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   י"המבקש

  
   # נגד #

  

   

   510444326, מ"כרמל כימיקלי" בע

  30300י  לעתלית גד חימיקמ    

  

  

  

  ההמשיב

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

בבד ע  הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� בד ,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדי מתכבד י המבקש

חוק : "להל� (�2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , ")התביעה("

    .")תובענות ייצוגיות

  

  . לבקשה זו")א(1"כנספח ב " כתב התביעה מצ�  

  

  .לבקשה זו ")ב(1"כנספח ב " מצ תצהיר המבקש�  

  

המתגוררי" בעיר עתלית תושבי" "�תוגדר להל� כ,  לפעולי  המבקשני אשר בשמה מעוניי, י בוצת התובעק

  "או עושי" שימוש בתחנת הרכבת של עתלית/ו

  

  .ההדגשות במסמ. זה אינ� במקור זולת א  מצויי� במפורש אחרת

  

  :ולהל� פרטי הבקשה
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  :רקע עובדתי. א

 

  בפתח דברי  )1(

 

"). קלי"יכרמל כימ("בידי המשיבה ,  שמקור  בחומר פורמלדהידתביעה זו עניינה ביצירת מפגעי ריח .1

כי א  ג  בסיכו� , גרידא, הפורמלדהיד הינו חומר החשוד כמסרט� ומכא� שאי� עסקינ� בגרימת מפגעי ריח

 .בריאות  של התושבי  המתגוררי  בסמו. למפעל

  

  . לבקשה זו"2"כנספח ב "חומר ביחס לפורמלדהיד מצ �

 

המלמדות כי כרמל כימיקלי  גורמת לפליטת פורמלדהיד בניגוד , יות למכבירבקשה זו נתמכת ברא .2

 .להוראות רשיו� העסק ותו. גרימת מפגע סביבתי

  

בבית ער. המשרד להגנת הסביבה בדיקות , כי תקופת זמ� קצרה טר  הגשת תובענה זו, א. בראשית נציי� .3

 בה� נתגלו חריגות בשיעור ,1 המצוי בקרבה לביתה של המבקשת) מר דני ריטמ�(אחד התושבי  

ובכלל  ,  דבר המוכיח כי תושבי עתלית,ח וועדת אלמוג" לעומת ההמלצות בדו,הפורמלדהיד המותר

 .נחשפו באופ� אישי לפליטות אסורות של פורמלדהיד, 1ת המבקש

  

, תעילת התביעה הינה משותפת לתושבי עתלי.  בלבדי  הפרטי של המבקש תביעה זו רחוקה מלהיות עניינ .4

ממוקמת תחנת הרכבת של , בקרבת המפעל. הסובלי  כבדר. קבע ממפגעי ריח נוראיי  שמקור  במפעל

נחשפי  כעניי� , אשר עושי  שימוש ברכבת, ותושבי  המתגוררי  ביישובי  סמוכי , תושבי העיר. עתלית

ת בסמו. אשר נוהג לצעוד רגלי, 2 אחד מאות  תושבי  הינו המבקש .שבשגרה לפליטות הפורמלדהיד

 כעניי� שבשגרה לריח 2נחש/ המבקש , בעשותו כ�. ונוהג להסיע את ביתו לתחנת הרכבת, למפעל

 .הפורמלדהיד

  

כרמל כימיקלי  איננה רק .  מתביעה שגרתית כנגד מפעל מזה חורגות עובדות המקרה ,כפי שיוסבר להל� .5

תו, זיהו" , שיו� עסק תק+ללא ראשר פעל מש. שני  ארוכות , מדובר ג  במפעל מזלזל, מפעל מזה 

 לפגיעהזלזול זה בהוראות הדי� הוביל ג  . )בעניי� האחרו� הורשע המפעל בהלי. פלילי (האוויר וא+ הי"

 .בבריאות  ובאיכות חייה  של תושבי עתלית

  

להימנע מפליטות חורגות של , בדרכי שלו , טר  הגשת בקשה זו נעשו מאמצי  רבי  לגרו  למפעל .6

 .מוגשת תובענה זו לאחר שהגיעו מי  עד נפש, ת ברירהבלי. פורמלדהיד

  

  

 

  לצדדי  להלי.העובדות הקשורות  )2(

  

בי� שלל . הינה חברת ענק המייצרת חומרי יציקה פלסטיי  המשווקי  בישראל ובעול , המשיבה .7

 .מפעילה המשיבה מפעל בעיר עתלית, עיסוקיה
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 . לבקשה זו"3"כנספח ב "ד/ מרש  החברות מצ �

 

 

  

 .26הבני  ' ברח, ות למפעלכהמתגוררת בסמי,  העיר עתליתת תושבה הינ1ת המבקש .8

 

 שמקור  בכרמל ממפגעי ריח קשי  באופ� תדיר ת סובל,כאשר היא שוהה בסביבת ביתה, 1ת המבקש .9

המשמש את המשיבה , המדובר בריחות חריפי  של פורמלי� שמקור  בחומר פורמלדהיד. כימיקלי 

  .בתהלי. ייצור מוצריה השוני 

  

 .22המתגורר ברחוב הנרקיסי  , הינו א/ הוא תושב עתלית, 2המבקש  .10

  

וא/ נוהג להסיע את ביתו לתחנת , נוהג בהמלצת רופאיו לצעוד במסלול המצוי בקרבה למפעל, 2המבקש  .11

 .מה  הוא סובל, נחש/ המבקש לריחות הפורמלדהיד שמקור  במפעל, במקרי  אלו. הרכבת בבקרי 

 

. הסובלי  כבדר. קבע ממפגעי ריח נוראיי  שמקור  במפעל, ותפת לתושבי עתליתעילת התביעה הינה מש .12

תושבי  המתגוררי  ג  . ממוקמת תחנת הרכבת של עתלית, בקרבת המפעלשכ�  –א. לא רק לה  

נחשפי  כעניי� שבשגרה , )כמו ג  תושבי עתלית עצמ  (אשר עושי  שימוש ברכבת, ביישובי  סמוכי 

 .לפליטות הפורמלדהיד

  

נערכה בדיקה מטע  המשרד להגנת הסביבה בסביבת כרמל , 2009בחודש פברואר , טר  הגשת תובענה זו .13

ממצאי הבדיקה הצביעו על . )בית משפחת ריטמ�( 1ובבית המצוי בקרבה לביתה של המבקשת כימיקלי  

ה� ) אשר בעמידה בה  מחוייבת המשיבה מכוח רשיו� העסק שלה(ח וועדת אלמוג "חריגות מערכי דו

 :הממצאי  מפורטי  בטבלה שלהל�. בבית משפחת ריטמ�וה� , בסביבת המפעל

  

  

ח "מותר בדו ער. יממתי  מקו  הבדיקה

  )ת"מק/ג"מק(

  ער. שנמדד

  1.1  0.8  בית משפחת ריטמ�חצר 

בני� המשרדי  במפעל 

  המלח

0.8  24.0  

  

 .לבקשה זו" 4"כנספח ב "טק מצ�תוצאות בדיקות מעבדת אקו �

 

  . לבקשה זו"5"כנספח ב "אלמוג מצח וועדת "דו �

 

 זה י  המבקשי את ריחות הפורמלי� העזי  מריח. כלל ועיקר,  בהפתעהי תוצאות אלו לא באו למבקש .14

ללא (גינה ננקטו בידי המשרד להגנת הסביבה ב אשר מדובר בבעיה ידועה, כפי שיובהר להל�. תקופה ארוכה

טר  הוגש כתב ) מסיבות שאינ� ברורות די הצור.(ה א  כי עד עת, צעדי  מנהליי  כנגד המפעל) הואיל

 . וטר  הורה המשרד להגנת הסביבה על סגירת המפעלאישו  פלילי
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 2008 בשנת .ללא רשיו� עסק, כרמל כימיקלי  בניגוד לדי�מפעל  פעל 2008עד לשנת , י ככל שידוע למבקש .15

 .יבהנקבעו לכרמל כימיקלי  תנאי  שברשיו� עסק בידי המשרד להגנת הסב

  

  . לבקשה זו"6"כנספח ב "מצשל המפעל עסק התנאי  שברשיו�  �

 

 

וזאת א/ בהקשר , ל" את התנאי  הנמפרה באופ� שיטתיכרמל כימיקלי  , י  של המבקש למיטב הבנת .16

 כ. שמדובר ג  בזיהו  אוויר ממקורות שאינ  מוקדיי , של טיפול בחומרי  במערכות שאינ� אטומות

מחודש , ר ברננדה פליקשטיי�"הדבר מצויי� בחוות דעתה של ד,  בלבדי ל המבקש ש אי� זו עמדת). 4' עמ(

 ).תכנת הכוח חדרה( איגוד ערי  לשמירת איכות הסביבה תהזמנבשהוכנה , 2008דצמבר 

  

  . לבקשה זו")א(7"כנספח ב "ר פליקשטיי� מצ"חוות דעתה של ד �

  

  .שה זו לבק")ב(7"כנספח ב "יקשטיי� מצלח פ"סיכו  פגישה בנושא דו �

  

 

במספר בדיקות שער. המשרד להגנת הסביבה נמצא כי המפעל מזה  את הסביבה וגור  לריחות נוראיי   .17

