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 החלטה

 

  1 

 2הוגש על החלטת שערעור , ב")פסק הדי (להל�: " נית� על ידי פסק די�, בתיק זה 1.3.17ביו�   .1

 3בעניי� צו ), 542/11(במסגרת ת"פ  191/17לענייני� מקומיי� בחיפה, שניתנה בתיק ב"ש ת המשפט בי

 4וק בעסק, שהוא על הפסקת עיסאשר הורה , �1968לחוק רישוי עסקי�, תשכ"ח 17לפי סעי* שנית� 

 5  "). המכל(להל�: " מסו* האמוניה הארצי 

  6 

 7 הפסקת על להורות קמא ת משפטבי להחלטת בהתייחסבפסק הדי� דחיתי את הערעור   

 8 להיות המכל על במועד זה,, כאשר 1.4.17וקבעתי כי ביצוע הצו לריקו� המכל יעוכב עד  בעסק העיסוק

 9 נוספת אמוניה אניית הבאתוכ� אסרתי על , המכל מילויבנוס*, אסרתי על . מאמוניה, לחלוטי�, ריק

 10  . "אחרת המורה החלטה למת� עד או העיקרי ההלי� לסיו� עד תק* זהוקבעתי כי "תוק* צו 

  11 

 12הגישה המערערת לבית משפט זה "בקשה לשינוי הצו שנית� בקשר ע� ריקו�  6.3.17 ביו�  .2

 13לא נית� באמצעי� שבידיה כיו�, לרוק� את המכל עד תו�, אלא רק , כי הודיעהמסו* האמוניה" ובה 

 14לשנות את הצו כ� שהוא יורה כי ביקשה בתחתית המכל ולכ�,  הטו�, אשר נשאר 600של עד כמות 

 15טו�. לחילופי�, ביקשה  600תיוותר במכל כמות של ו עד לגובה היניקה המינימלי ריקו� המכל יבוצע

 16המערערת, כי תינת� לה ארכה לביצוע ריקו� המכל עד תומו, על מנת שנית� לרוק� אותו באופ� 

 17  בטיחותי. 

  18 

 19טו�  360בהמש� התברר כי נתו� זה רחוק מלהיות מדויק וכי כיו� נותרה במכל כמות של   

 20, אשר נכח בכל מר עמיחי זיידר, סמנכ"ל תפעול במערערתפי היו� מרק בלבד. הסבר לכ� שמעתי 

 21    הדיוני� שנערכו בפניי.
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  1 

 2, ולאחר שסברתי כי אי� 26.3.17שהתקיי� בפניי בבקשה הנ"ל, ביו�  ,בסופו של דיו� קצר  .3

 3דבר הכנת תכנית ריקו�, אשר ב בפניי די נתוני� על מנת שאוכל להחליט בבקשה, ניתנו על ידי הוראות

 4אשר הובאו בחוות  המכל, ריקו�לג� להצעות , תו� התייחסות תיבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה

 5  . 6.4.17דעת שהוגשה מטע� פרופ' קינ� וקבעתי דיו� משלי� ליו� 

  6 

 7המערערת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו� (רע"פ לאחר הדברי� האלה, הגישה 

 8, נת� בית המשפט העליו� הוראות בדבר המש� 4.4.17החלטת בית המשפט העליו� מיו� בו )2841/17

 9  ב) להחלטה: 6הדיו� בפניו והוסי* וקבע, בסעי* 

  10 

 11הדיו� שהועד להתקיי� בפני בית המשפט המחוזי בחיפה   ב). 6"

 12, לבחינת הדר� הנדרשת לריקו� מוחלט 6.4.17הנכבד, בתארי� 

 13טו� אמוניה)  360  (כ  של מכל האמוניה מרמתו הנוכחית

 14יתקיי� כסדרו והצדדי� ידווחו לגבי מה שעלה בו בהודעות 

 15  ". 9.4.17שימסרו בתארי� 

 16 

 17חו נציגי ובו נכ היו�תקיי� הדיו� שההחלטה זו ניתנת על ידי לאחר לפיכ�, קיימתי את הדיו� �  .4

 18פרופ' אהוד מר עמיחי זיידר, סמנכ"ל תפעול במערערת; . בנוס* נכחו, 4 �ו 1,2המערערת, המשיבות 

