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  . חיפה כימיקלי� בע"מ1 המשיבה:
  ע"י ב"כ עוה"ד עמי שחר ועוה"ד עודד מזרחי                  

 

  

  . עיריית חיפה2  משיבות פורמאליות:
  ע"י עוה"ד מיכל שטינברג ועוה"ד ימית קליי�                                    
  המשרד לאיכות הסביבה �. מדינת ישראל 3                                    
  משרד ראש הממשלה  �. מדינת ישראל 4                                    
  פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) �ע"י ב"כ עוה"ד שרית לוינסקי                                     

  

  9 

 10 החלטה

  11 

 12  פתח דבר:

  13 

 14 כוח": להל�( דמוקרטי עובדי	 ארגו� �לעובדי	 כוח ארגו� הגישו 27.08.17 יו	ב

� 15") העובדי� נציגות: "יחדיו ייקראו להל�( צפו� �כימיקלי	 חיפה עובדי וועד) "לעובדי

 16 חיפה �1 המשיבה כנגד וארעיי	 זמניי	 סעדי	 למת�, קיבוצי בסכסו� דחופה צד בקשת

 17 בהליכי נקיטה למניעת"), המעסיק" או" כימיקלי� חיפה": להל�( מ"בע כימיקלי	

 18 חיפה עובדי לכלל המבקשי	 כלשו� ופיקטיביי	 צדדי	 חד, פוגעניי	 פיטורי	

 19 אלא, אותנטית אינה המעסיק ידי על הנטענת המפעל סגירת כי, בטענה, צפו��כימיקלי	

 20 והמאורגני	 הקבועי	 העובדי	 במאות לב תו	 וחסר נקמני, ציני בשימוש מקורה
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 1 שנועד מיקוח כקל(, ופיטוריה	 המפעל סגירת ובחרב הצפוני במפעל המועסקי	

 2 חיפה ועיריית בכלל המדינה רשויות מול מטרתה את להשיג כימיקלי	 לחיפה לאפשר

 3  "). העירייה: "ג	 להל�( בפרט

 4 הינה חיפה שבמפר* מפעלה את לסגור החלטתה כי, מנגד טוענת כימיקלי	 חיפה

 5 הבקשה. מפעלה את עוד להפעיל יכולה אינה היא בו מצב של יוצא פועל והיא אותנטית

 6 ומדינת חיפה עיריית צורפו פורמליות וכמשיבות כימיקלי	 חיפה כנגד במקור הוגשה

 7  .הממשלה ראש ומשרד הסביבה לאיכות המשרד �ישראל

  8 

 9 סגירת הא	 לשאלה נתייחס הנוכחי בשלב זו בהחלטתנו כי, נבהיר דברינו בפתח כבר

 10 ומכל; לאו א	 או, אותנטית היא חיפה במפר* כימיקלי	 חיפה של הצפוני המפעל

 11 את ולפטר המפעל את לסגור המעסיק של זו בהחלטה להתערב מקו	 יש הא	, מקו	

 12  ? עובדיו כל

 13 כקנוניה עובדיו ופיטורי הצפוני המפעל סגירת על החליט המעסיק הא	, להכריע עלינו

 14 המעסיק על שנכפתה מציאות ישנה שמא או? מאורגני	 עובדי	 מאות	 להיפטר

 15  ?כטענתו, עובדיו את ולפטר הצפוני המפעל את לסגור אותו המאלצת

  16 

 17  לענייננו:השתלשלות הענייני� והעובדות הרלוונטיות 

  18 

 19 העוסקת, משפחתית בבעלות, מוגבל בעירבו� פרטית חברה היא כימיקלי	 חיפה  .1

 20 והחלק לייצוא מיועד תוצרתה עיקר כאשר, ודשני	 כימיקלי	 ושיווק בייצור

�ו 5�4' סע( בינלאומית חברה היא כימיקלי	 חיפה. המקומי לשוק הקט� 21 7 

 22  ").זיידר תצהיר: "להל�. 06.09.17 מיו	 זיידר עמיחי מר של לתצהירו

  23 

 24"), הצפוני המפעל(" חיפה במפר* מפעל ומפעילה מחזיקה כימיקלי	 חיפה  .2

 25ח ורוב	 עובדי	 מאורגני	, שארגונ	 היציג הוא כ, עובדי	 250 �כ בו המועסקי	

 26 כימיקלי	 לחיפה. אישי בחוזה עובדי	 50�כלעובדי	 וכ� עובדי	 במפעל הצפוני 

 27ש	 ארגו� העובדי	 היציג הוא  עובדי	 230�כ בו המועסקי	, בדרו	 נוס( מפעל

 28 לחיפה"). הדרומי המפעל: "להל�( החדשה כלליתעובדי	 ההסתדרות ה

�כ מועסקי	 ובה שבחיפה מ"מת באזור השוכנת מטה יחידת כימיקלי	 29 100 

 30  ). זיידר לתצהיר 7�6' סע( עובדי	

  31 
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 1 8' סע( לסוגיו אשלג� חנקת הינו כימיקלי	 חיפה ידי על המיוצר המרכזי המוצר  .3

 2 אשלג �עיקריי	 גל	 חומרי משני כימי בתהלי� המיוצר), קינ�' פרופ של לתצהירו

 3 נוספי	 המש� מוצרי מספר כימיקלי	 חיפה מייצרת בנוס(. חנקתית וחומצה

 4 חומרי	 של לוואי תוצרי על או אשלג� חנקת או חנקתית חומצה על המבוססי	

 5 כ�, אמוניה באמצעות חנקתית חומצה מייצרת כימיקלי	 חיפה. אלה

 6 8' סע( במפעל הייצור תהלי� להתנעת הכרחי גל	 חומר מהווה שהאמוניה

 7. 24.09.17 ביו	 שהוגש זיידר עמיחי מר של לתצהירו 10' וסע זיידר לתצהיר

 8  ").זיידר של התשובה תצהיר: "להל�

 9  .מוצריה עיקר את לייצר יכולה אינה כימיקלי	 חיפה אמוניה ללא  

  10 

 11 מסו( את שני	 מזה כימיקלי	 חיפה הפעילה, למפעל האמוניה אספקת לצור�  .4

 12 אניית כחודש מידי מגיעה היתה אליו, חיפה בנמל הממוק	 הארצי האמוניה

 13, האמוניה למיכל מהאנייה מוזר	 היה מהאמוניה נכבד חלק כאשר, אמוניה

 14: להל�( כימיקלי	 חיפה ידי על ומוחזק מקו	 בקרבת בחיפה הוא א( הנמצא

 15 תת צנרת באמצעות הוזרמה וממנו במיכל נאגרה האמוניה"). האמוניה מיכל"

 16 יתהיה דשני	 חברת. ל"כי לחברת המשתייכת דשני	 ולחברת למפעל קרקעית

 17  ).זיידר לתצהיר 9' סע( המשק לכלל האמוניה הפצת על אחראית

  18 

 19 חיפה לבי� חיפה עיריית בי� וקשי	 ממושכי	 במאבקי	 המלווה מר סכסו� ישנו  .5

 20 כתוצאה. והפצתו אגירתו, למפעליה האמוניה אספקת בנושא, כימיקלי	

 21 שיפוטיות החלטות מספר 2017 שנת במהל� ניתנו חיפה עיריית של מעתירות

 22 הפעילה היא אותו, האמוניה במיכל שימוש לעשות כימיקלי	 חיפה על שאסרו

 23 הענייני	 השתלשלות את ראה[ לרוקנו חויבה והיא רבות שני	 מש� כאמור

�2841/17 פ"רע, 27.07.17 מיו	 העליו� המשפט בית של דינו בפסק המפורטת 24 

 25  ].כימיקלי	 חיפה לתגובת' א נספח

  26 

 27 קידו	" עניינה אשר, 2807' מס ממשלה החלטת התקבלה 03.07.17 ביו	  .6

 28 חיפה לתגובת' ב נספח" (והארו� הקצר לטווח אמוניה לאספקת פתרונות

 29 הפתרו� כי, צוי� ההחלטה במסגרת"). הממשלה החלטת: "להל�. כימיקלי	

 30 אמוניה לייצור מפעל בהקמת ימצא הארו� בטווח למשק אמוניה לאספקת

 31 בטווח ואילו חיפה חופי מול ימי מקשר הקמת באמצעות וכ� בנגב רות	 במישור

 32 את לפניה רשמה הממשלה �)הארו� בטווח הפתרונות להשלמת עד( הקצר
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 1 המשק צרכי לכל אמוניה ליבוא לפעול בכוונתה כי, כימיקלי	 חיפה של הודעתה

 2 שימוש ללא למפעלי	 קיימת בצנרת ישירה והזרמה קטנות אניות באמצעות

 3' סע( הרגולטוריות הרשויות ידי על שתאושר אחרת דר� בכל או, האמוניה במיכל

 4  ).העליו� ש"ביהמ של דינו לפסק 25' וסע הממשלה להחלטת' ד

  5 

 6 במשרד ורישוי לתעשיות בכירה לית"סמנכ, נזר שולי' הגב של מעדותה כעולה  .7

 7 משרדי בי� גו( הקימה ישראל ממשלת"), נזר' הגב: "להל�( הסביבה להגנת

 8 להגנת המשרד עומד שבראשו", מסוכני	 לחומרי	 לאומי מנחה" הקרוי

 9 משטרת, העור( פיקוד, לאומי לביטחו� המועצה, היתר בי�, בו וחברי	 הסביבה

 10 נוספי	 וגופי	 פני	 לביטחו� המשרד, התחבורה משרד, אש כיבוי, ישראל

 11 אמוניה לייבוא חלופות 12 בח� הלאומי המנחה"). הלאומי המנחה: "להל�(

 12, בינלאומיי	 מומחי	 ע	 ג	 היוועצות תו�, הקצר בטווח המעסיק למפעלי

 13  :הבאות החלופות 2 נכללו שנבחנו החלופות בי� כאשר

  14 

 15  ; למפעלי	 ממנה ישירה והזרמה קטנה אנייה באמצעות אמוניה ייבוא  א.

 16 ברחבי ושינוע	 פירוק	 מכ� ולאחר באיזוטנקי	 הי	 דר� אמוניה ייבוא  ב.

 17  .האר*

  18 

 19 דורגו וחלופה חלופה כל של הסיכוני	 והערכת הדעת חוות מכלול שמיעת לאחר  

 20 אחד פה נמצאה הקטנה האנייה שחלופת כ�, הלאומי המנחה ידי על החלופות

 21 חלופת ואילו החלופות בי� ביותר והבטוחה המועדפת החלופה בגדר

 22 של עדותה ראה( בטיחותית מבחינה מועדפת פחות כחלופה דורגה האיזוטנקי	

16, 8�4' ש 57' עמ; 9�3' ש 53' עמ; 51�50' עמ: נזר' הגב�23; 20�16' ש 58' עמ; 19 

 24' ג נספח �14' בסע, 18.06.17 מיו	 הלאומי המנחה ישיבת דיו� סיכו	 ג	 ראה

 25, 22/6/17 מיו	 המדינה פרקליטות להודעת 12�11' סע ג	 ראה; זיידר לתצהיר

 26  ).    זיידר לתצהיר' ד נספח �העליו� המשפט בית בפני שהוצגה כפי

  27 

 28, עולה שהובאו והראיות העדויות מכלל כי, ונציי� נקדי	 התמונה שלמות למע�  .8

 29 ייבוא פתרו� את האחרונה אימצה כימיקלי	 חיפה של הדרומי במפעלה כי

 30 את( המפעל של חלקית פעילות המש� להבטחת באיזוטנקי	 האמוניה

 31, הצפוני למפעל ביחס ואילו) בהמש� נפרט ההחלטה בבסיס העומדי	 השיקולי	

 32 בטווח המפעל לפעילות המתאימה החלופה בשאלת חלוקי	 הצדדי	, עסקינ� בו
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 1 חיפה עיריית", הקטנה האנייה" בפתרו� דוגלת כימיקלי	 חיפה בעוד �הקצר

