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  הצדדים לתביעה. א

: להלן (2' הינה אמו ואפוטרופטו הטבעית של התובע מס") התובעת: "להלן (1' התובעת מס .1

העמדתו .  חודשים16 לו ואשר ביום הגשת התביעה מלא, הפעוטנמצא התביעה במוקד "). הפעוט"

העמדה הרשמית של פי -ועל, התובעיםפי המחקרים שהגיעו לידי - במוקד התביעה נובעת מכך שעל

לשדות מגנטיים ארוכת טווח מחשיפה הסכנה העיקרית הידועה כיום , המשרד לאיכות הסביבה

 . היא לילדים צעירים ופעוטותהתובעים  בעוצמה שנמדדה בבית ") קרינה("

הם בני זוג אשר באקראי לחלוטין נודע להם כי הם חשופים לקרינה  ,ואביו של הפעוט 1התובעת  .2

) א(ומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה וכתוצאה מכך נאלצו לנקוט אמצעים בעצמם מעבר לסף המ

 להימנע כדי) ג(-ו; כדי ללמוד על הסכנות הנובעות מהחשיפה לקרינה) ב(; כדי לאתר את הקרינה

 .ומעבר למקום מגורים חלופיממנה עד כדי עזיבת דירת מגוריהם 

ידי -המיוצר על,  הם גם צרכנים של חשמל– ישראל  ככל יתר האוכלוסין במדינת– ובן זוגההתובעת  .3

 .חודשי כסדרו-והם משלמים לה תשלום דו, המשיבה

והיא עוסקת , היא חברה ממשלתית אשר חלק ממניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערךהנתבעת  .4

חוק משק פי רשיון שניתן לה מכח -וזאת על, חלוקה ואספקה של חשמל בישראל, הולכה, בייצור

 .2006 –ו "חוק הקרינה הבלתי מייננת תשספי היתר שניתן לה מכח -  ועל,1996-ו"תשנהחשמל 

של ) 100%(והאספקה ) 100%(ההולכה , )98%מעל (החברה שולטת באופן בלעדי בכל היבטי היצור  .5

וכל ,  היא הגוף האפקטיבי היחיד המייצר בישראל חשמל ומוליך אותו–למעשה . חשמל בישראל

 . פעילה במהלך פעולותיה משפיעה על כלל האוכלוסיה בישראלאמת מידה שהחברה מ

  עובדות המקרה הצריכות לעניין. ב

 הם –כמי שגרו בדירה ;  בתל אביב19ט 'מלצ'  ברח6התגוררו בדירה , בני משפחה אחת, התובעים .6

ובנם שנולד להם ,  שנים6-ההורים התגוררו יחדיו בדירה כ; שהו בה במשך שעות ממושכות בכל יום

,  כתוצאה מהשתלשלות העניינים המובאת להלן–תגורר בה מעת לידתו ועד שעזבו את הדירה ה

, במיטה(בדירה זו בעיקר שהה הוא , ככל פעוט, במהלך חודשי חייו הראשונים. כשהוא בן שנה לערך

 בכל  שעות24יה של כמעט ישהב) במשך חודשי חייו הראשונים(ולמעשה מדובר , )בחדר הילדים

 .יום

לשמוע רעשים מהמקום בו מתחבר כבל הזנת החשמל התובעים  החלו ההורים 2008ך קיץ במהל .7

 .מקום החיבור נמצא תחת חלון דירתם; לבניין המגורים שלהם

  -היא  ; כי הוא קשור בכבלהתובעת סמיכות מקור הרעש לכבל החשמל עורר את חשדה של האם  .8

מעבר .  העבירה את פנייתם למעבדה בחיפה  התקשרו ודיווחו על כך למשיבה אשר- כמו גם שכנתה 

פניות נוספות של . ומפנייתם, והתעלמה מן התופעה, לתובעיםכל תשובה הנתבעת לכך לא השיבה 

 .לא הועילו דברהנתבעת  של 103 למוקד )1התובעת (האם 
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וביקשה להזמין טכנאי שיברר את  סיבת הנתבעת פעם נוספת אל התובעת  פנתה 2009בסוף ינואר  .9

במהלך שיחה זו סירבה המוקדנית לשלוח טכנאי תוך שהיא מסננת משפט . ש החריגהרע

  ".יש לכם שם שנאי, זה לא מהיום"שמשמעותו 

 את מר 1התובעת הזמינה , פעוט בן שנה,  ובפרט בהקשר בנההתובעת משהתעצמו דאגותיה של  .10

הבדיקה . הנושאטכנאי מוסמך ובעל היתר מאת המשרד להגנת הסביבה לבדוק את , יורם גבאי

 .2009 בפברואר 1נערכה ביום 

 כי ערכי השדה המגנטי גבוהים עד כדי כך שהוא המליץ 1לתובעת המודד המוסמך מצא והודיע  .11

  . שלא להתגורר בדירה עד להסרת המפגעלהם 

 .'אב כנספח "רצ – 4.2.09 נושא את התאריך 19ט 'מלצ' ח הקרינה מרח"העתק מדו •

ח " והוציא גם לגביהם דו17' מדידות גם בשתי דירות בבית מסהמודד המוסמך האמור ביצע  .12

לדוגמא , כך, ח זה קיימות חריגות קרינה משמעותיות גם בחלק מן הדירות הללו"פי דו-על. מדידה

 . מיליגאוס וכן במרפסת נוספת10במטבח ,  מיליגאוס14.5 -   4נמדדו במרפסת דירה 

גם במדידות אלו נרשמו מדדים העולים . ל גן ילדיםבו פוע 21ט 'מלצ' מדידות נוספות נערכו בורח .13

 .על ערך הסף שהומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .'בב כנספח "רצ – 17ט 'מלצ' ח הקרינה מרח"העתק מדו •

 .'ב כנספח ג"רצ –  21ט 'מלצ' ח הקרינה מרח"העתק מדו •

דה למניעת מפגעים ר בן ציון כהן מהיחי" ליצור קשר עם דהתובעת אחרי מאמצים רבים הצליחה  .14

 1התובעת הציג בפני  הנתבעתנציג . להיפך; אולם גם ממנו לא צמחה לה הישועה, של המשיבה

הם קטנים מאוד בין כך ובין : דימוי מחריד ולפיו הסיכויים לחלות בסרטן כמוהם בזכייה בלוטו

 כעת יש ,)מ"הח, ללקות בסרטן(כרטיס לוטו אחד "התובעת ואם עד עכשיו היה בידיה של , כך

וכי לא ברור מהו פרק הזמן " פונקציה של כסף"עוד מסר לה שהטיפול בעניין הוא ".... בידיה שלשה

 .תוך שהוא נוקב בטווח שבין חצי שנה למספר שנים, שיידרש למשיבה לפתור את הבעיה

ומשום כך דאגותיה וחרדותיה , כי בנה התינוק מתגורר עימה הנתבעתהסבירה לנציג התובעת  .15

 מיליגאוס אין כל 1000עד ) בחשיפה לקרינה בעוצמה של"(וזה מצידו השיב ש, ת ומכופלותכפולו

 ".בעיה

במהלכה העבירה , לאחר תכתובת דואר אלקטרוני עם היחידה למניעת מפגעים של המשיבה .16

לשלוח צוות בדיקה מטעמה  הנתבעתנאותה ,  מגוריהח המודד לגבי דירת"את העתק דוהתובעת 

 .25.2.2009צוות המדידה הגיע ביום . דירות סמוכות ול מגוריהלדירת

ודיירים התובעים  בעקבות תלונת (פנה אליה , בטרם הגיעו נתוני המדידות שערכה המשיבה .17

. גם הממונה על קרינה בלתי מייננת במתקני חשמל במשרד להגנת הסביבה מר ברנשטיין) נוספים

כי נערכו  הנתבעתפגעים ורישוי סביבתי אצל ר כהן מהיחידה למניעת מ"במענה לפנייתו הודיע לו ד

 :ר כהן כי"כמו כן כתב ד. וכי הוא ממתין לנתוני המעבדה, מדידות בדירות הרלבנטיות
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פל בהתאם לממצאים וכן בהתאם לתוכניות הקיימות וקו החשמל הנדון יט"

אבקש להביא לידיעתך כי עירית תל אביב הזמינה הטמנת הקו ממחוז . עבורו

  ). העבודה תבוצע על חשבון המזמין( הרחוב גפעילותיה לשדרוכחלק מ, דן

 ניישם –אם מסיבה כלשהי פעולת ההטמנה לא תצא לפועל בפרק זמן סביר 

אמצעים אחרים בהתאם לעקרון הזהירות ובמסגרת פרוייקט המנעות נבונה 

  ".שאנו מבצעים

 .1כנספח ב "רצ –   1.3.09אל המשרד להגנת הסביבה מיום  הנתבעתהעתק פניית  •

ובו ,  שלח מר ברנשטיין מהמשרד להגנת הסביבה מכתב נוסף אל המשיבה2009 במארס 15ביום  .18

 :ועוד כתב באותו מכתב. "תוצאות המדידות מצדיקות דאגת תושבי המקום"  מסר כי

על מנת לפתור את הבעיה אני מציע החלפת הרשת המתח הנמוך החשופה הקיימת "

זה פתרון שניתן לבצע .) מ.א.ת(ת מבודדת ש לד) מתפוררתרשבחלקים שונים כב(

  .ב תמונות רלבנטיות"ללא אישורים סטטוטוריים וגם בטיחותי יותר מצ, מיידי

הנך נדרש לפעול לאלתר כך שחברת החשמל תבצע עבודותיה על מנת להפחית עוצמת 

  "ל בהתאם להיתר הסוג ועקרון זהירות המונעת"הקרינה בכתובת הנ

 .2ב כנספח "רצ –  -  15.3.09מיום  הנתבעתלהגנת הסביבה אל העתק פניית המשרד  •

ובה גם , לפנייתם הנתבעתהתייחסות התובעים נשלחה אל , 2009 במארס 15-ב, באותו יום ממש .19

 . מגוריהםנתוני המדידות שביצעה היא עצמה בדירת

 .3ב כנספח "רצ – הנתבעתהעתק מדוח מדידה שבוצעה על ידי  •

רמות השדה המגנטי שנמדדו בחדר , עצמה הנתבעתעה לפי ממצאי הבדיקה שביצ  .א

יוטעם .  מיליגאוס7.7 מיליגאוס ובמרפסת עד לרמה של 3.7הילדים הגיעו עד לרמה של 

 .סלון הביתהתובעים  משמש אצל " מרפסת"ח הבדיקה כ"כי המקום המתואר בדו

 בין את עוצמת הקרינה בחודש חורפי הנתבעתבאופן תמוה מדדו נציגי : ויש להדגיש  .ב

מרבית  הדיירים בשכונת , כאשר תאורת הרחוב אינה דולקת, 15:00-16:00השעות 

. ומכשירי חשמל אחרים אינם פועלים, התנורים, והמזגנים, המגורים אינם בביתם

. וכפועל יוצא מכך גם עוצמות הקרינה נמוכות,  העומס בקווי החשמל נמוך-בשעה זו 

העומס על הקו "ויות להשתנות כפונקציה של ח עצמו צויין שרמות הקרינה עש"גם בדו

בהם נערכה , על אף התנאים המקלים מבחינת הקרינה". ולשימוש בחשמל בקווים

ידי ארגון הבריאות העולמי ועל ידי - נמדדה קרינה חריגה מן המומלץ על-הבדיקה 

 .בתנאי חשיפה ארוכת טווח, המשרד לאיכות הסביבה

 :ואפילו מטעה ממש – אופן בלתי בהיר ומבלבלכתוב המכתב ב, אלא שמעבר לנתונים .20

 :בזו הלשון,  מיליגאוס1000לערך הסף של התובעת  של המכתב מפנה את 4בסעיף   .א

פי הנחיות הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה -ערך הסף לשדה מגנטי על"

ערך זה מיועד להגן .  מיליגאוס1000 הוא 1998משנת ) ICNIRP(לא מייננת 



5 

  

ערך זה . וכולל מקדם ביטחון ניכר, עות שהינן קצרות טווחמפני השפעות ידו

  .'וגו. ... כוונה לשנותו בעתיד הנראה לעין, ככל הידוע, ואין, תקף גם עתה

אך , אמנם כתוב בו כי ערך זה הוא לחשיפה קצרת טווח בלבד: מטעהמבלבל וסעיף זה 

יתה לטעות  עלולה ה- ועימה כל אדם סביר שאינו בעל השכלה בתחום - התובעת 

ולא , אלא שהיא גרה בדירה באופן קבוע; כאילו ערך זה רלבנטי לגבי המקרה שלה

 הנתבעתו, )מונח המתייחס לחשיפה של חלקיקי שניה" (חשיפה קצרת טווח"נחשפת 

מבלי שתהיה לו , ידי בר סמכא-נכתב הדבר על, אם כן,  מדוע–יודעת זאת ידוע היטב 

  ?רלבנטיות

אלא שכל שנאמר לגבי חשיפה זו  .חס לחשיפה ארוכת טווח של המכתב מתיי5סעיף   .ב

 :הוא

 1000כלומר (השלכות חשיפה ארוכת טווח מתחת לערך הסף לעיל " 

