
  ______________א.ת            בבית משפט המחוזי

  שבע�בארב

  

  :בעניי�  

 037230414' ז מס"ת, יה סודרימ

  אשדוד', אזור ז, 20/6רבי טרפו� ' מרח

  
  או אמיר ישראלי/ ו יוחי גבעד"כ עו"י ב"ע

  ,או שלומי כה�/ו

  :די�� להמצאת כתבי בישמענ�

  ,52520, ג��רמת, )בית אבגד (5בוטינסקי 'דר� ז

  .03�7518635: 'פקס  03�7518477 : 'טל

  תהמבקש                    

  

  

  � נגד  �

  

  

 512717711. ח. ממ" בעטית בית תעשיות

  

  77130, אשדוד, 3093. ד.ת,  עד הלו�ת"מאזה

  

  המשיבה                    

  
 בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 

  

יק בד בבד ע� הגשת התביעה העיקרית בת,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדת מתכבדתהמבקש

�ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , ")התביעה("דנ� 

  .")חוק תובענות ייצוגיות: "להל� (2006

  

  

  :מבוא  . א
  

 בישראל בהקשר של התשנתגל,  ביותרבפרשה חמורה עניינ� – והבקשה לאשרה כייצוגית –תביעה זו  .1

 .זיהו� אוויר בחומרי� מסוכני�

 

נתגלו , שבבעלות המשיבה") יצהר: "להל�(" טית בית"בצעו בארובות המפעל תע שנתות פקבבדי .2

החומר , )N0X(תחמוצת החנק� , )SO2(הגפרית הדו חמצנית טות מזהמי� מסוג בפלי ,חריגות

שיו� העסק של ימהתק� הקבוע בר, )TVOC (הנדיפות האורגניות  התרכובות ובכלל)PM(החלקיקי 

 . מהמותר בתק� אחוזי�ת לאלפימאובי�  בשיעור הנע ,המפעל
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וגור� לאפקטי� של  , הנה גז חסר צבע בעל ריח הגור� להרגשת מחנק, )SO2(הגפרית הדו חמצנית  .3

נוצרי� , ממזה� גזי זה. גירוי בגרו� ועיניי� דומעות ולהחרפת מחלות בדרכי הנשימה, יובש בפה

מ וה� חודרי� " מ3 �כ מ"קטני� בדר, גפרהחלקיקי ה. בתהליכי חמצו� שוני�) סולפט(חלקיקי גפרה 

כבר הוכיחו קשר ישיר בי� רמות גבוהות של , מחקרי� אפידמיולוגיי� שוני�. לעומק דרכי הנשימה

חומר . בעיקר ממחלות בדרכי הנשימה ובלב, אווירוסולי� של גפרה ובי� עליה בתחלואה ובתמותה

י חוק אוויר נקי האמריקאי " עפCRITERIA POLLUTANTS �זה מסווג כמזה� אויר מקבוצת ה

 .והנוהג המקצועי בישראל

  

ועלולה , לעומק דרכי הנשימה, בשל מסיסותה הנמוכה יחסית במי�, חודרת, )N0X(תחמוצת החנק�  .4

גורמת לגירוי בריאות , בריכוזי� נמוכי�. לגרו� לסימפטומי� שוני� של מחלות בדרכי הנשימה

י החלשת "בעיקר ע, חמוצת החנק� משפיעות על בני האד�ת, בחשיפה לריכוזי� גבוהי�. ובעיניי�

שילדי� ה� קבוצת , מחקרי� מראי�. הגנות הגו/ נגד מחלות נשימתיות כמו דלקת ריאות

, ילדי� שנחשפו לרמות גבוהות של חנק� דו חמצני. האוכלוסייה הרגישה ביותר לחנק� דו חמצני

שיעול מלווה בליחה , לפתח ברונכיטיס, אותנוטי� להיות רגישי� יותר לחלות בדרכי הנשימה והרי

גז זה מוריד את ס/ הרגישות : חולי אסטמה רגישי� לחנק� דו חמצני. ומחלות נשימתיות בכלל

חשיפה אקוטית לחנק� דו ). התקפי אסטמה(שלה� לחומרי� הגורמי� להצרה של דרכי הנשימה 

. ריאה רגישי� במיוחד�לי לבחולי� אסטמייי� וחו. גורמת להתדרדרות בתיפקודי ריאה, חמצני

חומר זה מסווג כמזה� אויר . מגבירה את הסיכו� לחלות במחלות נשימתיות, חשיפה כרונית

י חוק אוויר נקי האמריקאי והנוהג המקצועי " עפCRITERIA POLLUTANTS �מקבוצת ה

 .בישראל

  

.  מ" אלפית המ2.5 �והנו בגודל הקט� מ, הנו חומר בעל מגוו� הרכב כימי, )PM(החומר החלקיקי  .5

, מלחי�, המכיל פחמ�, מקורו בעיקר מפעילות אנתרופוגנית של פליטות מתעשיה, חומר זה

מחקר סקר סיכוני� . החודרי� בקלות לעומק דרכי הנשימה, ופחמימני� ומתכות כבדות מסוכנות

קבע שחשיפה כרונית לחלקיקי� אנטרופוגניי� , א ואשדוד"שנעשה בישראל והתמקד באזורי ת

.  בקרב האוכלוסיה8%תורמת לתמותה עודפת של ) מיקרו�(מ " אלפית המ2.5 �שקוטר� קט� מ

י חוק אוויר נקי " עפCRITERIA POLLUTANTS �חומר זה מסווג כמזה� אויר מקבוצת ה

 .האמריקאי והנוהג המקצועי בישראל

  

, ני� בלתי רוויי�פחמימ, הנ� תערובת של פחמימני� רוויי�, )VOC(התרכובות האורגניות הנדיפות  .6

, )ג� בריכוזי� נמוכי�(חומרי� רעילי� ביותר אשר הינ� , פחמימני� ארומטיי� ותרכובות נוספות

 USEPAי " החומרי� המסוכני� ע189ברשימת וכלולי� ה� העלולי� לגרו� בי� השאר לסרט� 

 ).הממשל האמריקאי(

 

, וירוכה היא לזה� את הא ממשי– ולמרות כל ההתראות, ויר זה שני�והמשיבה מזהמת את הא .7

 .שדה עוזיהו ואמוני�, שתולי�, את תושבי אשדוד, מוחשיממשי והעמיד בסיכו� חיי� לו

  

שדה עוזיהו , שתולי�,  תושבי אשדוד212,000 �מתגוררי� כ" יצהר"מפעל ל בקרבהכי , שגיוד .8

 דנ� מ� קבוצת התובעי� בתביעה.  איש�212,000כעל האוויר המזוה� מהמפעל משפיע . ואמוני�

 .ל"הראוי שתכלול לפחות את הקבוצה הנ

  

מזהמי�  לבאזור במש� השני� האחרונות ונחשפה ה אשר התגורר,ת אשדוד תושבההינ, תהמבקש .9

 .במהל� אותה תקופה" יצהר "מפעלרעלי� אשר השתחררו לאוויר מול
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ועד  1.1.01בתקופה שמיו� רעלי� מזהמי� ולל התושבי� זיהו� האוויר וחשיפתהבקשה מתייחסת ל .10

 .)"התקופה" –להל�  (ליו� הגשת בקשה זו

  

,  לנהל תביעה ייצוגית בשמה של הקבוצה כאמורתבית המשפט הנכבד יתבקש בזאת לאשר למבקש .11

 :ולפסוק לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה את הסעדי� הבאי�

  

 .והעמדה בסיכו� בריאותי בגי� פגיעה באוטונומיה של הרצו� לכל חבר בקבוצהפיצוי כספי   )א(

  

 Medical“(לכל חבר בקבוצת התובעי� למטרת השגחה רפואית בנוגע העמדת קר�   )ב(

Monitoring”.( 

  

 .ש הנכבד כראוי בנסיבות העניי�"כל סעד אחר שייראה לביהמ  )ג(

  

  :א� זה כלל� של דברי� ולהל� פירוט�

  

  

  רקע עובדתי. ב
  

  

  יהו* האוויר באזור התעשייהזבעיית מעט על  )1(

 

 . ראל הינה לא פחות מאשר מכת מדינהיר בישובעיית זיהו� האו .12

 

עד (באזור אשדוד כדוגמת זה שבר על אזור תעשייה אשר מדומכת מדינה זו מתחדדת ומתחזקת כ .13

 .המצוי בקרבה לאזורי� מאוכלסי�, ובו תעשיה מזהמת, )הלו�

  

 .מש� זמ�, בחמרי� מסוכני�, אשר מזה� את הסביבה, � מפעל בבעלות המשיבהממוק, באזור זה .14

  

ח המקי/ שנער� "פרטי� ראשוניי� לגבי תוצאות הדו, פורס� בעיתו� ידיעות אחרונות, �24.9.07 ביו .15

 .ובו נתוני� קשי� ביותר, וירווהקשר לזיהו� הא, ביחס לתחלואת הסרט� בקרב תושבי האזור

  

 . לבקשה זו"א"כנספח ב "צילו� הכתבה מצ �

  

מקי/ שנער� ביחס למיפוי תחלואת ח ה"הדו, י משרד הבריאות"פורס� ע, 2007בחודש אוקטובר  .16

 .2001�2005בדבר נתוני , בחלוקה גיאוגרפית לנפות, הסרט� והמחלות הממאירות בישראל

  

 . לבקשה זו"ב"ח כנספב "ח מצ"העתק הדו �
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באזור והמחלות הממאירות תחלואת הסרט� , 2005 ועד לשנת 2001הדוח קובע כי החל משנת  .17

יותר הרבה והיא גבוהה ,  בקרב הנשי� וה� בקרב הגברי�ה�,  עלתהו העיר אשדודובכלל, אשדוד

 .מהתחזית

 

בדבר הסיכוני� הבריאותיי� לנחשפי� לחומרי� הנפלטי� , פרס� מאמר, המשרד להגנת הסביבה .18

מה� מזהמי , מבארת היאובו , מאמרה, ודי�ת אד� טבע תפרסמה עמו, 7.8.07ביו� , בנוס/. לאוויר

 .המזהמי� נשוא בקשה זו� כדוגמת על המזהמי,  היאובי� היתר מפרט, האוויר הנפוצי�

  

בדבר הסיכוני� הבריאותיי� לנחשפי� , פרסו� המאמר של המשרד להגנת הסביבה �

 . לבקשה זו"ג"כנספח ב "לחומרי� הנפלטי� לאוויר מצ

  

 . לבקשה זו"�1ג"כנספח ב "פרסו� אד� טבע ודי� בדבר מזהמי� מצ �

 

 .הודעת דובר משרד מטעמו, מר שלו� שמחו�, דאז, ביבהפרס� השר לאיכות הס, 30.1.05ביו�   .19

  

 . לבקשה זו"ד"כנספח ב "הודעת דובר המשרד לאיכות הסביבה מצ �

  

  :בי� היתר הדגיש השר .20

  

 פגיעה אנושה ביכולת המשרד : כי קיצו, בתקציב המשרד לאיכות הסביבה משמעותו"    

ו* האויר בישראל ממנו ובמאבק לצמצו* זיה...להיאבק מול מפעלי התעשייה המזהמי*    

 ...". איש מידי שנה1000 �מתי* מעל ל    

 

 .ח בקשר לבריאות הסביבה בישראל"דו, 2006כתבה בשנת , וועדת מומחי� בינלאומית .21

  

 . לבקשה זו"ה"כנספח ב "ח מצ"תקציר הדו �

 

קבעו בי� היתר את , בנושא של זיהו� סביבה, שהנ� מהמומחי� הגדולי� ביותר בעול�, המומחי� .22

 :מצאי� הבאי�המ

  

 . הוועדה מעריכה כי קיי* בישראל קשר משמעותי בי� תחלואה וגורמי* סביבתיי*"...    

