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 ההמשיב  
 

 ה כתובענה ייצוגיתנבעור תושיבקשה לא
 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן

 מכח, כתובענה ייצוגית) "התובענה" –להלן ( לבקשה זאת 'נספח אכהמצורפת לאשר את התובענה  .1

 .")תובענות ייצוגיות חוק" –להלן ( 2006 – ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

 : ")הקבוצה"או " הקבוצה המיוצגת" –להלן ( להגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה כדלקמן .2

שובשה בשל החדרת סולר אל תוך או /שלהם זוהמה והמים  מערכתצפת אשר עיר צרכני המים בכל "

 ".13.12.2010ביום מערכת המים של העיר 

בנזקים שנגרמו להם , ן כל תובע הנמנה על הקבוצה המיוצגתמבקש וכלפצות את ה למשיבהלהורות  .3

  .של העיר צפת) כהגדרתו להלן(המים  זיהוםבגין אירוע 

, או לטובת הציבור, כולה או חלקה, להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה המיוצגת, לחלופין

 .כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין

וכן ליתן הוראות , בית המשפט הנכבד עבדרך שיקבפורסמו להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה י .4

 .שא בהוצאות הפרסוםת הולקבוע כי המשיב, נוספות כפי שימצא לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור

לקבוע את שכר טרחתם של עורכי הדין המייצגים את התובע בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת  .5

 . עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה ,מ כדין"מהסכום שיפסק בתוספת מע 15% -מ

לאחר ניכוי , או שווי הסעד שיפסק/לקבוע כי חלק מסוים שיקבע בית המשפט הנכבד מתוך הסכום ו .6

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

 .ה ובהוכחתהאשר טרח בהגשת התובענ, או ינתן למבקש/ישולם ו, התובעים
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 .ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון .7

מ "ד בצירוף מע"ט עו"בהוצאות בקשה זו ובשכ הכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב .8

 .כדין בגינה

 .נאמר אחרתכן ההדגשות המופיעות בבקשה זו אינן במקור אלא אם  .9

 :בקשהואלה נימוקי ה

I. דבר פתח 

או מי /ו על ידי המשיבה 13.12.2010ביום  חמור ביותר שנגרם מיםזיהום הינו עניינה של התובענה  .10

או מי מהפועלים על פי הוראותיה /או מי מהכפופים למרותה ו/או מי משלוחיה ו/מעובדיה ו

ם מהזרמת אלפי ליטרי כתוצאה") המשיבה: "אשר יקראו ביחד לעיל ולהלן(או מטעמה /והנחיותיה ו

  .)שכונות כנען( עיר צפתהשכונות הצפוניות בשל  םמיהלמערכת סולר של 

מים  צרכניאלפי זוהמה באופן קשה מערכת המים בבתיהם של , מפשע סביבתי חמור זהכתוצאה  .11

ונאסר עליהם לעשות שימוש , תושבי העיראלפי הופסקה הזרמת המים לבתיהם של , צפת עירב

כאשר איסור חמור זה עומד בתוקפו עד , שול למשך מספר ימיםרחצה ובי, לשתיה בין היתר, במים

 .הגשת בקשה זומועד ל

נזקים כבדים ) ועדיין נגרמים(החמור נגרמו הסביבתי המים  זיהוםבעקבות , כפי שיובהר להלן .12

 . ועל המשיבה לפצותם בגינם, ובכללם למבקש, צפתהעיר לאלפים מתושבי 

II. הצדדים 

 . שבשכונת כנען בעיר 149ברחוב יוספטל  המתגורר, נו תושב צפתיהמבקש ה .13

  . 'נספח בב "מצהמבקש  צילום תעודת זהות של העתק 

לה בהוב, אשר עוסקת, הינה חברה מוגבלת במניות שהתאגדה בישראל, מ"כימוטל בע, המשיבה .14

 .לרבות סולר, יבשתית של כימיקלים ומוצרי נפט

  .'גנספח ב "העתק מתדפיס רשם החברות ביחס למשיבה מצ

III. הבסיס העובדתי 

על מנת לרחוץ  צפתבעיר שבביתו  המיםפתח המבקש את ברז  ,בשעות הצהריים, 13.12.2010ביום  .15

בביתו  במערכת המיםונדהם לגלות כי במקום מים הראויים לשימוש על ידי בני אנוש זרמו , את פניו