 2  ".האיזוטנקי	" חלופת את ומעדיפה זה לפתרו� מתנגדת

 3 לבי� כימיקלי� חיפה בי� הנטושה העיקרית המחלוקת כי, לומר צור- אי�  

 4  . העניינית סמכותנו מגדר חורגת חיפה עיריית

 5 חיפה בי� הקיי	 הסכסו� ועומק פשר את להבי� חשיבות מצאנו, זאת ע	 יחד  

 6 של אותנטית סגירה כא� יש אכ� הא	 לדעת בכדי, חיפה עיריית לבי� כימיקלי	

 7 המעסיק את אילצה אשר למציאות שהביא זה מסכסו� כתוצאה הצפוני המפעל

 8 חיפה בי� הידברות ערו* לקד	 ניסינו, שכ� וככל? הצפוני מפעלו לסגור

 9 להגיע ישכילו אלו צדדי	 שא	 ראייה מתו� חיפה עיריית לבי� כימיקלי	

 10  . הצפוני המפעל של סגירתו להימנע יכולה שבכ� הרי, להבנות

 11 לאכו( נית� ולא עבודה מקו	 יותר אי�. לטמיו� יורד הכל, סגור באמת כשהמפעל  

 12 כי, בהינת� זאת, לעבוד העובד של זכותו את פרטי מעסיק על לא ודאי, בכוח

 13  .אותנטית אכ� היא המפעל של סגירתו

 14 הידברות ערוצי שני הדי� בית של בחסותו וקודמו פותחו, הצדדי	 בהסכמת  

 15 לבי� העירייה בי� ה�, מחלוקות ליישב ניסה אשר, רכלבסקי יובל מר של בסיועו

 16  .כימיקלי	 חיפה לבי� העובדי	 נציגות בי� וה� כימיקלי	 חיפה

 17 לייתר בה� שיש הסכמות הושגו לא אלו הידברות מערוצי אחד שבא(, אלא  

 18  .זו הכרעתנו

  19 

 20 הופסק ובהתא	 2017 אפריל בחודש כבר הופסקה למפעל האמוניה אספקת  .9

 21 בחודש לחלוטי� כמעט להפסקתו עד הדרגתי באופ� הצפוני במפעל הייצור

 22  ). זיידר של התשובה לתצהיר 13�10' סע( המאוחר לכל אוגוסט

  23 

 24 המפעל פעילות כאשר, המפעל של הרעלי	 החזקת היתר פקע 31.07.17 ביו	  .10

 25 היתר חידוש את מתנה הסביבה להגנת והמשרד הרעלי	 היתר בחידוש מותנית

 26 חיפה עיריית, אלו שורות כתיבת למועד נכו�; למפעל עסק רישיו� בקיו	 הרעלי	

 27 הצנרת של וה� המפעל של ה�, העסק רישיו� את כימיקלי	 לחיפה חידשה טר	

 28 חיפה כי, מהראיות עולה עוד. למפעל מוזרמת להיות אמורה האמוניה שדרכה

 29 הסביבה להגנת המשרד שקבע הפליטה היתר בתנאי לעמוד מחויבת כימיקלי	

 30 מיו	 החל כאשר"), נקי אוויר חוק: "להל�( 2008�ח"התשס, נקי אוויר חוק לפי

 31 לצור�; יותר מחמירי	 תנאי	 הקובע, חדש פליטה היתר לתוקפו נכנס 20.09.17

 32 מתקני את להתאי	 כימיקלי	 חיפה על היה, אלה מחמירי	 בתנאי	 עמידה
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 1 מיליו� 70 �כ של בשווי התאמה, החדש הפליטה בהיתר שנקבעו לתקני	 המפעל

 2 חיפה של ופנייתה חיפה מעירית בנייה היתרי התקבלו טר	 לה	 שא(, 4

 3 החדש הפליטה היתר לתחולת המועד לדחיית הסביבה להגנת למשרד כימיקלי	

 4לתצהיר  24�21סע' ; זיידר לתצהיר 43 �ו 22�21, 17' סע( בשלילה לדבריה נענתה

 5; עדות הגב' 10�7, ש' 32; עמ' 23�21, ש' 25' : עמטראמפ; עדות מר טראמפמר 

6  .)6�5, ש' 62עמ'  נזר: 

  7 

 8 30.07.17 ביו	, הנטע� פי על, כימיקלי	 חיפה דירקטוריו� החליט אלה בנסיבות  .11

 9, כימיקלי	 בחיפה השליטה בעל לתצהיר 6' סע( באר* החברה פעילות סגירת על

 A 10 נספח �הדירקטוריו� החלטת ראה"; טראמפ מר: "להל�. טראמפ ולס'ג מר

 11  ).טראמפ מר לתצהיר

  12 

 13 בנימי� מר, ישראל ממשלת לראש אישי במכתב טראמפ מר פנה 02.08.17 ביו	  .12

 B 14 ונספח 7' סע( באר* החברה פעילות סגירת החלטת על לו והודיע, נתניהו

 15  ).טראמפ מר לתצהיר

  16 

 17 את לסגור החלטתה על לעובדי	 לכוח כימיקלי	 חיפה הודיעה 02.08.17 ביו	  .13

 18 לתצהיר' ה נספח( עובדי	ה פיטורי 	 שלבהליכי להתחיל וכוונתה הצפוני המפעל

 19 כי, עולה) ל"המנכ: "להל�( שחר נדב מר, כימיקלי	 חיפה ל"מנכ מעדות). זיידר

 20 במפעל העובדי	 לוועד ג	 נמסרה המפעלי	 סגירת בדבר מקבילה הודעה

 21  ).12' ש, 109' עמ( הדרומי

  22 

 23 שרת בכלל	, בכירי	 ממשלה גורמי ע	 לפגישה ל"המנכ הוזמ� 03.08.17 יו	ב  .14

 24 פתרו� למציאת בניסיו� הכלכלה משרד ל"ומנכ הסביבה להגנת השר, המשפטי	

 25 בעקבות, כימיקלי	 חיפה לטענת"). השרי� פגישת: "להל�( האמוניה למשבר

 26 באופ� לחדש יהיה נית�, שלב לאותו נכו� כי, למסקנה הגיעה היא השרי	 פגישת

 27 זה למפעל אמוניה אספקת באמצעות הדרומי המפעל פעילות את חלקי

 28 קיבל, זה רקע על. הקטנה האנייה פתרו� למימוש עד זמני כפתרו�, באיזוטנקי	

 29 חידוש בדבר החלטה היו	 באותו, הנטע� פי על, כימיקלי	 חיפה דירקטוריו�

 30 עדות ראה; טראמפ מר לתצהיר C ונספח 12�8' סע( הדרומי המפעל פעילות

31  ).22�10' ש, 113' בעמ ל"המנכ 
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  1 

 2 זימוני	 הצפוני המפעל לעובדי למסור כימיקלי	 חיפה החלה 03.08.17 ביו	  .15

 3 כוח ובהתערבות סמוכי	 למועדי	 תחילה שנקבעו, פיטורי	 לקראת לשימועי	

 4 חיפה בי� הידברות פגישות נערכו לבי� בי�. 27.08.17 לתארי� נדחו לעובדי	

 5' ח�'ז ונספחי	 31�28' סע( הסכמות הניבו שלא לעובדי	 כוח לבי� כימיקלי	

 6  ).זיידר לתצהיר

  7 

 8 משה הכנסת חבר, הכספי	 ועדת ר"יו לפניית כימיקלי	 חיפה נענתה, במקביל  .16

 9 של לתקופה הפיטורי	 הלי� את להקפיא ביקש במסגרתה 06.08.17 מיו	, גפני

 10 אספקת לבעיית פתרו� למציאת ניסיו� ייעשה 	במהלכ, שבועות שלושה

 11 המש� את המאפשר פתרו� הושג לא זה זמ� בפרק שג	 אלא, למפעל האמוניה

 12  ).זיידר לתצהיר 30�29' סע( המפעל פעילות

  13 

 14 הפיטורי	 הליכי את כימיקלי	 חיפה חידשה ההקפאה בתקופת פתרו� בהיעדר  .17

 15  . דנ� בבקשתה העובדי	 נציגות פנתה זה מהל� וכנגד הצפוני המפעל לעובדי

  16 

 17 טענותיה	 נשמעו 29.08.17 מיו	 הצדדי	 כל במעמד הדי� בבית שהתקיי	 בדיו�  .18

 18, והעובדי	 חיפה עיריית לבי� כימיקלי	 חיפה בי� הידברות ערוצי יזמנו וכאמור

 19 חיפה לבי� העירייה בי� הסכמה שתהיה ככל שהרי, רכלבסקי יובל מר של בסיועו

 20 ממילא תיפתר, הקצר בטווח למפעל אמוניה לייבוא החלופה על כימיקלי	

 21 המפעל את ולהפעיל להמשי� ויתאפשר לעובדי	 כימיקלי	 חיפה בי� המחלוקת

 22  .הצפוני

 23 מועדי	 שוריינו 29.08.17 ביו	 הדי� בבית שקיימנו ראשו� דיו� באותו כבר  

 24 קיבלה כימיקלי	 שחיפה תו�, 27.09.17�ו 26.09.17 לתאריכי	 התיק לשמיעת

 25 המפעל עובדי של הפיטורי	 הליכי את לקד	 תמשי� לא בינתיי	 כי, המלצתנו

 26  .הצפוני

  27 

 28 שיש להסכמות הביאו לא שהתקיימו ההידברות ערוצי, לעיל שצוי� כפי, בפועל  .19

 29 לא התיק לשמיעת מראש ששוריינו המועדי	 שני וג	 הכרעתנו לייתר בה�

�נוס( שלישי מועד והתווס( הספיקו 30  . 28.09.17 

  31 
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 1 כימיקלי	 שחיפה כ�, הראיות הבאת סדר הפיכת לגבי המלצתנו קיבלו הצדדי	  .20

 2  .ראשונה תצהיריה הגישה

  3 

 4 לפנינו נשמעו 28.09.17�26 בתאריכי	 שקיימנו ההוכחות דיוני בשלושת  .21

 5  : שלהל� העדויות

 6 של הבעלי	 �טראמפ מר של עדויותיה	 את שמענו כימיקלי	 חיפה של מטעמה  

 7 להגנת במשרד ורישוי לתעשיות בכירה לית"סמנכ �נזר' הגב, כימיקלי	 חיפה

 8  .ל"המנכ �שחר נדבר ומר כימיקלי	 בחיפה תפעול ל"סמנכ �זיידר מר, הסביבה

 9 מחוז מנהל �כ* שלמה מר של עדויותיה	 את שמענו העובדי	 נציגות של מטעמה  

 10: להל�( חיפה עיריית ל"מנכ �מרגלית גדי מר, הסביבה להגנת במשרד חיפה

 11 מטע	 המקצועי והגור	 לכימיה' פרופ �קינ� אהוד' פרופ"), העירייה ל"מנכ"

 12 מטע	 כימיקלי	 חיפה ועד של ארגוני מלווה �קמחי רפאל מר, העובדי	 נציגות

 13 של העובדי	 בוועד חברי	 �ליבובי* ישראל ומר לוטטי אלי מר, לעובדי	 כוח

 14  .  כימיקלי	 חיפה

  15 

 16 את 28.09.17 מיו	 נפרדת בהחלטה פירטנו, ההוכחות שמיעת תו	 לאחר בסמו�  .22

�ולפיו זו הכרעתנו למת� עד מועד מאותו שיחול הדברי	 מצב  17 

 18יצאו עובדי חיפה כימיקלי	 בע"מ, העובדי	 במפעל  01.10.17החל מיו	   א.

 19  הצפוני לחופשה, למעט עובדי	 שהמעסיק יקבע את נחיצות	 בעבודה. 

 20במהל� חופשת חג סוכות יימש� ההסדר לפיו נושאי	 כל אחד מהצדדי	   ב.

 21  במחצית עלות ימי חול המועד. 