  ישראל חסר הניסיו� הנדרש לכימות רמת התחלואה הנובעת הוועדה סבורה כי ב    

וחסרה המומחיות הרצויה ומדיניות סביבתית ובריאותית מקיפה לצמצו* , מגורמי* אלו    

 ".הנגרמי* ממפגעי* סביבתיי*נזקי* בריאותיי*     

 

התמודדות "הנושא את הכותרת , מחקר, � המרכז למחקר ומידע של הכנסתפרס, 22.4.07ביו�  .23

 ".של האיחוד הארופי ושל ישראל, ב"כוללת ע* זיהו* אוויר בחקיקה של ארה
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 . לבקשה זו"ו"כנספח ב "הדוח מצהעתק  �

 

השר להגנת " הנושאת את הכותרת  YNETפורסמה כתבה בעיתו� האלקטרוני , 19.12.07ביו�  .24

 ".אי� לנו כוח נגד המזהמי*: הסביבה

  

בתשובה , בזמני� הרלוונטיי� לתובענה זו, שהנו השר להגנת הסביבה, מבהיר השר עזרא, בכתבה זו  

להוציא מ� הכוח אל הפועל הליכי� , באופ� מעשי, כי אי� ביכולת המשרד, לשאילתא בכנסת  

 .נסות כנגד מפעלי� מזהמי�או גביית ק/משפטיי� ו  

  

 . לבקשה זו"ז"כנספח ב " מצהעתק הכתבה �

 

עצו� כלכלי ויר גור� נזק וזיהו� האהרי ש , כי ג� מבחינה של יעילות כלכלית,מכל האמור עולה .25

 . למשק הישראלי וזאת בי� השאר בשל עלויות הטיפול במחלות הקשורות לזיהו�

 

נת ישראל הינ� מקלי� מידי ע� המזהמי� ביחס  כי התקני� במדי, היאאחת הבעיות הקיימות .26

מרי� מסכני� רבי� שאי� לה� תק� ואשר אינ� וקיימי� בנוס/ ח. ת העול� המערבילמקובל במדינו

 . מצד רשויות הפיקוחאכיפה� בעיות של תתקיימותהרי ש,  דלעיל'וכאמור בנספח זבנוס/ .  בדקי�נ

  

א שהמזהמי� בישראל לא יחרגו מהאיסורי� קיימת חשיבות עליונה לווד, על רקע האמור לעיל

 .שה� כאמור איסורי� מקלי�, מוטלי� עליה�ה

 

היא כי למפעלי� , מגבלות על זיהו� האוויריעילה של התקני� והאחת הבעיות המונעות אכיפה  .27

מקרי� של חריגות וללא שיאותרו מרבית בהעדר ענישה מספקת . משתל� כלכלית לזה� את האוויר

 את רווחיו תו� אמרי1 אינהרנטי לכל מפעל ומפעל לחרוג מתקני� ובכ� להשיקיי� ת, מתקני�

 . מנעות מנקיטה באמצעי זהירות שעלות� רבהיה

 

 25נקיטת אמצעי זהירות נדרשי� הינה �א� נניח למשל כי התועלת הכספית למפעל המזה� מאי .28

ה למפעל יהא משתל�  ברי כי במקרה כז� 10%והסיכוי כי המפעל ייתפס הינו , ח בשנה"מיליו� ש

כפי שמודג� להל� , ח" מיליו� ש�250לזה� א� במידה וייתפס הוא יידרש לשל� ס� הפחות מ

 .1' במסגרת טבלה מס

  

  י מפעל מזה�" תחשיב סיכוני� ע– 1' טבלה מס

  

עלות אמצעי 

  זהירות

סיכויי 

  התפיסה

ס- פיצוי במקרה 

  של תפיסה

תוחלת הנזק 

  למפעל

הא* ינקטו 

  ?אמצעי זהירות

  לא   מיליו�5   מיליו�50  10%   מיליו�25

  לא   מיליו�15   מיליו�150  10%   מיליו�25

  כ�   מיליו�30   מיליו�300  10%   מיליו�25
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מצב דברי* זה ביכולתה . זיהו� האוויר הינו משתל�, בהעדר אכיפה מספקת, במצב הדברי� הקיי� .29

 לעשות שימוש בכלי הייצוגית על מנת הגיעה העת, ובמיוחד כעת, כעת .של התובענה הייצוגית למנוע

לממש את הגיעה העת , כעת.  ולהפו� את הזיהו� לבתי משתל� מבחינה כלכליתלשנות את המשוואה

 ". המזה� ישל�: "האמרה

 

י בס� עשרות מיליוני� אשר רק פיצוי משמעות, תביעה זו מוגשת כנגד מזה� גרוע, ר להל�כפי שיובה .30

, בפרט חייה� של תושבי אזור נפת אשדוד  מסיכו�כיה� ולחדוללשנות מדר, כמותוול, יגרו� לו

 . בכללדרו�הו

  

  פרטי* עובדתיי* בנוגע לפעילות המשיבה )2(

 

ייצור ואשר עיסוקה המוצהר הינו , אחרותוחברות אחיות , לה חברת א�הינה חברת ענק , המשיבה .31

 .ובפרט שומני� ושמני� למאכל, מזו�ושיווק מוצרי� 

 

 .ור גדולבפיזו, וחותלחברה מספר רב של לק.  רבי�מוצרי�רה כולל י� של החבתיק המוצר .32

 

,  2תי עצו� המוער� בס� של מאות מיליונית שנוכיר מחזור מ,)מ"טית בית בע(חברה ולחברה הא� ל .33

 .שהנו ממכירת המוצרי� דלעיל

 

ו  א"יצהר" או "המפעל: "להל�" (יצהר"הידוע בש�  המפעלמפעילה המשיבה את , פעילותהבמרכז  .34

 .ב"שומני� וכיוצ, שמני�,  מזו� מוצריעל לייצורפ המדובר במ)."טית בית"

 

, מו את כלל אוכלוסיית נפת אשדודיו יו� בתו� סיכו� חיי אד�,  באופ� יוצר דופ�המשיבה מזהמת .35

 .ואת תושבי הישובי� כאמור בבקשה זו, בכלל

  

ביחס לסיווג מפעלי� , ר מכול�ומח השניבסיווג ה, י המשרד לאיכות הסביבה"סווג ע, מפעל המשיבה .36

 .י פוטנציאל זיהו� אויר"עפ

  

 . לבקשה זו"ח"כנספח ב "טבלת סיווג מפעלי� לפי פוטנציאל זיהו� אוויר מצ �

 

� לבדיקות הפתע בהתא, ובכמויות ניכרות ביותר, החומרי� אות� פולטת כל יו� המשיבה, כאמור .37

 : וכדלהל�, י� כרעלני� ברמה גבוהה ביותרוהנ� מוגדר, ביותרהנ� מהמסוכני� , מפעל יצהרשנעשו ב

  

וגור� לאפקטי� של  , הנה גז חסר צבע בעל ריח הגור� להרגשת מחנק, )SO2(הגפרית הדו חמצנית  .38

נוצרי� , ממזה� גזי זה. גירוי בגרו� ועיניי� דומעות ולהחרפת מחלות בדרכי הנשימה, יובש בפה

מ וה� חודרי� " מ3 �כ מ"קטני� בדר, קי הגפרהחלקי. בתהליכי חמצו� שוני�) סולפט(חלקיקי גפרה 
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כבר הוכיחו קשר ישיר בי� רמות גבוהות של , מחקרי� אפידמיולוגיי� שוני�. לעומק דרכי הנשימה

חומר . בעיקר ממחלות בדרכי הנשימה ובלב, אווירוסולי� של גפרה ובי� עליה בתחלואה ובתמותה

י חוק אוויר נקי האמריקאי " עפCRITERIA POLLUTANTS �זה מסווג כמזה� אויר מקבוצת ה

 .והנוהג המקצועי בישראל

  

ועלולה , לעומק דרכי הנשימה, בשל מסיסותה הנמוכה יחסית במי�, חודרת, )N0X(תחמוצת החנק�  .39

גורמת לגירוי בריאות , בריכוזי� נמוכי�. לגרו� לסימפטומי� שוני� של מחלות בדרכי הנשימה

י החלשת "בעיקר ע, תחמוצת החנק� משפיעות על בני האד�, �בחשיפה לריכוזי� גבוהי. ובעיניי�

שילדי� ה� קבוצת , מחקרי� מראי�. הגנות הגו/ נגד מחלות נשימתיות כמו דלקת ריאות

, ילדי� שנחשפו לרמות גבוהות של חנק� דו חמצני. האוכלוסייה הרגישה ביותר לחנק� דו חמצני

שיעול מלווה בליחה , לפתח ברונכיטיס, והריאותנוטי� להיות רגישי� יותר לחלות בדרכי הנשימה 

גז זה מוריד את ס/ הרגישות : חולי אסטמה רגישי� לחנק� דו חמצני. ומחלות נשימתיות בכלל