 . סולרבמזוהמים מים 

ל אלפי ליטרים של סולר למערכת חדרתם שהמתוצאה כ ,13.12.2010ביום  םנגרזה  חמורמים זיהום  .16

סולר מיכלית  הובילה ,)המשיבה(זאת  .המשיבהעל ידי  ,העיר צפתהשכונות הצפוניות של של  םמיה

להזרים את הסולר למערכת הסולר של מרכז אך במקום  ,עיר צפתשכונת כנען במרכז הקליטה בל

  . העיר צפת שלהמים  מערכתסולר לתוך  ים שלליטראלפי  מההזרי, הקליטה
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תושבי הנמנים על , המבקש ושל חברי הקבוצהמערכת המים של ומיידי באופן חמור  בכך זוהמה .17

ב "כ' רח, מעלה כנען, ד"קריית חב', רחוב ל, כונת כנעןשובכללן , העיר צפתהשכונות הצפוניות של 

 .")זיהום המים אירוע" –לעיל ולהלן ( גבעת שושנה, השבעה, ר"זלמן שז, יוספטל

 -ו" חדשות ynet"כפי שהתפרסמו באתרים המקוונים  זיהום המיםאירוע עתק מפרסומים אודות ה

"nrg " דנספח ב "מצוכתבות נוספות " הארץ"ועיתון' .   

ואלו , מבקש ולחברי הקבוצהאספקת המים ל 13.12.2010ביום זיהום המים הופסקה אירוע בשל  .18

אספקת המים חודשה . ולסניטיריה, להדחת כלים ,לכביסה, לבישול, לרחצה, נותרו ללא מים לשתיה

המבקש ועל חברי על בתכלית האיסור נאסר תוך ש, לצרכי בדיקות איכות בלבד ,14.12.2010ביום 

 .שירותיםאסלות בחדרי הלעשות כל שימוש במים למעט הדחת הקבוצה 

לציבור  ורהאזהרה חמפירסם משרד הבריאות ) 13.12.2010(אירוע זיהום המים עוד באותו יום  .19

 :בזו הלשוןתושבי צפת 

 חדירת סולר למערכת מי שתייה בעיר צפת"

ליטר סולר למערכת מי השתייה  2000מיכלית סולר החדירה בטעות כמות של 
 .במרכז הקליטה כנען

המים זרמו כנראה במעלה הצינור לכיוון תחנת המשטרה ובית המשפט והמים המז
 .ובהמשך זרמו במורד לכיוון שכונת כנען

בהתאם למידע זה משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא להשתמש במים 
 חת בשכונת כנען כולל תחנת המשטרה מרכז קליטה כנעןלשתייה בישול ומקל

 ".כיבוי אש ובית המשפט

כפי שמופיעה באתר המקוון של משרד הבריאות  13.12.2010העתק ממהודעת משרד הבריאות מיום 

 .'הנספח ב "מצ

פלג הגליל החברה האזורית למים , סם תאגיד המים האזורי של צפתפיר, 09:56בשעה  14.12.10ביום  .20

 :אשר זו לשונה" הודעה חשובה לתושבי העיר צפת" ובאתר האינטרנט של ,מ"בע וביוב

ל איסור על שימוש במים בכל שכונת כנען למעט הדחת אסלות ברחובות ח"
 :הבאים

, ר"זלמן שז, ב יוספטל"כ' רח, ה כנעןמעל, ד"קריית חב', רחוב ל, כונת כנעןש
 .גבעת שושנה, השבעה

ספקת המים לשכונת כנען חודשה לצורכי בדיקות בלבד ועדיין חל איסור שימוש א
 . במים למעט הדחת אסלות

 ... רשותכם נקודות חלוקת מים באמצעות מיכלים אשר נפרסו במקומות הבאיםל

ללא הקצבה עם , מים קבועהמו כן ישנם שלוש נקודות שקיימת בהם אספקת כ
 ... יכולת למילוי מיכלים גדולים יותר

יש לציין כי אספקת המים , עושים את מירב המאמצים על מנת לטפל בתקלה ונא
בהמשך אנו . לא תחודש עד לקבלת אישור איכות תקינות המים ממשרד הבריאות
 .נפרסם הודעות עדכון נוספות כולל באמצעי התקשורת נבקשכם לעקוב

 .1400-55-00-50 שעות ביממה 24רשותכם מוקד דיווח תקלות פלג הגליל הפועל ל

 יתכם הסליחה א

 ."לג הגלילפ
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ב "מצ 14.12.2010ביום  וכפי שפורסמה באתר האינטרנט שלוהביוב  תאגיד המיםהעתק מהודעת 