 22עובדי	 שמכסת ימי החופשה הצבורה אי� בה בכדי לכסות את התקופה   ג.

 23  שעד מת� פסק הדי�, תישא הנהלת החברה בעלות ימי	 אלו.

 24ונה את מחצית עד למת� פסק הדי� תישא החברה על חשב –יתר העובדי	   ד.

 25העלות מימי החופשה, כ� שהעובדי	 ישאו רק במחצית מימי החופשה 

 26  האישית הצבורה. 

 27האמור בהסדר זה כולל ויחול ג	 על העובדי	 שמצויי	 כבר בחופשה   ה.

 28  שלא מרצונ	.

   29 
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  1 

 2, הוגשה בקשת צד מתוקנת בסכסו� קיבוצי, בה נטע�, בי� היתר, 16.10.17יו	 ב  .23

 3עובדי הסכ	 קיבוצי לחופשה על חשבונ	  58כי חיפה כימיקלי	 הוציאה בכפייה 

 4ומהל� זה נעשה רק נוכח  29.08.17זאת לאחר הדיו� שהתקיי	 בבית הדי� ביו	 

 5ש היות	 עובדי	 מאורגני	 והשתייכות	 לכוח לעובדי	, תו� פגיעה בחופ

 6ההתארגנות. מעבר לכ� שבבקשה המתוקנת התבקשנו לאסור על ההוצאה 

 7עובדי	 מאוגדי	, מבוקשי	 בבקשה זו ג	 סעדי	  58הכפויה לחופשה של אות	 

 8כספיי	 בס� מיליוני שקלי	. מובהר שוב, כי החלטתנו זו מכריעה א� ורק 

 9	 יש בשאלת אותנטיות מהל� סגירת המפעל הצפוני על ידי חיפה כימיקלי	 והא

 10לסגור את המפעל  הפרטי מקו	 בנסיבות אלו להתערבותנו בהחלטת המעסיק

 11  הצפוני ולפטר את כל עובדיו? 

  12 

 13  הצדדי	 סיכמו בהרחבה את טענותיה	 בכתב ולהל� נעמוד על עיקריה	.  .24

  14 

 15  :כימיקלי� חיפה של הטיעוני� עיקרי  .25

 16 

 17 בסמכותה מובהק באופ� מצויה הצפוני מפעלה סגירת על ההחלטה  א.

 18 וכמה כמה אחת על, פרטית חברה שהיא, כימיקלי	 חיפה של הבלעדית

 19 יותר להפעיל יכולה אינה היא בו מצב של יוצא פועל הינה החלטתה עת

 20 קיי	 לא. במפעל העבודה לחידוש פתרו� באופק נראה ולא מפעלה את

 21 להמשי� מפעלו את לסגור שביקש מעסיק על נכפה לפיו, תקדי	

 22 זוהי; זאת לעשות מקו	 אי�, הנדו� במקרה וא( לרצונו בניגוד ולהפעילו

 23 כבוד: יסוד בחוק המעוגנת לרכושו ביחס המעסיק של הקניינית זכותו

 24  .העובדי	 מפיטורי מנוס אי� המפעל מסגירת יוצא כפועל. וחירותו האד	

  25 

 26 על נאסר, 2017 שנת בראשית שהתקבלו השיפוטיות ההחלטות נוכח  ב.

 27; לרוקנו צוותה והיא האמוניה במיכל שימוש לעשות כימיקלי	 חיפה

 28 חודש ומאז כימיקלי	 לחיפה האמוניה אספקת נפסקה, מכ� יוצא כפועל

 29 קריטי גל	 חומר הינו אמוניה שכ�, לייצר המפעל חדל 2017 אפריל

 30 להתקיי	 יכול אינו המפעל אמוניה וללא החברה של הייצור בתהלי�

 31 חיפה המשיכה, חודשי	 אות	 כל כשבמהל� זאת כל �להיסגר ודינו

 32  .שכר	 את לעובדיה לשל	 כימיקלי	
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  1 

 2 בהחלטת ג	 כמו 18.06.17 מיו	 הלאומי המנחה ישיבת דיו� בסיכו	  ג.

 3, נקבע למשק האמוניה אספקת פתרונות בעניי� 03.07.17 מיו	 הממשלה

 4 והזרמה קטנה אנייה באמצעות הינו הקצר בטווח המועד( הפתרו� כי

 5 המוסמכי	 הגורמי	 כל לדעת ביותר הבטוחה החלופה וזו למפעל ישירה

 6 ומנסה זה לפתרו� מתנגדת חיפה עיריית? מאי אלא. ישראל במדינת

 7 עושה היא וזאת פעילותו על ולהקשות המפעל של צעדיו את להצר

 8 את לחדש וסירובה מקומית רישוי כרשות בכובעה השימוש באמצעות

 9. למפעל האמוניה מוזרמת שבאמצעותה והצנרת המפעל של העסק רישיו�

 10 היתר את מחדש אינו הסביבה להגנת המשרד, כאמור עסק רישיו� בלא

 11. המפעל להפעלת הכרחי הינו זה תנאי כאשר �והצנרת המפעל של הרעלי	

 12 לנציגות להודיע כימיקלי	 חיפה הנהלת נאלצה ברירה שבלית, מכא�

 13  .המפעל סגירת על 02.08.17 ביו	 העובדי	

  14 

 15 הכנסת חבר, הכספי	 ועדת ר"יו של לפנייתו נעתרה כימיקלי	 חיפה  ד.

 16 הפיטורי	 הליכי את שבועות לשלושה להקפיא 06.08.17 מיו	, גפני

 17. המפעל פעילות להמש� הפתרו� יימצא זה זמ� בפרק כי, תקווה מתו�

 18 ההידברות ניסיו� במסגרת פתרו� הושג לא וא( כאמור פתרו� הושג משלא

 19 פיטורי מהמש� מנוס אי� �רכלבסקי מר של בסיועו הדי� בית שיצר

 20  .העובדי	

  21 

 22 עובר ה� ונציגיה	 העובדי	 ע	 הידברות קיימה כימיקלי	 חיפה  ה.

 23, 2017 אוגוסט חודש במהל�, לאחריה וה� המפעל סגירת על להחלטה

 24 בהידברות נקטו המבקשי	, ודוק; הפיטורי	 הלי� הוקפא בה בתקופה

 25 כלפי אישיות והשמצות אשמות בהטחת והתמקדו עניינית לא בגישה

 26 נקלע אליו הקשה למצב בצוותא פתרו� ולמצוא לנסות במקו	, המנהלי	

 27  .המפעל

  28 

 29 למפעל איזוטנקי	 באמצעות אמוניה ייבוא של הזמני הפתרו� יישו	  ו.

 30 נציגות או/ו הדרומי המפעל של פסולה העדפה מחמת אינו הדרומי

 31 מהותית הבחנה בשל אלא, ונציגותו הצפוני המפעל פני על שלו העובדי	

 32 הדרומי למפעל לפיה מהעובדה, היתר בי�, הנובעת המפעלי	 שני בי�
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 1 חוק לפי הפליטה היתר בתנאי עומד הוא, עסק רישיו�, רעלי	 היתר קיי	

 2 המקומיות הרשויות של מרביי	 וסיוע מתמיכה נהנה והוא נקי אוויר

 3  . בדרו	

  4 

 5 להחלטת מובהק באופ� הנתו� עניי� הינה האמוניה אספקת שיטת קביעת  ז.

 6 המפעל לגבי ישימה אינה האיזוטנקי	 חלופת. בה להתערב ואי� המעסיק

 7 לביצוע מאוד בעייתית הינה זו חלופה. זמני כפתרו� לא וא( הצפוני

 8 שני להפעלת איזוטנקי	 מספיק המעסיק ברשות שאי� ג	 מה, ויקרה

 9 עד לשכור כימיקלי	 חיפה שהצליחה האיזוטנקי	 מספר כאשר, מפעליו

 10 כימיקלי	 חיפה. הדרומי המפעל של בלבד חלקית להפעלה מספיק כה

 11 פעילותו חידוש. קבוע כפתרו� האיזוטנקי	 פתרו� את לקבל מוכנה אינה

 12, 4 מיליו� 70�כ של בהיק( כספית בהשקעה כרוכה הצפוני המפעל של

 13 חיפה כאשר �נקי אוויר חוק מכח הפליטה לתקני בהתאמתו הצור� עקב

 14 פתרו� מימוש לש	 זו אדירה בהשקעה לשאת מוכנה אינה כימיקלי	

 15 הפעלת המש� את להבטיח יכולה אינה היא עת, הזמני האיזוטנקי	

 16  . הקטנה האנייה �עליה המוסכמת בשיטה הארו� בטווח המפעל

  17 

 18 ובי�, המפעל סגירת על המלמדות ופעולות החלטות סדרת במשפט הוכחו  ח.

 19 מת�; לדרומי הצפוני המפעל מ� חלפי	 העברת לגבי הנחיה מת�, היתר

 20 והעברת	 הצפוני במפעל ממתקני	 ציוד פריטי פירוק בדבר הנחיה

 21 בשווי ניטרט קלציו	 בש	 מתק� למכירת ומת� משא; הדרומי למפעל

 22 מיליו� 2.7 �כ של בשווי ער� יקרת מערכת העברת; דולרי	 מיליוני של

 23 העברת בדבר החלטה; הדרומי למפעל מזהמי	 בפליטת הקשורה יורו

 24  .ב"וכיוצ לדרומי הצפוני מהמפעל אריזה מכונות

  25 

 26 שהעלתה" הקונספירציה תיאוריית" את הוכיחה לא העובדי	 נציגות  ט.

 27 עדויות בי� סתירות ונפלו סדורות היו לא זה בעניי� טענותיה  א(. במשפט

 28 יזמה כימיקלי	 חיפה כי, המבקשי	 טענת כ�. מטעמה המצהירי	

 29 העובדי	 את להחלי( במטרה האמוניה משבר את ובמודע במכוו�

 30 נזק נגר	 למעסיק עת, סבירה אינה �חדשי	 בעובדי	 במפעל הוותיקי	

 31 היה הוא, כוונתו היתה זו שלו ג	 מה, המפעל מסגירת כתוצאה אדיר

 32, רבי	 חודשי	 ממתי� ולא המשבר לפרו* בסמו� העובדי	 את מפטר
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 1 בדבר העובדי	 נציגות לטענות ראיות הובאו לא ג	 כ�. כבענייננו

 2 הגברת בדמות האמוניה למשבר מראש כימיקלי	 חיפה של היערכותה

 3 האמוניה לאחסו� ל"בחו נוספי	 מחסני	 ושכירת 2016 בשנת הייצור

 4 האמוניה את לאחס� היה נית� עת למשבר מכוונת היערכות היעדר או/ו

 5  .  בהמש� בהרחבה נידרש אליה� טענות – כבעבר" כדורי	"ב

  6 

 7 זו התחייבותה על ושבה הדיו� במהל� התחייבה כימיקלי	 חיפה  י.

 8 תינת�, מפעלה את מחדש ותפתח במידה כי), 26' בסע( בסיכומיה

� 9 בקבלה קדימה זכות פיטוריה� ממועד חודשי� שישה במש- לעובדי

 10 יציאה בי� לבחור הזכות את עובד לכל לית� מוכ� המעסיק ג	 כ� .לעבודה

 11  .הקדימה זכות לבי� חודשי� שישה של לתקופה ת"לחל

  12 

 13 מהתשתית במפורש עולה והיא אותנטית הינה הצפוני המפעל סגירת  יא.

 14 לפיה העובדה, זה ובכלל, הצדדי	 בי� במחלוקת שנויה שאינה העובדתית

 15 מכ� וכתוצאה אפריל בחודש כבר הופסקה למפעל האמוניה אספקת

 16; רעלי	 היתר לו ואי� עסק רישיו� למפעל אי�; במפעל הייצור הופסק

 17; נקי אוויר חוק לפי החדש הפליטה היתר בדרישות עומד אינו המפעל

 18 כל את המפעל מ� ופינתה האמוניה מיכל את רוקנה כימיקלי	 חיפה

 19 שהעידו כפי, קיימת עובדה הינה המפעל סגירת. המסוכני	 החומרי	

 20, 54' בעמ; 13�3' ש, 136' בעמ( נזר שולי' והגב חיפה עיריית ל"מנכ עליה

21  ).22�19' ש 

  22 

 23  :העובדי� נציגות של הטיעוני� עיקרי  .26

 24 

 25 הרשויות על אימי	 להל� קיצוני באופ� לב תו	 חסר בניסיו� מדובר  א.

