ידועים שקשורים לפעילותן;
ג .יצירת מטרד על ידי המשיבות;
ד .אחריות המשיבות בגין הפרת חובה חקוקה;
ה .הטלת פיצוי מלא או פיצוי הסתברותי; ועוד.
 .244שאלות אלו ,ורבות אחרות ,משותפות לכלל חברי הקבוצה.
 .245הבקשה מגובה בחוות דעת של מומחים מובילים ,אשר מקנים לה בסיס מקצועי איתן .יתר על כן ,התובענה
מבוססת על מתווה משפטי שקבע בית המשפט העליון בקשר להוכחת תביעה מסוג זה .לאור הטענות
המבוססות של המבקשת ,אפשרות סבירה כי השאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה ,ויותר מכך.
 .246תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין ,כפי שנדרש לפי סעיף (8א)()2
לחוק תובענות ייצוגיות .גודל הקבוצה לא מאפשר ,מבחינה מעשית ,לצרף את כל חברי הקבוצה לתביעה
רגילה .לפי חוות הדעת האפידמיולוגית חברי הקבוצה מונים כ 2,840-חולים ,מתוכם  495חולים מייצגים את
עודף התחלואה .הגשת תביעה אישית על-ידי כל אחד מחברי הקבוצה ,על ההוצאות ושכר הטרחה הכרוכים
בה ,אינה יעילה לחברי הקבוצה ,למערכת המשפט ,ואף לא למשיבות .האינטרס האמיתי של המשיבות מחייב
הסכמה לברר את הסכסוך בתביעה ייצוגית .אם הן לא יסכימו לכך ,ביסוד הסירוב יעמוד רק רצון ציני לעכב
את ההליך ולהפריע לו.
 .247ריבוי תביעות יטיל עומס כבד על מערכת המשפט ,ויגרום בזבוז משאבים אדיר .מדובר באלפי תביעות.
 .248על כן ,בירור העניין בתביעה ייצוגית יגשים את מטרות חוק תובענות ייצוגיות ,הקבועות בסעיף  1לחוק -
לאפשר הגנה על האינטרס של חברי הקבוצה ,לקדם את אכיפת הדין ולהעניק פיצוי לנפגעים מהפרתו.
 .249מקרה בו רבים סובלים מנזקי גוף כתוצאה ממפגע סביבתי ,מתאים באופן מיוחד לדיון בתביעה ייצוגית.
בתביעות מסוג זה מתעוררים קשיים ,העלולים לסכל בירור משפטי בהליך רגיל – קושי לקשור בין הזיהום
לנזק ,חילוקי דעות מדעיים ,ריבוי מעוולים ושיוך הנזק לפעולותיהם ,אפשרות להכרעות סותרות ,הצפת בתי
המשפט ,ועוד .ראו עניין דובק פסקה  .69כפי שנקבע בעניין עצמון בפסקה  ,46ניתן לקיים דיון במקרים אלה
בתביעה ייצוגיות.
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 .250עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ,כנדרש לפי סעיף (8א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות.
לבאי-כוח המבקשת ניסיון בניהול תובענות ייצוגיות .מדובר בעורכי-דין עם ותק וניסיון רב בכל תחומי
המשפט ,לרבות בתביעות נזיקין ובתביעות סביבתיות .שני משרדי עורכי דין ,וקליניקה שעוסקת בתחום
התביעה ,חברו יחד כדי לייצג בתביעה זו ,מתוך מטרה לשרת את עניינם של חברי הקבוצה באופן הטוב
ביותר .משרדי באי-כוח המבקשת מנהלים עשרות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ,אשר הניבו סעד
משמעותי לציבור .עומד לרשותם צוות מיומן של עורכי דין .מנהל הקליניקה לסביבה ,קיימות וצדק מרחבי
של הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב ,מוביל מאבקים סביבתיים בערכאות שונות לרבות בבית
המשפט העליון ,ביניהם המאבק בתכנית לכרייה בשדה בריר .אף המבקשת בעלת ניסיון רב בתחום נשוא
התביעה .המבקשת ובאי-כוחה רתמו את מיטב המומחים על מנת לנהל את התביעה בצורה מקצועית.
 .251עניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה על יושר והגינות ,במטרה לתקן את העוול לחברי הקבוצה.
 .252עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב ,כנדרש לפי סעיף (8א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות.
המבקשת איננה נתונה תחת ניגוד עניינים .היא תשרת את האינטרס של כלל חברי הקבוצה ,תוך הקפדה על
יושר והגינות ,הכל מתוך מטרה לתקן את העוול הנורא .המבקשת רואה עצמה כשליחה של חברי הקבוצה.