 . 'ונספח 

בו , ולדות המדינהכי למיטב ידיעתו של המבקש המדובר באירוע זיהום המים הגדול ביותר בת ,יוער .21

 .איש 3,000 -ת המים של כילים למערכהוזרמו חומרים רע

 ,בסולר חברי הקבוצהשל  יהםתבביתו של המבקש ובמערכת המים בזוהמה באירוע חמור זה  .22

בשלב זה . הםומשקעים של חומר רעיל ומזוהם זה ממשיכים לזהם את מערכת המים הביתית של

לחטא , דול וכי ידרש פרק זמן ארוך ביותר על מנת לשקםכה גהזיהום של מערכת המים ברור כי 

 .ראוי לשימוש ולהחזירה למצבולטהר את מערכת המים של המבקש וחברי הקבוצה 

אשר , ו של המבקש ויתר חברי הקבוצהזיהום המים נפגעה באופן קשה וחמור שגרת חייאירוע בשל  .23

רחצה ממים , כדוגמת שתייהת אינם מסוגלים מזה מספר ימים לבצע בביתם פעולות אלמנטריו

למבקש נודע כי מספר  .ב"צחצוח שיניים וכיו ,כביסה ,הדחת כלים, בישול, זורמים ומחוממים

מתושבי העיר אף לקו בהרעלה כאשר שתו מהמים המזוהמים והובהלו לבית החולים בעיר לשם 

 .קבלת טיפול

ר חברי הקבוצה נקראו להגיע כאש, מספר תחנות חלוקה למיםבשל חומרת אירוע הוקמו בעיר צפת  .24

 .לנקודות אלו ולהצטייד במים

אשר מצוי , זיהום המים החמור נותקה הזרמת המים גם לבית המשפט השלום בצפתאירוע בשל  .25

על הפסקה זמנית של פעילות בית המשפט השלום אף הודיעה הנהלת בתי המשפט ו, באזורים שנפגעו

 .בעיר צפת

 .'זנספח ב "העתק מהודעת הנהלת בתי המשפט מצ

הופסקה אשר אספקת המים אליו ו, על ידי המשיבה מערכת המים בביתו זוהמה בסולראשר , מבקשל .26

 :נגרמו הנזקים הבאים, החמור זיהום המיםשובשה עקב ו

מערכת המים בביתו של המבקש זוהמה בסולר ומשקעים של חומר רעיל ומזוהם זה  .26.1

   .ממשיכים לזהם את מערכת המים הביתית של המבקש

, מזה מספר ימיםבביתו מים לעשות שימוש במערכת הוהוא נמנע מנאסר המבקש על  .26.2

אותם מבצעים בני אנוש וחיוניות פעולות אלמנטריות של  ןביצועבכלל זה נמנע ממנו ו

, שתייהכדוגמת , הםמערכת המים הביתית שלב 2010במדינות מתוקנות בשנת 

. ב"וכיו צחצוח שיניים, כביסה, םהדחת כלי, בישול, רחצה ממים זורמים ומחוממים

חמורה וממושכת בשגרת חייהם של המבקש ובני , בפגיעה קשה, בין היתר, המדובר

 .ועוגמת נפש חוסר ביטחון, חוסר אונים, אי נוחות, ביתו המסבה למבקש סבל

שימושים המבקש נאלץ לרכוש מים מינרליים אשר ישמשו אותו ואת בני ביתו ל .26.3

 .ניתן היה לבצעם באמצעות מערכת המים הביתיתשתוארו לעיל ואשר לא 

 .'חנספח ב "רליים על ידי המבקש מצנת עבור רכישת מים מיהעתק מחשבוני

הופסק לחלוטין זרם המים לביתו של המבקש  14.12.2010עד לשעות הבוקר של יום  .26.4

 .בביתו חדר הנוחיותכך שהמבקש אף לא יכול היה להדיח את האסלה ב
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המהולים (חודש אמנם זרם המים , 14.12.2010הבוקר של יום  כי החל משעות, יוער

יוצרת ניחוח , תוך שימוש במים אלה, אלא שהדחת האסלה, לביתו של המבקש) בסולר

 .חריף של סולר המורגש בביתו של המבקש

, עוד לפני שנודע לו על זיהום המים, המבקש רחץ את פניו ואת ידיו במים מזוהמים .26.5

 .נזק המהווה פגיעה באוטונומיה, א ידיעתוך זיהם את גופו ללכוב

זיהום מערכת המים הביתית של המבקש מהווה פגיעה קשה וחמורה באוטונומיה  .26.6

 .של המבקש

מבירורים שערך המבקש עם גורמים מקצועיים התברר כי השבת המצב לקדמותו הינה מורכבת  .27