חשיפה אקוטית לחנק� דו ). התקפי אסטמה(שלה� לחומרי� הגורמי� להצרה של דרכי הנשימה 

. ריאה רגישי� במיוחד� וחולי לבחולי� אסטמייי�. גורמת להתדרדרות בתיפקודי ריאה, חמצני

חומר זה מסווג כמזה� אויר . מגבירה את הסיכו� לחלות במחלות נשימתיות, חשיפה כרונית

י חוק אוויר נקי האמריקאי והנוהג המקצועי " עפCRITERIA POLLUTANTS �מקבוצת ה

 .בישראל

  

.  מ" אלפית המ2.5 � מוהנו בגודל הקט�, הנו חומר בעל מגוו� הרכב כימי, )PM(החומר החלקיקי  .40

, מלחי�, המכיל פחמ�, מקורו בעיקר מפעילות אנתרופוגנית של פליטות מתעשיה, חומר זה

מחקר סקר סיכוני� . החודרי� בקלות לעומק דרכי הנשימה, ופחמימני� ומתכות כבדות מסוכנות

יי� קבע שחשיפה כרונית לחלקיקי� אנטרופוגנ, א ואשדוד"שנעשה בישראל והתמקד באזורי ת

.  בקרב האוכלוסיה8%תורמת לתמותה עודפת של ) מיקרו�(מ " אלפית המ2.5 �שקוטר� קט� מ

י חוק אוויר נקי " עפCRITERIA POLLUTANTS �חומר זה מסווג כמזה� אויר מקבוצת ה

 .האמריקאי והנוהג המקצועי בישראל

  

, חמימני� בלתי רוויי�פ, הנ� תערובת של פחמימני� רוויי�, )VOC(התרכובות האורגניות הנדיפות  .41

, )ג� בריכוזי� נמוכי�(אשר הינ� חומרי� רעילי� ביותר , פחמימני� ארומטיי� ותרכובות נוספות

 USEPAי " החומרי� המסוכני� ע189העלולי� לגרו� בי� השאר לסרט� וכלולי� ה� ברשימת 

 ).הממשל האמריקאי(
  

  .בקשה זו ל"ט"כנספח ב "עותק רלוונטי מועדת החומרי� המסרטני� מצ �

 

אמנה ליישו� תקני� בדבר פליטת מזהמי�  על החתמהלא  ,הרי שהמשיבה, בהתא� לידוע למבקשת .42

 .אמנה שעליה חתמו מפעלי� אחרי� רבי�, לאוויר

  

 . לבקשה זו"י"כנספח ב "העתק האמנה מצ �

 

,  העסקתנאי� לקיו� רישיו�, הוספו בו 2.10.94 וכ� ביו� �18.1.94 ויוב,  רישיו� עסקהמשיבה קיבלה .43

 .לעניי� איכות הסביבה והאוויר
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, אטימות גזי הפליטה, תנאי� לעניי� תהלי� שריפת הדלק, הותנו ברישיו�,  בי� היתרכי, מבואר בזה .44

ביצוע סקרי פליטות באופ� , רמת הפליטות המותרות מהארובות של מתקני הייצור, ריכוזי הפליטה

והגשת� למשרד להגנת , ת ניטור ומעקבביצוע דגימו, עצמאי והגשת� למשרד להגנת הסביבה

 .הסביבה

 

מנת להבטיח מניעה של �המשיבה לא נקטה את אמצעי הזהירות הדרושי� על, כפי שיובהר להל� .45

 .  מהמפעלת חומרי� רעילי� בכמויות חריגותפליט

 

וחרגה בחריגות הנעות ב� , ובפועל זיהמה את האוויר, המשיבה נתנה דרור למעשיה, בדיוק להפ� .46

 .והאזור כולו,  מסכנת היא את תושבי נפת אשדודהובכ� סכנה ועוד,  אחוזי� לאלפיותמא

  

   ותושבי,שדה עוזיהו ואמוני�, שתולי�, לישובי� אשדוד רבהבקרבה  מצוי ,יצהרמפעל כי , יודגש .47

 משפיע למעשה על כל ויר המזוה� מהמפעלוהא. ס"סובלי� במיוחד מפליטת החומ, ישובי� אלו

 .תושבי האזור

  

משפיע " יצהר"המזוה� היוצא ממפעל האוויר עולה כי , לרבות כלל הראיות, מתו� כל האמור לעיל .48

 . מהמפעלמ" ק10ג� על יישובי� במרחק 

  

  :מספר התושבי� ומרחק מהמפעל, להל� טבלה הכוללת את היישובי� בקרבת המפעל

  

  "יצהר"מרחק יישובי� ממפעל  – 2' טבלה מס

  

  אוכלוסי� מוערכתכמות   מרחק מהמפעל  ש* ישוב

   איש208,000  ' מ2,990  אשדוד

   איש1,300  ' מ1,450  שדה עוזיהו

   איש1,600  ' מ2,350  שתולי�

   איש736  ' מ2,020  אמוני�

  

 . לבקשה זו"יא"כנספח ב "מפת האזור בצירו/ מיקו� הישובי� מצ �

 

  . לבקשה זו"יב"כנספח ב "צילו� אויר של  האזור מצ �

  

ממצאי הדיגו� . משיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבהביצעה ה, 2.12.01ביו�  .49

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/237%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�305%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .50

 . של המשיבהבאמנה וברישיו� העסק 



 9 

 

 בנוגע למטרדי תקבלו במשרד להגנת הסביבה מתושבי האזוראשר ה, בעקבות תלונות חוזרות ונשנות .51

בה� נמצאו , ובעקבות ממצאי הדיגומי� אשר ביצעה המשיבה, ריח בלתי סבירי� שנדפו מהמפעל

יבה במפעל בדיקות על ידי המשרד להגנת הסב, 2006 עד 2001נערכו במועדי� שוני� בשני� , חריגות

 .כמפורט להל�

 

, ובפקחי� ובודקי� מטעמו, א"במצבת כ, המוגבל באופ� אנוש, המשרד לאיכות הסביבה, כאמור .52

עלה כי , באות� בדיקות, ואכ�, לבדוק בבדיקות פתע את מפעל המשיבה, בכל זאת, מצא לנכו�

בריאות תושבי תו� סיכו� , ס לאוויר"ובעיקר פולטת חומ, המשיבה מזהמת ג� מזהמת את הסביבה

 .האזור

  

כי דווקא , ומעצ� העובדה, נעשות רק בכמה ימי� בודי� בשנה, בדיקות המשרד לאיכות הסביבה .53

 הרי שנית� –ס לאוויר "נמצאו חריגות של שחרור חומ, בימי� שבה� ביצע המשרד את בדיקות הפתע

� לא בוצעו בדיקות  שבה–ביתר הימי� בשני� האחרונות , מה פולט מפעל המשיבה לאוויר, רק לשער

 .פתע

  

אשר , י נוהל בדיקות מזהמי אוויר בארובה"מבצע את בדיקות הפתע עפ, המשרד להגנת הסביבה .54

 . 2002הוצא בשנת 

  

י המשרד להגנת הסביבה ביחס לבדיקות מזהמי "ב נוהל הבדיקות שהוצא ע"מצ �

  . לבקשה זו"יג"כנספח ב "אויר מצ

 

ובבדיקות הפתע נתגלה מה שתושבי , ובות מפעל יצהרע בארות פת בדיק נערכו2002הל� שנת במ .55

משחרר לאוויר כמויות , )יצהר(כי מפעל טית בית :  מכברו זה האזור וארגוני איכות הסביבה ידע

 .מסוכנות ורבות של חומרי� מסוכני� רעילי�

 

 באמנה וברישיו� העסק, מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 570% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .56

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, הגפרית הדו חמצניתל החומר המסוכ� ש, 90% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .57

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, תחמוצת החנק�של החומר המסוכ� , 176% נמצאה חריגה של 18.2.02יו� ב .58

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 545% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .59

 . של המשיבה
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באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 81.6% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .60

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

ה באמנ, מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 153% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .61

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 544% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .62

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 81.8% נמצאה חריגה של 18.2.02ביו�  .63

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 153%חריגה של  נמצאה 18.2.02ביו�  .64

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 599% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .65

 . של המשיבה

 

באמנה , ותרמהמ, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 76.6% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .66

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 153% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .67

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 670% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .68

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 71.7%אה חריגה של  נמצ29.9.02ביו�  .69

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 152% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .70

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 646% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .71

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 67.9% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .72

 . וברישיו� העסק של המשיבה
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באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 133% נמצאה חריגה של 29.9.02ביו�  .73

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

  

כנספח ב " של המשרד להגנת הסביבה מצ2002ח בדיקות פתע בארובות לשנת "וד �

 . לבקשה זו"יד"

 

 "טו"כנספח ב "מצ 2002סביבה משנת  המשרד להגנת הפרסו� הודעת דובר של �

 .לבקשה זו

 

ממצאי הדיגו� . ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה, 19.3.02ביו�  .74

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/164%חריגה של הצביעו על 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית52%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .75

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר, � תחמוצת חנק� של החומר המסוכ150%על חריגה של , עו ממצאי הדיגו�עוד הצבי .76

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

בגי� , 1968 –ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקי�14נשלחה אל המשיבה התראה לפי סעי/ , 21.4.02ביו�  .77

 .ההפרות דלעיל

  

ממצאי הדיגו� . ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה, 11.2.03ביו�  .78

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/125% של הצביעו על חריגה

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית52%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .79

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר, וצת חנק� של החומר המסוכ� תחמ133%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .80

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

 

ממצאי הדיגו� . ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה, 26.8.03ביו�  .81

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/293%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה
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, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית26%ל חריגה של ע, עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .82

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

באמנה , מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�90%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .83

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

ממצאי הדיגו� . שרד להגנת הסביבהביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למ, 20.5.04ביו�  .84

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/265%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית15%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .85

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�114%על חריגה של , י הדיגו�עוד הצביעו ממצא .86

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

הרי שביצעה , היה לבצע דיגו� בכל אחד משלושת הדודי�, כי למרות חובתה של המשיבה, מבואר .87

 .של דוד אחד בלבד, היא דיגו� באותו מועד

  

ממצאי הדיגו� .  תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבהביצעה המשיבה דיגו� אשר, 31.12.04ביו�  .88