לא הוכח קיומן של השפעות ... נחקרו באופן מעמיק ונרחב .) ק. א–מיליגאוס 

פי מסמך -על... אם בכלל, והיקפן הינו מצומצם ובלתי ודאי, ארוכות טווח

 לא הוכח קיומן של 2007ודכן של ארגון הבריאות העולמי מיוני העמדה המע

  . אם בכלל, הינו מצומצם ובלתי ודאי, והיקפן, השפעות ארוכות טווח

אולם אי הזכרת עמדתו הפורמלית של המשרד להגנת הסביבה , יתכן שדברים נכונים

 רמה פיה הסף המומלץ לחשיפה ממושכת היא-על, הידועה היטב למשיבה, בעניין זה

  .מהווה מסירת מידע חסר ומטעה בעליל, !)1000ולא ( מיליגאוס 2ממוצעת של 

פיה בחשיפה של ילדים לקרינה -כמו כן אי הזכרת עמדת ארגון הבריאות העולמי על

 מהווה הסתרת מידע – מיליגאוס יש הכפלת הסיכון ללויקמיית ילדים 4 – 3ברמה של 

עמדות המשרד ( הוא מחייב אותה אין הנתבעת גם אם לטענת –חשוב ורלבנטי 

  ).בפרק הרקע המקצועי, והארגון הבריאות העולמי מפורטות ונתמכות במסמכים להלן

 -כי  הנתבעת נאמר במכתב 7 בסעיף   .ג

 אבקש להביא לידיעתכם –אולם עם זאת . לא נדרש לבצע טיפול כלשהו בקו"

    ."חובכי עירית תל אביב הזמינה הטמנת הקו כחלק מפעילותה לשדרוג הר

, לכאורה, מבלי שיש לכך, הטמנת הקווים היא רק עניין של שדרוג הרחוב: הא ותו לא

 הנתבעתהעמידה ) 1נספח (אולם במכתב הנזכר לעיל . היבט בטיחותי בעניין הקרינה

וקבעה כי אם לא יוטמן הקו היא , את הדברים כלפי המשרד להגנת הסביבה באור אחר

את עמדתה האמיתית מן  הנתבעתגם כאן הסתירה , כלומר. תנקוט אמצעים אחרים

ואילו את , התובעים או שמא עמדתה האמיתית דווקא הובאה לידיעת –התובעים  

 ?להרגיע מבלי שנתכוונה לפעול כדבריה הנתבעתהמשרד לאיכות הסביבה ניסתה 

כי אין צורך לטפל בקו לא היתה מוסכמת על  הנתבעתעמדתה של : ועוד בעניין זה  .ד

אמנם מכתב זה של ). 2נספח (כאמור במכתבו , חר מטעם איכות הסביבהממונה א

אולם , הממונה במשרד איכות הסביבה נשלח בו ביום בו נשלחה תשובתה של המשיבה
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 כי נתקבלה אצלה עמדה – ולו לאחר מעשה - התובעת זו לא טרחה ליידע את 

 .ומה בכוונתה לעשות בעניין זה, מקצועית אחרת

מנת -אביב על-ובין היתר לעיריית תל, פנתה עם הממצאים לגופים נוספיםובעת התעוד יצוין כי  .21

 . גם זאת ללא הועיל, שתסייע לה בטיפול בעניין

 .4ב כנספח "רצ – עם עיריית תל אביב  2התובעת העתק מהתכתבות שקיימה  •

שלחה תשובתה בכתב לפניית המשרד להגנת  הנתבעתמנת להשלים את התמונה ייאמר כי -על .22

בבדיקתה שלה  הנתבעתבין יתר הממצאים שהעלתה . התובעיםביבה גם בעניין שכניהם של הס

 :היו אלו שלהלן, עצמה

חשופה בחדר השינה , 17ט 'מלצ'  ברח1בדירה , 1המתגוררת בקומה , משפחת רז  .א

 . מיליגאוס בפינות החדר4.7 – מילגאוס על המיטה ו 4.3לקרינה המגיעה לכדי 

בסלון , חשופה במטבח, 17ט 'מלצ'  ברח4בדירה , 2 בקומה המתגוררת, משפחת יגלום  .ב

ובמרפסת היא חשופה לקרינה , גאוסי  מיל8.8ובפינת האוכל לקרינה המגיעה לכדי 

 . מיליגאוס (!!!) 12המגיעה לכדי 

, חשופה במטבח, 19ט 'מלצ'  ברח3 בדירה 1המתגוררת בקומה , משפחת נחמני  .ג

 מיליגאוס ובמרפסת היא חשופה ל 3.7 לכדי  לקרינה המגיעה,המשמש גם כסלון הבית

 . מיליגאוס5.8 –

  - כי   הנתבעתבסיכום ממצאיה מסיקה   .ד

אינם , 19במיוחד בבנין ,  בדירותבחדרי המגוריםרמות השדה הממוצעות "

מחייבים טיפול במסגרת יישום עקרון הזהירות בקו ולכל היותר מציבים אותו 

  "ל אחריםבהשוואה למתקני חשמבסדר עדיפות נמוך 

 .5ב כנספח "רצ –ט  'מלצ'  בנוגע לרח10.3.09מיום  הנתבעתהעתק מתשובת  •

 כלל לא טרחה לשלוח צוותי בדיקה הנתבעת) 21ט 'מלצ' ברח(בהתייחס לגן הילדים   .ה

 –ציינה כי ו)  ילדים פגיעים יותר–וכזכור ( למקום

 בשעות 25-2-2009(פ של חברת החשמל בצעה לאחרונה "מעבדת חשמל למו"

על פי ממצאי בדיקות ). 19 – ו 17(מדידות שדה מגנטי בבתים הסמוכים ) צ"אחה

 –ניתן להעריך כי רמות השדה הממוצעות עבור השוהים בכתובת לעיל הן כ , אלו

  ".רמות אלה תקינות מבחינה סביבתית.  מיליגאוס בלבד1-2

 .6ב כנספח "רצ –ט  'מלצ'  בנוגע לרח22.3.09מיום  הנתבעתהעתק מתשובת  •

בדיקה  –הפעם , בדיקה נוספתהתובעים  בדירה בה התגוררו לשם הזהירות ולאחר כל אלו נערכה  .23

, שחדר הילדים) שוב(בדיקה זו העלתה .  שעות והתמקדה בחדר הילדים בלבד24רציפה שנמשכה 

חשופה לקרינה הגבוהה פי מאות אחוזים מהסף המומלץ על ידי , פעוט בן שנה, 2התובע בו שכן 

 .הגנת הסביבההמשרד ל
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בחדר , במיטה(בדירה זו בעיקר הוא שהה , ככל פעוט, נזכיר שוב שבמהלך חודשי חייו הראשונים .24

 . בכל יום שעות24יה של כמעט ישהב) במשך חודשי חייו הראשונים(ולמעשה מדובר , )הילדים

 4.771חשופה לעצמת קרינה ממוצעת של התובעים ממצאי הבדיקה הרציפה העלו שדירתם של  .25

שעות  24לפי המלצת המשרד להגנת הסביבה ערך הסף של קרינה ממוצעת על פני , כזכור(יליגאוס מ

 13 –וכי בנקודות זמן מסוימות עצמת הקרינה הגיעה אף מעבר ל )  מיליגאוס2צריך להיות 

 .מיליגאוס

 .'ב כנספח ד"רצ – 22.5.09 נושא את התאריך 19ט 'מלצ' ח הקרינה הרציפה מרח"העתק מדו •

 הודעה מאת מר אלברטו 2התובעת נתקבלה על ידי , 25.5.09וביום , ר כל האמור לעיללאח .26

  –ברנשטיין מהמשרד להגנת הסביבה ולפיה 

קיבלתי היום מכתב מחברת החשמל הנוגע לנושאים רבים שביניהם התייחסותה "

י שעיריית תל אביב "בתשובה אישרה חח. ט אשר אתם גרים'י לרחוב מלצ"של חח

קרקעית ברחוב -מחוז דן לביצוע המרת הרשת העילית לתת-י"נה בחחפתחה הזמ

טיפול בהזמנה כרוך לתהליך תכנון . זה בחלק מפעילותיה לשדרוג הרחוב

מהלך קבלת האישורים הנדרשים מגורמים , ביצוע שרטוט לאישור, ותיאומים

, קבלת אישורי חפירה, על השרטוט המוצע, עירייה וכדומה, חיצונים כגון בזק

זאת אומרת שייקח זמן עד שנראה . כנת פקודות עבודה לביצוע וביצוע עצמוה

האחראי על קרינה הבלתי מייננת של , על מר ארז סלומון...שהכול כפי שרוצים

לעיל , ההדגשות" (לעקוב על מהלך הוצאת לפועל של ההזמנה, יפו-עיריית תל אביב

  )מ"הח, אינן במקור, ולהלן

 .7ב כנספח "רצ – 25.5.09הסביבה מיום העתק מתשובת המשרד להגנת  •

אולם לא למותר לציין בקצרה כבר בשלב זה את , עוד יורחב על כך בחלקה המשפטי של התובענה .27

 :העולה מתשובתה זו של המשיבה

שאינם , שככל הנראה האוכלוסייה חשופה להם, קיימים מתקני חשמל אחרים  .א

לשכניהם של מתקנים אלה כן ) לפחות(האם ; "ברמת עדיפות נמוכה יחסית"נמצאים 

? ואת הסכנות הנובעות ממנה, הודיעה החברה וגלתה גילוי נאות את מצב הקרינה

 .שלילית, התשובה לכך

נחשבים " מרפסת"או " סלון"האם , "חדרי מגורים"מתייחסת בתשובתה ל הנתבעת  .ב

ומה אם יוחלפו שימושי ? האם בהם כן מתקיים סיכון משמעותי יותר? אצלה ככאלה

 ?דרים בבתיםהח

 גם אם –התובעים  מודה כי אכן יש צורך בטיפול במתקן המחובר לדירת  הנתבעת  .ג

 אולם היא לא גלתה להם מאומה מכך עד שגילו את –לטעמה בעדיפות נמוכה 

האמצעים שיש , וגם עתה לא נתנה להם גילוי מלא ונאות של הסכנות, העובדות בעצמם

 .שנתגלתהושל לוח הזמנים לטיפול בבעיה , לנקוט

מודעים לקיומם של שדות מגנטיים התובעים לא היו , עד להיתקלותם הישירה בעניין המתואר לעיל .28

או להמלצות המשרד להגנת הסביבה /או להשפעתם האפשרית על גוף האדם ו/מרשת החשמל ו
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ועל אחת כמה וכמה שהם לא היו מודעים לכך שספציפית דירתם סמוכה למקור שדה מגנטי , בנושא

 –הקפידו התובעים  ההורים : ודע. נקיטת צעדים למניעת המשך החשיפה אליו, מבחינתם, ייבהמח

 להפחית ככל האפשר חשיפתם וחשיפת בנם הקטן למקורות קרינה להם הם היו –ומקפידים 

לקרינה מרשת החשמל ולסכנה . וכיוצא בהם, ריאקרינה מטלפון סלול, כגון קרינת השמש, מודעים

 . היו מודעיםלא, כאמור, ממנה

 כמפורט להלן –אלא של הציבור כולו שכן , בלבדהתובעים דומה כי אין מצב תודעתי זה נחלתם של  .29

ולמי שמצוי בסיכון , נוקטת צעד כלשהו להביא את העניין למודעות הציבור בכלל הנתבעת אין –

 .ובחשיפה לקרינה בפרט

 למידע שקבלו הם עזבו את םשפות מייד עם היח–מתוך  דאגה לבריאותם ולבריאות בנם הפעוט  .30

 . שנים6- כהדירה בה התגוררו 

מתוך אותה דאגה פנו ההורים למספר רופאים שהמליצו להם לפנות לרופאים מומחים וכן לעשות  .31

 רופא המשפחה הפנה אותה לביצוע 1התובעת ספציפית לגבי .  ולהישאר במעקבבדיקות דם לתינוק

-שהמליצו על ביצוע בדיקת אולטרא, רופאים מומחיםבדיקות דם וכן הפנה אותה לבדיקה אצל 

 .התובעיםכן אמנם עשו . סאונד ומעקב

אולם כבר עתה ניתן , להלן יובא הרקע החקיקתי והמקצועי לסוגיות המועלות בכתב בקשה זה .32