בשיעור כזה או , מזיהום ומסובכת וכי ייתכן כי במשך חודשים רבים ימשיכו חברי הקבוצה לסבול

כאשר עד למועד הגשת בקשה זו , של מערכת המים שלהם ומריחות של סולר במים בבתיהם, אחר

 .חל איסור על שימוש במים

צורך להכביר במילים על האנדרלמוסיה והכאוס שהינם מנת חלקם של חברי הקבוצה בימים אין  .28

ואינן מסוגלים לבצע כיאות פעולות , יאשר אינם מסוגלים לנהל אורח חיים סביר ונורמל, אלו

 .אלמנטריות של בישול ורחצה בבתיהם

אשר להערכת , קבוצהלכל חברי ה, ככל הנראה, )כולם או חלקם(המדובר בנזקים אשר נגרמו  .29

בנוגע לאיזורים אשר נפגעו כתוצאה  ומשרד הבריאות תאגיד המים וביובעל פי פרסומי , המבקש

   .איש 3,000 – מונים כ, החמורזיהום המים מ

נכון הואיל ו, טרם התגבשו במלואם( כמו גם נזקיהם של יתר חברי הקבוצה)נזקי המבקש , ויודגש .30

 ,שהוחדר אליההמזהם מהסולר המים הביתית  מערכת טוהרהלמועד הגשת בקשה זו טרם 

עד למועד הגשת  .למבקש וליתר חברי הקבוצה טרם חודשה (ושהראויים לשימ)ואספקת המים 

ימים מהמועד בו זיהמה המשיבה את מערכת המים של העיר  4 -ובחלוף כ, (16/12/2010)זו  בקשה

נותרים תושבי השכונות הצפוניות של העיר צפת ללא אספקת מים והאיסור שהטיל משרד , צפת

 .טרם בוטל, הבריאות ותאגיד המים של השימוש במים

IV. עילות התביעה כנגד המשיבה 

IVחובות חקוקותהמשיבה הפרה .א 

זיהמה החדרת אלפי ליטרים של סולר למערכת המים של העיר צפת באין חולק כי , כפי שיפורט להלן .31

 . המשיבה את מערכת המים של העיר צפת

חוק : "להלן(  1959 –ט "התשי, חוק המיםהאיסור החמור בדבר זיהום מים קבוע בדין הישראלי ב .32

 ").ונשיןחוק הע: "להלן( 1977 –ז "התשל, ובחוק העונשין, ")המים

 :כדלקמן א לחוק המים20מוגדר בסעיף " זיהום מים" .33

, כימית, שינוי בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פיסיקלית"
או שינוי הגורם , רדיואקטיבית או אחרת, ריולוגיתבקט, ביולוגית, אורגולפטית

ת או עלולים לפגוע בחי או בצומח או פחו, שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור
 "ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש
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 :לחוק המים אוסר על ביצוע כל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים )א(ב20סעיף  .34

, לגרום לזיהום מים להולה המזהמת מים או עלופעל מכאדם להימנע ב ייח"
ור המים ואין נפקא מינה אם היה מק; מיד או לאחר זמן, במישרין או בעקיפין

 ".מזוהם לפני אותה פעולה ואם לאו

 :  לחוק המים אוסר על הזרמה של כל חומר לתוך מקור מים או בקרבתו )ב(ב20סעיף  .35

מוצקים או , ליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו חמרים נוזליםישא ל"
 ".וולא יניח אותם בו או בקרבת, םיגזי

, 1977 –ז "התשל, לחוק העונשין 221 יףסע. זיהום מיםאף חוק העונשין מטיל איסור חמור על  .36

 : כדלקמן קובע" זיהום מים"שכותרתו 

ועושה אותם בכך , מיכל או מאגר או מי מקום אחר, המעכיר או מזהם מי מעין"
 ".מאסר שלוש שנים -דינו , פחות מתאימים למטרה שהם משמשים לה כרגיל

שבוצע  מהווה זיהום מים, ערכת המים של העיר צפתאין חולק כי החדרת אלפי ליטרים של סולר למ .37