 19חיפה במשרד להגנת הסביבה; יועמ"ש מחוז חיפה במשרד להגנת קינ�; מר שלמה כ0 , מנהל מחוז 

 20הסביבה; עו"ד גב' רומי אב� דנ� ראש אג* חומרי� מסוכני� במשרד להגנת הסביבה ומר יוסי רבי, 

 21  גנת הסביבה.ראש תחו� ניהול והערכת סיכוני� במשרד לה

  

לקראת הדיו� הגישה עיריית חיפה הודעה, אליה צור* פרוטוקול הדיו� שהתקיי� בבית 

חוות דעת מטע� פרופ' קינ� שנתמכה  יו;, לרבות ההחלטה שניתנה לאחר4.4.17המשפט העליו� ביו� 

   .בהצהרות מומחי� נוספי� ופרוטוקול שיחה ששודרה ברדיו בהשתתפות פרופ' קינ� ומר זיידר

  

(להל�:  "הודעה על הגשת התייחסות המשרד להגנת הסביבההגיש "היוע0 המשפטי לממשלה 

"), אליה צורפה תכנית לריקו� המכל מטע� המערערת, התייחסות המומחה מטע� המשרד, המשרד"

מר ד� קוג'יקארו; התייחסות המשרד לתכנית הריקו� שהגישה המערערת וכ� התייחסות המשרד 

  כל שהועלו על ידי פרופ' קינ� בחוות דעתו. לאפשרויות ריקו� המ

  22 

 23התברר שהמערערת הגישה למשרד  בפניי היו�, מהמסמכי� שהוגשו וכ� מהדיו� שהתקיי�  .5

 24להגנת הסביבה תכנית ריקו� כללית, הממליצה על ריקו� המכל בדר� של אידוי האמוניה באמצעות 
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 1יה באמצעות משאבה טבולה אשר אמוניה חמה וכי המערערת בוחנת ג� אפשרות לרוק� את האמונ

 2  תוכנס מאחד הפתחי� הנמצאי� בגג המכל. 

  3 

 4על פי תכנית הריקו� שהוגשה על ידי המערערת, החלופה של אידוי אמורה להימש� כחצי שנה, 

 5. והשלבי� הראשוני�, שה� היערכות, תכנו� הנדסי, רכש, בנייה והקמה, אמורי� להימש� כחודשיי�

 6הריקו� עצמו אמור להימש�, ככל ו ג� תכנית עבודה מפורטת בטר� ביצוע הריקו�, תידרש

 7אינו כולל את  כי הואכי לוח זמני� זה אינו סופי ו הובהר,יו�.  35�70שמשתמשי� בשלושה מדחסי�, 

 8פרק הזמ� שיידרש למשרד להגנת הסביבה לבדוק את התכניות ולהיער� לביצוע, ג� תו� עירוב גורמי� 

 9  נוספי� במשק, על מנת להבטיח את בטיחות הריקו�. 

  10 

 11בקשר לחלופה של ריקו� באמצעות משאבה טבולה, נכתב בנספח ב' להודעה בדבר התייחסות 

 12זו, אול� טר� אותרה משאבה כזו, המתאימה לפתח הקיי�.  המשרד, כי המערערת בוחנת אפשרות

 13  יו�.  40 �עוד נכתב, כי א� הלי� זה יתאפשר, יקוצר לוח הזמני� בכ 

  14 

 15בהיערכות  �כ� על פי דברי מר זיידר  �התברר, כי חיפה כימיקלי� החלה, למעשה היו� בדיו�   .6

 16(בניגוד לאמור  בדבריו ,י�לביצוע החלופה של ריקו� באמצעות משאבה טבולה. מר זיידר צי

 17אי� מדובר ב"מוצר . אותרה משאבה כזו וא* הוזמנה מהיצר�בהתייחסות המשרד להגנת הסביבה), כי 

 18להבאתה לאר0, כולל שחרורה מהמכס והבאתה . ייצור המשאבה אור� כעשרה ימי� ולכ� מד*"

 19במכל על והכנה ות בנייה מר זיידר הוסי* וציי�, שיהיה צור� בפעוללמפעל, נדרשי� עוד עשרה ימי�. 