 .253מבדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות לא נמצאה בקשה לאישור או תובענה ייצוגית ,שהשאלות המהותיות
של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה ,זהות או דומות בעיקרן לשאלות
המתעוררות בבקשה לאישור .עם זאת ,בת"צ  14087-06-15הוגשה לבית המשפט המחוזי ת"א-יפו ,בקשה
לאישור תביעה ייצוגית כנגד כעשר מהמשיבות ,בתביעה לפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה ,בשל זיהום האוויר
במפרץ חיפה .קיימת שונות מהותית בין שני ההליכים .בבקשה כאן נתבע פיצוי בגין נזק גוף ,לקבוצה
מסוימת ,להבדיל מפגיעה באוטונומיה לכלל התושבים .מדובר בקבוצות שונות ,בתקופות שונות ,בעילות
תביעה שונות ,נזק שונה ,וחברי קבוצה אחרים .רק חלק קטן מהמשיבות בהליך זה נתבעו בהליך האחר.
ב .התאמת המבקשת ,עמותת אזרחים למען הסביבה ,לשמש תובע מייצג
ב .1.העמותה היא "ארגון" כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות
 .254סעיף (4א)( ) 3לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר את התנאים בהם יכול ארגון להגיש בקשה לאישור תובענה
ייצוגית:
"ארגון בתביעה או בעניין כאמור בסעיף (3א) ,שבתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסק
הארגון  -בשם קבוצת בני אדם אשר אותה תביעה או אותו עניין מעוררים שאלות מהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עמה ,ובלבד שבית המשפט שוכנע כי ,בנסיבות
העניין קיים קושי להגיש את הבקשה בידי אדם כאמור בפסקה (."...)1
 .255סעיף  2לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר את הדרישות הפורמליות הכלליות שחלות על ארגון כתובע מייצג:
"ארגון" – תאגיד ,למעט תאגיד שהוקם על פי דין ,או הקדש ,הקיים ופועל באופן סדיר וממשי במשך
שנה לפחות לקידום מטרה ציבורית ,אחת או יותר ,ושנכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרות
הציבוריות בלבד ,ובלבד שפעילותו אינה מטעם מפלגה או גוף פוליטי אחר או בזיקה למפלגה או
לגוף כאמור או לשם קידום מטרותיהם".
 .256המבקשת מאוגדת כעמותה .היא נוסדה בשנת  .1990לפי תקנון המבקשת ,מטרותיה הן "לפעול לקידום
נושאי שמירה על איכות הסביבה בגליל בפרט ,בארץ ובעולם בכלל  ,בעיקר בנושאים הבאים :איכות מי
השתייה ,חיסול מפגעים כמזבלות ,שפכים בנחלים וכו' ,שמירה על אוויר נקי במיוחד באזורים מתועשים,
הפחתת השימוש ברעלים ,מיחזור וחסכון במשאבים ,שמירה על השטחים הפתוחים וה'ריאות הירוקות'
מניעת זיהום מי הים וחופיו ,מניעת זיהום רעש ,קידום השימוש באנרגיה חילופית" (נספח  2לבקשה זו).
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 .257העמותה פועלת מזה  28שנים למטרות ציבוריות בלבד ,ובכלל זה במאבקים להסרת הזיהום ממפרץ חיפה.
המבקשת פעלה ופועלת בתחומים הבאים:
א .מאבק סביבתי לסגירת מפעל תעשיות אלקטרוכימיות שזיהם במשך יותר מחמישים שנה את האוויר,
הקרקע והים בעמק עכו (.)2005-2004
ב .יוזמה לחקיקת חוק "המזהם משלם" ,שמחמיר ומעדכן את הענישה ב 13-חוקים סביבתיים (.)2007
ג .שותפות בייסוד וניהול הקואליציה לבריאות הציבור ,שנאבקה להורדת התחלואה מזיהום במפרץ חיפה
ובצפון (.)2015-2005
ד .פרסום סדרת הדו"חות "שקט תעשייתי" ,שבוחנים את ההתנהלות הסביבתית של מפעלים במדינה
בכלל ,ובפרט באזור הצפון ומפרץ חיפה ( .)2016-2007המבקשת ערכה ופרסמה בעזרת מומחים בכירים
 14דוחות שעוסקים בהיבטים שונים של התעשיה במפרץ חיפה ,ואשר התבססו על מידע שנאסף על ידה
באמצעות בקשות לפי חוק חופש המידע ופניות למפעלים .למכלול דוחו"ת שפרסמה המבקשת ראו
בקישור הבא http://www.cfenvironment.org.il/index.php/what-we-do/mifratzh-haifa-menu -

ה .פרויקט אכיפה אזרחית סביבתית ,שנועד לקדם את מימוש עקרון "המזהם משלם" ,שיפור המציאות
הסביבתית של התושבים ,שינוי התפקוד של הרשויות וההתנהלות של הגופים המזהמים.