 .למפעל התקיימו בנושא מספר שימועי . באזור העיר עתלית

 

 נתקיי  שימוע למפעל בו נדו� בהרחבה נושא מפגעי הריח שהמפעל 2007 באוקטובר 16בתארי. , כ. למשל .18

מר , נאמרו הדברי  הבאי  בידי מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, ועבסיכו  השימ. יוצר

 :רוברט ראוב�

  

הפעילות של מחוז חיפה . אנחנו מבחיני� במפגעי הריחות ג� מהארובות וג� מהפליטות הלא מוקדיות"

 ובכרמל כימיקלי� אנחנו מבחיני� במפגעי ריחות, בשנתיי� האחרונות מתמקדת בהפסקת מטרדי הריח

  ".פורמלדהיד שגורמי� למפגעי ריח קשי�

  

  . לבקשה זו"8"כנספח ב " מצ16.10.2007פרוטוקול שימוע מיו   �

 

הכוונה היא (ח וועדת אלמוג וכ� על פליטות בלתי מוקדיות "דובר על חריגות מערכי דו, ל"בשימוע הנ .19

 ).לא דר. הדוודי , לפליטות משטח המפעל

 

 של בריכת אידוי )וייתכ� כי א/ ממשי. להפעיל כיו (ל הפעיל המפעמש. זמ� רב מ� הראוי לציי� כי  .20

 .חומרי  רעילי  בטכניקות שכבר אינ� מקובלות כיו 

 

נתגלו חריגות בשיעור  11.9.2008ובבדיקת פתע מתארי. , ג  לאחר שימוע זה לא נשתנה דבר, למרבה הצער .21

שיו� עסק שהוצאו למפעל מהריכוז המותר בהתא  לתנאי  לר,  בפליטת פורמלדהיד%1100מעל של 

 .זומנו נציגי המפעל לשימוע נוס/, ל"בעקבות החריגות הנ). לעיל" ה"נספח (

  

 ")א(9 "י"כנספח ,בהתאמה, ב"מצופרוטקול השימוע  2008 בנובמבר 10הזמנה לשימוע מיו   �

  . לבקשה זו")ב(9"#ו
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 חשי  –תושבי עתלית כול   כמו ג  – י ה� רק ממחישות את שהמבקש. בדיקות אלו אינ� מפתיעות איש .22

 . מזה שני  רבות

 

 הוזמנה מטע  ארגו� ,ובעקבות תלונות בלתי פוסקות של תושבי , 2006כי עוד בחודש אוגוסט , עוד נוסי/ .23

 .ערכה בידי החברה הישראלית לחקר מדעי החיי נבדיקה ש, ארגו� סביבתי הפועל בעתלית, "כחול וירוק"

 חריגה משמעותית מערכי הייחוס של וועדת אלמוג בקשר ע  עתליתבאזור תחנת הרכבת בהבדיקה גילתה 

 ).0.8 לעומת 15.1(פליטת פורמלדהיד 

  

 . לבקשה זו")א(10"כנספח ב "חומר בקשר ע  הבדיקה הסביבתית מצ �

 

  . לבקשה זו")ב(10"כנספח ב "מפה הממחישה את קרבת תחנת הרכבת למפעל מצ �

 

 

למרבה הצער מעורבת באירועי  נוספי  המלמדי  על זלזולה כי כרמל כימיקלי  , לשלמות הדברי  יוס/ .24

הורשעה כרמל כימיקלי  בזיהו  מי י  תו. הזרמת , כ. למשל.  ופגיעתה בציבור הרחבבאיכות הסביבה

 .שפכי  רעילי  מסוג אמוניה ופורמלדהיד אל עבר מפר1 עתלית

  

  . לבקשה זו"11"כנספח ב "הודעה על פסק די� בעניי� זיהו  י  מצ �

 

עסקינ� בבקשה , שכ�. ש הנכבד" על מנת שלא להלאות את ביהמו ולא ירחיבי  המבקשויעצר, בנקודה זו .25

 . ודי בעובדות שפורטו להל� בכדי להצדיק את אישורה של התובענה כייצוגית, לאישור התובענה כייצוגית

 

 

  הטיעו� המשפטי. ג

  

  כללי )1(

  

ועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני  החלי  על  נ– 2006 שנכנס לתוק/ בשנת –חוק תובענות ייצוגיות  .26

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי/  .27

ניהול "וכ� " מת� סעד הול  לנפגעי  מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ".ג� וממצה של תביעותהו, יעיל

  

או בענייני  , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני  המנויי  בתוספת השניה לחוק .28

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

  

עני� שנקבע בהוראת חוק  או בכמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

  "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית
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העילה הקבועה , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .29

 : לתוספת היא הרלוונטית3בסעי/ 

  

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

  ".כמשמעות� בחוק למניעת מפגעי� סביבתיי�

 

המדובר הוא בהסדר  . למפגע סביבתיבקשרחוק תובענות ייצוגיות מתיר כיו  הגשת תביעות ייצוגיות  .30

שכ� בעבר נית� היה להגיש , מרחיב לעומת המצב החקיקתי שהיה קיי  טר  חקיקת חוק תובענות ייצוגיות

, 1992ב "התשנ, )תביעות אזרחיות( מכוח החוק למניעת מפגעי  סביבתיי  תובענה ייצוגית בהקשר זה רק

 10סעי/ (רשאי לבקש התובע הייצוגי לסעד של הוצאת צו מניעה אשר בעיקרו� הגביל את הסעדי  אות  

 לעניי� הגבלת האפשרות להגיש תביעות ייצוגיות לדברי חקיקה הכוללי  הוראות ספציפיות בנושא . )לחוק

 .220) 3(ד נז "פ מ"ניהול פרוייקטי" וכוח אד" בע. ת.ש.א' מדינת ישראל נ 3126/00א "רע ראה

 

 כמשמעותו בחוק מפגעי  �המשמעות היא כי כיו  נית� להגיש תובענה ייצוגית בקשר למפגע סביבתי  .31

 וכ� לתבוע,  ג  ג  מכוח עילות המצויות בדברי חקיקה נוספי  ובכלל  כמוב� פקודת הנזיקי��סביבתיי  

 .במסגרת ההלי. הייצוגי, את הסעדי  לה  זכאי התובע היחיד מכוח אות  דיני 

  

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי  להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי/  .32

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי/ 

  

ות מהותיות של עובדה המעוררת שאל, )א(3 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� "

 "; בש� אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

  

 להצביע על קיומה של י על המבקש,  להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית על מנת להיות זכאי, כלומר .33

 שאלות מהותיות וכ� להראות כי התביעה מעוררת, עילת תביעה באחד הענייני  המנויי  בתוספת השניה

 .של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי 

 

וכי עילת ,  עילת תביעה בקשר למפגע סביבתיה  להראות כי עומדת לי על המבקש, וליישו  לענייננו .34

 .התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי 

  

) 1)(ב(4כאמור בסעי/ . ברמה לכאורית בהוכחת גרימה של נזק החוק קובע כי די, בהקשר להוכחת הנזק .35

 :לחוק

  

" � די בכ% שהמבקש יראה כי לכאורה –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט

  ."נגר� לו נזק

 

הרי  שאי� , לחוק קובע במפורש כי הג  שאי� לפסוק פיצוי בתביעה ייצוגית ללא הוכחת נזק) ה(20סעי/  .36

 :נזק שאינו ממוני לתבוע פיצוי בגי� מניעה
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 9למעט בתביעה כמפורט בפרט , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזק"

  ".ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�, בתוספת השניה

 

 :בע כיהקו, לחוק) א(8התנאי  לאישור תביעה ייצוגית מנויי  בסעי/  .37
  

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

  

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

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

 ;בות העני�תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסי )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

 ".קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

נראה כי עומדת , בשלב הראשו�.  יחולק לשני שלבי הרי שהדיו� משלב זה, בהתא  להוראות שפורטו לעיל .38

נעמוד , בשלב השני.  לכאורה נזק שאינו ממוניה וכי נגר  ל, המשיבה עילת תביעה אישית כנגד י למבקש

 . לחוק8על התקיימות התנאי  לאישור התביעה כייצוגית המנויי  בסעי/ 

  

  

  

  עילות התביעה העומדות למבקש )2(

 

המכיל , �1992ב"תשנ) תביעות אזרחיות(י חוק למניעת מפגעי  סביבתיי  כבר מבראשית יש להבהיר כ .39

הוראות חוק זה באות להוסי� על "כי ,  לחוק17בסעי/ , קובע במפורש, הוראות שעניינ� מפגעי  סביבתיי 

�שאי� כל מניעה לתבוע בתביעה נזיקית בהקשר של  מפגע , מכא�". הוראות כל חיקוק אחר ולא לגרוע מה

 .סביבתי

  

 , הפרת חובה חקוקה מכוח עוולתה עומדות עילות תביעה כנגד המשיבי למבקש, כפי שיפורט להל� .40

 .וכ� מטרד ליחיד, רשלנות

  

 להוכיח כי עילות התביעה י  המבקשי  תביעה ייצוגית נדרשבשלב של הבקשה לאישורמ� הראוי לציי� כי  .41