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/159%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית50%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .89

  .באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�179%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .90

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

.  ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה12.4.05 וכ� ביו� 22.3.05ביו�  .91

באמנה , מהמותר, יקיקי מרח/ של המזה� חומר חל142%ממצאי הדיגו� הצביעו על חריגה של 

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית49%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .92

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה
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, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�264%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .93

 . ברישיו� העסק של המשיבהבאמנה ו

 

, מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/98% ממצאי הדיגו� הצביעו על חריגה של ,בנוס/ .94

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית57%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .95

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�121%על חריגה של , וד הצביעו ממצאי הדיגו�ע .96

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/134%ממצאי הדיגו� הצביעו על חריגה של , בנוס/ .97

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית69%ה של על חריג, עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .98

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�158%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .99

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

 הפתע נתגלה ממשיכה לשחרר ובבדיקות,  נערכו בדיקות פתע בארובות מפעל יצהר2005במהל� שנת  .100

 .לאוויר כמויות מסוכנות ורבות של חומרי� מסוכני� רעילי�

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 431% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .101

 . של המשיבה

 

נה באמ, מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 44% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .102

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 131% נמצאה חריגה של 4.12.05יו� ב .103

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 464% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .104

 . של המשיבה
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באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 40% של  נמצאה חריגה4.12.05ביו�  .105

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 120% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .106

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

מנה וברישיו� העסק בא, מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 615% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .107

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 49% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .108

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 118% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .109

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 561% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .110

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית, 48% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .111

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

באמנה , מהמותר, �של החומר המסוכ� תחמוצת החנק, 121% נמצאה חריגה של 4.12.05ביו�  .112

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

 . בפליטת הקסא�15,784%נמצאה חריגה של  , בנוס/ .113

  

כנספח ב " של המשרד להגנת הסביבה מצ2005ח בדיקות פתע בארובות לשנת "דו �

 . לבקשה זו"טז"

 

י� בג, 1968 –ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקי�14נשלחה אל המשיבה התראה לפי סעי/ , 26.12.05ביו�  .114

 .ההפרות דלעיל

 

לקבל מהמשיבה תוכנית לטיפול בחריגות , על א/ בקשות חוזרות ונשנות של המשרד להגנת הסביבה .115

 .לא הועברה התכנית כנדרש, בפליטת המזהמי� דלעיל

  

בגי� , 1968 –ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקי�14נשלחה אל המשיבה התראה לפי סעי/ , 19.1.06ביו�  .116

 .ההפרות דלעיל
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, 1968 –ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקי�14נשלחה אל המשיבה הזמנה לשימוע לפי סעי/ , 14.2.06ביו�  .117

 .בגי� ההפרות דלעיל

 

 . נער� שימוע למשיבה26.2.06ביו�  .118

  

לפני , ועל א/ קיומ� של סיורי� מקצועיי� במפעל המשיבה, על א/ מספר התראות ושימועי� .119

, פיקי� על מנת לטפל בזיהו� האווירלא נקטה המשיבה צעדי� מס, השימועי� ובעקבותיה�

 .בהסדרת ההפרות, נמצא כי אי� כל שיפור ממשי, ולמעשה, ובחריגות החמורות

  

ממצאי הדיגו� .  ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה15.8.06ביו�  .120

שיו� העסק של באמנה וברי, מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/111%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� הגפרית הדו חמצנית23%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .121

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�222%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .122

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

ממצאי הדיגו� .  ביצעה המשיבה דיגו� אשר תוצאותיו נשלחו למשרד להגנת הסביבה17.10.06 ביו� .123

באמנה וברישיו� העסק של , מהמותר,  של המזה� חומר חליקיקי מרח/190%הצביעו על חריגה של 

 . המשיבה

 

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�108%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .124

 . נה וברישיו� העסק של המשיבהבאמ

  

, מהמותר,  של החומר המסוכ� תחמוצת חנק�184%על חריגה של , עוד הצביעו ממצאי הדיגו� .125

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

ובבדיקות הפתע נתגלה ממשיכה לשחרר ,  נערכו בדיקות פתע בארובות מפעל יצהר2006במהל� שנת  .126

 . חומרי� מסוכני� רעילי�לאוויר כמויות מסוכנות ורבות של

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 162% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .127

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 116% נמצאה חריגה של 18.10.06יו� ב .128

 . וברישיו� העסק של המשיבה
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באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 150%ל  נמצאה חריגה ש18.10.06ביו�  .129

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 115% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .130

 . וברישיו� העסק של המשיבה

  

 העסק באמנה וברישיו�, מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 103% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .131

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 144% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .132

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 116% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .133

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 166% נמצאה חריגה של 18.10.06ביו�  .134

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 140% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .135

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 167% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .136

 . ו� העסק של המשיבהוברישי

 

באמנה וברישיו� העסק , מהמותר, של המזה� חומר חלקיקי, 147% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .137

 . של המשיבה

 

באמנה , מהמותר, של החומר המסוכ� תחמוצת החנק�, 156% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .138

 . וברישיו� העסק של המשיבה

 

, מהמותר, של החומר המסוכ� כלל אורגניי� נדיפי�, 12,723% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .139

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

 

, מהמותר, של החומר המסוכ� כלל אורגניי� נדיפי�, 9,614% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .140

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה
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, מהמותר, לל אורגניי� נדיפי�של החומר המסוכ� כ, 10,518% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .141

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

, מהמותר, של החומר המסוכ� כלל אורגניי� נדיפי�, 9,229% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .142

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

 

, רמהמות, של החומר המסוכ� כלל אורגניי� נדיפי�, 10,910% נמצאה חריגה של 10.12.06ביו�  .143

 . באמנה וברישיו� העסק של המשיבה

  

כנספח ב " של המשרד להגנת הסביבה מצ2006ח בדיקות פתע בארובות לשנת "דו �

 . לבקשה זו"יז"

 

הרי שהמשיבה נמנעה מלבצע דיגו� , למרות החובה הקבועה ברישיו� העסק של המשיבה, זאת ועוד .144

 .2001�2006בי� השני� , רצי/ חודש בחודשו

  

 .בניגוד לתנאי רישיונה, העבירה דיווחי� חלקיי� בלבד למשרד להגנת הסביבההמשיבה , בנוס/ .145

  

בגי� החריגות וההפרות , כתב אישו� כנגד המשיבה, הגיש המשרד להגנת הסביבה, 4.8.08ביו�  .146

 .החמורות דלעיל

  

 . לבקשה זו"יח"כנספח ב "העתק כתב האישו� מצ �

 

רות למשיבה לפצות את תושבי האזור בפיצוי ש הנכבד יתבקש להו"ביהמ: מצב דברי� זה אי� לקבל .147

פיקוח רפואי הוצאות וכמו כ� בגי� ,  וההעמדה בסיכו� בריאותימשמעותי בגי� הפגיעה באוטונומיה

")Medical Monitoring.(" 

  

  הטיעו� המשפטי. ג
  

  כללי  .א
 

  נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני�– שנכנס לתוק/ בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .148

 .החלי� על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי� " של ותוכוללות בי� השאר את המטר, 1בסעי/ בו המטרות שביסוד החוק מפורטות  .149

מת� סעד הול* לנפגעי* מהפרת ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "והרתעה מפני הפרתו

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " הדי�
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או , יר הגשת תביעה ייצוגית בענייני� המנויי� בתוספת השניה לחוקתות ייצוגיות מחוק תובענ .150

 :לחוק) א(3כאמור בסעי/ . בענייני� בה� נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע כמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה "

 "נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי 

 

, לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של אות� ענייני� בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .151

 . היא הרלוונטית לתוספת3העילה הקבועה בסעי/ 

  

מפגע ", "גור* המפגע", לעני� זה;  נגד גור* המפגעבקשר למפגע סביבתיתביעה "

  ".למניעת מפגעי* סביבתיי* כמשמעות* בחוק �" סביבתי

  

 .בקשר למפגע סביבתיייצוגיות חוק תובענות ייצוגיות מתיר כיו� הגשת תביעות  .152

 

 לעומת המצב החקיקתי שהיה קיי� טר� חקיקת חוק תובענות בהסדר מרחיבהמדובר הוא  .153

רק מכוח החוק למניעת מפגעי� בהקשר זה שכ� בעבר נית� היה להגיש תובענה ייצוגית , ייצוגיות

רשאי לבקש אשר בעיקרו� הגביל את הסעדי� אות� , 1992ב "התשנ, )תביעות אזרחיות(� סביבתיי

מדינת  3126/00א "רעראה בהקשר זה ) ( לחוק10סעי/ (ל הוצאת צו מניעה התובע הייצוגי לסעד ש

 .)220) 3(ד נז "פ מ"ניהול פרוייקטי* וכוח אד* בע. ת.ש.א' ישראל נ

  

כמשמעותו בחוק מפגעי� , יו� נית� להגיש תובענה ייצוגית בקשר למפגע סביבתיכהמשמעות היא ש .154

וכ� לתבוע את , ג� בגי� הפרת� של דברי חקיקה נוספי� ובכלל� כמוב� פקודת הנזיקי�, סביבתיי�

 . במסגרת ההלי� הייצוגי,הסעדי� המוקני� לתובע היחיד מכוח אות� דיני�

  

רלוונטי סעי/ , לענייננו.  את רשימת הזכאי� להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק קובע4סעי/  .155

 :לחוק) 1)(א(4

  

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3י� כאמור בסעי1 י אד* שיש לו עילה בתביעה או בענ"

 בש* –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי* הנמני* ע* קבוצת בני אד* 

 ";אותה קבוצה
  

יש להוכיח קיומה של זכות תביעה , נת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגיתעל מ, כלומר .156

וכ� להראות כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של , יהיבאחד הענייני� המנויי� בתוספת השנ

 .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי�

 

וכי עילת , תביעה בקשר למפגע סביבתי עילת ת להראות כי עומדת להעל המבקש, ענייננוליישו�  .157

 .התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי�
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כאמור בסעי/ . ברמה לכאוריתהחוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בהקשר להוכחת הנזק .158

 :לחוק) 1)(ב(4

  

כ- שהמבקש יראה כי  די ב–) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד* כאמור בסעי1 קט� "

 ."לכאורה נגר* לו נזק
  

הרי  , לחוק קובע במפורש כי הג� שאי� לפסוק פיצוי בתביעה ייצוגית ללא הוכחת נזק) ה(20סעי/  .159