ו .מאבק להפחתת הזיהום התעשייתי במפרץ חיפה ,ולסילוק מתקנים וחומרים מסוכנים כמו מיכל
האמוניה (.)2016-2012
 .258המבקשת הייתה העמותה הראשונה שהגישה תובענה ייצוגית סביבתית  -ת"צ (מחוזי מרכז) 34564-05-15
עמותת אזרחים למען הסביבה נ' קומפוסט שלוחות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (פורסם בנבו.)20.3.18 ,
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסילוק על הסף של בקשת האישור .הצדדים הגיעו להסדר פשרה ,שכלל
התחייבות להשקיע במערכת למזעור מפגעי ריח ,בסכום העולה על מיליון שקלים חדשים .נוסף על כך,
המבקשת היתה פעילה בהליכים משפטיים נוספים על מנת למנוע את זיהום האוויר במפרץ חיפה ,לרבות
מאמצים להשגת מידע על המשיבות ועתירות מול המשרד להגנת הסביבה.
 .259המבקשת קיבלה את אות השר להגנת הסביבה לשנת  ,1997את פרס הגלובוס הירוק לשנת  ,2007את אות
הגלובוס הירוק לשנת  2009ואת פרס יו"ר הכנסת על פעילות לשיפור איכות הסביבה לשנת .2017
 .260המבקשת לא פועלת מטעם מפלגה או גוף פוליטי ,או בזיקה או לקידום מטרות של גופים כאלה.
 .261לאור כל אלה ,המבקשת מתאימה לפעול בעניין כתובעת ייצוגית.
ב .2.קיים קושי מובנה להגשת התביעה על ידי חבר קבוצה
 .262בענייננו ,ברור לחלוטין הקושי להגיש את התביעה בידי מי שלו עילת תביעה אישית .בית המשפט העליון
התייחס לכך ברע"א  6897/14קול ברמה בע"מ נ' קולך (פורסם בנבו .)9.12.15 ,נקבע כי "ברגיל ניתן לצפות
כי ארגון המבקש לתבוע יצביע באופן קונקרטי על ניסיונות שנעשו להגשת התובענה באמצעות יחידים" ,ובכל
זאת " -לכלל זה יכולים להיות גם חריגים ,ומכל מקום יישומו צריך להתחשב בהקשר ובנסיבות הקונקרטיות
של המקרה" (פסקה  2לחוות דעתה של השופטת ברק-ארז) .השופט דנציגר קבע כי קיימים מצבים בהם ניתן
להכיר בקושי אינהרנטי להגשת תביעה על ידי יחיד ,קושי שנובע מנתונים "מיוחדים ,מוצקים ומשכנעים"
(פסקה  39לחוות דעתו) .בין היתר הוזכרו תנאים כמו חוסר אמצעים כספיים ,או גורמים חינוכיים או
תרבותיים שיכולים למנוע איתור תובעים .באותו מקרה ,הוכר קיומו של קושי אינהרנטי בהגשת תובענה
בנושא הדרת נשים חרדיות ,וזאת אף שלא נעשו ניסיונות לאתר אישה שתשמש כתובעת ייצוגית.
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 .263נסיבות המקרה עונות על דרישות אלה .לצורך הגשת בקשה זו ,נדרש מימון בהיקף רב .המבקשת פעלה
להשיגו .כמו כן היא נכונה לנהל הליך זה ,על כל המורכבות הכרוכה בו ,לרבות הוצאות צפויות נוספות.
 .264חברי הקבוצה עברו ,או עוברים כעת ,משבר רפואי שמשפיע בצורה קשה על חייהם .קשה לחשוב על מקרה
ברור יותר של קושי אינהרנטי לנהל תביעה על ידי בעל עילה אישית -
א .קושי כלכלי :המחלה של חברי הקבוצה מסבה להם קשיים כלכליים ,בשל עלות הטיפולים ,פגיעה
בתעסוקה ,ולמרבה הצער ,גם צורך בעזרה סיעודית .לרבים מהם קיים קושי לשאת בעלויות הגבוהות
של ההליך המשפטי .הדבר נכון במיוחד ,כשמדובר בהליך נגד עשרות מפעלים ,הנתמך בשלל חוות דעת.
הליך כזה כרוך בהוצאות גבוהות ביותר ,ואף כרוך בחשיפה כספית מהותית.