מג�  2967/95א "טת שטרסברג כה� בעכ. השופ�עמדה על.  בלבדברמה לכאורית מתקיימות ה העומדות ל

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"וקשת בע
  

להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� , נראה לי"

ירות ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסב, ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

א 54  אחר כל דרישות סעי� כי הוא ממלא לכאורה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, ולענייננו
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ס משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומ, לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

א יטיל שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני ל, ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ".עליו נטל כבד מדי

  

  עוולת הרשלנות

  

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא35סעי/  .42

  

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

או לא נקט , או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות

ד� סביר ונבו� וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באות� שא, תמידת זהירו

שלגביו יש לו באות� נסיבות , וא� התרשל כאמור ביחס לאד� אחר;  הרי זו התרשלות—יבות נס

  ."והגור� ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, הרי זו רשלנות, חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  

  : מוסי/ בהקשר זה36סעי/ 

  

כל אימת שאד� סביר צרי% ,  מוטלת כלפי כל אד� וכלפי בעל כל נכס35בה האמורה בסעי� והח

�סיבות לראות מראש שה� עלולי� במהלכ� הרגיל של דברי� להיפגע ממעשה או  נהיה באות

  ".ממחדל המפורשי� באותו סעי�

  

ראה , וגרימה של נזק הפרת חובת הזהירות, קיו  חובת זהירות: עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות .43

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

 

כלפי , ה� מושגית וה� קונקרטית,  בחובת זהירותה חבה איש לא יחלוק כי המשיבקיומה של חובת זהירותלעניי�  .44

 לנקוט באמצעי הזהירות סגרת זאת עליהובמ,  באזורשוהי או / והתושבי  המתגוררי  בסביבת המפעל

איש לא .  לתושבי האזור–או בלתי ממוני , ממוני,  פיזי–הנדרשי  על מנת למנוע אירועי  העשויי  לגרו  נזק 

בתקני  , בתקנות, בחקיקה ראשיתמההוראות הקבועות , בי� היתר, יחלוק כי היקפה של חובת הזהירות מושפע

 .וברשיונות עסק

  

 .י ג  כלפי המבקש, מושגית וקונקרטית, ובת זהירותחה  חבההמשיב .45

  

במסגרתו יש , מבח� הצפיות של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא  ל�נקבע כי קיומ, בעניי� ועקני� .46

 .לבחו� הא  אד  סביר מסוגל לצפות את הנזקי  שנגרמו

  

  לנותרש
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ובכלל זאת נזקי  ,   עקב החשפות למטרדי ריחלגרימת נזקיאיש לא יחלוק כי נית� לצפות את האפשרות , לענייננו .47

המוצאת ביטוי פגיעה באוטונומיה וכמו ג  ה, אי נוחות, רגשות כעס וזלזול,  כללית רעהההרגש, כגו� עוגמת נפש

כ. הוא הדי� בקשר ע  החשפות לחומרי   .בפגיעה באיכות החיי  ובזכותו של אד  לנשו  אוויר נקי וצלול

 .ת הפורמלדהידדוגמ, החשודי  כמסרטני 

  

 

הרי שאי� כל ספק כי האירועי  נשוא תובענה ייצוגית זו הינ  פועל יוצא של , הפרת חובת הזהירותלעניי�  .48

כפי שנקבע . באמצעי זהירות סבירי  החובה על מזיק לנקוט תמוטל, בהתא  לפסיקה. ה של המשיבההתרשלות

 ):131' בעמ(בעניי� ועקני� 

  

רק א� לא נקט אמצעי� , ואחריותו מתגבשת, אמצעי זהירות סבירי�חובתו של המזיק היא לנקוט "

כי , המגולמות באמירה, פי אמות מידה אובייקטיביות�סבירות� של אמצעי הזהירות נקבעת על. אלה

, אד� סביר זה אינו אלא בית המשפט. כפי שאד� סביר היה נוהג בנסיבות העניי�, על המזיק לנהוג

פי שיקולי� של מדיניות �רמת זהירות זו נקבעת על. ירות הראויהאשר צרי% לקבוע את רמת הזה

מהו האמצעי שיש , אלא השאלה היא, מהו האמצעי שמבחינה פיסית מונע נזק, משפטית השאלה אינה

�על בית המשפט לאז� בי� האינטרס של הפרט הניזוק לביטחונו . לדרוש כי ינקטו אותו בנסיבות העניי

וכל זה על רקע האינטרס הציבורי בהמשכה או , מזיק לחופש פעולהלבי� האינטרס של ה, האישי

עליו להתחשב בחשיבותה . על בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלה. בהפסקתה של אותה פעילות

 "עליו לשקול את האמצעי� הדרושי� למניעתה. החברתית של הפעולה

 

 ההגיו� הבריא כי המשיבה  של פורמלדהידפליטהלא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי  על מנת למנוע , לענייננו .49

בפרט מקו  בו החומרי  הנפלטי  מעמידי  , מפגעי ריח חוזרי  ונשני ל הגור שני  רבות מפעל תפעיל מש. 

 .היה על המשיבה למנוע את היווצרות מפגעי הריח או לחדול כליל מפעילות. את התושבי  בסיכו� בריאותי

 

הדבר מעיד "מ1 של ספק הכלל המדבר על העברת חובת הראיה במקרי  בה  חל ללא כל ש, במקרה זה. זאת ועוד .50

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

  

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

ידי נכס שלנתבע וכי הנזק נגר� על , היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

קרה שגר� לנזק מתיישב יותר ע� מונראה לבית המשפט שאירוע ה, היתה שליטה מלאה עליו

 על —הירות סבירה ז טהמסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר ע� המסקנה שהוא נק

 ."הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

  

אי� כל יכולת  י וכי למבקש, המשיבה של המצוי בשליטתה מפגע הריח מקורו במפעלחלוק כי איש לא י, לענייננו .51

לא ננקטה רמת זהירות סבירה ע  המסקנה כי מתיישבת , מטבע  של דברי  .למפגעי הריחהגור  מהו  לדעת

 .  בלשו� המעטהוזאת, פגעי הריח החוזרי  ונשני מנסיבות המקרה ו

  

 לפקודת 39 מכוח סעי/ ההראיה להוכיח כי רשלנות לא התקיימה עובר אל המשיבהרי שנטל , נוס/ על האמור .52

 :כאמור בסעי/. "דבר שבהמלטו עשוי לגרו  נזק"הנזיקי� שעניינו חובת ההוכחה ברשלנות לגבי 
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ו על א, למעט אש או חיה, ובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגר� על ידי דבר מסוכ�בת

וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או ממונה עליו או , לגרו� נזק בהימלטוידי שנמלט דבר העלול 

 על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי הדבר המסוכ� או — תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר

  .הנמלט התרשלות שיחוב עליה

  

 .ומכא� שיש תחולה ג  לסעי/ זה, בשליטת� המלאההמצוי  ה ממפעל המשיב"נמלטו "חומרי  מזהמי , לענייננו .53

וכ� להעמדה , לקשיי נשימה ולהרגשת מחנק,  גורמי  להרגשה כללית רעהמכרמל כימיקלי י  טהחומרי  הנפל

 . לפקודת הנזיקי�39כמשמעותו בסעי/ " נזק"�ומדובר בלא ספק ב, בסיכו� בריאותי

 

טוי ברגשות המוצא בי נזק בלתי ממוני – כמו ג  ליתר חברי הקבוצה – י הרי שנגר  למבקש, יסוד הנזקלעניי�  .54

וכמו ג  הפגיעה באוטונומיה המוצאת , אי נוחות, רגשות כעס וזלזול,  הרגשה כללית רעה, שליליי  כגו� עוגמת נפש

להבדיל מאוויר המזוה  בחומרי  , ביטוי בפגיעה באיכות החיי  ובזכותו של אד  לנשו  אוויר נקי וצלול

 . מסרטני 

  

 .ביעהנזקי  בלתי ממוניי  הוכרו בפסיקה כבני ת .55

  

או חיסור , טוב�רווחה גופנית או ש�, נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי�"�כ לפקודת הנזיקי� מגדיר נזק באופ� רחב 2סעי/  .56

 ."וכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלה, מה�

  

כדוגמת הפגיעה באוטונומיה של הפרט הוכרו כראויי  הרי שנזקי  בלתי ממוניי  כ, אמורנוס/ על הוראת החוק כ .57

 11פסקה ( 673) 4(ד נז"פ, ראבי' תנובה נ 1338/97א "עבש העליו� "דינו של ביהמ� בתביעה ייצוגית ג  בפסקלהיתבע

 ):השופטת נאור' דינה של כב�לפסק

  

אינני סבורה ... החדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה באוטונומיה של הפרט"

נזק לא ממוני , לכאורה, לתובע נגר�. תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק , שעלינו לקבוע

  ."ודי בכ% כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגית, שאיננו עניי� של מה בכ%

  

נאמרו הדברי  , 113) 1(ד לט"פ, אלי גורדו�' עיריית ירושלי" נ 243/83א "ש העליו� בע"דינו של ביהמ�בפסק  

  ):140' בעמ(הבאי  בהקשר להגדרת נזק 

  