 .וחוק העונשין מהווה הפרה בוטה וחמורה של הוראות חוק המים ומשכך ,על ידי המשיבה

היא ואת הוראות חוק העונשין לעניין זיהום מים  המיםחוק הוראות בכך שהמשיבה הפרה את  .38

לפקודת  63הקבועה בסעיף , קההפרת חובה חקו ה שלעוולוחברי הקבוצה בכלפי המבקש  עיוולה

 :הנזיקין

הם חוק המים , כאמור, החוקים הרלבנטיים: מכוח חיקוק משיבההחובה מוטלת על ה .38.1

 .וחוק העונשין

הנוגעות לאיסור בדבר זיהום מים  החיקוקיםשהוראות , אין ולא יכול להיות ספק .38.2

 .וחברי הקבוצה נועדו לטובתו של המבקש

פעלה בניגוד גמור להוראות חוק , או מחדליה שתוארו לעיל/בפעולותיה ו, המשיבה .38.3

הכול כאמור וכמתואר , ולחברי הקבוצה והסבה בכך נזק למבקש, המים וחוק העונשין

 .לעיל בהרחבה

, הינם נזקים ממוניים ולא ממוניים בדמות חוסר ביטחון, הנזקים שנגרמו למבקש .38.4

 . מת נפש ופגיעה באוטונומיית הרצוןעוג, חוסר נוחות, חוסר אונים

 קיים קשר סיבתי עובדתי ברור בין הפעולה בניגוד לחיקוק ובין הנזק שנגרם למבקש .38.5

לא היה נגרם , שכן לו הייתה המשיבה מקיימת אחר הוראות הדין, ולחברי הקבוצה

 . הנזק הנטעןולחברי הקבוצה למבקש 

שקרות הנזק למבקש , וק על כךהרי שלא ניתן לחל, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי

בגין ) אם לא למעלה מכך" (התרחשות צפויה"בגדר , לכל הפחות, הינוולחברי הקבוצה 

 .או מחדלי המשיבה/ביצוע פעולות ו

אופי הנזק : הנזק אשר נגרם הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוון החיקוק .38.6

, כמתואר בבקשה ובתובענהוכן דרך התרחשותו , ולחברי הקבוצה אשר נגרם למבקש

אין שום ספק , משום כך. תואמים לצורה שחוק המים וחוק העונשין נתכוונו אליה
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או מטבעו של הנזק אותו /הוא מסוגו וולחברי הקבוצה שהנזק אשר נגרם למבקש 

 .נתכוונו למנוע החיקוקים המופרים

IVהמשיבה התרשלה באופן חמור.ב 

מקימים עילת תביעה כנגדה בגין , ם בהרחבה לעילכפי שמתוארי, מעשיה ומחדליה של המשיבה .39

 :לפקודת הנזיקין 35כמובנה בסעיף , עוולת רשלנות

אין כל ספק שקיימות חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית בין המשיבה  .39.1

 .וחברי הקבוצה לבין המבקש

הפרה המשיבה את חובת הזהירות שהיא , או מחדליה המתוארים לעיל/בפעולותיה ו .39.2

 .וחברי הקבוצה חבה כלפי המבקש

נזקים לא ממוניים בדמות חוסר ונגרמו נזקים ממוניים ולחברי הקבוצה למבקש  .39.3

 . עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיית הרצון, חוסר נוחות, חוסר אונים, ביטחון

את כל סוגי והכילה בו " נזק"כי הפסיקה הרחיבה את גדרי המושג , בהקשר זה יצוין

 1081/00א "ע: ראו. בין ממוני ובין שאינו ממוני, ובין שאינו פיסיבין פיסי , הנזק

 .193) 5(ד נט"פ,, מדינת ישראל' מ נ"אבנעל חברה להפצה בע

אם " (התרחשות צפויה"בגדר , לכל הפחות, הינוולחברי הקבוצה  למבקשקרות הנזק  .39.4

 קיימת זיקה, בנוסף .משיבהאו מחדליה של ה/פעולותיה ו בגין) לא למעלה מכך

ולחברי  מבקשלבין הנזק שנגרם ל המשיבשל ה המהותית וישירה בין דרך התנהלות

שבא באורח טבעי , הינם בגדר הסיבה לקרות הנזק המשיבהמעשיה של . הקבוצה

 .ובמהלכם הרגיל של הדברים

איה חובת הר( 41 -ו) חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים( 38בשים לב להוראות סעיפים  .40

האירוע הראיה שלא היתה לגבי  המשיבהעל  -לפקודת הנזיקין ) שהדבר מעיד על עצמוברשלנות כ