 :להצביע על הנקודות העובדתיות המרכזיות העולות מן המסכת העובדתית שלעיל

שאינם ,  שהם חשופים לערכים חריגים של קרינהלעובדהלא היו מודעים התובעים   .א

 .עולים בקנה אחד עם המלצות המשרד להגנת הסביבה

 . מן החשיפהת הם נקטו פעולות להימנעו– לתובעיםמשנודע הדבר   .ב

 עקרון הזהירות המונעת מחייב נקיטת פעולות לתובעיםמודה כי בכל הנוגע הנתבעת   .ג

 . להפחתת עצמת הקרינה  אליה הם חשופים

מידע שהיה קיים בידיה עוד קודם לתחילת התובעים לא הביאה לידיעת תבעת הנ  .ד

 הם הובאו לידיעתם תוך התייחסות חסרה –וגם לאחר שהיו בידיה נתונים , הפרשה

 .ומטעה בדבר משמעותם ובדבר העמדות המקצועיות לגביהם

יתר וכמוהם גם (התובעים הסתמכו , בהיעדר כל ראיה לסתור מצידה של המשיבה  .ה

בכל הנוגע לחשיפתם לשדות מגנטיים  הנתבעת על כך שפעולותיה של )ברי הקבוצהח

  .הינם בהתאם לדין ולמתחייב מן הנסיבות

, לא בעיתונות הכתובה כלל לא ניסתה לשרש את המצג העובדתי שהובא לעיל הנתבעת  .ו

 .או אופן אחר/ ולא בשום צורה ולא בתכתובות, לא בפרסומיה, לא באתר האינטרנט

ולא נקטו באמצעים , בדירת המגוריםהמשיכו והתגוררו התובעים מך על כך בהסת  .ז

 . בדירת המגורים משהתבררו להם נתוני הקרינה – ואף נקטו בפועל –בהם היו נוקטים 
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היתה מאפשרת להם לקבל את החלטתם התובעים מיידעת כדין את  הנתבעתלו היתה   .ח

ם הדוגמא להחליט האם לעזוב ולש, בצורה מודעת ולשנות מהאופן בו התנהלו בפועל

 המשרד להגנת –כגון (האם לפנות לגופים אחרים ? האם לפנות למשיבה ? את הדירה 

 ? ) הסביבה

בן פחות (להעביר את ילדם התובעים יכולים היו , ובגדר פעולה מיידית, לכל הפחות  .ט

 .לחדר אחר בו נתוני קרינה פחותים) משנה

 .סית זושללו מהם זכות בסי הנתבעתמחדליה של   .י

ותמונה אחרת כלפי המשרד להגנת , התובעיםציירה תמונה אחת כלפי  הנתבעת  .יא

 .הסביבה

הוא מסוג הנזק העלול לבוא , שפעלו באופן המתואר לעיל, לתובעיםהנזק שנגרם   .יב

או מחדליה של /באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים כתוצאה ממעשיה ו

נפש וכן נזק בגין פגיעה באוטונומיה ולרבות נזק לא ממוני מסוג של עגמת , המשיבה

שמקורו בכך שהם נאלצו להשלים עם אירועים ותוצאות שלא רצו בהם , של הרצון

 . או מחדלי המשיבה/ואשר נגרמו עקב פעולות ו

מביאה שהיתה ולרבות בכך , היתה עומדת בחובת הגילוי הנתבעתנזק זה היה נמנע אם   .יג

לכלכל מדויקת ואלו האחרונים היו יכולים או /אינפורמציה מלאה והתובעים   לידיעת

 .על פי נתוני אמתאת פעילותם 

 –שככל שהדבר נוגע לצרכן הישראלי , הינה גוף בעל תהודה ציבורית עצומה הנתבעת  .יד

הוחזקה על ידי  הנתבעת.  הרי שמדובר במוסד המקרין אמינות-בכללם התובעים ו

ולפיכך הסתמכו , הישיונכבעלת מומחיות בתחומים המוסדרים על ידי רהתובעים 

 . עליה

  רקע חוקי ומקצועי לעניינה של התובענה. ג

והיא מתפשטת במרחב , "קרינה בלתי מייננת"הקרינה הנפלטת ממתקנים חשמליים מסווגת כ .33

 .בגלים אלקטרומגנטיים

בעיקר אלה (נחקקו בארצות שונות , עם התגברות המודעות לנזקים העלולים להיגרם מקרינה זו .34

בישראל . תקנות וכללים הנוגעים לקרינה, ובגופים בינלאומיים שונים חוקים) מפותחותהמכונות 

"). חוק הקרינה: "להלן (2005-ה"התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננתנחקק לפני שנים ספורות 

 :וקובע עקרון חדשני וחשוב ביותר לעניינה של תובענה זו,  של החוק מגדיר את מטרתו1סעיף 

הגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה חוק זה מטרתו ל"

הקמתם והפעלתם ובמתן , ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, בלתי מייננת

בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון , שירות למדידת קרינה

  "הזהירות המונעת
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ומוסבר ,  ובלתי מבוקרת לקרינה לחוק מודגשת הסכנה הידועה מחשיפה ממושכת1בדברי ההסבר .35

על פיו יש צורך בהמנעות וזהירות כלפי סיכונים שקיים לגביהם חשד , עקרון הזהירות המונעת

 :אף אם טרם הוכחו באופן מספק מבחינה מדעית, וחשש

חשיפה לקרינה בלתי ...על פי מיטב הידע המקצועי הקיים כיום בקרב המומחים"

, עלולה לגרום נזק לבני האדם, וברמות גבוהות, מייננת באופן ממושך ולא מבוקר

מוצע על כך להבהיר כי מטרת החוק המוצע לקבוע איסורים . לבעלי חיים ולצומח

זאת , אף אם קיומם של אלה טרם הוכח, וחובות לשם הגנה מפני נזקים כאמור

 Precautionary Principle/Prudent(בהתאם לעקרון הזהירות המונעת 

Avoidance (כבסיס , עקרון הזהירות המונעת. ובל בנושאים סביבתייםהמק

ומופיע באופן , 2000אומץ על ידי הקהילה האירופאית בשנת , לאומית-לתקינה בין

. בלגיה ואיטליה, שוויץ, זילנד-כדוגמת ניו, מפורש בחקיקה של כמה מדינות

ים בהתאם לעיקרון זה גם בהעדר הוכחות מדעיות מספקות לקיום נזקים בריאותי

וזאת מבלי להמתין ', הסיכון'יש לנקוט אמצעים סבירים להפחתת , מגורם מסוים

לסיום המחקרים שמטרתם להקטין את אי הוודאות באשר לקיומם של נזקים 

  "בריאותיים כאמור

  –ם "עקרון הזהירות המונעת הוגדר בהצהרת ריו ופורסם על ידי האו .36

"Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of 

full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing 

cost effective measures to prevent environmental degradation"  

 .8ב כנספח "רצ  –העתק מהצהרת ריו  •

חת מדרכי היישום א. אותו יש ליישם באמצעים מעשיים,  הוא כלל–פי טבעו - על–העיקרון  .37

ופרישת מלוא המידע הקיים בתחום לציבור , המרכזיות של הכלל היא הגברת המודעות של הציבור

הכל אמור לגבי סיכון שאינו מוכח בשלב זה : ודייק.  קל וחומר לציבור המצוי בסיכון–הרחב 

 .בוודאות מדעית מוחלטת

וכן (המומחים העוסקים בתחום הנתפס כמחייב מבחינה מקצועית בעיני , אחד ממסמכי היסוד .38

 של 236הוא דף המידע מס ) ובעיני ועדת המומחים שהוקמה בישראל לישום החוק הנתבעתבעיני 

שם הובאו דרכים ליישומו של עקרון הזהירות המונעת בקשר ). WHO(ארגון הבריאות העולמי 

 . לקרינה מרשתות חשמל

גם , גם ממשל( הנתבעת עמם נמנית – לגופי הממשל ולגופי התעשיהקרית המומלצת יהדרך הע .39

מקיף , היא להביא בפני הציבור מידע ברור, )אך על כך נרחיב בפרק הטיעונים המשפטיים, תעשיה

 : ומאוזן בנוגע לסכנות האפשריות מקרינה

"* Government and industry: These entities should be cognisant 

of the latest scientific developments and should provide the public 

                                                 
 22.6.2005, ה"ו בסיון התשס"ט, 184הצעות חוק  1
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with balanced, clear and comprehensive information on potential 

EMF risks, as well as suggestions for safe and low cost ways to 

reduce exposures. They should also promote research that will lead to 

better information from which assessments of health risk can be 

made." 

 בהתאם למידע – מוצעת דרך ההימנעות או ההתרחקות ממקורות קרינה לציבור הכלליואילו  .40

 אין הציבור יכול להפעיל שיקול –אך באין מידע ובאין פרסומו . ובהתאם לשיקול דעתו, שיקבל

 .דעת ולקבל החלטות

"* Individuals: Members of the general public might choose to 

reduce their EMF exposure by minimizing the use of certain electrical 

appliances or by increasing distance to the sources that can produce 

relatively high fields."  

 והבאתו לידיעת הציבור – הלבין הרשויות ולבין התעשיי, הצורך בזרימת המידע בין המדענים .41

 :ובהפחתת הפחדים של הציבור, ורך ביצירת אמון בין הצדדיםתוך הדגשת הצ, מודגש שוב

"* An effective system of health information and communication 

among scientists, governments, industry and the public is needed to 

help raise general awareness of programmers to deal with exposure to 

ELF fields and reduce any mistrust and fears."  

 .9ב כנספח "רצ  – שפורסם על ידי ארגון הבריאות העולמי 263העתק מדף מידע  •

 :ישום עקרון הזהירות המונעת בישראל בנוגע לקרינה ממתקנים חשמליים .42

ועל , שהקמה והפעלה של מתקן הפולט קרינה מצריך היתר, קבע המחוקק, ראשית  .א

נוהל "פי תנאי ההיתר שניתן בהתאם לנוהל המכונה -ו המפעיל לפעול עלא/המקים ו

 ):בין היתר(ולפיו "  מתן היתר להקמה ולהפעלה של מתקני רשת חשמל מאותו סוג

 לקרינה ממיתקן אדם -בני של וממושכת רצופה חשיפה תיתכן בהם באזורים"

 ח"לדו 3.1 ףבסעי מן האמור וכמתחייב) מאוכלסים בחדרים, היינו(רשת החשמל 

, האמור ח"בדו המומלצות הפעולות ההיתר במכלול מבקש ינקוט, ועדת המומחים

של  משמעותית להפחתה לגרום במטרה, הפאזות של זה סידור אופטימאלי ובכלל

 שדה של לעצמות ממוצעות) זמני באורח ואף(קבע  דרך התושבים החשופים מספר

 כעלולים המקצועית בספרות מהערכים שהוזכרו הגבוהות, החשמל מרשת מגנטי

 "המומחים וועדת בדוח 1.1.1 בסעיף כמפורט, סיכון בריאות לתוספות לגרום

 .10ב כנספח "רצ –העתק מנוהל מתן היתר סוג של המשרד להגנת הסביבה   •

בוועדה . הוקמה ועדת מומחים לנושא חשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל, שנית  .ב

 "). ועדת המומחים: "להלן( הנתבעתגם נציגי , בין היתר, ישבו
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 .11ב כנספח "רצ –העתק מדוח ועדת המומחים  •

 . כמפורט שם, וחומר רלבנטי נוסף, חוות דעת, בפני ועדת המומחים הובאו מחקרים .43

-כל קרינה מ:  אין מחלוקת– שהיא חשיפה לחלקיקי שניה –לגבי חשיפה קצרת טווח   .א

 . מיליגאוס ומעלה מזיקה לאדם1000

כזו המתאימה , דעי מתקיים בנוגע לחשיפה שהיא מעבר לרגעיתחוסר הבהירות המ  .ב

מדובר על פי רוב . למי אשר מתגורר בדירת מגורים ונחשף לקרינה לזמן ארוך יותר

תוך , ובהתאמה למשכי זמן קצרים או ארוכים יותר,  שעות24פני - בקרינה ממוצעת על

ש למדוד את הימים ידי הוועדה קובע כי י-שעקרון הזהירות המונעת כפי שאומץ על

 . העמוסים בשנה

קיימת הסכמה מדעית כי חשיפה שהיא מעבר לרגעית לקרינה בעוצמה  )1(

,  בחשיפה קצרה1000הפער הוא בין : זו אינה טעות( מיליגאוס 2-פחותה מ

 .אינה מזיקה)  בחשיפה ארוכה2-ל

- ל2אין ודאות מדעית לגבי חשיפה שהיא מעבר לרגעית בכל התחום שבין  )2(

1000 . 