 26 וותיקי	 קבועי	, מאורגני	 עובדי	 מאות של לפיטוריה	 ולהביא

 27 ההתארגנות בזכות לפגוע מנת על, שני	 עשרות מזה במפעל העובדי	

 28 בי� הקיימי	 הקיבוציי	 ההסכמי	 ומכל הדי� מכח, לה	 הקנויה

 29  . הצדדי	

  30 
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 1 בסיס לו שאי�" משבר" ויוצרת ציני שימוש עושה כימיקלי	 חיפה  ב.

 2 ד	" ע	 אחרת בדר� להפעילו ואולי מאורג� מפעל לסגור במטרה, אמיתי

 3  . מאורגני	 ואינ	 קבועי	 שאינ	 עובדי	 ע	 קרי �"חדש

  4 

 5 של הרווחי המפעל לסגירת אחר או כלכלי צור�/  עילה/  סיבה כל אי�  ג.

 6 אינו המעסיק ובפועל העובדי	 בפיטורי או/ו בצפו� כימיקלי	 חיפה

 7  .המפעל את לסגור מתכוו�

  8 

 9 היא הדרומי במפעלה עת, ומשול הפרד בשיטת נוהגת כימיקלי	 חיפה  ד.

 10 היא הצפוני במפעל ואילו האיזוטנקי	 בחלופת שימוש לעשות מסכימה

 11 הבחנה כאשר, ישימה אינה כי, בטענה זו בחלופה שימוש לעשות מסרבת

 12 במפעלה היציג העובדי	 ארגו� את כימיקלי	 חיפה בהעדפת מקורה זו

 13 במפעלה היציג העובדי	 ארגו� פני על, העובדי	 הסתדרות �הדרומי

 14  .לעובדי	 חוכ �הצפוני

  15 

 16 לנהל החובה חלה, מאורג� עבודה במקו	 כמעסיק כימיקלי	 חיפה על  ה.

 17 חוכ �הצפוני במפעל היציג העובדי	 ארגו� ע	 קיבוצי ומת� משא

 18 הנושאי	 לרבות, העבודה ליחסי הנוגעי	 הנושאי	 מכלול לגבי, לעובדי	

 19  .העובדי	 לפיטורי הרלוונטיי	

  20 

 21 בעניי� החלטתה כי, להראות מוגבר הוכחה נטל מוטל כימיקלי	 חיפה על  ו.

 22 ואמיתית עניינית החלטה היא העובדי	 ופיטורי הצפוני המפעל סגירת

 23  .זה בנטל עמדה לא והיא

  24 

 25 נעשו ולא הצפוני מפעלה סגירת על החלטה כל קיבלה לא כימיקלי	 חיפה  ז.

 26 עליה המפעל סגירת על" החלטה"ה. החברה לסגירת פעולות כל ידה על

 27 התקבלה לא מעול	, 30.07.17 תארי� הנושאת, כימיקלי	 חיפה נסמכת

 28 ההלי� לצרכי במיוחד הוכ�" החלטה" בדמות הדי� לבית שהוגש והנייר

 29  .דנ� המשפטי

  30 

 31 שלא מכ�, היתר בי�, ללמוד נית� וזאת נסגרת אינה כימיקלי	 חיפה  ח.

 32 על המעידי	 מסמכי	 הוצגו לא, המפעל סגירת על החלטה התקבלה
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 1 היא, הציוד את מכרה ולא מתקניה את פירקה לא החברה, המפעל סגירת

 2 הקרקע את לא י"לחנ החזירה לא, המפעל בקרקע זכויותיה על נאבקת

 3 כוונה על י"לחנ הודיעה לא וא( לה השיי� הציוד את ולא לה השייכת

 4 לעיריית בקשות להגיש ממשיכה כימיקלי	 חיפה; זאת לעשות כלשהי

 5 ג	 מה, האחרו� ספטמבר בחודש לרבות, למפעל היתרי	 לקבלת חיפה

 6 סגירת על החברות לרש	 או/ו חיפה לעיריית הודיעה לא שהחברה

 7 להגנת המשרד מול תיאמה לא כימיקלי	 חיפה; הנטענת המפעל

 8 בדי� חובתה פי על א(, הצפוני המפעל של הקרקע ניקוי את הסביבה

 9 ייוש	 שלא ככל הארו� לטווח לפתרו� אופק אי� כי, הוכח; זאת לעשות

 10 שקלי	 מיליוני משקיעה כימיקלי	 חיפה כאשר, הקצר לטווח פתרו�

 11 ג	 המפעל את להפעיל כוונתה על ללמד� �הארו� לטווח פתרו� ליישו	

 12  .הקצר בטווח

  13 

 14, שלפנינו בהלי� כטענתה" פרטי" מעסיק בגדר אינה כימיקלי	 חיפה  ט.

 15 חיפה. מפעלו סגירת על להחליט הניהולית הפררוגטיבה בידיו אשר

 16 הערכאות ובפני ישראל ממשלת בפני בעצמה הצהירה כימיקלי	

 17 ואשר המדינה בבעלות ציבורית חברה הינה כי, האחרות המשפטיות

 18  .ישראל למדינת אסטרטגי כנכס מוגדרת

  19 

 20 המפעל להפעלת ומידיי	 ישימי	 פתרונות קיימי	 כי, בתיק הוכח  י.

 21 נערכה לא/  מה	 מתעלמת כימיקלי	 חיפה אשר, הקצר בטווח הצפוני

 22 האחסו� מכלי בארבעת אמוניה אחסו� כגו� ומראש במכוו� לה	

")� 23 אשר, האמוניה למשבר עובר במפעל שימוש נעשה בה	") הכדורי

 24 חומצה ייבוא באמצעות או/ו הצפוני המפעל בשטח מצויי	 עדיי�

 25, העליו� המשפט בית ידי על א( שהוצעה חלופה �אמוניה במקו� חנקתית

 26 ובפני המדינה בפני והצהירה התחייבה כימיקלי	 חיפה כאשר זאת כל

 27 המדינה תחליט עליו פתרו� כל תקבל כי, השונות השיפוטיות הערכאות

 28 בניגוד �למפעל אמוניה לייבא מנת על שיידרש מחיר כל ותשל	

 29 באמצעות אלא אמוניה לייבא תסכי	 לא כי, דנ� בהלי� להצהרתה

 30  .הקטנה האנייה חלופת

  31 
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 1 ידי על אושרה הקצר בטווח למפעל אמוניה לייבוא האיזוטנקי	 חלופת  יא.

 2 לשנע המעסיק החלטת כאשר, הקטנה האנייה לחלופת בדומה, המדינה

 3 המעידה, הגיונית בלתי החלטה היא בדרו	 למפעל מהצפו� האמוניה את

 4 פני על הדרומי המפעל העדפת ורק א� ועניינה מוכת	 דעת שיקול על

 5 לעובדי	 לכוח הצפוני המפעל עובדי של הארגוני השיו� נוכח זאת, הצפוני

 6  .להסתדרות ולא

  7 

 8 קבלת למועד בנוגע וסותרות שונות גרסאות העלתה כימיקלי	 חיפה  יב.

 9 התקבלה שזו נטע� תחילה כאשר, הצפוני המפעל סגירת על ההחלטה

 10 ביו	 עוד התקבלה כאמור שהחלטה נטע� הדיו� ולאחר 02.08.17 ביו	

 11 ההחלטה" את כימיקלי	 חיפה צירפה ספטמבר בחודש ורק 30.07.17

 12  .העובדי	 נציגות כלשו�" הפיקטיבית

  13 

 14 ותכניות חות"דו להכי� עסקיה סגירת על המחליטה מחברה מצופה  יג.

 15  .שלפנינו בתיק בנמצא שאינ� �ומוחלטת סופית סגירה לקראת

  16 

 17 במקביל שיתקיי	 ללא להתקיי	 יכול אינו בדרו	 המפעל כי, הוכח  יד.

 18 הוא בצפו� המפעל �קינ�' פרופ של מעדותו כעולה שכ�, הצפוני המפעל

 19 נסגר לא בצפו� המפעל כי, ברי ולפיכ�, אי� בלעדיו" הא	" מפעל בבחינת

 20  .ייסגר ולא

  21 

 22 שאינ	 העובדי	 מול פיטורי	 בהליכי נקטה לא שהחברה, הוכח  טו.

 23 בהליכי נקטה לא כימיקלי	 שחיפה, הוכח וכ�, הצפוני במפעל מאורגני	

 24 הנטענת החלטתה שבי� בתקופה הדרומי המפעל עובדי מול פיטורי	

 25 כביכול החלטתה לשינוי ועד המפעל סגירת בדבר, 30.07.17 מיו	

 26  . 03.08.17 מיו	 השרי	 פגישת בעקבות

  27 

 28; מהמפעל רוקנו לא המסוכני	 החומרי	 שכ� נסגר לא שהמפעל, הוכח  טז.

 29; מלא באופ� עבדו העובדי	 2017 אוגוסט לחודש עד למצער כי, הוכח עוד

 30 של מוגבר בייצוא האחרוני	 בחודשי	 עסקה כימיקלי	 חיפה כי, הוכח

 31  .מהרגיל וגדולה מוגברת בכמות ייצרה תקופה שבמש� לאחר, תוצרי	

  32 
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 1 ההתארגנות בחופש חוקית ובלתי חמורה פגיעה ביצעה כימיקלי	 חיפה  יז.

 2 האמוניה משבר אודות מידע הסתיר המעסיק כ� �הצפוני במפעל

 3 לא המעסיק; העובדי	 מנציגות המפעל סגירת על כביכול וההחלטה

 4 יחס הוא כלפיה	 ויחסו העובדי	 נציגות ע	 ההיוועצות חובת את קיי	

 5 העובדי	 ארגו� את לשת( המעסיק לחובת בניגוד �ולעומתי מתנכל

 6, אלה בנסיבות. מלאה ובשקיפות לב בתו	 ומת� משא עמו לנהל, היציג

 7  .בטלות הוא כימיקלי� חיפה של והחלטותיה התנהלותה די�

  8 

 9 לפעול ההנהלה על היה, החברה לסגירת החלטה מתקבלת שהיתה ככל  יח.

 10  .צמצו	 פיטורי של בדר�

  11 

 12  בתשובה לסיכומי המבקשי� הוסיפה חיפה כימיקלי� וטענה, כדלקמ�:  .27

  13 

 14 ככזו הרשומה, מוגבל בעירבו� פרטית חברה הינה כימיקלי	 חיפה  א.

 15 חברה ואינה משפחתית בבעלות, 520039454 ומספרה החברות במרש	

 16 ציטוטי	 על היתר בי�ת הנסמכ, העובדי	 נציגות ידי על כנטע� ציבורית

 17  .הראיות מתיק חלק שאינו ממסמ�

  18 

 19  .ישראל במדינת האמוניה בתחו	 מונופול אינו החברה  ב.

  20 

 21 המועלות, למפעל האמוניה אספקת בעיית לפתרו�" המקוריות" ההצעות  ג.

 22 חומצה ייבוא/הכדורי	 4 באמצעות אמוניה ייבוא( המבקשי	 בסיכומי

 23 ג	 מה, אסור חזית שינוי בבחינת הינ	 �)אמוניה במקו	 חנקתית

 24  .בתיק מהעדויות להושע כפי, ישימות אינ� אלו שהצעות

  25 

 26 העליו� המשפט בבית כימיקלי	 חיפה של הצהרותיה בי� סתירה כל אי�  ד.