 היא ..בסיפא  רה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגד

ביסוד ההגדרה . ממוני בי� ממוני ובי� שאינו, בי� פיסי ובי� שאינו פיסי, כוללת את כל סוגי הנזק

ה� על פגיעה ; היא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספי. עומדת המציאות המוחשית

שיש לה� , וה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות, שיש לה� ביטוי פיסי, ות גופניות ונוחותבתחוש

�על, לא היה מקו�. ביטוי פיסי�שלא לכלול בחובו שלילת , "נזק"מבחינת היקפו של המושג , כ

 .שאי� לה� ביטוי פיסי, סבל נפשי ופחד, נוחות גופנית
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נזק ת קובע במפורש כי אי� מניעה לתבוע בתביעה ייצוגית פיצוי בגי� לחוק תובענות ייצוגיו) ה(20סעי/ , כאמור .58

 :שאינו ממוני

  

 9למעט בתביעה כמפורט בפרט , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזק"

  ".ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�, בתוספת השניה

  

. אי� מניעה להגיש תובענה ייצוגית בשל נזקי  בלתי ממוניי  שנגרמו עקב זיהו  הסביבה, ראליבהתא  לדי� היש .59

פורס  , 7.10.08 (תנובה' ראבי נ 1972/95. א.בתהשופט בנימיני ' סוגיה זו נדונה במישרי� א/ בפסקו דינו של כב

 :הדי�� לפסק53בפסקה , ")עניי� תנובה: "להל� ()בנבו

  

 בגי� זיהו� אישיתאישיתאישיתאישיתהמפשייר בתובענה �ה לפסק די� של בית המשפט המחוזי בניותנובה מפנה בסיכומי"

�שנית� בעניי� , מי השתיהPichowicz v. Pearl M. Hoyt, 2000 DNH 40 (2000) . התביעה

, א� שבית המשפט הניח שהזיהו� של מי השתיה גר� לבני הזוג התובעי� כעס וחרדה, במקרה זה נדחתה

בית המשפט סבר כי נזק שכזה לא יגר� .  כי נגרמה לה� מצוקה רגשית חמורהמשו� שלא הוכחה טענת�

והנתבע ג� לא יכול היה לצפות נזק , לאד� סביר בשל המצאות כמויות זעירות של חומרי� מזהמי� במי�

אינני רואה אינני רואה אינני רואה אינני רואה . . . . 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. יוצא דופ� שכזה בנסיבות של זיהו� כה קל

� על על על עלמניעהמניעהמניעהמניעה���, , , , פי הדי� בישראל להגיש תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�פי הדי� בישראל להגיש תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�פי הדי� בישראל להגיש תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�פי הדי� בישראל להגיש תובענה ייצוגית נגד גו� המזה� את מקורות השתיה של התושבי�

�חרדה ועגמתחרדה ועגמתחרדה ועגמתחרדה ועגמת" " " " רקרקרקרק""""ג� א� הדבר גור� לתושבי� ג� א� הדבר גור� לתושבי� ג� א� הדבר גור� לתושבי� ג� א� הדבר גור� לתושבי� , , , , בניגוד לחוקבניגוד לחוקבניגוד לחוקבניגוד לחוק��� """"....נפשנפשנפשנפש

 

המוצאת , נגרמה למבקש ולחברי הקבוצה פגיעה באוטונומיהבנוס/ על הרגשות השליליי  פורטו לעיל , לענייננו .60

 .ת  לאיכות חיי  ובזכות  לנשו  אוויר נקי וצלולביטוי בפגיעה בזכו

 

' מיאסה עלי דעקה נ 2871/93א "ראה למשל ע, פיצוי בהקשרי  שוני �הפגיעה באוטונומיה של הפרט הוכרה כבת .61

ד "פ, ראבי' תנובה נ 1338/97א "ע,  בהקשר של ביצוע הלי. רפואי ללא הסכמה574) 3(99על �תק, בית חולי" כרמל

 נאמרו הדברי  הבאי  בעניי� דעקה. שר של פגיעה ביכולתו של הצרכ� להחליט מה להכניס לפיו בהק673) 4(נז

 ):672�673' עמ(באשר לראש נזק זה 

  

א� הנזק הכרו% בפגיעה , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"

]. סח חדשנו[כמובנו בפקודת הנזיקי� ' נזק'בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

נוסח ( לפקודת הנזיקי� 2מוגדר בסעי� " נזק"המונח . יש להשיב לשאלה זו בחיוב, לדעתי

רווחה גופנית או , נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי�'� ומתייחסת ל, הגדרה זו היא רחבה). חדש

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

  

נית� פיצוי בגי� , כ%. ינטרסי� בלתי מוחשיי� רבי�ניתנה הגנה לא, במסגרת הגדרה זו

נוכח רוחבה הניכר .  הכרו% בנזק גו� שנגר� לניזוק� כאב וסבל ,  למשל� נזק לא רכושי 

,  לה� כל ביטוי פיזיאי�אי�אי�אי�ג� א� , סבל ופחד, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, של הגדרה זו
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הוות נזק בר פיצוי בנזיקי� עשויי� ל, וג� א� אי� ה� מתלווי� לפגיעה פיזית כלשהי

� להל� (, גורדו�'  עיריית ירושלי� נ243/83א "ע(�על פי גישה ). 139' בעמ,  עניי� גורדו

בנוחותו , על האינטרס של הניזוק בנפשו... 'ג� ] נוסח חדש[מגנה פקודת הנזיקי� , זו

 אשר נקבע כי למי שהוטרד כתוצאה מהלי% פלילי, לפיכ%). 141בעמוד , ש�(' ובאושרו

עומדת זכות לפיצוי בגי� , נבע כתוצאה מנקיטה רשלנית של הלי% פלילי מוטעה כנגדו

  ). ש�(פגיעה זו כלפי הרשות התובעת 

  

הלכו בתי המשפט בדר% דומה ופסקו , בשורה של פסקי די� שניתנו לאחר אותה פרשה

�י הנזק כ% נקבע כ. פיצויי� בגי� פגיעות באינטרסי� לא מוחשיי� של תובעי� בנזיקי

הינו נזק בר פיצוי , המוראלי ועוגמת הנפש שנגרמו לבעל זכות יוצרי� עקב הפרת זכותו

, אורבו%'  הרשקו נ4500/90א "בע, לוי�' השופט ש, דינו של המשנה לנשיא� ראו פסק(

הטבועה בעצ� , כ% נפסק ג� לגבי הפגיעה בכבודו ובחירותו של אד�). 432' בעמ

פסק דינה של השופטת נתניהו (ית חולי� לחולי נפש אשפוזו בכפייה ושלא כדי� בב

, באופ� דומה). 772' בעמ, ) עניי� כרמלי� להל� (, מדינת ישראל'  כרמלי נ558/84א "בע

, הטבוע בעצ� העובדה שבעלה גירש אותה בעל כורחה, נקבע כי הסבל שנגר� לאשה

'  מצראווה נ1730/92א "ראו פסק דינו של השופט גולדברג בע(מהווה נזק בר פיצוי 

  ).  לפסק הדי�9בפיסקה , מצראווה

  

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

 .McGregor On Damages at pראו (התקיפה ובעוולה של כליאת שווא 

1024, 1026 H. .(  

  

, כותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובז, על רקע זה, אני סבור

משו� נזק בר פיצוי , הטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתו המודעת

�ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו , שלא כדי�, הפגיעה. בדיני הנזיקי

והיא נכנסת לגדר , מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�, היסודית לעצב את חייו כרצונו

ובי� , של אד�' נוחותו'בי� א� נראה בה משו� פגיעה ב, זאת. ורההאמ' נזק'הגדרת 

.  לפקודה2כלשו� הגדרת נזק בסעי� ', וצאי� באלהאבד� או חיסור כי'שנראה בה משו� 

�עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� , אכ

ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב . בחברה בה אנו חיי�

 אד� באינטרס של, בלתי נפרד, מתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חיוני. ועצמאי

  ..." 'בנוחותו ובאושרו, בנפשו

 

 

 :692' בעמ, השופטת נאור בעניי� תנובה' י כב"ת לאוטונומיה נאמרו עודברי  דומי  באשר לזכ .62
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אנו . בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט, לכאורה, הטעיה בדבר תכולת  החלב  במקרה זה היא"

�מי  . . . . ו לפיה� ולגופ� וממה יימנעוזכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניס. עוסקי� במוצר מזו

,  ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו% הטעיה איננו  כזה, לצרו% רק מזו� כשר, למשל,  שרוצה

כ% יחוש ג� מי שצור% רק מזו� אורגני והסתבר . יחוש  תחושת  גועל ופגיעה באוטונומיה שלו

, ש  לקנות  חלב  דל  שומ� דווקאמי  שמבק. לו בדיעבד שמזו� שפורס� כמזו� אורגני איננו כזה

בכל המקרי� . ולהפ%, לא יסכי� ע� כ% שימכרו לו תו% הטעיה חלב  שבו  אחוז  השומ�  גבוה

א� , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, הללו ובמקרי� רבי� אחרי� שנית� להעלות  על  הדעת