 20מנת לאפשר שימוש במשאבה. לדבריו, התכנו� יאר� כחודש וחצי, כאשר, במקביל, המערערת 

 21טו� ביו� ויאר� כחודשיי� או  5הריקו� ייעשה בקצב של כ . מתקדמת ברכש ובייבוא של המשאבה

 22  קצת יותר. 

  23 

 24משאבה טבולה מעול� לא ריקו� באמצעות כי  ,שמעתי ג� דברי� מפי פרופ' קינ�, אשר טע�  .7

 25נעשה ועמד על האפשרויות שהוא הציע. מר יוסי רבי, מהמשרד להגנת הסביבה ציי�, כפי שג� כתוב 

 26במסמכי� שצורפו להודעת המשרד, כי האפשרויות שהועלו על ידי פרופ' קינ� אינ� מקובלות על 

 27  המומחה מטע� המשרד, מר ד� קוג'יקארו. 

  28 

 29מסוכני� במשרד להגנת הסביבה, ציינה את החשיבות  הגב' אב� דנ�, ראש אג* חומרי�

 30שבבדיקה מדוקדקת וזהירה של החלופות השונות והסבירה שהמשרד מתייע0 ג� ע� מומחי� בחו"ל 

 31וכי ההלי� אור� זמ�. לדבריה, כל חלופה שתצמצ� את לוחות הזמני� ולא יהיה בה סיכו�, תאושר על 

 32משאבה טבולה מתאימה, המשרד יאמ0 חלופה זו,  לאחר שהמערערת מצאהי המשרד והוסיפה, כי יד
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 1לדבריה, לש� תכנו� ורכש, בכפו* לתכנית מתאימה, היערכות של המפעל ושל גופי החרו� המתאימי�. 

 2  יש צור� בחודשיי�. 

  3 

 4באי כוח העירייה הביאו בפניי לא אפרט את כל טענות הצדדי� ואסתפק בכ� שאציי�, כי   .8

 5טענות שונות בנוגע לאופ� התנהלות המערערת, המשרד להגנת הסביבה והמדינה, לרבות טענה בדבר 

 6אי המצאת תכניות המכל ומסמכי� נוספי�, אשר יאפשרו לה� לבדוק את טענותיה� של המערערת 

 7לבקשה זו הצטר* ב"כ  ושל המשרד וביקשו, שוב, כי אורה למערערת להעביר ליד� מסמכי� אלה.

 8, העדר חזקת באשר לפרוצדורה של ניהול הדיו�העלה טענות שונות, בי� היתר עמותת צלול, אשר 

 9. כ� נתבקשתי לקבוע סנקציות וערבויות, כפי שנהוג לקבוע בבקשות תקינות מינהלית במקרה זה ועוד

 10  לעיכוב ביצוע. 

  11 

 12. כ� ת הסביבה, הוא שנושא באחריותהמשרד להגנ �היינו  ,ב"כ המערערת טע�, כי הרגולטור

 13לא נקבע כתארי� סופי, שלאחריו לא יחודש ההיתר, וא� נקבע כ�, לא הייתה  1.3.17כי התארי� טע�, 

 14הגור� המוסמ� בעניי� תכנית לריקו� המכל הוא המשרד להגנת הסביבה לדבריו, סמכות לקבוע זאת. 

 15שהוא מבי� את החלטת בית המשפט העליו�, על כפי . לטענתו, לפרופ' קינ� אי� מומחיות בתחו�אילו ו

 16בית משפט זה לקבוע, במסגרת דיו� זה, את הדר� הנדרשת לריקו� מלא של המכל, במסגרתה יקבע 

 17בית המשפט ג� מסגרת זמני�, א� כל עוד קיי� צו עיכוב הביצוע, שהוצא על ידי בית משפט העליו�, 

 18  יחל רק מהרגע בו יוסר צו עיכוב הביצוע. אי� להתחיל במימוש תכנית הריקו� ומניי� הזמני� 

  19 

 20עו"ד לדרר, ב"כ היוע0 המשפטי לממשלה, ציי� א* הוא כי על פי החלטת בית המשפט העליו�  

 21ודר� זו יכולה לכלול  בחו� את הדר� הנכונה לריקו� המכלהדיו� שהתקיי� היו� בפניי נועד ל

 22התייחסות לפרקי זמ�, לשלבי� ולמש� הזמ�, א�, להבנתו, לא נית� לתת החלטה אופרטיבית, הנוקבת 

 23  בתארי�. 