, וכן דירקטיבות במקומות מסוימים בעולם, קיימים מחקרים, ם זאתע )3(

 4או ,  מיליגאוס ומעלה10 מחשיפה ארוכת טווח של תשממליצים על הימנעו

 ).בממוצע ליממה( מיליגאוס 2מיליגאוס או 

הוצגו ונדונו ": ח שלה "כפי שהוועדה מזכירה כבר בסעיף הראשון של הדו )4(

ות לקבלת תוספת בהסתברות לתחלואה מחקרים שונים שהצביעו על אפשר

בקרב אוכלוסיה החשופה דרך קבע לשדות מגנטיים מרשת ...בלויקמיית ילדים

 ". מיליגאוס3-4 -הגבוהים מ, החשמל

, וזו תקפה ושרירה, הסביבהת קיימת המלצה בעניין זה של המשרד להגנ )5(

  . מיליגאוס2פיה רצוי שבבתי מגורים לא תהיה קרינה של מעל -ועל

 .12ב כנספח "רצ – 19.3.06ק מהמלצת המשרד להגנת הסביבה מיום העת •

יוטעם שוב כי אין עניינה של תובענה זו לקבוע סף מספרי ולהכריע 

עניינה הוא בחובת הגילוי הנאות והיידוע שעל . במחלוקת הפוסקים הזו

אך לא (בין היתר , לתת למי אשר חשוף לקרינה היוצאת ממתקניה הנתבעת

והן על ,  הן על רמת החשיפה–רון הזהירות המונעת בהתאם לעק) רק

  .קיומם של המחקרים השונים ועל המלצת המשרד להגנה על הסביבה

כדוגמת , הוועדה אימצה הנחייה מעשית לגבי מתקני החשמל הקיימים )6(

פעולות , בהדרגה, תבוצענה...במתקנים קיימים": המתקן נשוא תובענה זו

במטרה להפחית את השדות ,  המונעתהמתחייבות מיישום עקרון הזהירות
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לערכי , ככל האפשר, המגנטיים להם חשופים בני אדם ולקרב את ערכיהם

עבור מתקנים , השדות המתקבלים ביישום מכלול ההמלצות שפורטו לעיל

 )2.3.1סעיף " (חדשים

לעמוד בערכי חשיפה ) ישנים(על מתקני חשמל קיימים : ובמילים אחרות

 .כי חשיפה של מתקני חשמל חדשיםקרובים ככל האפשר לער

 :עמדת המשרד להגנת הסביבה .44

, למשרד להגנה על הסביבה עמדה עקבית וקוהרנטית בעניין החשיפה ארוכת הטווח  .א

עמדתו זו של המשרד . בעניין זה הנתבעתתוך שהוא חולק על עמדתה ומעשיה של 

 זו לבית בטרם הוגשה תובענה. להגנה על הסביבה באה לידי ביטוי במסמכים רבים

המצורף , מכתבהתובעים  כ "העביר המשרד להגנה על הסביבה לידי ב, המשפט הנכבד

 . ובו סיכם את עמדתו, לכתב בקשה זה ביחד עם תעודת עובד ציבור

 .13ב כנספח "רצ – אל המשרד להגנת הסביבה ותשובתו 30.3.09מיום התובעים כ "העתק מפניית ב •

תעודת : "ותסומן לבקשה זו פת כתעודת עובד ציבור על נספחיה מצורוכהתשובת המשרד להגנת הסביבה הערהעתק  •

 ".עובד ציבור

ולצעדים , לסיכון, יוטעם מדובר בעמדה פומבית ורשמית ביחס למחקרים המדעיים

אין חולק כי במסגרת . עמדה שהינה בידיעה ברורה של המשיבה. שיש לנקוט בהם

המיושם בדרך , ן הזהירות המונעתובוודאי בהתאם לעקרו, עקרונות המשפט הכללים

 כפי –ולא להסתירו , לתיתו הנתבעתהיה על , של מתן מידע מלא וקוהרנטי לציבור

  .ובמכתביה, שעשתה במחדליה

הוא רמת שדה מגנטי ' חשיפה ממושכת'הסף המומלץ על ידי המשרד ל:" המשרד קובע  .ב

 0.4שראל הינה רמת החשיפה הממוצעת של האוכלוסייה בי... מיליגאוס2ממוצעת של 

 "מיליגאוס

". חשיפה קצרת מועד"הוגדרה על ידי המשרד כחשיפה שאינה " חשיפה ממושכת"

דהיינו אסור להיות חשוף לשדה , חשיפה של חלקי שניה"ואילו חשיפה קצרת מועד היא 

 ..." מיליגאוס אפילו לחלקיק שניה1000מגנטי העולה על 

רגון הבריאות העולמי המתבסס על פי עמדת א-המשרד מסביר כי הגיע לסף זה על  .ג

 מיליגאוס לחשיפה ממוצעת נקבע בהתייחס לעמדת ארגון 2הסף של " :מחקרים עדכניים

  מיליגאוס יש הכפלת הסיכון ללויקמיית3-4עמדה לפיה בחשיפה של , הבריאות העולמי

בהתבסס על התייעצות עם מומחי המרכז הלאומי לבקרת , למיטב הידע של המשרד ...ילדים

הסיכון העודף לתחלואה בסרטן בולט יותר אצל הילדים ובולט יותר במקרה של , מחלות

 . לויקמיה אך תוספת סיכון קיים בכל שכבות הגיל

 גוף הפועל בתוך –עמדה זו מופיעה גם במסמך הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן 

וכי , "מסרטן אפשרי"ולפיה שדה מגנטי מרשת החשמל הינה , ארגון הבריאות העולמי

 . מיליגאוס הסיכון ללויקמיית ילדים הינו כפול3-4בחשיפה ממוצעת של 

 ).מהווה חלק מנספחי תעודת עובד הציבור(מצורף העתק ממסמך הוועדה הבינלאומי לחקר הסרטן  •
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המשרד להגנת הסביבה אף מכיר במחקרים המצביעים על תוספת סיכון בעניינים   .ד

יטב את קביעת משרד הבריאות של מדינת המשרד להגנת הסביבה מכיר ה" :נוספים

לסרטן , אותם המסמכים אכן מראים על תוספת סיכון ללויקמיה...ב"קליפורניה בארה

 ..." להתאבדותה ולנטייALS –ל , המוח

 בשוויץעמדת המשרד להגנת הסביבה כפי שהובאה לעיל דומה לעמדת הגוף המקביל 

לעמדת הגוף המקביל , )גאוס מילי2-4אשר מגביל את סף החשיפה לטווח שבין (

 2 (קליפורניהולעמדת הגוף המקביל במשרד הבריאות של מדינת )  מיליגאוס4 (בהולנד

 ).מיליגאוס

  

 :לבין המשרד להגנת הסביבה הנתבעתעוד על המחלוקת שבין  .45

אל היועץ המשפטי לממשלה וביקשה כי  הנתבעתבמסגרת הליכים משפטיים פנתה   .א

 .געים לחשיפת הציבור לשדות מגנטיים ברשת החשמליציג את עמדתו בנושאים הנו

 .14ב כנספח "רצ –אל היועץ המשפטי לממשלה   הנתבעתהעתק מפניית  •

עמדתו של המשרד להגנת הסביבה וזה , בין היתר, לשם גיבוש מענה לפניה זו נתבקשה  .ב

 :השיב בדברים החמורים הבאים

טת חברת פניה זו מהווה חוליה נוספת בשרשרת של מהלכים שנוק"...

תוך , החשמל על מנת להימנע מפיקוח על רמות הקרינה הנפלטות ממתקניה

ניסיונות להלך אימים על עובדי המשרד להגנת הסביבה ותוך סילוף של 

     "הגובל בהטעיית הציבור, הנחיות בין לאומיות

  .15נספח ב כ"רצ  –לנציגי היועץ המשפטי לממשלה ) על נספחיה(העתק מתשובת המשרד להגנת הסביבה  •

 הנתבעתכי נציגי המשרד להגנת הסביבה ציינו באותה תשובה כי , בהקשר זה יוער  .ג

 :  מיליגאוס מתייחס גם לחשיפה ממושכת1,000כאילו הסף , מידע!) לא פחות  (מסלפת

מציגה את מסקנות ועדת המומחים באופן , בפנייתה, חברת החשמל. 13"

  "  גם לחשיפה ארוכת טווחמתייחס,  מיליגאוס1000כאילו הסף של , מסולף

מטעה את הציבור בכך  הנתבעתלפיו , חיזוק לעמדה זו של המשרד להגנת הסביבה  .ד

 מיליגאוס מתייחס גם לחשיפה 1,000שהיא מציגה נתון שגוי ולפיו ערך הסף של 

, 2005-  ו2004לשנים  הנתבעתחות הסביבתיים של "ניתן למצוא גם בדו, ארוכת טווח

 ומבלי " מיליגאוס1000לחשיפת אוכלוסיה לשדה מגנטי הוא ערך הסף "שם נאמר כי 

ולא ) חשיפה רגעית(לציין כלל שערך זה מתייחס אך ורק לחשיפה אקוטית קצרת טווח 

 .לחשיפה ממושכת

 .16ב כנספח "רצ –2005 לשנת הנתבעתהעתק חלקים רלוונטיים מדוח סביבתי מטעם  •

 .17ב כנספח "רצ –2004לשנת  הנתבעתהעתק חלקים רלוונטיים מדוח סביבתי מטעם  •
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 1,000מעלה נתונים מטעים לגבי ערכי הסף של  הנתבעתגם עיון באתר האינטרנט של   .ה

כלומר הוא מתייחס גם , "לא נקבעה הגבלת זמן"מיליגאוס כשלשיטתה לסף זה 

 . לחשיפה ממושכת–הנתבעת כפי מצגיה של –לחשיפה אקוטית וגם 

 .18כנספח ב "רצ –הנתבעתהעתק מאתר האינטרנט של  •

 כי עמדתה 17.12.06במכתב מיום , אף כותבת במפורש למשרד להגנת הסביבה הנתבעת  .ו

ארגון "וכי גם "  מיליגאוס ללא הגבלת זמן1,000ניתן לשהות בשדה מגנטי עד "היא ש

הבריאות העולמי קבע כי ערך השדה המגנטי המרבי לחשיפת הציבור מרשת החשמל הינה 

 ..."ן מיליגאוס ללא הגבלת זמ1000

 .19ב כנספח "רצ –  17.12.06אל המשרד להגנת הסביבה מיום  הנתבעתהעתק מפניית  •

ובכך , נמנעת מלהציג את התמונה במלואה הנתבעתגם כשהיא משיבה ללקוחותיה   .ז

 מיליגאוס הוא המדד הבטיחותי 1,000מטעה אותם וגורמת להם להניח שערך הסף של 

' בתשובה למתלוננת מרח הנתבעתיינה וכך לדוגמא צ, מבחינתם גם לחשיפה ממושכת

ערך הסף לשדה מגנטי עבור אוכלוסייה על פי : "18.9.05מיום , אביב-שמרלינג בתל

 הוא 1998 משנת (ICNIRP)הנחיות הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה לא מייננת 

כוונה לשנותו בעתיד הנראה , ככל הידוע, ואין, ערך זה תקף גם עתה.  מיליגאוס1000

 אומצו ICNIRPהנחיות .  פועלת בחסות ארגון הבריאות העולמיICNIRPועדת . לעין

ערך זה אומץ גם כערך מרבי גם בדוח המומחים . באיחוד האירופאי ובמדינות רבות

ההשלכות הבריאותיות של שדות ....אשר המליצה שלא לאמץ ערך סף נמוך יותר, לעיל

מסמך עמדה שפרסם ארגון . נה ש25 –מגנטיים נחקרו בעולם באופן מעמיק זה כ 

לא נראה , מציין כי על פי סקירת הספרות המדעית הבדוקה, )ב"רצ(הבריאות העולמי 

 " ICNIRPשיש השלכות בריאותיות ידועות לחשיפה מתחת לסף על פי הנחיות 

 .20ב כנספח "רצ - 18.9.05שמרלינג מיום ' בענין רח הנתבעתהעתק מתשובת  •

 .שמרלינג' הטמינה את הקו המקרין ברח תהנתבעבסופו של ענין , אגב  .ח

ולדוגמא , באמצעות דוברים מטעמה גם בעיתונות, מוצגת הנתבעתעמדתה המטעה של   .ט

 10.4.07 ביום Ynet –בכתבה שפורסמה ב , יעל נאמן, תגובת סגנית דובר המשיבה

המלצות ועדת המומחים מטעם המשרד להגנת הסביבה : "ולפיה) 22נספח , להלן(

וזאת על ,  מיליגאוס1,000 קובעות שערך הסף היחיד שיחול בארץ הוא 2005ממארס 

 מיליגאוס או ערך אחר 10אין תקן מחייב לערך סף של . בסיס ארגון הבריאות העולמי

 " מיליגאוס1,000הנמוך מ  

בתשובתו הנזכרת ליועץ המשפטי לממשלה קובל המשרד על שחרף העובדה שהמלצות   .י

וחרף העובדה שדוח ועדת המומחים , 2001סמו עוד בשנת ארגון הבריאות העולמי פור

" ורק לאחרונה"עיכבה את יישום עקרון הזהירות המונעת  הנתבעת 2005פורסם במרץ 

 : החלה ביישומו

בישראל חברת החשמל התחילה רק , שלא כמו במדינות אחרות בעולם. 17"

 "לאחרונה ליישם את עיקרון הזהירות המונעת
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לא רק , סביבתית בוטה-בהתנהלות אנטי, גנת הסביבה שהמשיבהעוד מציג המשרד לה  .יא

אלא , שלא נקטה באמצעים כדין לשם הפחתת החשיפה הציבורית לשדות מגנטיים

 הנתבעתשל ) פילרים(שהיא אף יזמה פרוייקט בו תלמידי בתי ספר צבעו ארונות סף 

כשערך השדה המגנטי בסמוך לפילר (תוך חשיפת התלמידים לרמות גבוהות של קרינה 

 (!). מיליגאוס 900 –הוא כ 

ב כנספח "רצ  –העתק מכתבו של ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה בענין פרוייקט צביעת הפילרים   •

21. 