,  העדפות  בנוגע למזונותיולכל  צרכ�  וצרכ� .  שאי� עמה נזק גו� או סכנה ממשית  לנזק  גו�

. העדפות המבטאות לעתי�  את  האידיאולוגיה  בה  הוא  מאמי� כדר% לחיי� נכוני� או בריאי�

�; מה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשר: זה שאינו  שומר  כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות, אכ

ו לאכול רק מזו� לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות א.  לא נגר�  ל%  כל  נזק

�  ."אורגני או מזו� דל שומ

 

לפליטות פורמלדהיד קיימת פגיעה חמורה באוטונומיה של הפרט המוצאת ביטוי בהחשפות לא רצונית , לעניינו .63

כפי שקיימת לצרכ� הזכות לאוטונומיה בדבר , אכ�. א. ג  מסכנות את בריאות הנחשפי , היוצרות מפגעי ריח

זכותו של התושב :  כ. יש ג  לתושב זכות לאוטונומיה בדבר האויר אותו הוא נוש ,מה שייכנס לגופו דר. פיו

. שלא כדי� ובניגוד לתקני" ממפעלי" מזהמי", באופ� רשלני הנפלטי" למפגעי ריחהיא להימנע מחשיפה 

 . "המזה  ישל "פגיעה בזכות יסודית וטבעית זו נדרשת לזכות את הנפגע בפיצוי כספי וזאת בהתא  לעיקרו� 

  

  

  הפרת חובה חקוקה

 

המורה אותנו באופ� ,  לפקודת הנזיקי�63יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי  בהוראות סעי/  .64

 :הבא

  

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

, ו של אד� אחרנועד לטובתו או להגנת, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק�פקודה זו 

 �אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

�  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו

  

א� לפי פירושו , של פלוניעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו ל  )ב(

אד� �� של בניתאותו פלוני או לטובת� או להגנל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

  ".אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני�בכלל או של בני
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ד "פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .65

החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(קיו  חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(לז

הנזק אשר נגר  הוא מסוג ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(

 .הנזקי  אליו נתכוו� החיקוק

 

באופ�  י הקובע, 1961א "תשכ, יעת מפגעי  לחוק למנ3�4סעיפי  ת ו את הוראהיב המשההפר, לענייננו .66

  :הבא

  

או עשוי , א� הוא מפריע, מכל מקור שהוא, לריח חזק או בלתי סביר יגרו� אד� לא. 3

  .לאד� המצוי בקרבת מקו� או לעוברי� ושבי�, להפריע

  

, א� הוא מפריע, מכל מקור שהוא, לזיהו� חזק או בלתי סביר של האוירלא יגרו� אד�  )א(  4

 .לאד� המצוי בקרבת מקו� או לעוברי� ושבי�, שוי להפריעאו ע

  

  .אבק וכיוצא בזה, אדי�, גזי�,  זיהו� על ידי עש�–לעני� סעי� זה , זיהו� אויר) ב   (

 

ל הועמדה "בגי� הפרת החובות הנו ,ההוראות הכלולות ברשיו� העסק שלההפרה המשיבה את , בנוס/ .67

צור. ממשי. המשרד להגנת . מסיבות שאינ� ברורות די הא, ותאהמשיבה בפני שימועי  וקיבלה התר

 .סגירתו מתבקשת מזה זמ� רבאפשר למפעל לפעול מקו  בו הסביבה ל

 

 ".לא תהיה פליטה של ריח בלתי סביר מהמפעל"לרשיו� העסק המורה כי . 3.6.1המשיבה הפרה את סעי/  .68

  

ג " מ20רובות בריכוז של עד המשיבה הפרה את הוראת רשיו� העסק המתירה פליטת פורמלדהיד מא .69

 ).לעיל" ט"נספח (ת "למק

 

אינה רק להחזיק ברשיו� עסק תק/ אלא ג  לעמוד )  לחוק4בסעי/ (החובה הקבועה בחוק רישוי עסקי   .70

 :כאמור בסעי/. בתנאיו

  

 ;ובהתא� לתנאיוובהתא� לתנאיוובהתא� לתנאיוובהתא� לתנאיולא יעסוק אד� בעסק טעו� רישוי אלא א� יש בידו רישיו� או היתר זמני לפי חוק זה 

אלא א� ברישיו� או בהיתר הזמני שבידו מתוארי� החצרי� שבה� , לא יעסוק בו אד�, יננו ניידעסק שא

 .הוא עוסק

  

אי� זה אלא ברור מאליו כי תנאי רשיו� העסק שעניינ  שמירה על הגנת הסביבה נועדו להבטיח מניעת   

ר את הוראת סעי/ בהקשר זה נית� ג  להזכי.  בסביבת המפעלאו שוהי /המתגוררי  ונזקי  לאזרחי  

  :הקובעת באופ� הבא, א לחוק רישוי עסקי 10

  

לכלל העסקי� טעוני הרישוי או לסוגי� , רשאי להתקי�, בהתייעצות ע� שר הבריאות, השר לאיכות הסביבה

 ולרבות תקנות שענינ� הוראות ולמניעת מפגעי� ומטרדי�תקנות להבטחת איכות נאותה של הסביבה , מה�

 .קי� לצור% הבטחת המטרות האמורותבנוגע להדרכת מועס
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 והעמדה בסיכו� למנוע מטרדי ריח(נקל לראות כי ההוראות ברשיו� העסק נועדו בדיוק למטרה זו  .71

 .פ לשונ� המפורשת"וזאת ע) בריאותי

 

וה� , ל החשיפה למפגעי ריחשה� בהקשר ,  ולחברי הקבוצה נזקי הפרת החובות דלעיל גרמה למבקש .72

 .ר המסכ� את בריאות בהקשר של חשיפה לחומ

  

נפנה , וא/ תעזר במומחה לש  כ., א  תטע� המשיבה כי הפרת התקני  אינה מעמידה בסיכו� את הציבור .73

, 4.12.94 (שר התעשייה והמסחר' איגוד יצרני מוצרי ע0 נ 7023/93צ "את המשיבה לדברי  שנאמרו בבג

 :דהידבדיוק בקשר ע  פליטת חומר מסוג פורמל)) 8פסקה , פורס  בנבו

 

המסמי% את השר לקבוע , לחוק התקני� 8התקני� נקבעו על ידי שר התעשיה והמסחר מכוח סעי� 

כפי , כא�". א� הוא משוכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור", בי� היתר ,תק� רשמי

קבע השר את התקני� על יסוד עמדת� של מומחי� במשרדו , שעולה בבירור מתשובת המשיבי�

, לפי עמדה זאת. הנתמכת ג� על ידי עמדת� של מומחי משרד הבריאות, תקני�ובמכו� ה

לכ� נקבעו . אלרגיות ואסטמה, הפורמלדהיד חשוד כחומר מסרט� והוא עלול ג� לגרו� גירויי�

, ובי� היתר על ידי מכו� התקני� של הקהילה האירופאית, תקני� לפליטת פורמלדהיד במדינות רבות

 ...תר מ� התק� הרשמי בישראלובה� תקנ� מחמירי� יו

לא לא לא לא , , , , בשאלה א� הפורמלדהיד מסוכ� לבריאותבשאלה א� הפורמלדהיד מסוכ� לבריאותבשאלה א� הפורמלדהיד מסוכ� לבריאותבשאלה א� הפורמלדהיד מסוכ� לבריאות, , , , ג� אילו היתה מחלוקת של ממש בי� מומחי� לדברג� אילו היתה מחלוקת של ממש בי� מומחי� לדברג� אילו היתה מחלוקת של ממש בי� מומחי� לדברג� אילו היתה מחלוקת של ממש בי� מומחי� לדבר

א� לא א� לא א� לא א� לא , , , , היה בית המשפט מתערב בחוות הדעת המקצועיות של הרשויות המוסמכות לכ% לפי החוקהיה בית המשפט מתערב בחוות הדעת המקצועיות של הרשויות המוסמכות לכ% לפי החוקהיה בית המשפט מתערב בחוות הדעת המקצועיות של הרשויות המוסמכות לכ% לפי החוקהיה בית המשפט מתערב בחוות הדעת המקצועיות של הרשויות המוסמכות לכ% לפי החוק

י� שיש בה� כדי י� שיש בה� כדי י� שיש בה� כדי י� שיש בה� כדי היה מוכח כי שיקול הדעת שלה� נגוע בשיקולי� זרי� או בפג� אחר מ� הפגמהיה מוכח כי שיקול הדעת שלה� נגוע בשיקולי� זרי� או בפג� אחר מ� הפגמהיה מוכח כי שיקול הדעת שלה� נגוע בשיקולי� זרי� או בפג� אחר מ� הפגמהיה מוכח כי שיקול הדעת שלה� נגוע בשיקולי� זרי� או בפג� אחר מ� הפגמ

  "....לפסול שיקול דעת מינהלילפסול שיקול דעת מינהלילפסול שיקול דעת מינהלילפסול שיקול דעת מינהלי

 

העובדות כפי שפורטו לעיל מלמדות כי המשיבה הפרה את הוראות הדי� ואת , לסיכומ  של דברי  .74

כמו ג  , י המשיבה פלטה פורמלדהיד תו. יצירת מפגעי ריח ותו. העמדת המבקש. הוראות רשיו� העסק