 :נזק שאינו ממונישאי� מניעה לתבוע פיצוי בגי� 

  

למעט בתביעה , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי* בלא הוכחת נזק"

ואול* אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי* בשל נזק ,  בתוספת השניה9כמפורט בפרט 

  ".שאינו נזק ממו�
 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי/  .160

  

  :א* מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

המשותפות התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט  )1(

ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה , לכלל חברי הקבוצה

  ;  לטובת הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  )2(

 ;בנסיבות העני�

קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )3(

על החלטה הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער ; בדר- הולמת

 ;בעני� זה

קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )4(

  .בתו* לב

 

נראה כי , בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי�, שפורטו לעילבהתא� להוראות  .161

שלב ב.  לכאורה נזק שאינו ממוניוכי נגר� לה,  אישית כנגד המשיבה עילת תביעהתעומדת למבקש

 . לחוק8 בסעי/ �נעמוד על התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי, השני

  

  קיו� עילת תביעה אישית  .ב
 

, מכוח פקודת הנזיקי�ה�  י�ועילות התביעה העומדות למבקש, תביעה זו היא בעיקרה תביעה נזיקית .162

 .1968ח "תשכ

 

, �1992ב"תשנ) תביעות אזרחיות(כבר מבראשית יש להבהיר כי חוק למניעת מפגעי� סביבתיי�  .163

הוראות חוק זה "כי ,  לחוק17בסעי/ ,  קובע במפורש, הוראות שעניינ� מפגעי� סביבתיי�המכיל
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 שאי� כל מניעה לתבוע בתביעה ,מכא�". באות להוסי1 על הוראות כל חיקוק אחר ולא לגרוע מה�

 .מפגע סביבתי  בהקשר שלנזיקית 

  

הפרת חובה ,  רשלנותעוולת כנגד המשיבות מכוח  תביעהת עילותת עומדלמבקש, כפי שיפורט להל� .164

 .חקוקה וכ� מטרד ליחיד

  

  עוולת הרשלנות )1(
  

 :באופ� הבאקובע  לפקודת הנזיקי� 35סעי/  .165

  

או לא עשה , ה אד* מעשה שאד* סביר ונבו� לא היה עושה באות� נסיבותעש"

ד פלוני לא או שבמשלח י, מעשה שאד* סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות

שאד* סביר ונבו� וכשיר לפעול , תאו לא נקט מידת זהירו, השתמש במיומנות

וא* ;  הרי זו התרשלות—יבות נסבאותו משלח יד היה משתמש או נוקט באות� 

שלגביו יש לו באות� נסיבות חובה שלא לנהוג , התרשל כאמור ביחס לאד* אחר

  ."ק לזולתו עושה עוולהוהגור* ברשלנותו נז, הרי זו רשלנות, כפי שנהג

  

  : מוסי/ בהקשר זה36סעי/ 

  

כל אימת ,  מוטלת כלפי כל אד* וכלפי בעל כל נכס35ובה האמורה בסעי1 הח

סיבות לראות מראש שה* עלולי* במהלכ*  נשאד* סביר צרי- היה באות�

  .הרגיל של דברי* להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשי* באותו סעי1

 

וגרימה של   חובת הזהירותהפרת, קיו� חובת זהירות: משלושה יסודותעוולת הרשלנות מורכבת  .166

 .122, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ראה ע, נזק

 

ה� מושגית וה� ,  בחובת זהירותה חבה איש לא יחלוק כי המשיבקיומה של חובת זהירותלעניי�  .167

ובמסגרת זאת עליה לנקוט באמצעי , בת המפעלהתושבי� המתגוררי� בסביכלפי , קונקרטית

 –או בלתי ממוני , ממוני,  פיזי–הזהירות הנדרשי� על מנת למנוע אירועי� העשויי� לגרו� נזק 

 . לתושבי האזור

  

מההוראות הקבועות בתקני� , בי� היתר, איש לא יחלוק כי היקפה של חובת הזהירות מושפע

 .השוני� המחייבות את המשיבה
  

 .תכלפי המבקשג� , מושגית וקונקרטית, חבות בחובת זהירות ההמשיב .168

 

, מבח� הצפיותנקבע כי קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא� ל, בעניי� ועקני� .169

 .במסגרתו יש לבחו� הא� אד� סביר מסוגל לצפות את הנזקי� שנגרמו

  

  לנות
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, ה באוטונומיה והעמדה בסיכו� בריאותילפגיעאת האפשרות כי נית� לצפות איש לא יחלוק , לענייננו .170

כמו ,  ושל יתר חברי הקבוצהת של המבקש,חשפות לא רצונית לאוויר מזוה� שלא כדי�ישמקורה בה

 .כמפורט להל�, חברי הקבוצה ייזקקו לפיקוח רפואיו תג� את האפשרות כי המבקש

  

פועל יוצא  � הינ זו ייצוגית נשוא תובענהי�אי� כל ספק כי האירועהרי ש, הפרת חובת הזהירותעניי�  .171

  .של התרשלות של המשיבה

  

 העולה על שיעור של – רעילי�מסוכני� וחומרי� אי� זה מתיישב ע� הגיו� בריא כי כמות כה רבה של  .172

 ננקטו כל אמצעי מקו� בותצא מהמפעל  �פ תק� "מהמותר ע אחוזי� אלפיעשרות אחוזי� לבי� בי� 

 .תזאהזהירות הנדרשי� על מנת למנוע 

  

חל ללא כל שמ1 של ספק הכלל המדבר על העברת חובת הראיה במקרי� בה� , במקרה זה. זאת ועוד .173

 : לפקודת הנזיקי�41כאמור בסעי/ , "הדבר מעיד בעד עצמו"

  

יתה ידיעה או לא היתה לו  הובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לאבת"

וכי , ר הביא לידי הנזקיכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אש

ונראה לבית המשפט , הנזק נגר* על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו

קרה שגר* לנזק מתיישב יותר ע* המסקנה שהנתבע לא נקט משאירוע ה

 על הנתבע —הירות סבירה ז טזהירות סבירה מאשר ע* המסקנה שהוא נק

 ."ות שיחוב עליההראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשל

  

 של מצוי בשליטת רעילי�מזהמי� והמפעל ממנו נפלטו החומרי� האיש לא יחלוק כי , לענייננו .174

 .לפליטת החומרי� דלעיל בדבר הגור� אי� כל יכולת לדעת תוכי למבקש, ההמשיב

 

מהמותר  אחוזי� אלפיות אחוזי� לבי� מאפליטת חומרי� רעילי� בי�  תמתיישב, מטבע� של דברי� .175

 . וזו בלשו� המעטה,  זהירות סבירהה לא נקטהמשיבה המסקנה כי ע�

  

 המשיבות מכוח סעי/ ל לא התקיימה עובר אתהרי שנטל הראיה להוכיח כי רשלנו, נוס/ על האמור .176

 : כאמור בסעי/.מסוכני� לפקודת הנזיקי� שעניינו חובת ההוכחה ברשלנות לגבי דברי� 39

  

למעט , נזק נגר* על ידי דבר מסוכ�ובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהבת

וכי הנתבע היה , ו על ידי שנמלט דבר העלול לגרו* נזק בהימלטוא, אש או חיה

 על — בעלו של הדבר או ממונה עליו או תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר

הנתבע הראיה שלא היתה לגבי הדבר המסוכ� או הנמלט התרשלות שיחוב 

  .עליה

  

ומכא� שיש ,  המלאהבשליטתההמצוי  ה ממפעל המשיב"נמלטו "� דלעילהחומרי� הרעילי, לענייננו .177

 .תחולה ג� לסעי/ זה
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נזק בלתי ממוני המתבטא – כמו ג� ליתר חברי הקבוצה – תנגר� למבקשהרי ש, יסוד הנזקלעניי�  .178

העמדה חשפות לא רצונית לאוויר מזוה� תו� יה המוצאת ביטוי בבפגיעה באוטונומיה של הפרט

 .יתבקש פיצוי בגי� פיקוח רפואי וההוצאות שיתלוו לכ� בעתיד,  כמו כ�.ותי חמורבסיכו� בריא

  

 .נזקי� מסוג זה הוכרו בפסיקה כבני תביעה .179

  

רווחה גופנית או , נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי*"�כ לפקודת הנזיקי� מגדיר נזק באופ� רחב 2סעי/  .180

 ."וכל אבד� או חיסור כיוצאי* באלה, או חיסור מה*, טוב�ש*

  

הרי שנזקי� בלתי ממוניי� כבתביעה דנ� הוכרו כראויי� להיתבע , נוס/ על הוראת החוק כאמור .181

' דינה של כב� לפסק11פסקה  (בעניי� תנובהש העליו� "דינו של ביהמ�בתביעה ייצוגית ג� בפסק

 ):השופטת נאור

  

החדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה באוטונומיה "

כי רק נזק ממוני יכול להצדיק , אינני סבורה שעלינו לקבוע.. .של הפרט

נזק לא ממוני שאיננו עניי� של מה , לכאורה, לתובע נגר*. תביעה ייצוגית

  ."ודי בכ- כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגית, בכ-

  

נאמרו , 113) 1(ד לט"פ, אלי גורדו�' עיריית ירושלי* נ 243/83א "בעש העליו� "דינו של ביהמ�בפסק   .182

 ):140' בעמ(הדברי� הבאי� בהקשר להגדרת נזק 

  

 הגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרות

בי� ממוני ובי� , בי� פיסי ובי� שאינו פיסי,  היא כוללת את כל סוגי הנזק..בסיפא 

 משתרעת ה� על היא. ביסוד ההגדרה עומדת המציאות המוחשית. ממוני שאינו

שיש לה� ביטוי , ה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות; נזק פיסי וה� על נזק כספי

לא היה . שיש לה� ביטוי פיסי, וה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות, פיסי

שלא לכלול בחובו שלילת נוחות , "נזק"מבחינת היקפו של המושג , כ��על, מקו*

 .� לה* ביטוי פיסישאי, סבל נפשי ופחד, גופנית
  

 בתביעה ייצוגיתלחוק תובענות ייצוגיות קובע במפורש כי אי� מניעה לתבוע ) ה(20סעי/ , כאמור .183

 :נזק שאינו ממוניפיצוי בגי� 

  