 . בגינהחוב עליה להתרשלות ש – חברי הקבוצהולים שנגרמו למבקש שהביא לידי הנזק החמור

IVליחידאו /לציבור ות מטרד ועוול .ג 

 :כדלקמןלפקודת הנזיקין קובע  42סעיף  .41

כשהמעשה או , או מחדל מחובה משפטיתמיטרד לציבור הוא מעשה שאינו כדין  "
או , הרכוש או הנוחות של הציבור, הבריאות, הבטיחות, המחדל מסכן את החיים

 ."שהוא מכשול לציבור להשתמש בזכות מזכויות הכלל

 :א לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן44סעיף  .42

יטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש מ"
דו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר ביפושים במקרקעין הת

אך ; במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם
 ".לא ייפרע אדם פיצויים בעד מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק
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 שגרמו לזיהום חמור למערכת, אין חולק בענייננו כי מעשיה ומחדליה של המשיבה שתוארו לעיל .43

והנוחות של בריאות המעשה שאינו כדין אשר סיכן את מהווים , המים של המבקש וחברי הקבוצה

ומשכך מהווים וחברי הקבוצה ממש לשימוש סביר במקרקעין של המבקש  לשהפרעה הציבור וכן 

 .קמה חובה למשיבה לפצות את המבקש וחברי הקבוצה םגם בגינאשר , ליחידאו /לציבור ומטרד 

V.  נאים לאישור התביעה כתובענה ייצוגיתהתהתקיימות 

Vהתובענה דנן נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטים בתוספת השניה  .א 
 (לחוק תובענות ייצוגיות( א)3סעיף ) לחוק תובענות ייצוגיות                 

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה "לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ) א(3סעיף  .44

 ". או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית

. התוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות כוללת רשימה של עניינים בהם ניתן להגיש תובענה ייצוגית .45

 :לתוספת היא הרלוונטית 3העילה הקבועה בסעיף , לענייננו

מפגע ", "גורם המפגע", ין זהלעני; גורם המפגענגד  למפגע סביבתיתביעה בקשר "
 "כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים סביבתיים –" סביבתי

, ")חוק למניעת מפגעים: "להלן( 1992-ב"תשנ, )תביעות אזרחיות(ניעת מפגעים סביבתיים למחוק  .46

מוגדר בחוק המים " זיהום מים". "מפגע סביבתי"הינו , כהגדרתו בחוק המים, קובע כי זיהום מים

 :כדלקמן

, כימית, י בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פיסיקליתנושי" 
או שינוי הגורם , רדיואקטיבית או אחרת, בקטריולוגית, ביולוגית, אורגנולפטית

או פחות , ים לפגוע בחי או בצומחולעלו א, שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור
 "ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש

 .הינו מי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי" גורם המפגע"ניעת מפגעים קובע כי החוק למ .47

כהגדרתם , התובענה כנגד המשיבה הינה תביעה כנגד גורם המפגע בנוגע למפגע סביבתי, הנה כי כן .48

 .  ולכן ניתן להגישה כתובענה ייצוגית, בחוק למניעת מפגעים

צב החקיקתי שהיה קיים לפני חקיקת חוק תובענות יוער כי חוק תובענות ייצוגיות הרחיב את המ .49

סביבתי רק מכוח החוק למניעת  מפגעשכן בעבר ניתן היה להגיש תובענה ייצוגית בגין , ייצוגיות

 . אשר הגביל את הסעדים אותם רשאי היה לבקש תובע ייצוגי מפגעים סביבתיים

גם , ייצוגיות בקשר למפגע סביבתיניתן להגיש תובענה , ת חוק תובענות ייצוגיותיקלאחר חק, כיום

ובהתאם לכך לתבוע סעד של פיצוי , ובכללם פקודת הנזיקין, בגין הפרת חובות אחרות מכוח הדין

 .בגין נזק מכוח אותם דינים

V(לחוק תובענות ייצוגיות( 1()א)4סעיף ) עילת תביעה אישיתלמבקש  .ב 

  .מערכת המים זוהמה בוהעיר של  אזורבאשר מתגורר המבקש הינו תושב צפת  .50

ואספקת , זוהמה בסולר על ידי המשיבהשל המבקש מערכת המים בביתו  ,לעיל 26 כמפורט בסעיף .51