 1ת  של המבקשסמו. לביתהה� ב, רכו ה� באזור המפעל הבדיקות שנע.בסיכו� בריאותי, יתר חברי הקבוצה

מיותר .  לחומרי  המסכני  את בריאות נחשפו בפועלמלמדות כי חברי הקבוצה וה� בתחנת הרכבת 

הרי שאת החשיפה זיהו חברי הקבוצה ג  , כי הואיל ומדובר בחומרי  היוצרי  מפגעי ריח קשי , לציי�

 .בעזרת חוש הריח

 

 .� עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה עומדת על כי למבקש .75

  

  

 עוולת מטרד ליחיד

  

 :לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא) א(44סעי/  .76

 

דו בייטרד ליחיד הוא כשאד� מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעי� התפושי� מ"

ירה מה� באופ� שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעי� של אד� אחר או להנאה סב

  ."א% לא ייפרע אד� פיצויי� בעד מיטרד ליחיד אלא א� סבל ממנו נזק; בהתחשב ע� מקומ� וטיב�
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כמשמעות המונח ,  הינ  מטרד ליחידבכרמל כימיקלי מטרדי הריח שמקור  אי� כל ספק כי , לענייננו .77

רש כי לעניי� פקודת  מציי� במפו1961א "תשכ,  לחוק למניעת מפגעי 13יצויי� בהקשר זה כי סעי/  .בחוק

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

 .מטרד ליחיד לענייננו

 

קיו  כגו� ( לפקודת הנזיקי� 44 כלל לא נדרשי  לעמוד בתנאי  הקבועי  בסעי/ י כי המבקש, עוד יוער .78

 לחוק למניעת מפגעי  3�4ת החובה החקוקה של הוראות סעיפי  הפר).  של אד  אחרפגיעה במקרקעי�

כפי שנקבע .  עילת תביעה כלפי המשיבה בעילת מטרד ליחידי דיה כדי להקי  למבקש) המפורטת לעיל(

ד "פ, ' אח#3עודד אבישר ו' מ נ"חברת החשמל לישראל בע 190/69א "ש העליו� בע"דינו של ביהמ�בפסק

 :319, 314) 2(כג

  

היא כי כל אימת שתוכח הפרה של ,  עצמו13 הברורה של המחוקק המשתקפת מסעי� כוונתו"

כאילו הוכיח , תהיה לאד� שנפגע בשל כ% זכות תביעה, .)ע. י–חוק למניעת מפגעי� (חוק כנובי2 

, ולעניננו. ושיהא זכאי לכל התרופות הניתנות לתובע בשל מטרד ליחיד, פגיעה בשל מטרד ליחיד

שהמבקשת גורמת לזיהו� חזק או בלתי סביר של ,  של החוק4כלשו� סעי� , י�א� יוכיחו המשיב

הרי שה� זכאי� לכל , האוויר המפריע או עשוי להפריע לה� בהיות� מצויי� בקרבת מקו�

באות� תנאי� בה� ניתנות , המשפט נוהג להעניק לאד� הנפגע עקב מטרד ליחיד�התרופות שבית

�סעי� מפורש ברוח זו לפקודת הנזיקי� ' כאילו הוסי� חוק כנובי2, תרופות אלה על פי דיני הנזיקי

  ...".האזרחיי�

  

  

  התקיימות התנאי  לאישור התביעה כייצוגית .2

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי/  .79

  

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

  

דה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עוב )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

)2( � ;תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת )3(

 ;לבקש לערער על החלטה בעני� זההנתבע לא רשאי לערער או 

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי  אלו כסדר  .80
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כי בהתא  להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת , יובהר ראשית .81

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"לחוק בו מצויי� כי ) א(10סעי/ כאמור ב, התובעי 

 ".שבשמה תנוהל התובענה

  

או עושי  שימוש בתחנת /תושבי  המתגוררי  בעיר עתלית והמבקשי  יטענו כי על קבוצת התובעי  לכלול את  .82

 .הרכבת של עתלית

 

 . איש�8000 כלה  כוללת הקבוצהככל שידוע המבקשי  יטענו כי , לעניי� גודל הקבוצה .83

  

 של – לכלל חברי הקבוצה –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .84

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו. עובדה ומשפט

  

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

  חברי הקבוצה כול  נשמו .בכרמל כימיקלי שליליי  בשל מפגעי הריח שמקור  

 .אוויר מזוה  שמקורו במפעל

 

, עוולות המפורטות לעילה ביצעה כלפי כלל חברי הקבוצה את קלי יכרמל כימ   )ב(

 . הפרת חובה חקוקה ומטרד ליחיד, רשלנות: קרי

  

� בגי� נזקיה  הבלתימכרמל כימיקלי הקבוצה זכאי  כול  לפיצוי חברי   )ג(

 .ממוניי 

  

. התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר. ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו. בנסיבות העניי� .85

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

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

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

 

יש בהגשת , ראשית. יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי  את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .86

 מלפגוע בצורה – ה ומעוולי  כדוגמת– ה של המשיבהה ייצוגית זו בכדי לתרו  משמעותית להרתעתביע

 .חמורה בציבור במקרי  כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו

  

 המבקשי  סבורי  כי נושא איכות הסביבה הינו אולי המשמעותי ביותר בו עשוי כלי התובענה הייצוגית  .87

ובפרט אלו המתגוררי  בקרבה למפעלי  בעלי , ל תושבי מדינת ישראללשמש בכדי להוביל לשיפור חייה  ש

 671/97פ "בהקשר זה ראוי להביא מדבריו של בית המשפט המחוזי בנצרת בת. פוטנציאל גבוה לזיהו  אוויר

 ): פורס  בנבו (מדינת ישראל' קיבו0 מרחביה נ

  

המוענקות לעקרו� השמירה על , שותיש להתייחס לשמירה על איכות הסביבה באותה מידה של הקפדה ונחי"

, למרות שלא תמיד הינו נראה לעי�, הנזק שעלול להגר� עקב פגיעה באיכות הסביבה הטבעית. הסדר הציבורי

 ."שיש לעשות הכל כדי למנעו, עלול להוות נזק רציני ובלתי הפי% לסביבה ולגרי� בה
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ולא בדיעבד , צעי זהירות מראשמי  לנקוט באבתובענות ייצוגיות כדוגמת זו יהא בכדי לתמר1 מפעלי  מזהמ .88

בתובענות ייצוגיות מסוג זה יהא על מנת לנטרל את התמריצי  הכלכליי  להמשי. . לאחר שנגר  כבר הנזק

 . ולזה 

 

היא כי למפעלי  משתל  , אחת הבעיות המונעות אכיפה יעילה של התקני  וההמגבלות על זיהו  האוויר .89

דר ענישה מספקת וללא שיאותרו מרבית המקרי  של חריגות מתקני זיהו  בהע. כלכלית לזה  את האוויר

קיי  תמרי1 אינהרנטי לכל מפעל ומפעל לחרוג מתקני  אלה ובכ. להשיא את רווחיו תו. המנעות , האוויר

 . מנקיטה באמצעי זהירות שעלות  רבה

 

ח " מיליו� ש25דרשי  הינה נקיטת אמצעי זהירות נ�א  נניח למשל כי התועלת הכספית למפעל המזה  מאי .90

 ברי כי במקרה כזה למפעל יהא משתל  לזה  א  במידה וייתפס � 10%והסיכוי כי המפעל ייתפס הינו , בשנה

 .1' כפי שמודג  להל� במסגרת טבלה מס, ח" מיליו� ש�250הוא יידרש לשל  ס. הפחות מ

  

  

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

  

עלות אמצעי 

  תזהירו

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

25�  כ�   מיליו�30   מיליו�300  10%   מיליו

  

 

מצב דברי" זה ביכולתה של . שתל זיהו  האוויר הינו מ, בהעדר אכיפה מספקת, במצב הדברי  הקיי  .91

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

המזה  : "הגיעה העת לממש את האמרה, כעת. המשוואה ולהפו. את הזיהו  לבלתי משתל  מבחינה כלכלית

 ". ישל 

  

 .יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהלממש את זכאות  לפתובענה זו היא הכרחית על מנת , שנית .92

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי בס. כמה מאות או כמה אלפי שקלי  לכל חבר , כפי שיובהר להל� .93

סכו  זה אי� די בו על מנת לתמר1 תובע לפתוח בהלי. משפטי מורכב ומסוב. כנגד גופי  עוצמתיי  . בקבוצה
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זילברש0 ' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי  שנאמרו , הבמיוחד כדוגמת המשיב

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'ואח

  

כ "ב. כלכליי  הנדרשי  לש  ניהול ההלי.האמצעי  ה יבעל   היני הרי שהמבקש, לעניי� הייצוג ההול  .94

 לממש את זכויות החברי   להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנתי מבטיח המבקשי 

 . והינ  בעלי מומחיות ונסיו� בניהול הליכי  רחבי היק/ בכלל ותביעות יצוגיות בפרטבקבוצה

  

רה קשה ממעשיה של  בצוו אשר נפגעי לב בידי המבקש�הרי שתביעה זו הוגשה בתו , הלב�לעניי� דרישת תו  .95