במסגרת , גבוהות של קרינהלהשלמת התמונה יובא עוד כי תופעת חשיפתם של ילדים לרמות  .46

, ונזכיר  ילדים פגיעים יותר לנזקי קרינה. גם היא מעניינה של תובענה זו, מוסדות לימוד וגני ילדים

 : כדלקמן, לטיפול הולםוחרף זאת תופעת החשיפה לקרינה בגני ילדים ומוסדות חינוך אינה זוכה 

, סימון אלפסי, יקנעםראש עיריית " כי 10.4.07 ביום Ynet –כך לדוגמא פורסם ב   .א

, שממוקמים בסמיכות לקו מתח גבוה, כי הלימודים בגני הילדים בעיר) 'ג(הודיע היום 

 –זאת בעקבות לחץ שהפעילו הורי הילדים והפרסום ב . יתקיימו במבנים חלופיים

Ynetאודות טענות ההורים כי הקרינה באזור מסכנת אותם,  לפני כשבועיים" 

 .22ב כנספח "רצ  –  10.4.07  מיום Ynetהעתק מכתבת  •

במודיעין לא ייפתח בשבוע ' לוטם'גן " כי 28.8.08 ביום Ynet –באופן דומה פורסם ב   .ב

שכן בגן , הילדים שאמורים היו ללכת לגן יועברו למבנה חלופי.  ואולי טוב שכך–הבא 

 Ynetבעקבות חשיפת . נמדדה קרינה אלקטרומגנטית גבוהה מהתקן המומלץ' לוטם'

הזמינה בדיקה מקיפה של , נעתרה עיריית מודיעין,  חריגות הקרינה בחצר הגןאודות

 הודיעה להורים שילדיהם ילמדו –תוצאותיה ) מ"הח, וכשנודעו. ל. צ(הקרינה בגן וכנודעו 

 "במקום אחר

 .23ב כנספח "רצ  –  28.8.08 מיום  Ynetהעתק מכתבת  •

אשר , גני הילדים בפתח תקוהשלשת " כי 8.9.08 ביום Ynet –באופן דומה פורסם ב   .ג

יורחקו בקרוב מקו , הושבתו על ידי ועד ההורים המקומי בשל חשש מקרינה מסוכנת

 החליטה העירייה להרחיק את Ynetבעקבות חשיפת . המתח הגבוה הסמוך אליהם

הפולט , שלשת הקרוואנים המיועדים לשמש כגנים מקו המתח הראשי של השכונה

 "קרינה מסוכנת

 .24ב כנספח "רצ  –  8.9.08 מיום  Ynet העתק מכתבת •

נמדדה , באזור השנאי,  תל אביב שבגן ילדיםTIME OUT ן פורסם במקומו21.5.09ביום   .ד

 . מיליגאוס70קרינה בעוצמות המגיעות לכדי 

 .25ב כנספח "רצ  – 21.5.09 תל אביב מיום TIME OUTהעתק מכתבת  •

אתר האינטרנט של המשרד  פורסם ב16.2.04הרי שביום , אם לא די באמור לעיל  .ה

להגנת הסביבה כי ראש אגף קרינה במשרד פנה למשיבה בדרישה לערוך בדיקות 
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בהם קיים חשש כי רמות הקרינה במקום ,  מוסדות חינוך ברחבי הארץ33 –קרינה ב 

  .הן מעל ערך הסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .26ב כנספח "רצ – 16.2.04העתק מהודעת דובר המשרד להגנת הסביבה מיום  •

 .27ב כנספח "רצ –העתק מרשימת מוסדות החינוך השוכנים קרוב לקווי הולכת חשמל כאמור  •

לתופעות נוספות מסוג זה מופנה בית המשפט למסמכים המצורפים בזה במסגרת   .ו

) א"ת. (א.ת; שבירו הנדסה' נ' ארביב ואח 45340/06) א"ת. (א.ת" (פרשת ארביב"

) א"ת. (א.הליכים שאוחדו לת, חברת החשמל' קוה נעיריית פתח ת 4514/06

שיש  הנתבעתלא סברה ,  מיליגאוס50- ו27מהם עולה כי גם בקרינה של ) 67149/06

 .מקום לעשות פעולה כלשהי

 .28ב כנספח "רצ  – בנושא ארביב 5.6.06העתק מפניית אדם טבע ודין מיום  •

 .29ב כנספח "רצ  –7.2.06 בעניין זה לעיריית פתח תקוה מיום הנתבעתעתק מתשובת  •

 –ואולם . הפגם תוקן, ובסופו של מאבק, בכל הנוגע להליכים שהתנהלו בענין ארביב

לכל , האם אינם זכאים! ?מה לגבי כל יתר בני האדם החשופים לרמות קרינה גבוהות 

 !?לדעת מכך , הפחות

 והן פשוט מפני שהיא ,אשר בידיה כח רב הן ברמה המקצועית, המשיבה: שיטהכל אלה עולים לכדי  .47

  לא הפנימה את עקרון הזהירות –והמוליכה היחידה של חשמל בישראל , המפעילה, המקימה

בפני  )גם אם מורכבת(ואין היא רואה עצמה מחוייבת להביא תמונה מלאה וקוהרנטית , המונעת

 . וציבור נפגעיה הפוטנציאליים, ציבור צרכניה

 :ה בידי המשיברלבנטיהאמנם קיים מידע  .48

הזהירות "אינה כופרת בחובתה לנהוג על פי עקרון  הנתבעתראשית יש להדגיש ש  .א

, והיא מציינת באופן שוטף כי עקרון זה אומץ על ידיה בפרסומיה השונים, "המונעת

 . ובאתר האינטרנט שלה, חותיה השנתיים"כגון בדו

 .30ב כנספח "רצ –  2005לשנת  הנתבעתהעתק מדיווח תקופתי של  •

 .פיו-ולפעולה על, יקרון נובע צורך ברור לאיסוף מידע כזהמאימוץ הע  .ב

 98%היא הגוף העיקרי ברמה של  הנתבעת, כאמור מספר פעמים לעיל, מעבר לכך  .ג

אין כל ספק : והגוף היחיד המוליך ומספק חשמל, המקים ומתחזק מתקני חשמל

 מפני מנת להתגונן-לאמצעים שיש לנקוט על, שבידיו מידע בכל הנוגע לרמות קרינה

 .  ולסכנות הטמונות בקרינה, קרינה

 :אכן מודה כי בידיה מידע רלוונטי ומהותי אודות חשיפת הציבור לקרינה הנתבעת  .ד

מבצעת מעקב " הנתבעת 2008נכתב כי בשנת  הנתבעתבאתר האינטרנט של  )1(

 ". ובקרה על שדות מגנטיים סביב קווי ומתקני חשמל

 .31ספח ב כנ"רצ –הנתבעתהעתק מאתר האינטרנט של  •
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טיפלה "שהיא ] 17נספח , לעיל[ 2004ח סביבתי לשנת "פירטה בדו הנתבעת )2(

 פניות מהציבור ותוך כדי כך בצעה מדידות שדה מגנטי במאות מקומות 1000 –בכ 

 ".'משרדים וכיוב, דירות מגורים, לרבות מבני חינוך, בארץ

 :מודה בקיומה של חשיפת יתר הנתבעת .49

חלק מהמקרים הציבור חשוף לשדות מגנטיים מעבר מודה בצורה מפורשת שב הנתבעת  .א

 – כפי שיפורטו להלן –והדברים , "הזהירות המונעת"לסף המתחייב מיישום עקרון 

 .ממש" הודאת בעל דין"הינם בבחינת 

באתר האינטרנט שלה שישנם מתקני חשמל היוצרים  הנתבעתכך לדוגמא מציינת   .ב

ולגבי זה היא מיישמת , יה ממושכתשדות מגנטיים גבוהים במקומות בהם קיימת שהי

היא מטפלת במתקנים היוצרים שדות גבוהים יחסית "תוך ש, "הימנעות נבונה"תכנית 

 ".במקומות בהם קיימת שהייה ממושכת

 .32ב כנספח "רצ –הנתבעתהעתק מאתר האינטרנט של  •

, לעיל [2005 ובדיווח לשנת 2004בדיווח לשנת , באופן ספציפי יותר הודתה המשיבה  .ג

נמצאו ערכי קרינה , במספר מקרים שבהם נערכה בדיקה של תלונה" כי ]30ספח נ

 ...". מיליגאוס בממוצע ליממה10העולים על 

 .33ב כנספח "רצ –  2004לשנת  הנתבעתהעתק מדיווח תקופתי של  •

כי במסגרת יישום  הנתבעת כותבת 2007 ולשנת 2006ח שלה לשנת "במסגרת הדו  .ד

גם במתקנים קיימים היוצרים שדות גבוהים "...פן הדרגתי עקרונות הזהירות מתבצע באו

 ..."יחסית במבנים מאוכלסים סמוכים

ולא , כי היא מבצעת פעילות הנדסית) 2007 ולשנת 2006בדיווח לשנת (מודה  הנתבעת  .ה

צמצום שדות " בנושא "פעילות הנדסית נרחבת"אלא , פעילות הנדסית" סתם"

 ". מגנטיים בכל סוגי מתקני החשמל

קיימים מקרים מיוחדים בהם תתכן "...כי , 2007בדיווח לשנת , גם מודה הנתבעת  .ו

 בסמיכות למתקני חשמל קיימים ICNIRPחריגה מקומית מוגבלת מהנחיות 

 ...".בודדים

 .34ב כנספח "רצ –  2006לשנת  הנתבעתהעתק מדיווח תקופתי של  •

 .35ב כנספח "רצ –  2007לשנת  הנתבעתהעתק מדיווח תקופתי של  •

לשדות , ועודו חשוף, ממצאים אלו מוכיחים מעל לכל צל של ספק כי הציבור בישראל היה חשוף .50

 .ומבלי שהוא מודע לכך,  והכל–עצמה  הנתבעתמגנטיים ברמה המחייבת טיפול גם לשיטתה של 

מה הטעם : נתייחס בקצרה לשאלה העומדת בבסיס התובענה, חקיקתי- לסיום הרקע המקצועי .51

דומה כי אין הדברים צריכים ?  ושל השלכותיה האפשריות, יבור של נתוני הקרינהבגילוי והודעה לצ

. אך לשם הבאת התמונה במלואה נמנה להלן חלק מהסיבות המעשיות לצורך בגילוי והודעה, פירוט



19 

  

אשר יוכיחו כי העקרונות המשפטיים של , זאת בנוסף לטענות המשפטיות המלאות שיובאו להלן

 .מלא במקרים מעין אלהויידוע יזום וחים גילוי שיטתנו המשפטית מכרי

 : ומן הסתם קיימות נוספות–ואלו הן הסיבות הפרקטיות לגילוי הנדרש 

פי -שהרי על, מנת שניתן יהיה למקם את חדרי הילדים במקום בטוח יותר- על  .א

קרינה וכאמור לעיל חשיפתם ל, הם פגיעים יותר, ובוודאי פעוטות, המחקרים ילדים

 .בלויקמיה) ו"ח( את הסיכון שיחלו מכפילה מיליגאוס 3-4עצמה של ב

במקום בטוח ) בהם השהייה ממושכת(ניתן יהיה למקם את חדרי השינה שעל מנת   .ב

 .יותר

 ויוכלו לכלכל צעדיהם על מנת שהמעוניינים בכך יבדקו בעצמם את רמות הקרינה  .ג

 .בהתאם

אר בדרך של ביטול ובין הש, ידי המשרד להגנת הסביבה-על מנת לגרום לאכיפה על  .ד

 .בהתאם לסמכויות המוקנות על פי דין, או התליה של ההיתר למתקן הספציפי

,  כגון הרשות המקומיתעל מנת שניתן יהיה לפנות לגורמים נוספים שיכולים לסייע  .ה

ובין היתר בדרישה כי אלו יגרמו להסטת , וכיוצא בהם, בעלים של מקרקעין באזור

וראה לענין זה . ('העתקת מוסדות חינוך וכיוצב, להטמנת עמודי חשמ, עמודי חשמל

המדגימים שלחץ ציבורי יכול להשפיע ,  לעיל22-25נספחים , פרסומים בעיתונות

 ).בחיוב

 .בעניינםהתובעים בדיוק כשם שעשו ,  ולקיים מעקב רפואיעל מנת לקבל מידע רפואי  .ו

 .טיחותיעל מנת שניתן יהיה להעביר ילד ממוסד חינוכי החשוד להיות לא ב  .ז

תפעל לשם  הנתבעת במקרים מסוימים כך שעל מנת לייצר לחץ ולגייס דעת קהל  .ח

 הפחתת הקרינה באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה 

המעדיפה להותיר את המידע , כל אלה נמנעים מן הציבור בשל מדיניותה המכוונת של המשיבה .52

  .יה המשפטיות מפורטות להלןשעילות, ומכאן תובענה זו. בידיה במקום להוציאו אל האור

  

  עילות התביעה. ד

  מבוא

שלו או של , לבריאותו או רווחתוכשזו נוגעת בוודאי , לסכנהזכותו של אדם לדעת כי הוא חשוף  .53

כאשר הגוף האוחז , חובת היידוע הינה חובה מוגברת. החובה ליידעעומדת לדעת  זכותהמול . ילדיו