ב .קושי פסיכולוגי :חברי קבוצה רבים סובלים מקשיים רגשיים כתוצאה ממצבם הרפואי .מחקר של
 Keller et al.מצא כי  28%מחולי הסרטן סובלים מהפרעה פסיכולוגית משמעותית ,אשר נעה בין בעיית
הסתגלות לדיכאון קשה .רבים מהם מעדיפים לשמור על צנעת הפרט ולא לעסוק במחלה בפומבי.
נספח  :26מחקרם של .Keller et al.
ג .קושי של השקעת זמן ומאמץ :הצורך להשקיע את זמנם ומרצם בטיפולים רפואיים מקים מחסום,
שמונע מחברי הקבוצה ניהול תביעה .לצורך הגשת התביעה נדרשים עבודה רבה ,מפגשים עם עורכי דין,
הבנת מושגים טכניים ,איסוף נתונים רבים ,עריכת תצהירים ,ועוד .כמו כן ,רבים מהם אינם מעוניינים
לקחת על עצמם כניסה למהלך מסוג זה ,כאשר לצערנו לא ברור האם יזכו לחיות בסופו.
 .265מעל כל העניין מרחפת המחלה .למרבה הצער ,מרבית האנשים אשר התגלה אצלם סרטן ריאה או  NHLילכו
לעולמם תוך חמש שנים מגילוי המחלה (פרק  4לחוות הדעת בנושא סרטן ריאות; עמוד  6לחוות הדעת בנושא
 .)NHLיוצא כי קיימת סבירות גבוהה שכל חבר קבוצה אשר יטול על עצמו להגיש את התביעה הייצוגית ,ילך
לעולמו במהלכה .די בכך כדי להוכיח את הקושי להגיש את התביעה על ידי חברי הקבוצה.
ב .3.העמותה פעלה בשקידה סבירה כדי לאתר תובעים אישיים
 .266בת"צ (מחוזי ת"א)  2484-09-12הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כהן (פורסם בנבו
 ,)8.05.2013נקבע שעל ארגון לפעול בשקידה סבירה כדי לאתר אדם עם עילה אישית.
 .267המבקשת פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה על כוונה להגיש בקשה זו .בהמשך לכך ,היא הגבירה את
מאמציה לאיתור מבקש ,באמצעות פרסום מאמרים והודעות באמצעי תקשורת ,כולל ידיעון העמותה ,דפי
הרשת החברתית (גם של העמותה וגם של קבוצות חיפאיות) ,עיתונים מקומיים ,קבוצות קשר של פעילים
סביבתיים ואתר של ( HAIPOחדשות חיפה).
נספח  :27אסמכתאות על פרסומי העמותה במאמציה לאיתור מבקש.
 .268בעקבות פעולות אלה פנו לעמותה עשרה אנשים (כולל קרובי אישה שנפטרה) ,מתוכם רק שלושה חלו בסוגי
הסרטן הרלוונטיים .העמותה החלה בבירור עם הפונים ,בנוגע לאפשרות כי ישמשו תובעים ייצוגיים .רק
שניים ביקשו לברר זאת .השיח עמם לא הביא לנכונותם להיות תובעים ייצוגיים .הפונים הביעו חששות מפני
העלויות והקשיים הכרוכים בניהול ההליך.
 .269סמוך לפני הגשת תביעה זו בוצע ניסיון נוסף לאיתור תובע ייצוגי באמצעות פרסום מודעה בעיתון .לא
התקבלה אף פניה בעקבות הפרסום.
נספח  :28מודעה מיום  8במרץ .2019
 .270נוכח עובדות אלה ,ברור כי המבקשת פעלה בשקידה סבירה ,והרבה יותר מכך ,כדי לאתר תובעים.
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חלק עשירי – סוף דבר
 .271מדובר במקרה קשה ביותר – פעילות המשיבות הובילה לתחלואה בסרטן ריאה ו NHL-בקרב תושבי מפרץ
חיפה ,במשך שנים רבות .התושבים סבלו נזקים קשים ולא זכו לסעד ,שעה שהמשיבות ממשיכות לזהם באין
מפריע .הגיעה העת להטיל על המשיבות אחריות לנזקי הגוף שהן גרמו .למרבה הצער ,חלק מחברי הקבוצה
כבר לא יזכו לסעד.
 .272בקשת האישור נתמכת בתצהיר של המנהלת הכללית של המבקשת ,המאמת את העובדות המופיעות בה,
ובחוות דעת בנושאי זיהום אוויר ,טוקסיקולוגיה ,אפידמיולוגיה NHL ,וסרטן ריאות.
 .273בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התביעה הייצוגית ,ולתת הוראות בקשר לניהול התביעה.
 .274מן הדין ומן הצדק לאשר את התביעה.
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