נת להרתיע את המשיבה מפני מעשי  דומי   וכ� לפעול על מה  לזכות בפיצוי המגיע לני המשיבה ומעוניי

 .בעתיד

 

  

  הגדרת הקבוצה והסעדי  לה  זכאי  חברי הקבוצה .3

  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא  לסעי/  .96

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

; תנוהל התובענה יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"  

לא ייכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית 

  ".כאמור

  

בישוב עתלית או עושי  שימוש חברי הקבוצה דנ� כוללי  את אות  תושבי  המתגוררי  , כמפורט לעיל .97

 .בתחנת הרכבת ש 

 

כ. שסכומה הכולל של התובענה , ח" ש6,000נזק לכל חבר בקבוצה בס. של  את הכי  מעריי המבקש .98

 .ח" ש48,000,000עומד על ס. של 

 

נית� יהיה לאתר לפחות חלק מהזכאי  לפיצוי באמצעות רישומי  המצויי  בידי הרשויות , בתביעה זו .99

 .וידואליאו מעסיקי  באזור ולפצות את התושבי  באופ� אינדו/או משרד הפני  ו/המקומיות ו

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר בקבוצת " דר. המל." .100

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

  

"  

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

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי , כולה או חלקה, הייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ% כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

�  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי
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לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, אחרעל תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד  )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

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

  

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

הורה ;  על יסוד הראיות שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

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

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , ר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרתאות

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק  האישי של החברי  "מהחוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביה .101

, לחליפי�.  תועבר לאוצר המדינה– אשר לא יידרשו –יתרת הכספי  ) 3)(א(20כאשר בהתא  לסעי/ , בקבוצה

" הפיצוי לטובת הציבור"נית� יהיה לייש  את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי  באיתור חברי קבוצת התובעי 

 :לחוק) ג(20/ הקבועי  בסעי

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

לנכו� כפי שימצא , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

�  ".בנסיבות העני

 

' בעמ (ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� �פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג  כסעד ראוי בפסק .102

687:( 

  

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

� לשמור בית המשפט עמד בצדק על כ% שאי� דרכ� של צרכני. קשר גומלי� הדוק

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� , קבלות בגי� רכישת החלב

נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� . פוטנציאליי�

  ...יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

  

בתביעות לפי חוק ועמדתי היא שג� , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ."הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

  

בעניי� השופט בנימיני ' כפי שקבע כב, אי� כל מניעה לפסוק לענייננו פיצוי אחיד לכלל חברי הקבוצה, בנוס/ .103

 ):  לפסק הדי�126�128פסקאות  (תנובה
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לגבי כל אחד מיחידי , את הנזק באופ� אינדיבידואליאינני מקבל את טענת תנובה כי יש להערי% ולחשב 

נועדו נועדו נועדו נועדו , , , , טענות מסוג זהטענות מסוג זהטענות מסוג זהטענות מסוג זה. וכי אי� להכיר בנזק אחיד לכל חברי הקבוצה המבוסס על סקר צרכני�, הקבוצה

שכ� ברור לחלוטי� שלא נית� לבחו� את נתוניו האישיי� של כל שכ� ברור לחלוטי� שלא נית� לבחו� את נתוניו האישיי� של כל שכ� ברור לחלוטי� שלא נית� לבחו� את נתוניו האישיי� של כל שכ� ברור לחלוטי� שלא נית� לבחו� את נתוניו האישיי� של כל , , , , לעקר את הלי% התובענה הייצוגיתלעקר את הלי% התובענה הייצוגיתלעקר את הלי% התובענה הייצוגיתלעקר את הלי% התובענה הייצוגית

' ' ' ' עמעמעמעמ((((ל ל ל ל """"הדברי� שאמר בית המשפט בעניי� דעקה הנהדברי� שאמר בית המשפט בעניי� דעקה הנהדברי� שאמר בית המשפט בעניי� דעקה הנהדברי� שאמר בית המשפט בעניי� דעקה הנ. סוג הנדו�סוג הנדו�סוג הנדו�סוג הנדו�תובע ותובע בתובענה ייצוגית מ� התובע ותובע בתובענה ייצוגית מ� התובע ותובע בתובענה ייצוגית מ� התובע ותובע בתובענה ייצוגית מ� ה

�" " " " הפיצוי בגי� הנזק הכרו% בפגיעה בזכות לאוטונומיה הוא פיצוי אינדיווידואליהפיצוי בגי� הנזק הכרו% בפגיעה בזכות לאוטונומיה הוא פיצוי אינדיווידואליהפיצוי בגי� הנזק הכרו% בפגיעה בזכות לאוטונומיה הוא פיצוי אינדיווידואליהפיצוי בגי� הנזק הכרו% בפגיעה בזכות לאוטונומיה הוא פיצוי אינדיווידואלי""""כי כי כי כי , , , , ))))583583583583��� אינ�  אינ�  אינ�  אינ� 

�שטרסברג' השופטת ט' כב. ישימי� כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגיתישימי� כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגיתישימי� כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגיתישימי� כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית �כי , ל" הנדעקהדעקהדעקהדעקהכה� הבהירה בעני

בדר% של אומדנה המבוססת על הערכה של "אוטונומיה של הפרט תעשה הערכת הנזק בגי� פגיעה ב

�וכי יש לפסוק פיצוי בגי� ראש נזק זה ג� , "ועל התרשמותו של בית המשפט, מכלול נסיבות העני

המתייחס לפסק דינו , פז� קר�. ל של צ"במאמרו הנ). 57' ועמ, 33, 31' עמ(בהעדר ראיות על נזק ממשי 

 �נזק בשל הפגיעה באוטונומיה משות� לכל : "206' נאמר בעמ, בתיק זהשל בית המשפט העליו

הצרכני� שצרכו את החלב בהיעדר ידיעה אודות הוספת החלב ואינו מצרי% הוכחת רגישות 

�נאמר בהתייחס , ביטו�' ל של י"במאמרה הנ". סובייקטיבית מיוחדת לגבי חוסר הרצו� לצרו% סיליקו

פט נטש את שיח הנזק התוצאתי הקלאסי ומיק� את יסוד הפגיעה בית המש: "כי, ל"להלכת דעקה הנ

�ולפיה , המבוססת היטב במשפט המקובל, תו% שהוא משתמש בחזקת הנחת הנזק, כמרכזי בדיו

שכ� קיומו של הנזק והיקפו עולי� מעצ� הפרת , במקרי� רבי� אי� צור% בראיה על הנזק הכללי והיקפו'

ג� ללא , ו פוסק בית המשפט פיצוי בגי� נזק כללי על דר% האומדנהבמקרי� אל". 'החובה על ידי המזיק

 מדינת' נ כרמלי 84558/ א"עכ% נפסק ג� לגבי נזק הנגר� מעוולה של כליאת שווא ב(הוכחת נזק 

 א"עהנגר� לאשה שגורשה על ידי בעלה בעל כורחה בלגבי נזק ; 772, 757) 3(מא ד"פ, ישראל

.  אלמונית נ2/02191) א"ת. (א.תולגבי סחר בנשי� ב; ]בנבו פורס�[, מסארווה'  מסארווה נ921730/

�לבהר' השופטת ר' כב, פורס� במאגר נבו, ק איגור'ז �המחוקק עצמו קבע בשורה של ). 8.3.06שרו

 ההטרד למניעת חוק ל6סעי� (ממוני בלא הוכחת נזק �חוקי� כי נית� לפסוק פיצוי בגי� נזק ממוני או לא

 הפליה איסור חוקל) ב(5סעי� , 1965�ה"תשכ, הרע לשו� איסור חוק ל7סעי� , 1998�ח"התשנ, מינית

 חוק ל10וסעי� , 2000�א"התשס, מות בידור ולמקומות ציבוריי�בשירותי� ובכניסה למקו, במוצרי�

�1988� ח"התשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויו .( 

  

וזו הדר% היחידה בה , ממוני לקבוצה באמצעות סקר צרכני��במקרה דנא הוכחה גרימת הנזק הלא....127127127127

כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי� בקבוצה כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי� בקבוצה כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי� בקבוצה כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי� בקבוצה . ת� היה להוכיחוני

בלא הוכחת נזק באופ� בלא הוכחת נזק באופ� בלא הוכחת נזק באופ� בלא הוכחת נזק באופ� , , , , ברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זהברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זהברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זהברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זה, , , , התובעתהתובעתהתובעתהתובעת

: הערכת הפיצויי� בנזקי גו�"ברק במאמרו ' הנשיא א'  אי� זה המקרה אליו התייחס כב....אינדיבידואליאינדיבידואליאינדיבידואליאינדיבידואלי

הפיצוי . אי� מקו� לגישה התעריפית: "באומרו כי, 267, 243' עיוני משפט ט, "די� הנזיקי� הרצוי והמצוי

לא נית� להתייחס לתובענה ייצוגית כאל ". על פי נזקו של כל ניזוק וניזוק, חייב להיות אינדיווידואלי

). שצוטטו לעיל, 5ל בפסקה "ביניש בפרשת רייכרט הנ' הנשיאה ד' ראה דברי כב(תובענה אישית 