 . ולל אותההוא גם זה שמח, אותה סכנהבמידע אודות 
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או קרינה /או מחוללת באמצעות מתקניה שדות מגנטים ו/מייצרת ו הנתבעת, כפי שהובא לעיל .54

ויתר יחידי התובעים להם חשופים ) י המשרד לאיכות הסביבה"ע(בלתי מייננת מעל לסף מומלץ 

 . הקבוצה

קרינה לגבי מתקנים הפולטים לרבות , הקרינה הנפלטת ממתקניהאוחזת במידע אודות  הנתבעת .55

אף פועלת מעת לעת לבצע פעולות כדי  הנתבעת. מעבר לסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה

נמנעת מליידע את הציבור  הנתבעת, אולם . של הקרינה באותם המקומותהלצמצם את עוצמת

או יחידי הקבוצה בפרט אודות העובדה שכל עוד לא ננקטו הפעולות לצמצום /בכלל ואת המשיבים ו

 . הקרינה הללו חשופים לקרינה בעוצמה העולה על הסף המומלץעוצמת

היא , רלוונטיושאר יחידי הקבוצה מידע התובעים מלהביא לידיעת  הנתבעתבהימנעותה של  .56

 .ותחוב בגין העילות המפורטות להלן, מעוולת כלפיהם

  

I . רשלנות  

 לתובעים הנתבעתקיומה של חובת זהירות ביחסים שבין  .57

וכן חבה היא בחובת זהירות , התובעים מושגית כלפי ת זהירותחבה בחוב הנתבעת  .א

 :כמפורט להלן, קונקרטית

חוק הקרינה הבלתי : בחוק עצמו, בין היתר, חובת הזהירות המושגית מקורה, בענייננו  .ב

ולחלופין מכיר בכך ומצהיר על כך שבקרינה מרשת החשמל , מייננת קובע באופן ישיר

וכי יש להתייחס לקרינה כדבר , ק עלולים להינזוכי הנחשפים לה, יש משום סכנה

. העלול לסכן את הציבור גם מקום שסכנה זו טרם הוכחה באופן ודאי מבחינה מדעית

 היא -אשר מייצרת ומוליכה חשמל  , והמשיבה,  בסכנה זורכי יש להיזה, מכאן

 .הנושאת בחובת הזהירות הזו

 חובת -  ואף יוצרת -ל קיומה  החלת עקרון הזהירות המונעת כאמור בחוק מצהירה ע  .ג

עקרון הזהירות הינו אחד מהביטויים . לבין הציבור הנתבעתזהירות מושגית בין 

 . לקיומה של חובת זהירות בין הצדדים

כל הרקע המקצועי והחוקי  .ותמבחן הצפישאלת הזהירות המושגית נבחנת ב: ועוד  .ד

לבין הנזק הצפוי  תהנתבעהמובא לעיל מבסס היטב את הקשר הצפוי בין התנהגות 

 .לחברי הקבוצה

היא בעלת מלוא המידע והכח לפעול בתחום הקמת מתקני חשמל  הנתבעתהעובדה כי   .ה

יוצרת חובת זהירות , וכי היא הבעלים של רשת החשמל, והפעלתם ברמה הארצית

פגע יאשר עלול לה, ובינה לבין הציבור באשר הוא, מושגית בינה לבין כלל צרכניה

 .ממעשיה
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הזהירות "אינה כופרת בחובתה לנהוג בהתאם לעקרון  הנתבעתהובא לעיל כפי ש  .ו

 . והיא למעשה מודה בקיומה של חובת זהירות בינה לבין חברי הקבוצה" המונעת

: עיקרון הזהירות המונעת קובע שיש להתחשב בעלות האמצעים אל מול תועלתם  .ז

 . ותועלתה מרובה לאין שיעור, דרישת הגילוי עלותה מועטה

על רקע נסיבות , התובעיםהרי שהן מערך הכוחות שבין , ר להיבט הקונקרטיבאש  .ח

כלפי  הנתבעת כדי להעמיד ולבסס חובת זהירות קונקרטית של הםיש בהתובענה 

היא  הנתבעת) 1: (וביניהם, כמפורט לעיל בחלקה העובדתי של התובענההתובעים 

ית ובעלת רשיונות כספק הנתבעתמעמדה של ) 2(; והיא מחוללת הקרינה, הספקית

וככל הנראה ) 4(; או אמור להמצא בידיה/המידע בעניין זה נמצא ו) 3(; כמעט בלעדית

ההשלכה ) 6(; לבין הציבור הנתבעתפערי המידע שבין ) 5(; מצוי בידיה בלבד

) 7(ולבסוף ; והרלוונטיות שלו לחיי הפרטים מן הציבור, המשמעותית של המידע

ושל הציבור כי מידע בעל משמעות כזו אכן , בפרטהתובעים הציפיה הסבירה של 

בענין ש בעניין "בעניין זה דברי ביהמ, בין השאר, וראה(יימסר לו ויגולה לו במלואו 

 ).ובמקומות נוספים, 2סידי

אין כל שיקולי מדיניות סבירים אחרים לקביעה כי חובת הזהירות הקונקרטית אינה   .ט

בין השאר יצוין כי המידע המבוקש . שגיתבעת קיומה של החובה המו, חלה במקרה זה

או הבאתו לידיעת /ובחלק מהמקרים כבר קיים בידיה כך שפרסומו ו, נגיש למשיבה

ובוודאי על רקע התועלת , הציבור אינו כרוך בהוצאות מרובות או מאמץ יוצא דופן

 . הגלומה בגילויו

  הפרת חובת הזהירות על ידי המשיבה .58

  - ובמעשיה האקטיביים העולים כדי הטעייה ממש –במחדליה המתוארים , המשיבה  .א

ה מעשה תלא עשאו / וה מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותתעש

 ה לא השתמשהשבמשלח ידאו / ושאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד שגוף ,  מידת זהירותהאו לא נקט, במיומנות

 .היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הנתבעתדוגמת  כ–

, וזאת בין היתר" רשלות חמורהתה"הינה בגדר  הנתבעתהתרשלותה של , לחילופין  .ב

 המידע הרלוונטי והכח לנקוט בפעולות – ובשליטתה הבלעדית –ובידיה מאחר 

 . הנדרשות למניעת הנזק

 : כדבר מסוכן4 3וןבהקשר זה יצויין כי חשמל הוכר בפסיקת בית המשפט העלי  .ג

  

                                                 
 ).נבו ('קופת חולים של ההסתדרות הכללית ואח' נ' ערן סידי ואח 4960/04א "ע 2
 7877/02א "ע; )נבו (מ"חברת החשמל לישראל בע' נ) קטין(צחי כהן   437/87א "ע ;469ו "י ט"פד, פייביש' גשר הזיו נ 364/59א " ע3
 )נבו (מ"חברת החשמל מזרח ירושלים בע' וויליס זיאד נ'ג
  .1819, 1816, ד ט"פ, מ"חברת החשמל והשירות הציבורי לירושלים בע' קורנשטיין נ.  פ–ו . ר 225/53א "ע 4
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כבר נפסק לא פעם כי קיימים גורמים המסכנים את חיי האדם רק עם "...

אולם קיימים גם דברים שהם מסוכנים . משתמשים בהם באופן רשלני

והם מהווים סכנה גם אם נוקטים באמצעי זהירות מעולים , כשלעצמם

ז ג, חמרי נפץ, אש: על דברים אלה נמנים. ביותר בעת השימוש בהם

 ..."וחשמל

 לפקודת 38יחולו הוראות סעיף , "דבר מסוכן"של חשמל שהוא , במצב דברים זה

 .הראיה שלא היתה התרשלות שתחוב עליה הנתבעתולפיכך על , הנזיקין

  

 :הנזק .59

 הנתבעת כתוצאה מהתרשלותה של ,או כהורים/באופן אישי ו, לתובעיםהנזק שנגרם   .א

המקבל , סר יכולתם לפעול כאדם מודעבמתן גילוי נאות הוא בראש ובראשונה חו

, זוהי פגיעה באוטונומיה של האדם. פי מידע שיש ברשותו-החלטות ומכוון את חייו על

 גם אם נזק הניתן –ידי בית המשפט העליון כנזק העומד בפני עצמו -שהוכרה כבר על

כדברי בית המשפט העליון בענין . או טרם התגלה במלואו, למדידה בעין טרם ארע

  – 5קהדע

 

ברגשותיו של אדם כתוצאה מאי כיבוד זכותו , שלא כדין, הפגיעה"

והיא , מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אדם, היסודית לעצב את חייו כרצונו

בין אם נראה בה משום פגיעה , זאת. האמורה' נזק'נכנסת לגדר הגדרת 

', אלהאבדן או חיסור כיוצאים ב'ובין שנראה בה משום , של אדם' נוחותו'ב

עמדנו על מרכזיותה של הזכות , אכן.  לפקודה2כלשון הגדרת נזק בסעיף 

ראינו את . לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האדם בחברה בה אנו חיים

מתבקשת . חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאי

, פשובאינטרס של אדם בנ, בלתי נפרד, המסקנה כי זכות זו היא חלק חיוני

 ..." 'בנוחותו ובאושרו

 על אף –כי צריכה לא רצונית של סיליקון  6תנובהוכן קבע בית המשפט העליון בפשרת   .ב

בשל הפגיעה באוטונומיה של " נזק"הרי היא עולה כדי , שאין הוכחה כי גרמה נזק גופני

 : ויפים לציטוט בעניין זה דברי היועץ המשפטי לממשלה בחוות דעתו בפרשה זו. האדם

  

שהוא ' נכס'נראה כי יש בסיס לסברה שהנזק מתבטא בעצם הפגיעה ב"

לפעול מתוך הפגיעה מתבטאת בשלילת חירותו . האוטונומיה של הפרט

אלא אם כן הוא מוותר ( זה ן ללא כל רלוונטיות לתחושתו בענייידיעה

  "בדיעבד על הפיצוי המגיע לו

 .36ח ב כנספ"רצ –ש בענין תנובה  "העתק מחוות דעת היוהמ •

                                                 
 ).4 (526(ד נג"פ, רמל חיפהבית החולים כ' דעקה נ 2781/93א " ע5
 ).2003 (1525 , 1522, )2(2003על -תק, ראבי תופיק' מ נ"תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע 1338/97א " ע6
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או חיסור /ואבדן ,  נזק שהוא  עגמת נפשאו כהורים/ באופן אישי ולתובעיםעוד נגרם   .ג

 .נוחותב

ידי בית המשפט הנכבד על רקע -וראוי הוא כי יוכר על,  המיוחד למקרה זה–ועוד נזק   .ד

מטרת החוק היא להקנות לכל : החקיקה המיוחדת הדנה בעקרון הזהירות המונעת

במקרה , כלומר. פעילו כלפיו את עקרון הזהירות המונעתאדם מן הציבור זכות כי י

. שיאפשר לו לקבל החלטות בסביבה של אי ודאות, מתן מידע מלא וקוהרנטי, שלפנינו

, כי בסביבה של אי ודאות,  לא רק במקום של ודאות הנזק–שלילתה של אפשרות זו 

 . הריהי נזק–שהיא הסביבה עימה מתמודד החוק 

 

 :הקשר הסיבתי .60

היתה  הנתבעתאו מצטמצם באופן משמעותי לו / היה נמנע ולתובעים שנגרם הנזק  .א

 .פועלת כדין

בעקבות פעולותיה " התרחשות צפויה"בגדר , לכל הפחות,  הינולתובעיםקרות הנזק   .ב

קיימת . אותם הפרהואשר יה מנוגדים לחובות שהוטלו עלה הנתבעתאו מחדליה של /ו

 בגין לתובעיםלבין הנזק שנגרם  הנתבעת של זיקה מהותית וישירה בין דרך התנהלותה

 לקרות - ולכל הפחות אחת מהסיבות -הינם בגדר הסיבה  הנתבעתמעשיה של . כך

 .שבא באורח טבעי ובמהלכם הרגיל של הדברים, הנזק

 :מצג שווא רשלני .61

נובעת גם מתולדה של התובעים  ולאור הנסיבות המתוארות לעיל עילתם של , לחילופין  .א

 .מחדלאו /מעשה ו בדרך של -מצג שוא רשלני :  נותעוולת הרשל

כמפורט לעיל בנוגע לעוולת , יסודות העוולה כולם מתקיימים בנסיבות העניין  .ב

הפרה את  הנתבעת, )מושגית וקונקרטית(בין הצדדים קיימת חובת זהירות : הרשלנות

כה או לכל הפחות צרי, ידעה הנתבעתחובת הזהירות וגרמה בכך לנזק כשאין ספק ש

א היה למשיבה יסוד סביר להניח כי יסתמכו על מצגיה וכי להתובעים ש, היתה לדעת

יערכו בדיקות קרינה עצמאיות לשם גיבוש אופן , בכללםהתובעים ו, הציבור

 . התנהלותם

בו נפסק פיצוי לא ממוני בגין  7רובינוביץיפים לענין זה דברי בית המשפט העליון בענין   .ג

  -שם וכאמור , מצג שוא רשלני

בגין נזק , פיצוי מסויים, דעתי היא שיש מקום לפצות את המערערת בנפרד"...