 27 הפתרו� הוא הקטנה האנייה פתרו�, כידוע, שכ�, דנ� בתיק עמדותיה לבי�

 28  .מטעמה המוסמכות והרשויות ישראל מדינת ידי על כמועד( שנבחר

  29 

 30, והאיזוטנקי	 הקטנה האנייה חלופות את בסיכומיה	 המבקשי	 הצגת  ה.

 31, נכונה אינה המדינה ידי על שנקבעו מעמד שוות בחלופות המדובר כאילו
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 1 נקבעה הקטנה האנייה שחלופת כ�, החלופות משדורגו כאמור זאת

 2  .המדינה ידי על המיטבית כחלופה

  3 

 4 ואי הדרומי במפעל האיזוטנקי	 פתרו� החלת לפיה המבקשי	 טענת  ו.

 5 משיקולי	 אלא ענייניי	 משיקולי	 נעשתה לא הצפוני במפעל החלתו

 6 ומהטעמי	 המפעלי	 שני נתוני בי� המהותי מהשוני מתעלמת �פסולי	

 7  .ביניה	 להבחנה הענייניי	

  8 

 9 הסיבה כי, כימיקלי	 חיפה של עמדתה זו אי� �המבקשי	 לטענת בניגוד  ז.

 10 אישרה לא שהמדינה בכ� מקורה בצפו� האיזוטנקי	 פתרו� החלת לאי

 11 הבינה 03.08.17 מיו	 השרי	 פגישת שבעקבות אלא, זאת לעשות לחברה

 12  .הצפוני מהמפעל בשונהזאת , תפעולי אופק הדרומי למפעל כי, החברה

  13 

 14 לכ� לב בשי	, להידחות הממשלה החלטת כנגד המבקשי	 טענות די�  ח.

 15 ידי על המועד( הפתרו� הוא הקטנה האנייה פתרו� כי, חולק שאי�

 16 היתר ובי�, ומסמכי	 עדויות של ארוכה משורה שעלה כפי, המדינה

 17 פרקליטות הודעתמו הלאומי המנחה דיו� סיכו	מ, נזר' הגב של עדותהמ

 18  .המדינה

  19 

 20 מיו	 החברה דירקטוריו� החלטת אותנטיות כנגד המבקשי	 טענות די�  ט.

 21 תיארו ל"והמנכ טראמפ מר. להידחות �מפעליה סגירת בעניי� 30.07.17

 22 שהדברי	 ג	 מה, ההחלטה קבלת נסיבות את בעדות	 בפרוטרוט

 23 לראש טראמפ מר של מכתבו �אמת מזמ�, אותנטית בראיה נתמכי	

 24 הודעה לאחרו� נמסרה בו, 02.08.17 מיו	 נתניהו בנימי� מר, הממשלה

 25  .החברה מפעלי סגירת בדבר

  26 

 27 חיפה של פניותיה המש�, לפיה� המבקשי	 טענות את לקבל אי�  י.

 28 היתרי	 לקבלת הסביבה להגנת ולמשרד חיפה לעיריית כימיקלי	

 29, הוא נהפו�. הצפוני המפעל לסגירת כוונה היעדר על, כנטע�, מעידה

 30 רוע את לשנות תקווה מתו� נעשו הפניות, החברה מעדויות כעולה

 31  .החברה שלוא( חובתה  זכותה זוהי �הגזירה

  32 
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 1 הצעדי	 על המעידות בתיק ראיות די הובאו �המבקשי	 לטענות בניגוד  יא.

 2  .המפעל סגירת לקידו	 כימיקלי	 חיפה נקטה בה	

  3 

 4 ישראל נמלי לחברת החזירה כימיקלי	 חיפה �המבקשי	 לטענת בניגוד  יב.

 5 מסו( בשטח המצויי	 המקרקעי� את 30.09.17 ביו	") י"חנ: "ג	 להל�(

 6 ל"ומנכ) 3/נ מוצג( האמוניה מיכל מצוי בו, חיפה נמל של הכימיקלי	

 7' עמ( לה השיי� הציוד כל את י"לחנ תחזיר האחרונה כי, העיד החברה

 8  ).30, 25' ש, 118

  9 

 10 לניקוי החברה את המחייבת בדי� הוראה כל על הצביעו לא המבקשי	  יג.

 11  .הקרקע

  12 

 13 סגירת לאחר א( לישראל אמוניה לייבא נית�, המבקשי	 לטענות בניגוד  יד.

 14  .הצפוני המפעל

  15 

 16 הארו� לטווח לפתרו� תוחלת היעדר בדבר המבקשי	 בטענות ממש אי�  טו.

 17 המבקשי	 להסתמכות מקו	 ואי� הצפוני המפעל שייסגר ככל

�22.06.17 מיו	 האוצר למשרד ל"המנכ מכתב על) 216' בסע( בסיכומיה	 18 

 19  .לתיק הגשתו הותרה שלא מסמ�

  20 

 21 ניצב עליה הקרקע מכירת היעדר לבי� הצפוני המפעל סגירת בי� קשר אי�  טז.

 22 ולעמוד בעלי	 מנהג בו לנהוג וזכותה החברה של בנכס המדובר. המפעל

 23  .לגביו זכויותיה על

  24 

 25 לבי�, עסקינ� בה, כימיקלי	 חיפה של המפעל סגירת בי� להבחי� יש  יז.

 26 כל עליה מוטלת היתה אשל ומכא�, נסגרת שאינה, עצמה החברה סגירת

 27 פירוק הלי� לבצע או/ו החברה סגירת על החברות לרש	 להודיע חובה

 28 חיפה לעיריית להודיע חובה כל החברה על מוטלת היתה לא ג	 כ�. כדי�

 29  ).28' ש, 134' עמ( העירייה ל"מנכ מעדות עלה שא( כפי, המפעל סגירת על

  30 

 31 עובדי	 קליטת בדבר הטענה להוכחת עובדתית תשתית הונחה לא  יח.

 32  .חדשי	
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  1 

 2 פעילותו בהיעדר קיו	 זכות הדרומי למפעל אי�, לפיה המבקשי	 טענת  יט.

 3 של מבוססת הלא בעדותו לראשונה עלתה, הצפוני המפעל של במקביל

 4  .להידחות ודינה הוכחה לא, קינ�' פרופ

  5 

 6 המסוכני	 החומרי	 פונו לא כי, בסיכומיה	 המבקשי	 בטענת אמת אי�  כ.

 7 יושל	 המסוכני	 החומרי	 פינוי כי, בתצהירו העיד זיידר מר. מהמפעל

 8  . זה בעניי� במשפט מחלוקת כל היתה ולא 30.09.17 מיו	 יאוחר לא

  9 

 10 כלפי החברה מצד מפלה התנהלות בדבר המבקשי	 טענות את לקבל י�א  כא.

 11 03.08.17 מיו	 השרי	 פגישת בעקבות, כאמור. בצפו� ונציגות	 העובדי	

 12; פעילותו את ולחדש הדרומי המפעל את לסגור שלא החברה החליטה

 13  .ת"לחל הדרומי המפעל עובדי להוצאת מקו	 היה לא, בהתא	

  14 

 15 החל כאשר, למצב ובאטימות לב תו	 בחוסר לוקה המבקשי	 התנהלות  כב.

 16 לא, זאת וחר( האמוניה למשבר העובדי	 נציגות מודעת 02/2017 מחודש

 17 לטענות בניגוד. המשבר לפתרו� חודשי	 אות	 כל במהל� סייעה

 18 פתיחת לפני ה�, המפעל לסגירת בקשר הידברות עמ	 נוהלה, המבקשי	

 19 להגיע היה נית� לא א�, רכלבסקי מר של בסיועו, לאחריו וה� דנ� ההלי�

 20  .להסכמות

  21 

 22 לשאלות רלוונטיות אינ� לשימוע ההזמנה אופ� בעניי� המבקשי	 טענות  כג.

 23  .דנ� בתיק הנדונות

  24 

 25 בחוזי	 לעובדי	 ביחס אפליית	 בעניי�, בסיכומיה	 המבקשי	 טענת  כד.

 26 נמסרו השימוע מכתבי כי, זיידר מר משהעיד זאת, נכונה אינה האישיי	

 27' עמ; זיידר של התשובה לתצהיר 7' סע( האישיי	 בחוזי	 למנהלי	 ג	

 28 מכתבי חלוקת בעת כי, עלה בדיו� מדבריו, גוטמ� למר באשר). 1' ש, 72

 29 נסגר שהמפעל לו הודיע זיידר מר וכי, ל"בחו שהה הוא לשימוע הזימו�

30  ).15�9' ש, 72' עמ( אחרת עבודה לחפש ועליו 

  31 
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 1 הנטענת לפגיעה הנוגע בכל, בסיכומיה	 המבקשי	 לטענות בסיס אי�  כה.

 2, הפנו אליה לפסיקה רלוונטיות כל ואי� לה	 והתנכלות בהתארגנות	

 3 של בהקשר ועד חברי בפיטורי עוסקת היא שכ�, העניי� ממי� שאינה

 4 בסגירת עוסק והוא �בתכלית שונה ענייננו ואילו ראשונית התארגנות

 5 נסיבות עקב זאת, מכ� יוצא כפועל העובדי	 כלל ובפיטורי מפעל

 6  .החברה על שנכפו חיצוניות

  7 

 8 עדויות ודווקא אמיני	 היו החברה עדי, המבקשי	 לטענות בניגוד  כו.

 9  .ומגמתיות אמינות בחוסר לקו העובדי	 נציגות מטע	 המצהירי	

  10 

 11  עיריית חיפה:עמדת 

  12 

 13 פעילות בהמש� תומכת היא כי, נמסר 23.10.17 מיו	 חיפה עיריית בהודעת  .28

 14 פי על להפעלתו ורישיונות היתר מת� לרבות, כימיקלי	 חיפה של הצפוני המפעל

 15 תו� להתבצע מחויבת המפעל פעילות, העירייה לפי, זאת ע	. די� כל הוראות

 16 זאת, המפעל ממוק	 בו באזור חיפה מפר* תושבי של ושלומ	 ביטחונ	 הבטחת

 17 שהוצהר כפי, חיפה מפר) לאזור ביחס הקיי� הממשי הביטחוני האיו�" נוכח

 18 לאחרונה שסיירה וביטחו� חו) וועדת ידי ועל הביטחו� שר ידי על לאחרונה

 19  ".המפר) באזור

  20 

 21 הצעה המשפטי	 ולשרת הממשלה לראש, לאחרונה לדבריה הציגה העירייה  .29

 22 לבחינת, הנית� ככל, תלוי בלתי מקצועי�ביטחוני מומחי	 צוות להקמת

 23 החלופה על יצביע אשר, החלופות ביישו	 האסטרטגיי	�הביטחוניי	 ההיבטי	

 24 כעולה. הצפוני המפעל פעילות המש� את לאפשר כדי בה שיהא, ביותר הבטוחה

 25 ובחירת כאמור מומחי	 צוות גובש טר	, ההודעה למועד נכו�, העירייה מהודעת

 26 תיפתר הסוגיה העירייה להערכת כאשר, הצדדי	 בי� נדו� עדיי� הוועדה נציגי

 27  .בעבודתו יחל והצוות הקרובי	 בימי	

  28 
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 1 או/ו מסקנה כל לקבל מראש מתחייבת הינה" כי, בהודעתה הבהירה העירייה  .30

 2 צוות לקביעת ועד זה בשלב ואילו" זה בעניי� המומחי� צוות של המלצה

�המומחי	  3 

 4 אמוניה אוניות או/ו אוניה להביא מקו� אי� כי דעתה על עומדת חיפה עיריית"  