למעט , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי* בלא הוכחת נזק"

וע פסיקת ואול* אי� באמור כדי למנ,  בתוספת השניה9בתביעה כמפורט בפרט 

  ".פיצויי* בשל נזק שאינו נזק ממו�
  

 תשל המבקשהלא רצונית  בחשיפתה,  ולחברי הקבוצה פגיעה באוטונומיהתנגרמה למבקש, לענייננו .184

ל ללא והכ,  בסיכו� בריאותי חמורתו� העמדת�, החומרי� המבוארי� דלעיל, לחומרי� מסוכני�

 .ובניגוד מוחלט לדי�, ללא רשות, היתר
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מיאסה  2871/93א "עראה למשל , פיצוי בהקשרי� שוני��טונומיה של הפרט הוכרה כבתהפגיעה באו .185

א "ע,  בהקשר של ביצוע הלי� רפואי ללא הסכמה574) 3(99על �תק, בית חולי* כרמל' עלי דעקה נ

בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ� ") עניי� תנובה: "להל� (673) 4(ד נז"פ, ראבי' תנובה נ 1338/97

 :)672�673' עמ ( נאמרו הדברי� הבאי� באשר לראש נזק זהבעניי� דעקה.  מה להכניס לפיולהחליט

  

א* הנזק , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"

כמובנו ' נזק'הכרו- בפגיעה בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

המונח . חיוביש להשיב לשאלה זו ב, לדעתי]. נוסח חדש[בפקודת הנזיקי� 

, הגדרה זו היא רחבה). נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 2מוגדר בסעי1 " נזק"

או , רווחה גופנית או ש* טוב, נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי*'� ומתייחסת ל

  . 'וכל אבד� או חיסור כיוצאי* באלה, חיסור מה*

  

, כ-. ניתנה הגנה לאינטרסי* בלתי מוחשיי* רבי*, במסגרת הגדרה זו

 הכרו- בנזק גו1 � כאב וסבל ,  למשל�  פיצוי בגי� נזק לא רכושי נית�

נפסק כי פגיעה בנוחות , נוכח רוחבה הניכר של הגדרה זו. שנגר* לניזוק

וג* א* אי� ה* , ג* א* אי� לה* כל ביטוי פיזי, סבל ופחד, גופנית

א "ע(עשויי* להוות נזק בר פיצוי בנזיקי� , מתלווי* לפגיעה פיזית כלשהי

על פי ). 139' בעמ,  עניי� גורדו�� להל� (, גורדו�'  עיריית ירושלי* נ243/83

על האינטרס של ... 'ג* ] נוסח חדש[מגנה פקודת הנזיקי� , גישה זו

נקבע כי למי , לפיכ-). 141בעמוד , ש*(' בנוחותו ובאושרו, הניזוק בנפשו

שהוטרד כתוצאה מהלי- פלילי אשר נבע כתוצאה מנקיטה רשלנית של 

עומדת זכות לפיצוי בגי� פגיעה זו כלפי הרשות , י- פלילי מוטעה כנגדוהל

  ). ש*(התובעת 

  

הלכו בתי המשפט בדר- , בשורה של פסקי די� שניתנו לאחר אותה פרשה

דומה ופסקו פיצויי* בגי� פגיעות באינטרסי* לא מוחשיי* של תובעי* 

בעל זכות כ- נקבע כי הנזק המוראלי ועוגמת הנפש שנגרמו ל. בנזיקי�

דינו של המשנה � ראו פסק(הינו נזק בר פיצוי , יוצרי* עקב הפרת זכותו

כ- ). 432' בעמ, אורבו-'  הרשקו נ4500/90א "בע, לוי�' השופט ש, לנשיא

הטבועה בעצ* אשפוזו , נפסק ג* לגבי הפגיעה בכבודו ובחירותו של אד*

פטת פסק דינה של השו(בכפייה ושלא כדי� בבית חולי* לחולי נפש 

, ) עניי� כרמלי� להל� (, מדינת ישראל'  כרמלי נ558/84א "נתניהו בע

הטבוע בעצ* , נקבע כי הסבל שנגר* לאשה, באופ� דומה). 772' בעמ

ראו פסק (מהווה נזק בר פיצוי , העובדה שבעלה גירש אותה בעל כורחה

 9בפיסקה , מצראווה'  מצראווה נ1730/92א "דינו של השופט גולדברג בע

  ).  הדי�לפסק

  

אשר מהווי� ראש נזק עיקרי , הוא הדי� בפגיעה בכבודו של אד� וברגשותיו

 McGregor Onראו (בעוולת התקיפה ובעוולה של כליאת שווא 

Damages at p. 1024, 1026 H. .(  
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כי יש לראות ג* בפגיעה בכבודו של אד* ובזכותו , על רקע זה, אני סבור

דורה רפואית בגופו שלא בהסכמתו הטבועה בביצוע פרוצ, לאוטונומיה

, שלא כדי�,  הפגיעה.משו* נזק בר פיצוי בדיני הנזיקי�, המודעת

ברגשותיו של אד* כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית לעצב את חייו 

והיא נכנסת לגדר הגדרת , מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד*, כרצונו

, של אד*' נוחותו' בבי� א* נראה בה משו* פגיעה, זאת. האמורה' נזק'

כלשו� הגדרת ', אבד� או חיסור כיוצאי* באלה'ובי� שנראה בה משו* 

עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה , אכ�.  לפקודה2נזק בסעי1 

ראינו את . בעיצוב זהותו וגורלו של האד* בחברה בה אנו חיי*

 מתבקשת. חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאי

באינטרס של אד* , בלתי נפרד, המסקנה כי זכות זו היא חלק חיוני

  ..." 'בנוחותו ובאושרו, בנפשו

  

 :692' בעמ, השופטת נאור בעניי� תנובה' י כב"דברי� דומי� באשר לזכת לאוטונומיה נאמרו ע .186

  

בגדר פגיעה , לכאורה, הטעיה בדבר תכולת  החלב  במקרה זה היא"

זכות* של צרכני* היא לקבוע . עוסקי* במוצר מזו�אנו . באוטונומיה של הפרט

לצרו- רק מזו� , למשל,  מי  שרוצה. מה יכניסו לפיה* ולגופ* וממה יימנעו

יחוש  תחושת  ,  ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו- הטעיה איננו  כזה, כשר

כ- יחוש ג* מי שצור- רק מזו� אורגני והסתבר . גועל ופגיעה באוטונומיה שלו

מי  שמבקש  לקנות  חלב  .  בדיעבד שמזו� שפורס* כמזו� אורגני איננו כזהלו

לא יסכי� ע* כ- שימכרו לו תו- הטעיה חלב  שבו  אחוז  , דל  שומ� דווקא

בכל המקרי* הללו ובמקרי* רבי* אחרי* שנית� להעלות  . ולהפ-, השומ�  גבוה

 נזק גו1 או סכנה א1 שאי� עמה, ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, על  הדעת

העדפות , לכל  צרכ�  וצרכ�  העדפות  בנוגע למזונותיו.  ממשית  לנזק  גו1

המבטאות לעתי*  את  האידיאולוגיה  בה  הוא  מאמי� כדר- לחיי* נכוני* או 

מה קרה : זה שאינו  שומר  כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות, אכ�. בריאי*

לא זו השקפתו של מי .    כל  נזקלא נגר*  ל-; א* אכלת מזו� שאינו כשר

  ."שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�
  

. א.הדין שניתן בעת האחרונה בת- השופט בנימיני מפסק' מן הראוי לציין את דבריו של כב, בהקשר זה .187

 :הדין-  לפסק53בפסקה , )פורסם בנבו, 7.10.08 (תנובה' ראבי נ 1972/95

  
 בגי� אישיתאישיתאישיתאישיתהמפשייר בתובענה �  מפנה בסיכומיה לפסק די� של בית המשפט המחוזי בניותנובה"

 �Pichowicz v. Pearl M. Hoyt, 2000 DNH 40שנית� בעניי� , זיהו� מי השתיה

א� שבית המשפט הניח שהזיהו� של מי השתיה גר� לבני , התביעה במקרה זה נדחתה. (2000)

בית . א הוכחה טענת� כי נגרמה לה� מצוקה רגשית חמורהמשו� של, הזוג התובעי� כעס וחרדה

המשפט סבר כי נזק שכזה לא יגר� לאד� סביר בשל המצאות כמויות זעירות של חומרי� 

. והנתבע ג� לא יכול היה לצפות נזק יוצא דופ� שכזה בנסיבות של זיהו� כה קל, מזהמי� במי�

פי הדי� בישראל להגיש פי הדי� בישראל להגיש פי הדי� בישראל להגיש פי הדי� בישראל להגיש ����ני רואה מניעה עלני רואה מניעה עלני רואה מניעה עלני רואה מניעה עלאינאינאינאינ. . . . אינני סבור כי נית� להקיש ממקרה זה לענייננואינני סבור כי נית� להקיש ממקרה זה לענייננואינני סבור כי נית� להקיש ממקרה זה לענייננואינני סבור כי נית� להקיש ממקרה זה לענייננו
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ג� א� הדבר ג� א� הדבר ג� א� הדבר ג� א� הדבר , , , , בניגוד לחוקבניגוד לחוקבניגוד לחוקבניגוד לחוק, , , , תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�

 """"....נפשנפשנפשנפש����חרדה ועגמתחרדה ועגמתחרדה ועגמתחרדה ועגמת" " " " רקרקרקרק""""גור� לתושבי� גור� לתושבי� גור� לתושבי� גור� לתושבי� 

 

חשפות לא רצונית לאוויר יי בהו המוצאת ביטרה באוטונומיה של הפרטוגיעה חמפקיימת , לעניינו .188

כ� , כפי שקיימת לצרכ� הזכות לאוטונומיה בדבר מה שייכנס לפיו, אכ�. סוכני�המזוה� בחומרי� מ

להימנע זכותו של התושב היא : ויר אותו הוא נוש�ויש ג� לתושב זכות לאוטונומיה בדבר הא

פגיעה זכות . הנפלטי* שלא כדי� ובניגוד לתקני* ממפעלי* מזהמי*מחשיפה לחומרי מסוכני* 

  ".המזה� ישל�" הנפגע בפיצוי כספי וזאת בהתא� לעיקרו� יסודית זו דינה לזכות את

 