ולו בשל כך , המשיב גרם למערערת בהערכתו השגויה צער רב. לא ממוני בלבד

אמת . שחיה באשליות לגבי סכום הכסף שיהיה בידיה לאחר תשלום המסים

                                                 
  )נבו (יוסף רוזנבוים' חיותה רובינוביץ נ 153/04עא  7
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ל הקושי הן בש. קביעת הפיצוי בגין נזק לא ממוני קשה היא", הדבר

הן בשל הקושי להעריך בערכים כספיים , האינטלקטואלי שביסוד ראש נזק זה

, העיקרון של החזרת המצב לקדמותו, בה בעת... את שיעורו של נזק מסוג זה

 " פיצוי הולם בגינו, על כן, חולש גם על ראש נזק זה ומחייב

יות לגבי סכום חיה באשל" גם לכך שהתובעת שם רבינוביץמצג השווא הרשלני בענין   .ד

שנים ארוכות התובעים   חיו -בענייננו ". הכסף שהיה בידיה לאחר תשלום המיסים

 –ניפוצו אשלייתם . או את בריאות בנם הפעוט/ וםבאשליה כי אין מסכנים את בריאות

בוודאי ,  הפעוטאו לבריאות/ם ולא גרמה לנזק ממשי לבריאות, וכך יש לקוות, גם אם

 .מונישגרמה להם נזק בלתי מ

II .הפרת החובה לנהוג בתום לב ובהגינות  

 .הפרה את חובות תום הלב כלפיהם ותחוב בגין כך הנתבעתכי התובעים  לחילופין יטענו  .62

עקרון תום הלב חולש על עניינה של תובענה זו מכח מספר עקרונות חלופיים   .א

 1973- ג"תשל) חלק כללי(לחוק החוזים  39- ו12פי סעיף - על– ראשית. ומצטברים

כמי אשר רוכשים ממנה , התובעיםלבין  הנתבעתבשל היחסים החוזיים הקיימים בין 

וביצוע חיובים ,  בשל היותו עקרון על החולש על כל פעולה משפטית–שנית . חשמל

 בשל חובת תום – ושלישית. לחוק החוזים) ב(61כאמור בסעיף , שאינם בגדר חוזה

בשל מעמדה  הנתבעתרות המוטלות על הלב המוגברת והחובה לפעול בהגינות וסבי

על משק , פשוטו כמשמעו, גוף בעל אופי ציבורי החולש, העולה כדי גוף דו מהותי

 . ועל כל התנהלותו, על הסטנדרטים של משק החשמל, החשמל

 - ובכללה חובת ידוע וגילוי – מתקיימת בענייננו חובת תום לב מוגברת –בהיבט החוזי   .ב

ובין ,  בין כצרכן וצד לחוזה–ם החלים במקרה זה בין הפרט בשל יחסי האמון המיוחדי

, בידיה בלבד המידע: בשל היחס הבלתי סימטרי שביניהם, משיבהל –כאדם מן הישוב 

על כן אין לאדם מן הישוב אלא . וכן הכח לפעול בכל הנוגע לקרינה חשמלית ממתקניה

קליר בענין וכפי שהובא, במשיבה, פשוטו כמשמעו, ולתת מבטחו, לתת אמון
8
  -  

 מחייב את הצדדים למשא ומתן לקראת כריתת חוק החוזים ל12סעיף " 

וככל שקיימים ביניהם ...חוזה לנהוג זה כלפי זה בדרך מקובלת ובתום לב

,  פנידר7/81נ "ד :ראו (יחסי אמון משמעותיים יותר כך יגבר היקף החובה

 697-696, 673) 4(ד לז"פ, קסטרו' מ נ"חברה להשקעות פתוח ובנין בע

) 3(ד מד"פ, חברה לבנין, פבר' אינג'  נ מדינת ישראל144/87א "ע; )1983(

מ " טפחות בנק משכנתאות לישראל בע5893/91א "ע; )1990 (778-776, 768

 החלק –שלו דיני חוזים ' ג; )1994 (598-596, 573) 2(ד מח"פ, צבאח' נ

 151-149' בעמ, )ה"תשס(הכללי 

                                                 
 ). נבו ('ל ואח"צבי עצמון ז' נ' מ ואח"בע) 1994(קליר כימיקלים שווק  8817/02   א"ע 8
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ובפרשת ,  9פנידרבפרשת , בין השאר, ולעניין חובת הגילוי היזום הנובעת מכך ראה

מידע בדבר חשיפה לקרינה אינו אין ולא יכול להיות חולק כי , בעניינינו. 10פיאמנטה

 .ושהוא משמעותי עבורם, או אינו מצוי בידיעתם/ ולכלל חברי הקבוצה ולתובעיםנגיש 

מטיל אף הוא חובת נאמנות וחובת תום לב  של חברת החשמל מעמדה הדו מהותי  .ג

 –וכן יחסי הכוחות שבינה לבין הציבור , מעמדה הבלעדי. מוגברת על המשיבה

יחס המדגיש את חובת . מדגישים את ההקבלה שביחס הרשות השלטונית כלפי האזרח

 . והגילוי המלא והנאות החל עליה, תום הלב

או /חלות חובות ו הנתבעת כי על 11מיקרו דף בפרשת בית המשפט העליון קבע, ואכן  .ד

בית המשפט קבע שם כי .  מהמשפט הציבוריוגם מהמשפט הפרטי גםנורמות הלקוחות 

, ממש ככל רשות שלטונית, היא כנאמן על האינטרס הציבורי, במעמדה, המשיבה

 :ומכאן נובעת חובה מוגברת של תום לב והגינות

  

. לב-חייבת לפעול בתום, פט הפרטיהמש הפועלת בתחומי, כל חברה"

לב זה בתחום המשא והמתן החוזי הינה הגינותו של גוף -משמעותו של תום

. לא כן חברת החשמל. יריב זו הגינות של. הפועל למען האינטרסים שלו

זוהי הגינותו של הנאמן על . לב ברמה גבוהה יותר-ממנה אנו דורשים תום

  ".האינטרס הציבורי

כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת , 12סלקוםבעניין , פטעוד קבע בית המש  .ה

מטיל הדבר נורמות התנהגות שהן מעבר לרמת ההתנהגות המקובל , שירותים לציבור

ברי כי הדבר חלים גם על חובת תום הלב וחובת הגילוי ; על כל ספק במשפט הפרטי

או (מימוש הזכיון בנוגע למידע על סכנות להם נחשף הציבור כתוצאה מ, הנובעת ממנה

  :  הבלעדי)הרשיון

  

קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק שירות  התובעת…"

כלפי הציבור באופן המצדיק "דבר המטיל עליה חובה לנהוג , לציבור

וזה מעבר לרמת  ההתנהגות המקובלת על  כל , "הענקת זיכיון זה

  "ספק במשפט הפרטי

 

  : 13ופקד על האינטרס של הכללועוד קבע בית המשפט העליון על מי אשר מ .63

  

' בעמ, ]78[ברק בספרו שיקול דעת שיפוטי ' א' היטיב להסביר זאת פרופ"

על , בקביעת תכנה של חובת ההגינות המינהלית" :ואלה דבריו, 487-488

. שתי אלה אינן היינו הך. השופט להשוות בינה לבין חובת תום הלב החוזית

                                                 
 .673) 4(ד לז"פ, דוד קסטרו' נ מ" חברה להשקעות פתוח ובנין בעפנידר 7/81דנ  9

 ).נבו ('ל ואח"עזבון המנוח רחל שחר פיאמנטה ז' מ ואח"אליהו חברה לביטוח בע 1064/04א "ע 10
 .449, )2(א"ד מ"פ, חברת החשמל לישראל' מיקרו דף נ 731/86צ "בג 11

 )נבו (היועץ המשפטי לממשלה' מ נ"ראל בעסלקום יש 1/95ש " ע12
  ).נבו ('משרד האוצר ואח' מ נ"קונטראם בע 164/97צ "בג 13
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המבוססת על , ינות מינימליתחובת תום הלב החוזית קובעת רמת הג

כל אחד מבעלי החוזה מבקש להגשים את האינטרס . חוזית' יריבות'

על פי תפיסתה ', משחק הוגן'ודיני תום הלב באים להבטיח , העצמי שלו

. לא כן חובת ההגינות המינהלית. האתית של החברה הישראלית הנאורה

 הרשות הציבורית חובה זו אינה מבוססת על יריבות בין אינטרס עצמי של

, הרשות הציבורית דואגת לאינטרס הכללי. לבין האינטרס של האזרח

' עצמי'אין לה לרשות הציבורית אינטרס . לרבות האינטרס של האזרח

שחובת ההגינות במשפט המינהלי מטילה חובה ברמה , מכאן. משלה

נות אין זו הגינות מינימלית אלא הגי. 'החוזית'גבוהה יותר מחובת תום הלב 

  ".המוטלת על מי שמופקד להגשים אינטרס של הכלל

כוללת , של גוף דו מהותי" הצד הציבורי"וזו המוטלת על , ובוודאי זו המוגברת, חובת תום הלב .64

מידע שנצבר בידיו , מצד מי שיש בידו המידע החיוני לציבור, בחובה חובת גילוי ויידוע מוגברות

מה עוד שכנגד . האינטרס הציבורי מחייב את גילויוו, כי אם לטובת הציבור, לא לטובתו הוא

אין הוא , אין הוא פוגע בחסיון, אין הוא פוגע בצנעת הפרט: אינטרס הגילוי לא עומד מאומה

 . ואין הוא פוגע בבטחונו של מן דהוא, מגלה מקור עתונאי

את  ,בכלל הציבור, התובעיםהיתה להציב בפני  הנתבעתלב של -התנהגות תמת, בנסיבות אלו .65

שדירתם חשופה לקרינה מעבר לסף המחייב נקיטת פעולות בהתאם לעקרון הזהירות העובדה 

כפי (עצמה  הנתבעתאו לפי המלצות /וזאת בין לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה ו, המונעת

ותחוב בסעדים , בכללםהתובעים  ו, ההפרה של חובה זו הסבה נזק לחברי הקבוצה). שפורט לעיל

 . ה בגין כךנשוא הליך ז

  

III .לפקודת הנזיקין23פי סעיף - עילת תקיפה על   

ים עול, הכל כפי שיתואר להלן, המשיבהשל  האו מחדלי/ ויהכי פעולותהתובעים  יטענו , לחילופין .66

 . לפקודת הנזיקין23סעיף פי - עוולה על, כדי תקיפה

נגד גופו , ובמתכוון, אג שהוסוקיפה היא שימוש בכוח מכל ת" לפקודת הנזיקין קובע כי 23סעיף  .67

שלא בהסכמת , בין במישרין ובין בעקיפין, הזזה או בכל דרך אחרת, נגיעה, של אדם על ידי הכאה

, על ידי מעשה או על ידי תנועה, וכן נסיון או איום, האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית

 מטעמים ,יניח םדכשהמנסה או המאיים גורם שהא, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם

  ".שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו, סבירים

בריח , בגאז, בחשמל, באור, שימוש בחום"הינו לרבות " שימוש בכח"עוד נקבע בסעיף במפורש כי  .68

 "  שיש בה להזיקהאם השתמשו בהם במיד, או חומר אחראו בכל דבר 

נגד גופם של ) קרינה" (בר או חומר אחרכל ד"או ב/ו" חשמל"עשתה שימוש ב הנתבעתבענייננו  .69

או שלא בהסכמתם /והתובעים  במתכוון ושלא בהסכמת –וזאת , בכלל חברי הקבוצה, התובעים

  .מבלי שהוצגו בפניהם כל הנתונים הרלוונטים, או בהסכמתם שהושגה בתרמית/המודעת ו
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IV .הפרת חובה חקוקה  

עולות , הכל כפי שיתואר להלן, המשיבהשל  הדליאו מח/ ויהכי פעולותהתובעים  יטענו , לחילופין .70