 5  " .שה� חלופה או צור- לכל, גדולות או קטנות, נוספות

  6 

 7 06.11.17ניתנה החלטה במסגרתה חויבה המדינה להודיע עד יו	  03.11.17ביו	   .31

 8אשר יבח�  ,הא	 אכ� הושגה הבנה בדבר הקמתו של צוות מומחי	 בלתי תלוי

 9את החלופות לאספקת אמוניה. ככל שהוק	 צוות מומחי	 מקצועי שכזה, 

 10מיה	 חבריו של הצוות? הא	 החל בעבודתו? הא	 נקבעו נדרשה המדינה לפרט 

 11א	 עיריית חיפה וחיפה כימיקלי	 הסכימו לקבל הכ�, �לוחות זמני	 ומה	? כמו

 12  ?על עצמ� מסקנותיו של אותו צוות מומחי	, ככל שהוק	

 13 

 14  הוועדה "לבחינת עמידת� של החלופות לייבוא אמוניה לישראל (בטווח הקרוב)"

  15 

 16על  06.11.17, הודיעה המדינה ביו	 03.11.17בעקבות החלטת בית הדי�, מיו	   .32

 17הוחלט על הקמת ועדה לבחינת עמידת� של החלופות  25.10.17כ� שכבר ביו	 

 18  ").המומחי� ועדתלייבוא אמוניה לישראל (בטווח הקרוב) (להל�: "

  19 

 20ביו	 הודעת המדינה, ועדת המומחי	 אמורה היתה להתחיל דיוניה לפי   

 21  ולהציג המלצותיה תו� שלושה שבועות.  06.11.17

  22 

 23  בהרכב ועדת המומחי	 ישבו:   

 24  יו"ר הוועדה –ממלא מקו	 ראש המל"ל  –מר מאיר ב� שבת   

 25  ממלא מקו	 המשנה לראש המל"ל  –מר אית� ב� דוד   

 26  מנכ"ל משרד הפני	 –ה� מר מרדכי כ  

 27סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקי	 במשרד להגנת  –גב' שולי נזר   

 28  הסביבה
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 1  יוע* המשרד להגנת הסביבה –ד"ר אלי שטר�   

 2  נציג צה"ל –אל"מ גול� וא�   

 3  נציג רפא"ל –פרופ' עמוס נוטע   

 4  נציג עמותת "צלול" –אל"מ (מיל') יור	 איל�   

  5 

 6לתקווה, כי אותה ועדת מומחי	 תהווה סו( פסוק א	 נפתח פתח כלשהו   .33

 7לסכסו� הקשה שבי� עיריית חיפה לבי� חיפה כימיקלי	 ותפתור את המחלוקות 

 8, הרי שלאחר שהוגשו לבית הדי� עמדות כל הצדדי	 עלה, כי ה� עיריית �ביניה

 9חיפה וה� חיפה כימיקלי	, כל אחת מה� בנפרד מלאה כרימו� בטענות כנגד אותה 

 10מחי	, לרבות כנגד הרכב חבריה, כ� שלא עיריית חיפה ולא חיפה ועדת מו

 11  כימיקלי	 אינ� מוכנות להתחייב בקבלת המלצותיה של אותה ועדת מומחי	. 

  12 

 13  דיו� והכרעה

  14 

 15 הסכסו- זהו �כימיקלי	 חיפה לבי� חיפה עיריית בי� ואמיתי קשה סכסו� ישנו  .34

 16  .והפצתו אגירתו, האמוניה אספקת אופ� בשאלת נעו* והוא העיקרי

 17 נציגות בי�, הצפוני במפעל עכורי	 עבודה יחסי ישנ	, שני	 מזה, בבד בד  

 18 כימיקלי	 חיפה הנהלת לבי�) דמוקרטי עובדי	 ארגו� �לעובדי	 חוכ( העובדי	

 19 טענת עלינו מקובלת, עבודה ליחסי צדדי	 בי� גדולה כה איבה של באווירה ואכ�

 20 ובחשדנות בזהירות המעסיק התנהלות את לבחו� יש לפיה, העובדי	 נציגות

 21 יצירת של מניפולטיבית בדר� כא� פועל לא המעסיק כי, לוודא בכדי, יתירה

 22 סגירה אלא, אמיתית לא היא הצפוני  המפעל של שסגירתו כ�", פיקטיבי משבר"

 23 נפטר זו ובדר� מאורגני	 לא עובדי	 באמצעות בהמש� להפעילו שנועדה זמנית

 24  .בסכסו� מצוי הוא עמו העובדי	 מארגו� המעסיק

  25 

 26 משעות, רצופי	 דיוני	 ימי שלושה התיק של לשמיעתו שהקדשנו הסיבה זו  .35

 27 והעדויות הראיות מכלול של קפדנית בחינה ולאחר הערב שעות עד הבוקר

 28 נובעת כימיקלי	 חיפה של הצפוני המפעל סגירת כי, שוכנענו, לפנינו שהובאו
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 1 למישור קשר ללא חיפה עיריית ע� לחברה שיש וקשה עיקרי סכסו- מאותו

 2   .הקיבוציי� העבודה יחסי

  3 

 4  :זו במסקנתנו התומכי� והנימוקי� האינדיקציות עיקר להל�  

  5 

 6 והרי מוצריה עיקר את לייצר יכולה אינה כימיקלי	 חיפה, אמוניה ללא  א.

 7  ;מוצריה ולשווק לייצר מובהק כלכלי אינטרס ישנו לחברה

 8 ובהתא	 2017 אפריל בחודש כבר הופסקה למפעל האמוניה אספקת  ב.

 9 לחלוטי� כמעט להפסקתו עד הדרגתי באופ� במפעל הייצור הופסק

 10  ;המאוחר לכל 2017 אוגוסט בחודש

  11 

 12  ;הנדרשי	 ברישיונות החזקתו היעדר נוכח למפעל תפעולי אופק היעדר  ג.

  13 

 14 ידי על המומל* הקטנה האנייה לפתרו� חיפה עיריית של התנגדותה  ד.

 15  ;כימיקלי	 חיפה על והמוסכ	 הרלוונטיי	 הממשלתיי	 הגופי	

  16 

 17 האיזוטנקי	 חלופת ליישו	 כימיקלי	 חיפה של מצדה הסכמה היעדר  ה.

 18, זו בהחלטתה להתערב סמכותנו והיעדר הצפוני במפעל זמני כפתרו�

 19 פתרו� את לממש חפצה כימיקלי	 חיפה; הסבירות במתח	 הנופלת

 20 גופי ידי על והמומל* המועד( הפתרו� שזהו הקצר לטווח הקטנה האוניה

 21  ;הלאומי המנחה ובעיקר הממשלה

  22 

 23 הדרומי המפעל של פסולה העדפה בדבר לטענה ראייתית תשתית היעדר  ו.

 24  ;המפעלי	 שני בי� מהותית הבחנה של וקיומה

  25 

 26 בדבר כימיקלי	 לחיפה המיוחסת למזימה ראייתית תשתית היעדר  ז.

 27 העובדי	 בהתארגנות לפגוע במטרה מכוו� באופ� הצפוני מפעלה סגירת

 28  ; לעובדי	 בכוח
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  1 

 2 העובדתית מהתשתית נלמדת והיא אותנטית הינההצפוני  המפעל סגירת  ח.

 3 לחיפה להורות, העניי� בנסיבות, בסמכותנו זה ואי� לפנינו שהובאה

 4 כאשר עובדי	 של העסקה עליה לכפות או מפעלה את לפתוח כימיקלי	

 5  .סגור הצפוני המפעל

  6 

 7  להל� נפרט את הנימוקי	 כסדר הופעת	 לעיל.   

  8 

 9מומחי� בראשותו של ראש  ועדתשל  ההקמתב סברנו כי �איחד ע� זאת,   

 10המל"ל (המועצה לביטחו� לאומי) ובאישורה של ממשלת ישראל, נפתח כא� 

 11, הרי פתח חדש של תקווה שייתכ� ויאפשר אופק תפעולי למפעל הצפוני

 � 12את התייחסות� של חיפה כימיקלי� ושל  06.11.17שלאחר שקיבלנו ביו

 � 13עיריית חיפה לוועדת מומחי� זו, נותר ספק רב ביכולתה של ועדת המומחי

 14  .לפתור את הסכסו- וליישב המחלוקות בי� שני צדדי� אלה

 15 

 16  הפסקת אספקת האמוניה שהינה חיונית לעבודת הייצור במפעל

  17 

 18 תהליכי ולהתנעת המפעל להפעלת חיוני גל	 חומר הינו אמוניה כי, חולק אי�  .36

 19  .מוצריה עיקר את לייצר יכולה אינה כימיקלי	 חיפה אמוניה וללא הייצור

 20 נאסר, 2017 שנת בתחילת שניתנו השיפוטיות ההחלטות נוכח כי, חולק אי� עוד  

 21 אמוניה לייבא או/ו האמוניה מיכל את ולהפעיל להמשי� כימיקלי	 חיפה על

 22 אספקת הופסקה, מכ� יוצא כפועל. לרוקנו צוותה והיא המיכל באמצעות

 23  . במחלוקת שנויה שאינה עובדה זוהי .2017 אפריל מחודש החל למפעל האמוניה

 24 ירידה החלה, 2017 אפריל בחודש למפעל האמוניה אספקת הפסקת בעקבות  

 25 נוצלו עוד הראשוני	 בחודשי	 כאשר, במפעל הייצורית בפעילות הדרגתית

 26 דע� הוא שא(, חלקי בהיק( הייצור ונמש� במפעל שהיו הגל	 חומרי שאריות

 27 החדה הירידה על. היותר לכל 2017 אוגוסט בחודש להפסקתו עד בהדרגה

 28 בי�, ללמוד היה נית� האמוניה אספקת הפסקת לאחר במפעל הייצור בהיקפי

 29 נספח( שלו התשובה לתצהיר שצורפה מהטבלה וכ� זיידר מר של מעדותו, היתר
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 1. 2017 ינואר מחודש החל הצפוני במפעל המלאי	 הייצור נתוני את המשקפת'), ג

 2 לסתירת ראיה העובדי	 נציגות מטע	 לפנינו הובאה לא כי, נציי� זה בהקשר

 3, להפסקתו עד במפעל הייצור בהיקפי וההדרגתית החדה הירידה בדבר הטענה

 4 שצורפו" העבודה חות"דו"ב מצאנו לא וא(, האמוניה אספקת הפסקת לאחר

 5 מתייחסי	 אלה חות"דו שכ�, זו טענה לסתור כדי) 4 נספח( המבקשי	 לתצהירי

 6, הנמנע מ� שלא כ�, 2017 אוגוסט�מאי החודשי	 מ� גמורה תוצרת של לאריזה

7  ).20�12' ש, 167' עמ( האמוניה למשבר עובר במפעל יוצרו אלה מוצרי	 כי 

 8 מהירידה להתרש	 היה נית� עצמ	 המבקשי	 מעדויות א(, ועוד זאת  

 9 וכלשונו, הייצור בהיק( מהירידה כתוצאה במפעל העבודה בהיק( המשמעותית

 10 צוי� א	 אלא, במקור אינ� שלהל� ההדגשות כל, 165�164' עמ( לוטטי מר של

 11  .):ק.א, אחרת

 12הא� מחודש אפריל ברגע שנפסקה אמוניה מה אתה יודע לגבי הייצור   "ש.

 13  במפעל?

 14  המשיכו לייצר עד שנגמרו כל חומרי הגל�  ת.

 15  מתי ה� נגמרו  ש.

 16כל אחד קרס לפי הזמ� כל אחד לפי השלב שלו. כל מתק� לפי השלב שלו,   ת.

 17  .שלו

...  18 

 19  באוגוסט עבדת בפועל, הגעת למפעל והיתה עבודה?  ש.

 20  תמיד הגעתי.   ת.

 21  אבל הייתה עבודה?  ש.

 22חלק לפעמי� כ� וחלק לא. במתק� שלי היו כמה דברי� שהייתי צרי-   ת.

 23  ד. , איפה שאני עובלעשות

...  24 

 25  מבחינת נפח עבודה עבודה באוגוסט לא הייתה?  ש.

 26  לא.   ת.

 27  תתאר לי את המצב  ש.

 28  עבודה %20באוגוסט זה היה   ת.

 29  וביולי  ש.

 30  יותר  ת.