ייצוגית בעניי� התביעה ב נית� פסק די�הפגיעה באוטונומיה לענייננו היא חמורה בהרבה מזו שבגינה  .189

את האוויר , לענייננו. החומרי� שהוחדרו לגופו של התובע הוכחו כלא מזיקי�, באותו עניי�: תנובה

 .כורח� בסיכו� בריאותי חמור�רי הקבוצה תו� שה� מועמדי� באלהמזוה� נשמו המבקשי� וחב

  

 Medical“(שהינו עלות פיקוח רפואי ,  עילת תביעה בראש נזק נוס/עומדת למבקשת, בנוס/ .190

Monitoring” .( מדובר בראש נזק מוכר וידוע בפרט בשיטת המשפט האמריקאי בהקשר של תביעות

 .ייצוגיות שעניינ� מפגעי�

  

 בסמיכות לאזור הזיהו� לבצע בדיקות של התושבי� המתגוררי�ברי כי זכות� , אווירבשל זיהו� ה .191

, עלות הנסיעות, אובד� ימי עבודה, רפואיות על כל העלויות הכרוכות בכ� ובכלל זאת עלויות הבדיקה

בעלויות אלו על המשיבה לשאת בשל חשיפת התושבי� . ב והכול לאור� תקופת זמ� ממושכת"וכיוצ

 .סוכני�לחומרי� מ

  

במשפט האמריקאי המדובר בסעד מקובל במקרי� בה� טר� נתגלו נזקי� כתוצאה מחשיפה  .192

 Smith ed. Al V. ABC Corporationבהסכ� פשרה שהושג בעניי� , כ� למשל. לחומרי� מסוכני�

(Case No. CV-00-1234)דובר בתביעה ייצוגית כנגד חברה שמוצריה כללו רכיבי אסבסטוס . 

  

 1000א� ג� נפסק פיצוי בשיעור , תו עניי� נית� ה� למי שסבל ממחלות כתוצאה מהשימושהפיצוי באו .193

ל נית� בעבור השגחה "הפיצוי הנ. דולר לכל מי שנחש/ למוצרי� א� טר� נתגלו בו תסמיני מחלה

 .רפואית

  

 יש להורות למשיבה להעמיד קר� אשר תכסה את העלויות הכרוכות בהשגחה רפואית ובכלל, לענייננו .194

יש א/ להורות למשיבה ליידע ולתמר1 את חברי הקבוצה לבצע .  הבדיקות וההוצאות הנלוות לכ�הז

 .בדיקות כאמור מעת לעת

  

שכ� נזקי� מהסוג שנגרמו ניתני� ,  מתקיי�מבח� הצפיותאיש לא יחלוק כי , לעניי� הקשר הסיבתי .195

 .אזורי� מאוכלסי�וא לולט מפעל חומרי� מסוכני� לאוויר עת סמו� הפבנקל לצפייה מקו� בו 
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הנזק מצוי במתח� הסיכו� אותו יצרה שכ� , למבח� הסיכו�הקשר הסיבתי נתקיי� ג� בהתא�  .196

 ".השכל הישר"למבח� וה� בהתא� , החומרי� המסוכני� בפליטת המשיבה

  

 .המסקנה המתחייבת היא כי עילת הרשלנות עומדת למבקשי� .197

  

 הפרת חובה חקוקהעוולת  )2(
  

 :יקי� קובע באופ� הבא לפקודת הנז63סעי/  .198

  

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי* חובה המוטלת עליו על פי כל מ  )  א(

נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק- למעט פקודה זו -חיקוק 

וההפרה גרמה לאותו אד* נזק מסוגו או מטבעו , להגנתו של אד* אחר

 האחר זכאי בשל  אי� האד**אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק השל

, לפי פירושו הנכו�, א* החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו

  

, עני� סעי1 זה רואי* חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אותו פלוני או ל א* לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אד* מסוג או הגדר �אד* בכלל או של בני�* של בניתלטובת* או להגנ

  .שעמ* נמנה אותו פלוני

 

קיו� חובה המוטלת ) א): (139'  בעמד ועקני�"פסראה (לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .199

המזיק הפר את החובה המוטלת ) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(על המזיק מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזקי� אליו נתכוו� החיקוק) ה(זק ההפרה גרמה לניזוק נ) ד(, עליו

 

 : הקובעת כי1961א "תשכ,  לחוק למניעת מפגעי�4 את הוראת הוראת סעי/ ה המשיבההפר, לענייננו .200

  

א* , מכל מקור שהוא, לא יגרו* אד* לזיהו* חזק או בלתי סביר של האויר  )א(

ו* או לעוברי* לאד* המצוי בקרבת מק, או עשוי להפריע, הוא מפריע

 .ושבי*

  

אבק וכיוצא , אדי*, גזי*,  זיהו* על ידי עש�–לעני� סעי1 זה , זיהו* אויר  )ב(

  .בזה
  

  

 –כידוע . הפרה המשיבה את ההוראות הקבועות בתק� הנכלל ברשיו� העסק של המפעל, בנוס/ .201

, לחוק רישוי עסקי� 14הוראת סעי/ ג� את הפרה המשיבה , א� לא די בכ�. תקני� דינ� כחוק

 .1968ח "תשכ
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חיקוק בא לטובתו או "כי  נקבע בעניי� ועקני� נועד לטובת הניזוק ש  כזהלהיותו של חיקוקבנוגע  .202

האינטרסי� של  אשר נועדו להג� על, א� אותו חיקוק קובע נורמות ורמות התנהגות, להגנתו של אחר

 ). 141 'בעמ, ש�" (הפרט

  

ובכלל זאת  �וא/ להגנת הציבור  לעיל נועדו לטובת שצוינואי� כל ספק כי דברי החקיקה , לענייננו .203

 . כמו ג� מתכלית החוקוזאת נית� ללמוד בנקל ג� מנוסח הסעיפי� עצמ� � תהמבקש

  

 ועל חברי תהרי שעל היות� מיועדות להג� על המבקש, שיו� העסקי שברבהקשר לתכלית ההוראה .204

תקנות איכות "שכותרתו , �א לחוק רישוי עסקי10הקבוצה נית� ג� ללמוד מנוסחו של סעי/ 

 "):הסביבה

  

לכלל , רשאי להתקי�, בהתייעצות ע* שר הבריאות, השר לאיכות הסביבה  .א10"

תקנות להבטחת איכות נאותה של הסביבה , העסקי* טעוני הרישוי או לסוגי* מה*

לצור- , נוגע להדרכת מועסקי*בולרבות תקנות שענינ� הוראות , ולמניעת מפגעי* ומטרדי*

  ."חת המטרות האמורותהבט
  

 .לעיל בקשר לעוולת הרשלנותנזקי� שנגרמו פורטו דהרי שה, ייגר� לניזוק נזקלעניי� התנאי כי  .205

 .כמפורט לעיל,  ומכא� שמתקיי� קשר סיבתי כנדרשזקי� אלו מקור� בפועלה של המשיבהנ

 

נזקי� אות�   הינ�הנזקי� מהסוג שנגרמוהרי אי� כל ספק כי ,  לקיו� העוולהלעניי� התנאי החמישי .206

 .ואי� כל סיבה להניח אחרת, התכוונו החיקוקי� המצויני� לעיל למנוע

  

 מטרד ליחידעוולת  )3(
  

 :לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא) א(44סעי/  .207

  

יטרד ליחיד הוא כשאד* מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש מ"

ש סביר דו באופ� שיש בו הפרעה של ממש לשימוביבמקרקעי� התפושי* 

א- ; במקרקעי� של אד* אחר או להנאה סבירה מה* בהתחשב ע* מקומ* וטיב*

  ."לא ייפרע אד* פיצויי* בעד מיטרד ליחיד אלא א* סבל ממנו נזק

 

 מטרד ליחיד וכי י� מהוו ממפעל של המשיבהשנפלטו החומרי� המסוכני�אי� כל ספק כי , לענייננו .208

 . נזקבקשתכתוצאה נגר� למ

 

 מציי� במפורש כי לעניי� פקודת 1961א "תשכ,  לחוק למניעת מפגעי�13ה כי סעי/ י� בהקשר זיצו .209

לאותו חוק ) א(4ומכא� שהפרת סעי/ , "די� כל הפרה של הוראת חוק זה כדי� מטרד היחיד"הנזיקי� 

 .מהווה מטרד ליחיד לענייננו

  

  התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית. ג

ת איכות ו
  סביבה

  )10' תיקו מס
  �1994ד"

  ) 15' תיקו מס
  �1998ח"

  טרד ליחיד
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 :צוגיות קובע כילחוק תובענות יי) א(8סעי/  .210

  

  :א* מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות  )1(

ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה , לכלל חברי הקבוצה

  ;  לטובת הקבוצה

לוקת תובענה ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במח )2(

 ;בנסיבות העני�

קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )3(

הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה ; בדר- הולמת

 ;בעני� זה

קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )4(

  .בתו* לב

 

 .�אלו כסדרתנאי�  על התקיימות להל� נעמוד .211

 

 תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא חוק תובענות ייצוגיותכי בהתא� להוראות , יובהר ראשית .212

אישר בית המשפט תובענה "לחוק בו מצויי� כי ) א(10כאמור בסעי/ , להגדיר את קבוצת התובעי�

 ."יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה, ייצוגית

  

שדה עוזיהו , שתולי�, אשדודתושבי� בעיר ול את ה� לכלובעי כי על קבוצת התת תיטע�המבקש .213

 .ואמוני�

  

 . איש�212,000בוצה ככוללת הק  כי ככל שידוע לה�י� יטענוהמבקש, לעניי� גודל הקבוצה .214

  

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .215

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ננולעניי .216

  

חברי הקבוצה כול� סבלו מש� תקופה ארוכה מפגיעה באוטונומיה   )א(

המוצאת ביטוי בחשיפת� הלא רצונית לחומרי� מסוכני� ובהעמדת� 

 .בסיכו� בריאותי חמור

 

: קרי, לות המפורטות לעיל המשיבה ביצעה כלפי כלל חברי הקבוצה את עוו  )ב(

 . הפרת חובה חקוקה ומטרד ליחיד, רשלנות
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חברי הקבוצה זכאי� כול� לפיצוי מהמשיבה בשל הפגיעה באוטונומיה   )ג(

 .וכמו כ� לפיצוי בגי� השגחה רפואית, כמפורט לעיל
  

 .י�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העני .217

 