  24 

 25תחילה, כי הגו* המקצועי, האמו� על הטיפול לאחר ששקלתי את כל אשר נטע� בפניי, אבהיר,   .9

 26דר� בה ייעשה הדבר, תו� נקיטה בכל בחומרי� מסוכני� לרבות, כמוב�, על אופ� ריקו� המכל ועל ה

 27השיטות והאמצעי� על מנת להבטיח ריקו� בטוח ומהיר ככל האפשר, הוא המשרד להגנת הסביבה וכי 

 28אי� מקו� שבימ"ש זה יכפה על המשרד שימוש בדר� שנפסלה על ידו. ככל שנית� לעשות זאת, א� 

 29 סמכותדיו�. לטעמי, אי� בידי זו של ת נית� (ואינני מביעה בכ� כל דעה), לא נית� לעשות זאת במסגר

 30 י�מאפשר �מסגרת הדיו� אינטיב הדיו� וממילא, ו "לבחור" באחת מהאפשרויות שהציע פרופ' קינ�

 31  רויות ומת� החלטה מושכלת. בחינה הולמת של האפש

  32 
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 1(בכפו* לבדיקת על המשרד להגנת הסביבה ג� שתי האפשרויות המקובלות  �כאמור   .10

 2ואפשרות המשאבה הטבולה. על פי באמצעות אמוניה חמה אפשרות האידוי  ה�התוכניות ואישור�) 

 3הנתוני� שהובאו בפניי נראה, כי האפשרות של המשאבה הטבולה היא האפשרות העדיפה. ההלי� 

 4  .והמערערת כבר החלה בשלב הראשו� של ביצועו נראה פשוט יותר וקצר יותר בזמ�

  5 

 6אציי�, כי בהינת� מצב בו אניית אמוניה אינה מגיעה לחופי ישראל ואי�  וח הזמני�אשר לל

 7טו� שנותרה  360המשימה היא ריקו� המכל מהכמות של כאשר מזרימי� אמוניה נוספת לתו� המכל ו

 8כאשר ה� מצויי� במכל טו� אמוניה  360איזו� בי� הסיכו� הטמו� באות�  �בו, יש לערו� איזו� חדש 

 9  בטיחותי דיו. כוני� הצפויי� מהלי� ריקו� שלא נבח� כראוי ואינוובי� הסי

  10 

 11לפיכ�, מצד אחד יש לאפשר למערערת להגיש תכנית מפורטת לריקו� המכל, באמצעות 

 12באופ� רצי* ובפרק זמ� לבצעו לבצע את כל הפעולות הנדרשות לש� ביצוע הריקו� ו ,המשאבה הטבולה

 13נת הסביבה שהות מספקת על מנת לבחו� את תכנית הריקו�, קצר ככל הנית�. כ� יש לאפשר למשרד להג

 14  הנדרשי�, לש� הבטחת פעולת הריקו�.הגורמי� כל תו� שיתו* 

  15 

 16(כפי שהוא עולה מכל אשר הובא בפני הערכאות השונות בנוגע למער� מצד שני,  ניסיו� העבר 

 17ועל א* החלטות  המשמעותי ממער� האמוניה ידוע מזה שני�מוכיח כי על א* שהסיכו� האמוניה) 

 18לצור� להפסיק את פעולת שהתקבלו, ה� על ידי הממשלה וה� על ידי המשרד להגנת הסביבה, ה� בנוגע 

 19וה�  ו/או להספקת אמוניה למשק, לופות למכל האמוניהמער� האמוניה, ה� באשר לצור� למצוא ח

 20טופל כראוי ובקצב בעניי� הגשת תכנית ריקו� על ידי המערערת ובדיקתה על ידי המשרד, הנושא לא 

 21, התכנית שעברהרב על א* הזמ�  �סביר ועברו שני� רבות ללא שגובשו פתרונות מתאימי� וג� כיו� 