 31  בא נשווה לעבודה רגילה וחודש רגיל. תתאר לי תמונת מצב  ש.
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 1. איפה המתקני� הצפוניי� שעבדו ש� היה יותר עבודה ש� ירד הרבה  ת.

 2  פע� שה� עבדו ג� אני עבדתי עבדתי רגיל, כל

 3  :מזרחי ד"לעו נגדית חקירה המש-

 4 דרסטית ירידה שהייתה אמרת, השופט' כב אות- ששאל למה בהמש-  .ש

 5  בעבודה

 6   .כ�.    ת

 7  ?אוגוסט לפני  .ש

 8  ?מה  .ת

 9  ?נכו�, בייצור משמעותית ירידה הייתה  .ש

 10 חומרי כמויות לפי בייצור ירידה הייתה לא או משמעותית א� יודע לא אני  .ת

� 11  ."מתק� בכל שהיו הגל

  12 

13  ):25�20' ש, 151' עמ( כדלקמ�, עלה קמחי מר של ומעדותו 

 14 לא כשהמפעל ת"חל על מ"מו לנהל עניי� שו� שאי� ואומר אחזור אני...    .ת"

 15  . לייצר יכול שהוא ממה פחות מייצר כרגע המפעל. נסגר

 16  ?בספטמבר עכשיו  .ש

 17  . מייצר לא הוא, סגור לא הוא כרגע  .ת

 18  ?מייצר לא הוא ממתי  .ש

 19 שעד מתקני� היו. 2017 אוגוסט חודש מראשית החל מייצר לא הוא  .ת

 20  ."פעלו אוגוסט

  21 

 22 אפריל בחודש למפעל האמוניה אספקת הפסקת כי, בבירור התרשמנו אלה מכל  .37

 23 במפעל הייצור בהיק( מוחלטת וכמעט משמעותית לירידה בהתא	 הביאה 2017

 24 העובדי	 עליה שהעידו כפי, העבודה בהיק( ניכרת לירידה מכ� יוצא וכפועל

 25  .בעצמ	

 26 

� 27  היעדר החזקת המפעל הצפוני ברישיונות הנדרשי

  28 

 29 של הרעלי	 החזקת היתר פקע 31.07.17 ביו	 כי, הצדדי	 בי� מחלוקת אי�  .38

 30 והמשרד הרעלי	 היתר בחידוש מותנית המפעל פעילות כאשר, הצפוני המפעל

 31 נכו�; למפעל עסק רישיו� בקיו	 הרעלי	 היתר חידוש את מתנה הסביבה להגנת
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 1 את כימיקלי	 לחיפה חידשה טר	 חיפה עיריית, אלו שורות כתיבת למועד

 2 להיות אמורה האמוניה שדרכה הצנרת של וה� המפעל של ה�, העסק רישיו�

 3, הקטנה האנייה לפתרו� חיפה עיריית של התנגדותה נוכח זאת �למפעל מוזרמת

 4 המפעל של העסק רישיו� חידוש והתניית, כימיקלי	 חיפה מצדדת כאמור בו

 5 פתרו� �איזוטנקי	 באמצעות תיעשה למפעל האמוניה שאספקת בכ�, והצנרת

 6  .בתוק( מתנגדת כימיקלי	 חיפה אליו

 7 חיפה לבי� חיפה עיריית בי� העיקרי הסכסו- כי, אפוא, עולה, זה דברי	 במצב  

� 8 הנדרשי� ההיתרי� קבלת את מאפשר שלא, סתו� מבוי לכדי הביא כימיקלי

 9  .המפעל פעילות לחידוש

 10 הפליטה היתר בתנאי לעמוד מחויבת כימיקלי	 חיפה כי, מהראיות עולה עוד  

 11 20.09.17 מיו	 החל כאשר, נקי אוויר חוק לפי הסביבה להגנת המשרד שקבע

 12 עמידה לצור�; יותר מחמירי	 תנאי	 הקובע, חדש פליטה היתר לתוקפו נכנס

 13 התקני	 במפעל להקי	 כימיקלי	 חיפה על היה, אלה מחמירי	 בתנאי	

 14 בנייה היתרי התקבלו טר	 לה	 שא(, 4 מיליו� 70 �כ של בשווי מסוימי	

 15 לדחיית הסביבה להגנת למשרד כימיקלי	 חיפה של ופנייתה חיפה מעיריית

16, 22�21, 17' סע( בשלילה לדבריה נענתה החדש הפליטה היתר לתחולת המועד 

 17, 25' עמ: טראמפ מר עדות; טראמפ מר לתצהיר 24�21' סע; זיידר לתצהיר 43

18  ):6�5' ש, 62' בעמ( נזר' הגב וכלשו�) 10�7' ש, 32' עמ; 23�21' ש 

 19 הוא המקדי� התנאי בצפו� רעלי� היתר שלגבי משיבה אני, הדי� בית לשאלת"  

 20  ."לצנרת ג� לחלופה ובהתא� למפעל עסק רישיו� של קיומו

  21 

 22 ממשיכה כימיקלי	 חיפה כי, שוכנענו והראיות העדויות מכלל כי, לציי� למותר  .39

 23 לחידוש חיפה מעיריית הנדרשי	 ההיתרי	 לקבלת אלה בימי	 ג	 לפעול

 24 יש א�" טראמפ מר וכלשו�, הקטנה האנייה באמצעות למפעל האמוניה אספקת

 25, הזה המפעל את לפתוח שאפשר למיליו� אחד של סיכוי אפילו סיכוי איזשהו

 26, שנה בעוד המפעל את אפתח אני א�. מחדש הזה המפעל את לפתוח רוצה אני

20�19' ש, 40' עמ" (בחזרה העובדי� את ואקבל אבר- אני(� 27 כדי בכ� שאי� אלא  

 28, אמיתית הינה כימיקלי	 חיפה של הצפוני מפעלה סגירת כי, ממסקנתנו לשנות

 29 באישורי� מחזיק אינו הצפוני המפעל, אלו שורות כתיבת למועד נכו� וכי

� 30, הרעלי	 והיתר למפעל והצנרת העסק רישיו�, זה ובכלל, להפעלתו החיוניי

�נקי אוויר חוק לפי החדש הפליטה היתר בדרישות עומד אינו שהמפעל ג	 מה 31 
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 1 אמיתית אלא מדומה אינה המפעל סגירת כי, מסקנתנו את המחזקת עובדה

 2  .הקרוב בטווח הצפוני למפעל תפעולי אופק ישנו כי, נראה ולא שנוצרו בנסיבות

  3 

 4  :התנגדות עיריית חיפה לפתרו� האנייה הקטנה

  5 

 6 פתרונות נקבעו כי, עולה) זיידר לתצהיר' ב נספח( הממשלה החלטת למקרא  .40

 7 מול ימי ומקשר בנגב מפעל הקמת בדמות הארו� בטווח למשק אמוניה לאספקת

�הארו� בטווח הפתרונות להשלמת עד, הקצר בטווח ואילו; חיפה חופי 8 

 9 להפעלת עד" כי, כימיקלי	 חיפה של הודעתה את לפניה רשמה הממשלה

 10 ידי על לאישורו ובכפו" להקמתו שנקבעו הדר- לאבני בהתא� הימי המקשר

� 11 המשק צרכי לכל אמוניה לייבא לפעול בכוונתה, המוסכמי� הגורמי

 12 שימוש ללא למפעלי� קיימת בצנרת ישירה והזרמה קטנות אניות באמצעות

 13 בהיתר הסביבה להגנת המשרד שיאשר אחרת דר- בכל או, הקיי� במכל

� 14 המקצועיי� הגורמי� ע� לתיאו� בכפו" והכל, החברה של הרעלי

� 15 מנת�על הכימיקלי� רצי" של השוטפת הפעילות על האמוני� הרלוונטיי

 16 ולקבלת די� לכל בכפו", אחרי� חיוניי� חומרי� באספקת לפגוע שלא

� 17 להחלטת' ד' סע" (.שיפוטיות להחלטות ובכפו" הנדרשי� האישורי

 18  .).ק.א, במקור אינה ההדגשה, הממשלה

  19 

 20 לאספקת חלופות 12 בח� הסביבה להגנת המשרד כי, עולה נזר' הגב של מעדותה  .41

 21 הסיכוני	 הערכת ולאחר, הקצר בטווח כימיקלי	 חיפה של למפעליה אמוניה

 22 קטנה באנייה למשק האמוניה אספקת חלופת כי, נמצא וחלופה חלופה כל של

 23 העידה וכ�; בטיחותית מבחינה המועדפת החלופה היא �למפעל ישירה והזרמה

24�50' עמ( הסביבה להגנת המשרד שביצע המקצועי הבחינה הלי� אודות נזר' הגב 

52:( 25 

 26 פתרו� בנושא הסביבה להגנת המשרד עמדת את בקצרה בבקשה תפרטי  .ש"

 27 את, הארו- לטווח הפתרו� שיחול עד הקצר בטווח האמוניה אספקת

� 28 ששמענו דברי� למעשה. עומדי� הדברי� היכ�, שעשית� התהליכי

 29 .הפרוטוקול בשביל, בעלפה ממ-
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 1 א�, הקצר לטווח חלופות �12כ קיבלנו, חלופות קבלת היה הראשו� השלב  .ת

 2  . נכו� זוכרת אני

...  3 

 4 חלופות, מציג שהמפעל החלופות את בוח� הסביבה להגנת המשרד  .ש

 5  ?נכו�, המיכל ריקו� או סגירת בעקבות אמוניה לשינוע

 6  . מהמפעל במנותק זה את עושי� אנחנו. נכו�  .ת

 7 יודע ישראל במדינת אחד כל? תקשורת יש, העירייה ע� מדבר מישהו  .ש

 8  . לאמוניה שקשור במה פעיל גור� שהעירייה

 9, המחוז זה העירייה ע� שבקשר ומי, הסיכוני� הערכות את שעושה מי  .ת

 10 הדעת וחוות הסיכוני� הערכות ביצוע במהל- העירייה ע� התייעצנו לא

� 11  . העירייה ע

...  12 

 13 נושא הוא האמוניה נשוא כי מומחיות לו שנדרשת מקצועי תהלי- זה  

 14 להערכות במומחה ג� נעזרנו, בו ספציפית מומחיות הרבה לנו שאי�

� 15 בינלאומי ניסיו� לה שיש בי'.איי).בי בש� בינלאומית בחברה, סיכוני

 16 ידע לייבא צריכי� היינו. באמוניה שימוש של הקמה, בתפעול רחב יותר

 17 כיוו�, מסוכני� לחומרי� לאומי כמנחה משמשי� ג� אנחנו, בנוס". לאר)

 18, התחבורה משרד, מסוכני� בחומרי� שעוסקי� רגולטורי� הרבה שיש

 19 החלטת מכוח שהוקמה ועדה ויש', וכו אירועי� בנושא והצלה כבאות

 20 ועדה אלא סמכויות ע� ועדה לא זו הוועדה בראש עומדי� אנחנו, ממשלה

 21 חוות את, באמוניה כמו, היבטי� הרבה לה שיש בסוגיות, לכ�. מתכננת

 22 ממשלה למשרדי עד החירו� מכוחות הגורמי� לכלל מציגי� הדעת

� 23 חומרי� אג" ראש, זה במקרה, דבר של שבסופו כ-. בה� ונועצי� אחרי

� 24 שמעו לא ה�. מומחי� אות� של הדעת חוות בפניה� עומדות מסוכני

 25 לא אנחנו. שמעו לא ה� שעובדתית אומרת אני, שוב. העירייה עמדת את

� 26 עמדות שומעי� לא אנחנו, סיכוני� הערכות שעושי� בהליכי� שומעי

 27  . אחרי� במפעלי� ג� רשויות של

...  28 

 29 בסיס על עמדתנו את ושמנו והסיכוני� ההערכות את עושי� אנחנו  .ת

 30 או התנגדות עמדתה את מביעה העירייה, מכ� לאחר. סיכוני� הערכות

 31 נוספת חלופה מעלה הייתה העירייה שלו אציי� אני. שישבנו כמוב�, לא

 32  ." שוקלי� שהיינו בודאי
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  1 