  . לפקודת הנזיקין63סעיף פי - עלכדי הפרת חובה חקוקה

הפרה את החובות  הנתבעת, או מחדליה המתוארים לעיל/יטענו כי בפעולותיה והתובעים  .71

 :החקוקות שלהלן

, לכאמור לעי, אשר,  לחוק הקרינה המייננת33חובת הזהירות המונעת כמופיע  בסעיף   .א

 .כולל בחובו חובת גילוי מלא ונאות

") חוק העונשין: "להלן (1977-ז"תשל, לחוק העונשין 326החובה המופיעה בסעיף   .ב

 -בין נייד ובין נייח , חי ובין דומםן  בי-חריותו או בשליטתו נמצא דבר בא שמי"ולפיה 

 הגויניאותו אם לא ו ברבטיחותו א,  או בתנאים שיש בהם כדי לסכן חיי אדםיןממ

 בהחו "– קרינה מרשת החשמל: ובענייננו –" זהירות וקפידה בשימוש או בטיפול בו

ם גר שימו כהויראו, עליו לנקוט מידה סבירה של זהירות וקפידה למניעת הסכנה

 ".ות שבאו על חיי אדם או על בריאותו מחמת שלא קיים את חובתו האמורהצאלתו

 ;) להלן82 -76 כמפורט בסעיפים  ( לחוק הגנת הצרכן2החובה המופיעה בסעיף   .ג

 ;) להלן83 כמפורט בסעיף ( לחוק הגנת הצרכן4החובה המופיעה בסעיף   .ד

 .לחוק החוזים) ב(61או / ו39 או/ ו12החובה המופיעה בסעיפים   .ה

ולרבות החובה המפורטת בסעיף , כבוד האדם וחירותו: בחוק יסודהחובות המופיעות   .ו

" או בכבודו של אדם באשר הוא אדם, בגופו, אין פוגעים בחייו" לחוק היסוד ולפיה 2

החובה להימנע מפגיעה באוטונומיית הרצון של האדם כמו גם , בין היתר, ממנה נגזרת

או /ה ליידע אדם ולקבל את הסכמתו מדעת לגבי עניינים הנוגעים לבריאותו והחוב

 . או נוחותו/רווחתו ו

 להגנת הציבור ובכללם חברי – אם לא רק –גם , יטענו שהחיקוקים המנויים לעיל נועדוהתובעים  .72

 בהעדר שיקולים - מגמת הפסיקה הינה להרחיב את גדרי תנאי זה ולפיכך  יוער כי . הקבוצה

 כל חובה שהוטלה מכוח חיקוק נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתה והוא -וחדים מי

 .זכאי לסעד הנזיקי

וכי בכך הפרה , כמפורט לעיל, לא קיימה את החובות המוטלות עליה הנתבעתיטענו כי התובעים  .73

 .את החיקוקים המנויים לעיל

או מצג /ט לעיל לגבי עילת הרשלנות וכמפור, יטענו כי נגרם להם נזק בעטיה של ההפרההתובעים  .74

 . היתה פועלת כדין הנתבעתאו מצטמצם באופן משמעותי לו /וכי נזק זה היה נמנע ו, שווא רשלני
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את החיקוקים  הנתבעתיטענו שקיים קשר סיבתי משפטי ועובדתי בין ההפרה שהפרה התובעים  .75

הוא מסוגו או להם אשר נגרם הנזק יטענו כי התובעים . האמורים לבין הנזק שנגרם להם בפועל

מדובר בנזק ; פי העניין- על, כל אחד מהחיקוקים שצויינו לעילמטבעו של הנזק אשר אליו נתכוון 

 . להתנהגות שהחיקוקים ביקשו למנוע, הכרחי, אינהרנטי

 

V.  לחוק הגנת הצרכן2הפרת סעיף   

הכולל גם יצרן , הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת –" עוסק"שהיא  הנתבעתהינם צרכנים של התובעים  .76

 .  בעסקה לאספקת חשמל–

,  ספק החשמל לבית הלקוחוגם היצרן גםשהיא , קיומה של מערכת יחסים זו מטילה על המשיבה .77

מכח היותה יצרן שהוא מונופול מוחלט לאספקת (חובה להביא לידיעת כלל צרכני החשמל 

, התובעיםכדוגמת , צרכן- עוסקביחסי או /וחוזי בקשר ולכל הפחות אלו המצויים עימה , )חשמל

  .פרטים מהותיים בנוגע לאספקת החשמל

  – קובע כדברים הבאים חוק הגנת הצרכן ל2סעיף  .78

לרבות בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת ,  במעשה או במחדל-לא יעשה עוסק דבר "

 " העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה- לאחר מועד ההתקשרות בעסקה

  

 :ניתן למנות, "ענין מהותי" בחוק כמפורשותושאים המוגדרים בין יתר הנ .79

,  שניתנו לגבי טיב הנכס או השירותתוצאות של בדיקה או חוות דעת מקצועית"  .א

 או/ו; "והסיכונים הכרוכים בהם, תוצאות השימוש בהם, מהותם

והסיכונים התועלת שניתן להפיק מהם , השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות"  .ב

 או/ו; "בהםהכרוכים 

 ;"הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב"  .ג

, כפי שתוארו לעיל הנתבעתאו מחדליה של /אין ולא יכול להיות ספק כי פעולותיה ו, בענייננו .80

לא הביאה  הנתבעת) א(בענין מהותי בעסקה שהרי ,  צרכן–עלולים להטעות ולמצער הטעו בפועל 

לא הביאה לידיעת לקוחותיה ) ב(ע שהיה ברשותה וכן  לידיעת לקוחותיה תוצאות בדיקות ומיד

בכל הנוגע בכל הנוגע , ובין היתר אלו שמטעם המשרד להגנת הסביבה, חוות דעת מקצועיות

לא הביאה לידיעת לקוחותיה את  הנתבעת) ג (–ולבסוף . לחשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל

נכס שמספקת ללקוחותיה בכל הנוגע או ה/או המהות של השירות ו/מלוא המידע לגבי הטיב ו

 .לחשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל
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 להטעות עלולהלמעלה מן הצורך יובא שלשם גיבוש עילת תביעה די בכך שפעולתו של העוסק  .81

התובעים   ובענייננו –היינו גם מבלי שצרכן , ")העלול להטעות צרכן...לא יעשה עוסק דבר("צרכן 

   - 14ברזניש העליון בענין "עמד על כך ביהמ. ו בפועל הוטע–או יתר חברי הקבוצה 

ועוסק עובר על לאו של איסור הטעייה גם אם דבר שהוא , האיסור איסור הוא על התנהגות"

גם אם איש לא הוטעה כלל , קרא, צרכן" עלול להטעות" אך - במעשה או במחדל -עושה 

 "מאותו דבר שעשה

וכפי שביאר , גנת הצרכן קמה גם אם לא נגרם נזקעוד יצויין כי עילת תביעה שמכוח חוק ה .82

 :ש העליון"ביהמ

 נזק - נדרש קשר סיבתי ישיר בין מעשה לבין תוצאה - וברבים אחרים -בדברי חוק אלה "

אף , לחוק הצרכן אוסרת על התנהגות באשר היא) א(2 בעוד שהוראת סעיף -שנגרם לנפגע 

  "בלא שגררה אחריה נזק

  

VI . הגנת הצרכן לחוק4הפרת סעיף   

 לחוק הגנת הצרכן ותחוב כלפיהם 4הפרה את הוראות סעיף  הנתבעתכי התובעים  לחילופין יטענו  .83

 .בגין כך

כל תכונה בנכס " מטיל חובה על העוסק לגלות לצרכן חוק הגנת הצרכןל) א(4סעיף   .א

המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם 

 "כס תוך שימוש רגיל או טיפול רגילאחר או לנ

בהתאם , אשר מחייב"  שירות"או /ו" נכס"של " תכונה", ללא ספק, מידת הקרינה היא  .ב

פי עקרון -על, "שימוש בדרך מיוחדת", לעקרון הזהירות המונעת ובנסיבות הרלוונטיות

 לו היו בידיו המידע –פי החלטתו ושיקוליו של כל אדם -או על/הזהירות המונעת ו

 .והפרטים הרלבנטיים להכוונת התנהגותו ולדרך שימושו

 לחוק 4את הוראת סעיף  הנתבעתאו מחדליה שתוארו לעיל הפרה /בפעולותיה ו, לפיכך  .ג

 .הגנת הצרכן

  

                                                 
  .849 ,847, )1(2003על - תק,בזק חברה ישראלית לתקשורת' יוסף ברזני נ 5712/01א " דנ14
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  הסעדים המבוקשים. ה

אשר ,  יבקשו מבית המשפט הנכבד להוציא מלפניו את הצווים והסעדים כנגד הנתבעתהתובעים .84

 : כדלקמן, יורו לה

באופן פומבי ובכל אמצעי , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, ביא לידיעת הציבורלה  .א

ואת , את מסקנות המחקרים, כפי שיורה בית המשפט הנכבד, תקשורת הראוי לכך

בדבר הימנעות מחשיפה , המלצות הגופים הבינלאומיים והמשרד לאיכות הסביבה

וכן , אוס בממוצע ליממה מיליג2- ארוכה לקרינה בלתי מייננת בערכים הגבוהים מ

 .להזהיר את הציבור מפני חשיפה כזו

וכן להודיע ולגלות גילוי נאות באופן ממוקד ואפקטיבי ) א(ק "לפרסם כאמור בס  .ב

או מתקני חשמל קיימים אשר הנתבעת /לאוכלוסיה הנמצאת בקרבת מקום לאתרים ו

ת קרינה או יאתר אותם כדורשים טיפול להפחת/או כל גוף מוסמך אחר איתר ו/ו

דבר קיומה של חשיפת אוכלוסיה ) א: (בהתאם לעקרון הזהירות המונעת בנוגע לאלה

זו לקרינה מרשת החשמל באופן המחייב נקיטת צעדים להפחתתה בהתאם לעקרון 

או נחשפו /מידע בדבר רמות הקרינה אליה הם חשופים ו) ב(וכן ; הזהירות המונעת

פי העמדה המעודכנת ביותר של - על-ת ההשלכות הרפואיות האפשריו) ג(בעבר וכן 

 .או גופים ישראליים רשמיים בשל החשיפה האמורה/גופים בינלאומיים מוכרים ו

וכן להודיע ולגלות גילוי נאות באופן ממוקד ואפקטיבי למי ) א(ק "לפרסם כאמור בס  .ג

מחברי הקבוצה לגביו יש סבירות כי הוא מתגורר במקום החשוף לקרינה מעבר לסף 

כי בחשיפתו לשדה ") מקומות מּועדים: "להלן(,  שעות24 –בממוצע ל , יליגאוס מ2של 

 .או לתחלואה אחרת/לסרטן ו" גורם אפשרי"מגנטי יש כדי להוות 

להביא לידיעת חברי הקבוצה מידע אישי שתכנו ודרך העמדתו לציבור יקבעו , לחילופין  .ד

 . על ידי בית המשפט הנכבד

נשוא , או מחדליה של המשיבה/להצהיר כי פעולותיה ובנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד  .85

או הפרת חובת תום /או רשלנות ו/עולים כדי הפרת חובות הידוע והגילוי החלים עליה ו, התובענה

 או הפרת חובה חקוקה/או תקיפה ו/או הטעיה ו/הלב ו

רי בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פיצוי התובעים  וכן כל תובע הנמנה על חב .86

או סכום אחר אשר יקבע בית המשפט הנכבד כאומדן הנזקים הלא /ו ₪ 5,000בסך של , הקבוצה

או /שנגרמו להם בשל עוולת הנתבעת ו, לרבות עגמת נפש ופגיעה באוטונומיה של הרצון, ממוניים

 .לחוק תובענות ייצוגיות) ג(20פי סעיף -או לטובת הציבור על/בפיצוי גלובלי לטובת הקבוצה ו

או משווי /שווי הסעד הכולל שיפסק ו מ15% -בשיעור שלא יפחת מ המייצגד "ט עוה"שכוע את לקב .87

 . עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה, מ כדין"בתוספת מעההטבה שתצמח לקבוצה 
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לאחר , או שווי הסעד שיפסק/לקבוע כי חלק מסוים שיקבע בית המשפט הנכבד מתוך הסכום ו .88

 משווי הסעד הכולל שיפסק 5%- בשיעור שלא יפחת מ,  עורך דיןניכוי ההוצאות ושכר טרחת

 בהגשת התובענה ואשר טרח, תובעיםאו ינתן ל/ישולם ו, או משווי ההטבה/בתובענה זו ו

 .ובהוכחתה

 .ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון .89

מ " בצירוף מע,ד"ט עו" ובשכהתובענההוצאות  בותכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע .90

 .כדין בגינה

 

הסעדים . או זיקה ליתר הסעדים/או תלות ו/כל סעד וסעד שהובא לעיל הינו בפני עצמו ואינו מחזיק בכל קשר ו

  .או כל אחד מהם לחוד/או כולם ביחד ו/או מצטברים זה לזה ו/דלעיל הינם חלופיים זה לזה ו

  

  

כות המקומית והעניינית לדון בתובענה ובבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית בשל לבית המשפט הנכבד הסמ

או מאחר ומקום המעשים או המחדלים הינו בין /אביב ו- מנהלת את עסקיה גם באזור תל הנתבעתמאחר ו, סכומה

  .אביב-היתר באזור תל

 

  :כדלקמןולהורות , המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין- שר על כן מתבקש ביתא
  

I. לצוות על הנתבעת כמפורט לעיל; 
  

II. להצהיר את שנתבקש על ידי התובעים; 
  

III. לפצות את התובעים כאמור לעיל; 
  

IV.  ראוי ט "שכולמייצגיהם , את הוצאות המשפטשכר ראוי ואת לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים
 .כדיןמ "בתוספת מע

  
  

  ד"עו, שמואל אהרנסון

  8460. ר. מ 

  
  

  ד"עו, אמיר קדרי
  15258. ר. מ

  
  

  
  

  ד"עו, עופר לוי
  27780. ר. מ

  

ח  ו כ י  א םב י ע ב ו ת   ה

  ט"תשס, סיוון' י, היום

 2009ביוני  2
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