 22  .חיתוליהלריקו� המכל נמצאת ב

  23 

 24לרבות התנהלותו של המשרד להגנת הסביבה עד כה ולרבות עמדותיה השונות  �ניסיו� העבר   .11

 25מוכיח, כי  �ולעיתי� סותרות של המדינה, כפי שהובאו בהלי� שבפניי ובהלי� בפני ביהמ"ש העליו� 

 26ללא קביעת מסגרת זמני� ברורה, עלול מצב זה להימש� עוד חודשי� רבי�, כאשר הסיכו� הנובע 

 27בהקד� האפשרי טו� "בלבד", מחייב ריקו� המכל  360ג� א� בכמות של  �ות אמוניה במכל מהימצא

 28אוסי* ואומר, כי יש ג� לתת את הדעת לצור� לבדוק את המכל מבפני�,  ללא גרירת רגליי� נוספת.ו

 29   לפני כל מילוי נוס* שלו, דבר המחייב, ממילא, את ריקונו.

  30 

 31נו נציגי המערערת והמשרד להגנת הסביבה ולכל לאחר שנתתי דעתי לפרקי הזמ� אות� ציי

 32  נראה, כאמור, כי הדר� העדיפה לריקו� המכל היא באמצעות משאבה טבולה.הטענות שהובאו בפניי, 

  33 



  
  משפט לערעורי� פליליי��בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

    

  חיפה כימיקלי� בעמ נ' עיריית חיפה ואח' 17�02�32954 עפ"א

   

 6מתו�  6

 1נית� לקצר מאד את לוחות הזמני� שצוינו על ידי המערערת ועל ידי המשרד סבורה אני, כי 

 2, על הגורמי� ק* מהימצאות אמוניה במכלשעדיי� נש בשי� לב לסיכו�אדגיש כי להגנת הסביבה ו

 3השוני� לתת עדיפות לנושא ולהתגייס לביצוע כל הנדרש בפרקי זמ� קצרי� וכי נית� לעשות זאת, ללא 

 4  . שייפגע נושא הבטיחות

  5 

 6די בו על מנת שהמערערת תמציא  (בהתחשב בחג הפסח) מהיו� ימי� 14זמ� של  רקלטעמי, פ

 7מפורטת, הכוללת תכנית עבודה, לריקו� המכל באמצעות משאבה  ידי המשרד להגנת הסביבה, תכניתל

 8  הליכי הרכש והיבוא של המשאבה.את להשלי� המערערת על  ובמקביל טבולה

  9 

 10ג� בהתחשב במורכבות העניי� ובצור� להתייע0 ע� מומחי� וע� גורמי� עוד אומר, כי 

 11די בו מהיו� בו יתקבלו במשרד התוכניות שיוגשו על ידי המערערת, ימי�,  30  פרק זמ� שלנוספי�, 

 12התייעצות ע� כל הגורמי� הרלבנטיי�  לרבותביבה, המשרד להגנת הסלש� בחינת התכניות על ידי 

 13התכניות  ת, ככל שיידרשו ואישורוימצא לנכו� להתייע0 עמ� ולרבות תיקוני� בתכניהמשרד ש

 14   הסופיות.

  15 

 16ימי� מהיו� בו התוכניות  10להיער� לריקו� המכל, אשר יחל בתו�  במקביל, תוכל המערערת

 17בצע באופ� רצי*, בפיקוח המשרד להגנת הסביבה, . על ריקו� המכל להתיאושרו סופית על ידי המשרד

 18  מלא.� העד לריקו

  19 

 20בית המשפט העליו� בדבר עיכוב ביצוע ה שניתנה על ידי כפו* להחלטריקו� המכל כמוב� ש

 21  .י בית המשפט העליו� מכא� ואיל�להחלטות נוספות, ככל שתינתנה על ידכפו* פסק הדי� ו

  22 

 23כוב הביצוע נית� בהחלטת בית המשפט העליו�, לא לי לשקול את הבקשה לקבוע ימאחר שע

 24  או ערבויות.ו/סנקציות 

  25 

  26 

 27  .המזכירות תמציא החלטה זו לצדדי� עוד היו�

  28 

 29  , בהעדר הצדדי�.2017אפריל  06, י' ניס� תשע"זהיו�,  נהנית

       30 

                 31 
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