 חוקשעל מנת להתגבר עליה� חוקקו ב, תובענה ייצוגית מעוררת בעיות מיוחדות בתחו� הוכחת הנזק

 לכ� דחיתי כבר בשלב המקדמי בו נדונה התובענה את טענת.  הוראות חוק מיוחדותייצוגיות תובענות

א� כי באותה עת לא ,  כי יש לחייב את הקבוצה התובעת להוכיח את נזקה באופ� אינדיבידואליתנובה

הכרעתי כמוב� בשאלה הא� נית� יהיה לפסוק לקבוצה התובעת פיצוי בהסתמ% על סקר צרכני� ותצהיר 

  ). או עוד כמה תצהירי� מדגמיי�(התובע 

  

ונוספי� הנוגעי� לפגיעות רפואיות , ה� בסיכומיהפסקי הדי� האמריקאיי� שתנובה מסתמכת עלי....128128128128

ב קיימת מחלוקת פוסקי� בשאלה הא� "יש ג� לזכור שבארה. אינ� יכולי� לסייע לה, שונות בחולי�

בתי משפט שאינ� מכירי� . Fluid Class Recoveryנית� לפסוק סעד לטובת הקבוצה מ� הסוג של 



  

 

  
  

22

 ברור בנסיבות כי אי� זה מעשי להורות על הוכחת לא יאשרו תובענה ייצוגית כאשר, בסעד מסוג זה

פסקי הדי� הישראליי� עליה� . אול� הדי� הישראלי הנוהג כיו� שונה. הנזק בדר% אינדיבידואלית

מטרתו של . ייצוגיות תובענות חוקניתנו לפני כניסתו לתוק� של ) יערי ולובינסקייערי ולובינסקייערי ולובינסקייערי ולובינסקי(מסתמכת תנובה 

, ייצוגיות תובענות חוקל) ג(20 � ו) 3)(א(20הקבוע אצלנו בסעי� , מנגנו� הפיצוי הכולל לטובת הקבוצה

 הסכו� המדוייק המגיעהיא למנוע מצב שבו מטרות התובענה הייצוגית תסוכלנה באי� דר% להוכיח את 

, , , , מטרת מנגנו� זה היא לאפשר פיצוי מקורב ככל האפשר בגי� הנזק שנגר�מטרת מנגנו� זה היא לאפשר פיצוי מקורב ככל האפשר בגי� הנזק שנגר�מטרת מנגנו� זה היא לאפשר פיצוי מקורב ככל האפשר בגי� הנזק שנגר�מטרת מנגנו� זה היא לאפשר פיצוי מקורב ככל האפשר בגי� הנזק שנגר�. לכל אחד מחברי הקבוצה

השופט השופט השופט השופט ' ' ' ' כ% הבהיר כבכ% הבהיר כבכ% הבהיר כבכ% הבהיר כב. . . . ויהיו ג� כאלה שיפוצו על א� שלא ניזוקוויהיו ג� כאלה שיפוצו על א� שלא ניזוקוויהיו ג� כאלה שיפוצו על א� שלא ניזוקוויהיו ג� כאלה שיפוצו על א� שלא ניזוקו, , , , בידיעה שלא כל חברי הקבוצה יפוצובידיעה שלא כל חברי הקבוצה יפוצובידיעה שלא כל חברי הקבוצה יפוצובידיעה שלא כל חברי הקבוצה יפוצו

�עלעלעלעל, , , ,  לקבוצה לקבוצה לקבוצה לקבוצהכי בשיטת החישוב הכוללכי בשיטת החישוב הכוללכי בשיטת החישוב הכוללכי בשיטת החישוב הכולל, , , , ))))61616161פסקה פסקה פסקה פסקה ((((ל ל ל ל """"עדיאל בעני� רייכרט הנעדיאל בעני� רייכרט הנעדיאל בעני� רייכרט הנעדיאל בעני� רייכרט הנ' ' ' ' יייי���) ) ) ) 3333)()()()(אאאא((((20202020פי סעי� פי סעי� פי סעי� פי סעי� 

בלא לבחו� לצור% זה את הנזק המדויק שמגר� בלא לבחו� לצור% זה את הנזק המדויק שמגר� בלא לבחו� לצור% זה את הנזק המדויק שמגר� בלא לבחו� לצור% זה את הנזק המדויק שמגר� , , , , הנזק נקבע באופ� כולל עבור הקבוצה כולההנזק נקבע באופ� כולל עבור הקבוצה כולההנזק נקבע באופ� כולל עבור הקבוצה כולההנזק נקבע באופ� כולל עבור הקבוצה כולה"""", , , , לחוקלחוקלחוקלחוק

נית� לנסות ולקבוע בצורה אחידה את נזקו  א%  א%  א%  א% ).62וראה ג� דבריו בפסקה (    """"לכל אחד מיחידי הקבוצהלכל אחד מיחידי הקבוצהלכל אחד מיחידי הקבוצהלכל אחד מיחידי הקבוצה

לצור% קביעת , טובה יותר לעשות זאתכאשר אי� דר% , האישי של כל חבר בקבוצה על דר% ההערכה

           . שיעור הפיצוי הכולל לקבוצה

  

וא� לטובת הציבור , מאפשר כיו� פסיקת פיצוי לטובת קבוצה שזהות חבריה אינה ידועה) ג(20סעי� 

קובע במפורש שאי� בדרישה להוכחת נזק כדי למנוע מת� פיצוי בגי� נזק שאינו קובע במפורש שאי� בדרישה להוכחת נזק כדי למנוע מת� פיצוי בגי� נזק שאינו קובע במפורש שאי� בדרישה להוכחת נזק כדי למנוע מת� פיצוי בגי� נזק שאינו קובע במפורש שאי� בדרישה להוכחת נזק כדי למנוע מת� פיצוי בגי� נזק שאינו ) ) ) ) הההה((((20202020עי� עי� עי� עי� ס. בכללותו

לנוכח לנוכח לנוכח לנוכח . . . . החוק צפה הגשת תובענות ייצוגיות בגי� נזקי� מהסוג הנטע� בתובענה זוהחוק צפה הגשת תובענות ייצוגיות בגי� נזקי� מהסוג הנטע� בתובענה זוהחוק צפה הגשת תובענות ייצוגיות בגי� נזקי� מהסוג הנטע� בתובענה זוהחוק צפה הגשת תובענות ייצוגיות בגי� נזקי� מהסוג הנטע� בתובענה זוומכא� שומכא� שומכא� שומכא� ש, , , , ממוניממוניממוניממוני

אי� עוד מקו� לטענה הגורפת לפיה לא נית� לפסוק בתובענה ייצוגית פיצוי אחיד בגי� אי� עוד מקו� לטענה הגורפת לפיה לא נית� לפסוק בתובענה ייצוגית פיצוי אחיד בגי� אי� עוד מקו� לטענה הגורפת לפיה לא נית� לפסוק בתובענה ייצוגית פיצוי אחיד בגי� אי� עוד מקו� לטענה הגורפת לפיה לא נית� לפסוק בתובענה ייצוגית פיצוי אחיד בגי� , , , , הוראות חוק אלוהוראות חוק אלוהוראות חוק אלוהוראות חוק אלו

�נזק לאנזק לאנזק לאנזק לא���טענה זו מרוקנת מתוכ� את . בהעדר אפשרות להוכיח את הנזק באופ� אינידיבידואליבהעדר אפשרות להוכיח את הנזק באופ� אינידיבידואליבהעדר אפשרות להוכיח את הנזק באופ� אינידיבידואליבהעדר אפשרות להוכיח את הנזק באופ� אינידיבידואלי, , , , ממוניממוניממוניממוני

טענות תנובה בעניי� זה נוגעות לשלב אישור התובענה , יתר על כ�. לחוק) ה(20 �ו) ג(20י סעיפ

�שאישר את הגשת התובענה בהתא� לראשי הנזק הלא, וה� נדחו על ידי בית המשפט העליו�, הייצוגית

 הניח, תו% שהוא מציי� כי יהיה קושי לאתר את חברי הקבוצה, בעשותו כ�. ממוניי� המפורטי� לעיל

� א� תוכח התביעה ויוכח נזק �בית המשפט העליו� כי לא יהיה מנוס מלפסוק פיצוי לטובת הקבוצה  

חותרת למעשה תחת ההחלטה לאשר , טענה כנגד פרקטיקה זו. בהתבסס על הערכת נזק כוללת ואחידה

  .את התובענה הייצוגית

 

 .העובדות המפורטות בבקשה מדברות בעד עצמ� .104

 

 :ש הנכבד לפסוק כדלקמ�"ש ביהממתבק, מכל האמור לעיל .105

  

א  במישרי� וא  באמצעות פיצוי , ח לחברי הקבוצה" ש48,000,000תשלו  ס. של ורות על לה  )א(

  .לטובת הציבור

  

 . למע� חברי הקבוצהווהסיכו� אותו נטל על עצמ,  בגי� הטרחהלפסוק פיצוי מיוחד למבקש  )ב(

  

 באחוזי  משווי הפיצוי הכולל להורות על תשלו  שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי  וזאת  )ג(

  .מ כדי�"והכול בתוספת מע, שייפסק לטובת חברי הקבוצה
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