, 1המפורטות בו בסעי/ , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .218

מימוש זכות הגישה ", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

הוג� וממצה של , ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול* לנפגעי* מהפרת הדי�", "לבית המשפט

 ".ותתביע

  

 .�יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי� את המטרות שצוינו לעיל בכללות, לענייננו .219

  

 ומעוולי� – ה של המשיבית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתעה יש בהגשת תביעה ייצוג,ראשית .220

 .רי� כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו מלפגוע בצורה חמורה בציבור במק– כדוגמתה

  

שא איכות הסביבה הינו אולי המשמעותי ביותר בו עשוי כלי התובענה ו כי נה סבורתהמבקש .221

ובפרט אלו המתגוררי� , הייצוגית לשמש בכדי להוביל לשיפור חייה� של תושבי מדינת ישראל

 .בקרבה למפעלי� בעלי פוטנציאל גבוה לזיהו� אוויר

  

, באמצעי זהירות מראשבתובענות ייצוגיות כדוגמת זו יהא בכדי לתמר1 מפעלי� מזהמי� לנקוט     

בתובענות ייצוגיות מסוג זה יהא על מנת לנטרל את . ולא בדיעבד לאחר שנגר� כבר הנזק

 .התמריצי� הכלכליי� להמשי� ולזה�
  

 .יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפ, שנית .222

 

. כאמור בטבלה שלהל�, פסוק פיצוי בסכומי כס/שפט הנכבד יתבקש לבית המ, כפי שיובהר להל� .223

אי� די בו על מנת לתמר1 תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי� סכומי� אלו 

טצת  4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי� שנאמרו , הכדוגמת המשיבבמיוחד עוצמתיי� 

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש, ואח' נג' ואח

  

.  אמצעי� כלכליי� הנדרשי� לש� ניהול ההלי�ת בעלהרי שהמבקשת הינה, יי� הייצוג ההול�ענל .224

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל המבטיח תכ המבקש"ב .מ"י הח" עת תיוצגהמבקש

 .שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי� בקבוצה

  

 בצורה קשה ה אשר נפגעתהמבקש לב בידי�הרי שתביעה זו הוגשה בתו�, הלב�לעניי� דרישת תו� .225

 וכ� לפעול על מנת להרתיע את  לה� לזכות בפיצוי המגיעני� המה ומעונייהממעשיה של המשיב

 . מפני מעשי� דומי� בעתידההמשיב

  

 על הסעדי* המבוקשי*. ד
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 ".יצהר"ת למפעל המזה� סמיכו ב2001החל משנת   התגוררואשרנגר� נזק לתושבי� , כאמור לעיל .226

 :ב להל�" המצ3' זקי� מפורט בטבלה מסשיעור הנ

  

  פיצוי לחברי הקבוצה בהתא� למרחק מהמפעל – 3' טבלה מס

 

 

מרחק   ישוב

  מהמפעל

' מס

  תושבי*

 �פיצוי

  אוטונומיה

 �פיצוי

השגחה 

  רפואית

כ "סה

  לאד*

  כ לישוב"סה

שדה 

  עוזיהו

  ח" ש5,850,000  ח" ש4,500  ח" ש1,800  ח" ש2,700   איש1,300  ' מ1,450

  ח" ש2,796,800  ח" ש3,800  ח" ש1,500  ח" ש2,300   איש736  ' מ2,020  �אמוני
  ח" ש5,120,000  ח" ש3,200  ח" ש1,200  ח" ש2,000   איש1,600  ' מ2,350  שתולי�

 208,000  ' מ2,990  אשדוד

  איש
  ח" ש603,200,000  ח" ש2,900  ח" ש1,000  ח" ש1,900

 211,636  ���  ס- כולל

  איש
  ח" ש616,966,800  ���  ���  ���

 

 .  איש�212,000 כוללת קבוצת התובעי� כ– 3 וכמפורט בטבלה – תככל שידוע למבקש .227

 

 . כמפורט לעילו�והעמדה בסיכ כי יש לפצות כל תושב בגי� הפגיעה באוטונומיה ת תיטע�המבקש .228

וזאת , ואית בעתיד והעלויות הכרוכות בכ�יש לפצות כל חבר בקבוצה בגי� השגחה רפ, בנוס/

 .3' ה מסכמפורט בטבל

  

 .ח" ש00616,966,8מדובר בפיצוי בס� , בהתא� למקו� המגורי�, בחישוב כולל של כלל התובעי� .229

  

רשויות נית� יהיה לאתר את הזכאי� לפיצוי באמצעות רישומי� המצויי� בידי ה, תביעה זוב .230

 .ולפצות את התושבי� באופ� אינדווידואלי באזור או משרד הפני�/המקומיות ו

  

מת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל ב" דר� המל�" .231

 .חבר בקבוצת התובעי�

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20קובע סעי/ , בהקשר זה .232

  

לטובת הקבוצה שבשמה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

 רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי ,כולה או חלקה, נוהלה התובענה הייצוגית

לפי , הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  להורות
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ובלבד שלא יהיה בכ- כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה , העני�

  :או על בעלי הדי�

  

לכל , עבשיעור ובאופ� שיקב, על תשלו* פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;על כ- שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

  

על תשלו* פיצוי כספי בסכו* כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר  )3(

ובלבד שסכו* הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד , קבוצה

הורה בית המשפט על תשלו* פיצוי כספי ; ית המשפטהראיות שבפני ב

, רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה, בסכו* כולל כאמור

אחד , של יתרת הסכו* שתיוותר א* חבר קבוצה, באופ� יחסי לנזקיה*

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, או יותר

ובלבד שחבר , ת חלקו מסיבה אחרתאותר או שלא נית� לחלק לו א

קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד 

, נותרה יתרת סכו* לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור; המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה
  

ה להוכיח את נזק� ש לקבוע כיצד נית� יהי"החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .233

 – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי/ , האישי של החברי� בקבוצה

 .תועבר לאוצר המדינה

 

נית� יהיה לייש� את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי�, פי�ילולח .234

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי/ " הפיצוי לטובת הציבור"

  

אינו מעשי , כול* או חלק*, ית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא ב"

בי� משו* שלא נית� לזהות* ולבצע את התשלו* בעלות סבירה , בנסיבות העני�

, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה, ובי� מסיבה אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, או לטובת הציבור, כולה או חלקה
  

' תנובה נ כבוד השופטת נאור בעני� דינה של� ג� כסעד ראוי בפסקהפסיקת סעד לטובת הציבור הוכר .235

 ):687' בעמ (ראבי

  

, ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "

בית המשפט עמד בצדק על כ- שאי� . קשר גומלי� הדוק, כפי שנראה

ויהיה קושי , ישת החלבדרכ* של צרכני* לשמור קבלות בגי� רכ

נראה לי . במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי* פוטנציאליי*

שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא 

  ...שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור
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ועמדתי היא שג* , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד בתביעות לפי חוק הגנת 

  ."לטובת הקבוצה
 

שמטרת� יוקצה לגופי� ,  לפחות בחלקו–  לטובת הציבור כי מ� הראוי שהפיצויה סבורתהמבקש .236

 .ובפרט גופי� הפועלי� בישובי� אשר נפגעו כאמור לעיל, המוצהרת היא הגנת איכות הסביבה
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 סיכו*. ה

 

 בישראל בהקשר של  עניינ� בפרשה חמורה ביותר שנתגלה–כייצוגית  והבקשה לאשרה –תביעה זו  .237

 . מפגעי� סביבתיי�

 

� הקבוע  מהתקנתגלו חריגות, שבבעלות המשיבה" יצהר"ל ות פתע שנתבצעו בארובות המפעבבדיק .238

  אחוזי�מאות לבי� אלפירעלני� שנעו בי� מזהמי� ושיו� העסק של המפעל בסוגי� שוני� של יבר

 וכלל חברי – ת ייצוגיות נפתחת הדר� בפני המבקשלאחר חקיקת חוק תובענות, כעת .מהמותר בתק�

 .מגיע לה� במסגרת ההלי� הייצוגיהפיצוי ה להשיג את –הקבוצה 

  

' מדינת ישראל נ 276/05ש "השופט מג� בב' מ� הראוי להביא מדבריו המאלפי� של כב, לעת סיו� .239

 ):לבקשה זו" " ב כנספח "מצ (מילועו1

  

ולא התפנינו לקטנות כגו� הטיפול במוצרי " בנית האר,"ה היינו עסוקי* בעד עת

כשמפר, חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה , כעת. הפסולת וניקוי הזיהו* שנוצר

, כאשר הנחלי* ספוגי* חומרי* רעילי*, שנפלטת מארובות המפעלי* בסביבה

ט בסביבות אזכיר רק את שאריות האסבס(כאשר האדמה מלאה חומרי* מסוכני* 

כל . הגיעה העת לומר עד כא� שבת הגדול, וכאשר הי* מלא חומרי* מסוכני*) נהריה

ראוי , עוד נית� להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה למצב שיאפשר חיי* בריאי*

אי� , א* בחיי* רצוננו. כש* שיש מחיר לטיפול בזיהו*, ברור שיש לכ- מחיר. לפעול

  .  מאוחרת זומנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .240

  

פגיעה באוטונומיה הפיצוי כספי בגי� לכל אחד מחברי הקבוצה  תשל� המשיבהלהורות כי   )א(

להורות כי המשיבה תעמיד קר� למטרת  כ� ווכמ, של הרצו� והעמדה בסיכו� בריאותי

כ הפיצוי הכולל הינו "סה . לחברי הקבוצה)”Medical Monitoring“(השגחה רפואית 

 .ח" ש00616,966,8

 

 למטרות תועברלעיל ) א(כאמור בסעי/ מהקר� שלא יידרשו להורות כי יתרת הכספי�   )ב(

 .ציבורית הקשורות לאיכות הסביבה

  

לעור� הדי� די� �על תשלו� שכר טרחת עור�ו לזכותי מיוחד פיצוילהורות על פסיקת   )ג(

 . והוצאות משפט וכ� על תשלו� דש הנכב" בהתא� לשיקול דעתו של ביהמהמייצג

  

_______________                   ____________     

  ד"עו,    יוחי גבע                                   ד"עו,   אמיר ישראלי

    

  כ   המבקשת" ב
  