 . הופסקה ושובשה עקב זיהום המים החמור ההמים אלי
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זיהום המים שהינו תוצאה ישירה של מעשיה ומחדליה של המשיבה אירוע , חבה לעילכפי שפורט בהר .52

 .אשר על המשיבה לפצותו בגינם, מוניים והן בלתי ממונייםהן מ, כבדים למבקש  נזקים הסב

  .ח"ש 5,000 –ב , ולצרכי אגרה בלבד, המבקש מעריך את נזקיו בשלב זה .53

Vהתביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל .ג 
 ( לחוק תובענות ייצוגיות( 1()א)4 -ו( א)4סעיפים )חברי הקבוצה               

ל עובדה בין חברי קבוצת התובעים בשאלות משותפות של משפט ושלצורך בכל הנוגע  סיקהעמדת הפ .54

: ראו למשל( שדי בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי זה ,נהיה

 .)612' בעמ, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "ע

לכל חברי , ות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינן משותפותהשאל, בענייננו .55

 :הקבוצה

הוא תוצאה של הפרת חובות חקוקות של החמור זיהום המים אירוע השאלה האם  .55.1

 .המשיבה

 .החמור הוא תוצאה של התרשלות של המשיבהזיהום המים אירוע השאלה האם  .55.2

ליחיד או /לציבור וולה של מטרד השאלה האם אירוע זיהום המים החמור מהווה עו .55.3

 .  שביצעה המשיבה

כלל חברי לבין  הות לתביעה חלות ביחסים שבין המשיברלבנטיהוראות הדין ה .55.4

משותפת לכלל חברי שאלה הינה  ,עיוולה המשיבהאם ההשאלה  ,ומשכך, הקבוצה

 .הקבוצה

אשר נגרם כתוצאה , החמור אירוע זיהום המיםמכל אחד מיחידי הקבוצה נפגע  .55.5

 .אם לא זהות, בנסיבות דומות ,ההמשיב מעוולות

, הן ברמה הפרטית והן ברמה הציבורית, לכלל חברי הקבוצה יש אינטרס משותף .55.6

 . לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעוולות המשיבה

Vסעיף )אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה  קיימת .ד 
 (ות ייצוגיותלחוק תובענ( 1()א)4               

המשיבה ובדבר שבדין על ידי חובות הפרת בדבר , החמורזיהום המים אירוע טענות המבקש בדבר  .56

, ועל טענות משפטיות מבוססות, ות על ראיות מוצקותמבוסס ,)בלשון המעטה(התנהלותה הקלוקלת 

 :ובכלל זה

 .פרסומים בתקשורת .56.1

 .הודעת משרד הבריאות .56.2

 .ומנהל בתי המשפטוב האזורי רסמו תאגיד המים והבישפ הודעות .56.3

 . וגע לנזקים הממוניים שנגרמו למבקשנראיות ב .56.4
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 .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, אם לא למעלה מכך, ברור כי קיימת אפשרות סבירה ,לפיכך .57

Vהדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  היאתובענה ייצוגית  .ה 
 (חוק תובענות ייצוגיותל( 2()א)4סעיף )בנסיבות העניין                

 :המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגיתכי הדרך העדיפה לבירור , אין ספק .58

  .אלפי אנשיםמונה ה, גדולה מאוד הינה קבוצה, חברי הקבוצה המיוצגת .58.1

בעיקר מן הטעם , אישיות רגילות ו תובענותוגשילא , באם לא תוגש התובענה כייצוגית .58.2

נזק קטן יחסית באופן אשר אינו יוצר תמריץ  מהתובעים הינו שנזקו של כל אחד

 . להגשת תובענות אישיות

אוכלוסייה חלשה המתקשים לממש חלק גדול מחברי הקבוצה המיוצגת הינם , בנוסף

 .את זכותם לגשת לערכאות

כך שבתי , בהליך אחדיוכרעו  ההעילות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד המשיב .58.3

כמספר חברי הקבוצה שיגישו , ון באותם עניינים מספר פעמיםהמשפט לא יידרשו לד

 .התביעות נפרדות כנגד המשיב

אשר , הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרור מצב של ריבוי התדיינות באותם עניינים-אי .58.4

, יגרור עומס מיותר על מערכת המשפט, יסב עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה

 .קות שונות ואף סותרותויביא לפסי, העמוסה בלאו הכי

אחת ממטרות ההליך הייצוגי הנה אכיפת , לחוק תובענות ייצוגיות 1פי סעיף -על .58.5

. אינה יכולה להם" האזרח הקטן"שלטון החוק על מוסדות וגופים אשר ידו של 

המקרה דנן הנו מקרה קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה 

 .הייצוגית

Vח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל קיים יסוד סביר להני.ו 
 קיים יסוד סביר ו( לחוק תובענות ייצוגיות( 3()א)4סעיף )בדרך הולמת               
 סעיף )צג וינוהל בתום לב ולהניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה יי              
 (לחוק תובענות ייצוגיות( 4()א)4              

ידי -כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדרך הולמת על, ואף למעלה מכך, סבירקיים יסוד  .59

 :באי כוחוהמבקש ו

מזמנו ומכספו על מנת לייצג את עניינם של , המבקש נכון ומסוגל להשקיע ממרצו .59.1

להם המשאבים הדרושים לצורך עמידה על שחסרים שייתכן , אחרים כמותו

 .זכויותיהם

ואין כל ניגוד עניינים בין האינטרסים של , יא הצלחת המבקשהצלחת הקבוצה ה .59.2

 .המבקש ובין האינטרסים של שאר חברי הקבוצה

מסכת מסודרת של העמיד בפני בית המשפט הנכבד , כוחו יבאבאמצעות , המבקש .59.3

 ."דבר דבור על אופניו" –עובדות וטיעונים 
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 .ניסיון בניהול של הליכים ייצוגיים לבאי כוחו של המבקש .59.4

 :כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב, ואף למעלה מכך, קיים יסוד סביר להניח .60

יא תועלת של ממש לכל בוקבלתה ת, תות ורציניואמיתי ותהתובענה מבוססת על עיל .60.1

שאינה , אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשהתובענה  .חברי הקבוצה

 .י הקבוצהמתיישבת עם האינטרסים של כלל חבר

על הנזקים שנגרמו להם פיצוי הניזוקים להתובענה והבקשה מבוססות על שאיפה כנה  .60.2

 .זיהום המיםבעקבות אירוע 

 .ברצינות התובענה ובכנות סיכוייה להתקבל בתום לבהמבקש מאמין  .60.3

 הואיל והיא מבוססת על עובדות מוצקות, סיכויי הצלחתה של התובענה גבוהים ביותר .60.4

ונראה כי גם בכך יש בכדי לבסס את תום ליבו של , ות מבוססותועל טענות משפטי

 .המבקש

VI. הסעדים המבוקשים 

מבקש וכן כל תובע פצות את הל למשיבהלהורות לאור האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד  .61

, כאמור. החמורזיהום המים  אירועבגין הנזקים שנגרמו להם עקב , הנמנה על הקבוצה המיוצגת

 .ח"ש 5,000וצה המיוצגת בסך של בהנזק שנגרם לכל תובע הנמנה על הקמוערך , בשלב זה

, או לטובת הציבור, כולה או חלקה, להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה המיוצגת, לחלופין

 .כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין

ן הוראות וכן לית, בדרך שיקבע בית המשפט הנכבדלהורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו  .62

 .שא בהוצאות הפרסוםת הולקבוע כי המשיב, נוספות כפי שימצא לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור

 מבקשאת שכר טרחתם של עורכי הדין המייצגים את ה עוד מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע .63

עבור טיפול , מ כדין"מהסכום שיפסק בתוספת מע 15% -בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת מ

 . ענה בערכאה הראשונהבתוב

כי חלק מסוים שיקבע בית המשפט הנכבד מתוך הסכום  ,לקבועמתבקש בית המשפט הנכבד  ,כמו כן .64

משווי  5%-בשיעור שלא יפחת מ, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, או שווי הסעד שיפסק/ו

טרח בהגשת התובענה אשר , נתן למבקשיאו י/ישולם ו, הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל התובעים

 .ובהוכחתה

 .ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון .65

מ "ד בצירוף מע"ט עו"בהוצאות בקשה זו ובשכ הכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב .66

 .כדין בגינה

VII. סיכום 

ר את התובענה כתובענה היעתר לבקשה ולאשלאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד ל .67

 .בשכר טרחת עורך דיןיו של המבקש ובהוצאות משיבהלחייב את הו, ייצוגית
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  .המבקש זו נתמכת בתצהירו של בקשה .68

 
 
  _______________     _________________    _________________ 

 ד"עו, נתי פולינגר              ד"עו, יב סטיסינ         ד"עו, מושקוביץ ימושל                                          

 המבקש אי כוחב                                                                             

 

 