2  ):9�2' ש, 53' עמ( הלשו� בזו נזר' הגב העידה החלופות דירוג למסקנת ובאשר 

 3  :נגדית בחקירה שחר ד"לעו משיבה"

 4 התוצאה היתה מה, ואחר כזה מומחה ע� החלופות את שבדקת� סיפרת  .ש

 5  ?התחתונה השורה מה, הבדיקה של

 6 לפחות בטוחות מהיותר בדירוג היו ונבחנו שנמצאו הקצר לטווח החלופות  .ת

 7 פחות וחלופות למפעלי� בצנרת ישירה והזרמה קטנה אנייה, בטוחות

 8 בשני האיזוטנקי� חלופת את בדקנו, האיזוטנקי� חלופת זו בטוחות

� 9 סיימנו, רשמי באופ� בזה דנו לא עוד ופשוט ובדרו� בצפו� המפעלי

 10 נמצאה היא וג� כביש למכליות באנייה הזרמה של נוספת חלופה לבדוק

 11  ." האיזוטנקי� כמו חלופה זו, רמה באותה מדורגת והיא קבילה

  12 

13  ):4�19' ש, 57' עמ( כ� החלופות דירוג אודות והעידה נזר' גב הוסיפה ובהמש� 

 14 את דרג הוא החלופות בי� השווה שטר� אלי. אענה אני, הדרוג לעניי�.  ת"

 15 ע� בפגישה זה את אמר ג� הוא, בטוחה פחות האיזוטנקי� של החלופה

 16, להבי� צריכה את, הדרוג ביצוע אי של העניי� את להסביר כדי. העירייה

 17 זה את הסברתי, הערכות שתי עשינו אנחנו. זה את להסביר חייבת אני

� 18, שלנו יוע) הוא ההולנדי המומחה, מומחי� משני דעת חוות קיבלנו, קוד

� 19 עשה לא שהוא אומר שטר� אלי א�. מקצועיי� יועצי� ה� שלנו היועצי

 20  .לחלופות הכוונה הדרוג את

 21 סג� כי, החלופה של הבטיחות את בדק מישהו 16.08.17 מאז א� שאלתי  .ש

 22  . הדרוג את בדק לא שהוא אמר ל"המל ראש

 23 זו האיזוטנקי� של החלופה. הלאומי המנחה בוועדת חברי� ל"המל  .ת

 24  . בטוחה הפחות החלופה זו, קונצנזוס היה הלאומי שבמנחה חלופה

 25  ?16.08.17 מאז האיזוטנקי� חלופת את בדקו בטיחות גורמי  .ש

 26  . 16.08.17 מאז יודעת לא אני  .ת

 27  . האיזוטנקי� חלופת את בדקו א�, ביטחוני גור� על שואלת אני  .ש

 28 נבחנה האיזוטנקי� של החלופה �16.08.17ה עניי� את מבינה לא אני  .ת

 29 היבטי�, ההולנדי היוע), שטר� אלי שלנו היוע) ידי על מקצועית מבחינה

 30 בטחוניי� גורמי� יש ש� הלאומי המנחה בפני הוצגה החלופה. ודרוג

 31 ל"המנכ בישיבת סיכוני� בהערכות שעוסקי� ורגולטורי� חירו� גורמי
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 1 הפחות החלופה שזו העובדה לגבי קונצנזוס היה הדברי� שהוצגו אחרי

 2  ." בטוחה

20�17' ש, 58' עמ( זה בהקשר נזר' הגב העידה עוד(�  3 

 4 חלופה זו. יותר הבטוחה החלופה זו למפעלי� והצנרת שהאנייה בודאי.     ... ת

 5 של מהיבטי� רק מדברת אני, ביניי� לתקופת שתהיה שראוי

� 6  ..." סיכוני

  7 

 8 ייבוא לחלופת מתנגדת חיפה עיריית כי, עולה נזר' הגב של האמינה מעדותה

 9  ):52' עמ( נזר' הגב וכלשו� האיזוטנקי	 בחלופת ומצדדת קטנה באנייה אמוניה

 10  :שחר ד"לעו נגדית חקירה המש-"

 11  ?העירייה עמדת הייתה מה הדי� לבית שתאמרי מבקש אני  .ש

 12  . המועדפת החלופה היא האיזוטנקי� שחלופת היא עמדת� להבנתי  .ת

 13  ?האנייה לחלופת באשר עמדת� הייתה מה  .ש

 14  .מתנגדי� ה�  .ת

 15 שלי ההתרשמות, העירייה עמדות את לשמוע פתוחי� מאוד היינו אנחנו  

 16, מכתבי� להראות יכולה ואני קיבלנו שלא, במשרד המקצועי הצוות ושל

 17, מהעירייה דעת חוות לראות ביקשנו. מקצועית מבוססות שה� עמדות

 18 לבדוק כדי בעמדת� שתומ- משהו לנו שיתנו, נשעני� ה� מה על שיראו

 19  . אחד דבר קיבלנו, קיבלנו לא היו� עד. לב בחפ) אותו

 20 כל זה ע� לעשות מה יודעת ולא מבינה לא אני היו� ג�, לטענת� הנימוק  

 21 שקיבלנו מה. דעת חוות לנו להעביר, לאחרונה כולל ביקשנו כ� אנחנו. כ-

 22 עשו שה� ספרות סקר זה, ודנו בה שישבנו הארוכה הפגישה לאחר

 23 לא שהוא הבינו, אותו שהציג מי שג� חושבת שאני פרויקט באיזשהו

 24. שלה� העמדה את שמבססות סבירות/מקצועיות מידה באמות עומד

 25 התימוכי� שאת, אולי מורכבות במילי� להגיד מנסה אני, בקיצור

 26 יש א� להתמודד יודעי� אנחנו, המקצועיות ההנמקות או, המקצועי

 27 ארוכה ישיבה אותה במהל- ג� וניסינו אות� נבדוק אנחנו, כאלה

 28, השיח כל לאור-, מסוכנת פחות מסוימת חלופה מדוע להבי�, בעירייה

 29  . חוט קצה שנותנות עובדות ולא דעת בחוות נראו לא

  30 

 31  :הדי� בית לאב משיבה

 32  ?האנייה של לחלופה ההתנגדות את נימקו ה� אי-  .ש
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 1   .שלי המקצועי התסכול מקור וזה ההתנגדות את להסביר יודעת לא אני  .ת

 2 בסיס באיזשהו האנייה של בחלופה שלה� ההתנגדות את תמכו ה� הא�  .ש

 3  ?מקצועי

 4. לה� ענינו ואנחנו לגיטימיות שאלות לה� היו. מכירה שאני לא  .ת

 5, כ- שאחר בשאלות וג� זה את להציג מטעמנו המומחי� את כשהבאנו

 6 רואה לא אני כרגע. שוב כ- אחר עצמנו את ובחנו יכולתנו כמיטב עשינו

 7 יכולתנו כמיטב ענינו ולא שאלו שה� למידע בקשות או תהיות או שאלות

 8  ." הסיטואציה זו. המקצועית

  9 

 10 ג	 נלמדת הקטנה האנייה לחלופת חיפה עיריית של התנגדותה כי, לציי� למותר  .42

 11 ככל, המומחי	 צוות לקביעת ועד זה בשלב, ולפיה 23.10.17 מיו	 מהודעתה

 12 אוניה להביא מקו� אי� כי דעתה על עומדת חיפה עיריית" כאמור צוות שיגובש

 13  ."שה� חלופה או צור- לכל, גדולות או קטנות, נוספות אמוניה אוניות או/ו

  14 

18�14' ש, 136' עמ( לפיה העירייה ל"מנכ מעדות במפורש עולה ג	 זו עמדה  (� 15 

 16 שהיא היתה האחרוני� החודשי� כל לאור- העיריה של שהעמדה נכו�  .ש"

 17 ולא איזוטנקי� באמצעות הקצר לטווח אמוניה אספקת בפתרו� תומכת

 18 ?הקטנה האוניה לפתרו� מתנגדת נאמר שלא תומכת

 19 של בחלופה תמכנו קיבלנו שאנחנו הייעו) סמ- על חיפה עיריית. אמת  .ת

 20 של לכניסתה מאודנו בכל והתנגדו איזוטנקי� באמצעות אמוניה אספקת

 21  ."כגדולה קטנה אוניה כל

  22 

 23) זיידר לתצהיר' ג נספח( 18.06.17 מיו	 הלאומי המנחה ישיבת דיו� בסיכו	 עיו�  .43

 24 להגנת המשרד ובראש	 הממשלתיי	 הגורמי	 בחירת על, הוא א( מלמד

 25 כחלופה למפעל הישירה ההזרמה ע	 הקטנה האנייה בחלופת אחד פה, הסביבה

 26  ).14' סע( בטיחותית מבחינה האיזוטנקי	 חלופת פני על העדיפה

 27 הגורמי	 על המועד( הוא הקטנה האנייה שפתרו� לכ� נוספות אסמכתאות[  

 28 לבית 22.06.17 מיו	 המדינה פרקליטות בהודעת: ג	 למצוא נית� הממשלתיי	

 29 מיו	 הסביבה להגנת המשרד ובהודעת) זיידר לתצהיר' ד נספח( העליו� המשפט

 30  )].זיידר של התשובה לתצהיר' א נספח( 13.09.17

  31 
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 1 לייבוא הקטנה האנייה בחלופת כימיקלי	 חיפה בחירת כי, שוכנענו האמור מכל  .44

 2 או/ו המעסיק של שרירותית החלטה בגדר אינה, הקצר בטווח למפעל אמוניה

 3 וא" המוסכמת בחלופה שמדובר אלא" המאורגני	 בעובדי	 התנכלות" בגדר

 4 ידי על לעומק נבחנה אשר, הרלוונטיי� הממשלתיי� הגורמי� ידי על המומלצת

 5 במפורש ודורגה שוני� ואסטרטגיי� ביטחוניי� מהיבטי�, נרחב מקצועי דרג

 6   .בטיחותית מבחינה מועדפת כחלופה

 7 אספקת שיטת בקביעת כימיקלי	 חיפה של בשיקוליה מצאנו לא, אלה בנסיבות  

 8 המקצועי הדרג המלצת ע	 אחד בקנה כאמור העולה קביעה �למפעלה האמוניה

 9, זו בקביעה התערבות המצדיקה עילה כל �הסבירות במתח	 ונופלת בממשלה

 10 הפרטי המעסיק להחלטת במובהק הנתו� בעניי� המדובר מקו	 מכל כאשר

 11  .בה להתערב לנכו� מוצאי	 איננו, זו בהחלטה לפג	 טע	 ובהיעדר

  12 

 13  עדותו של פרופ' קינ�

 14 והוא העובדי	 נציגות מטע	 תצהיר הגיש אשר לכימיה' פרופ הוא קינ�' פרופ

 15 סיבה שאי� אותנו לשכנע העובדי	 של מטעמ	 המקצועי הגור	 להיות אמור

 16 פיטורי	 הליכי קידו	 לאסור שעלינו ומכא� הצפוני המפעל של לסגירתו עניינית

 17  .המפעל עובדי של

 18 כי, לגלות הופתענו 27.09.17 ביו	 הדי� בבית שקיימנו הדיו� שבמהל�, אלא

 19 ע	 סודית פגישה, 2017 אוגוסט בחודש, התביעה להגשת בסמו� יז	 קינ�' פרופ

 20"), סשה: "להל�( וייס סשה' הגב, ובתו, טראמפ מר, כימיקלי	 חיפה של הבעלי	

 21 את ולהעביר בחיפה המפעל את לסגור טראמפ למר קינ�' פרופ הציע במסגרתה

 22 את למעשה הנוגדת הצעה �איזוטנקי� באמצעות שיופעל כ-, לדרו� פעילותו

 23 ופיטוריה� המפעל סגירת את למנוע כאמור המבקשי�, העובדי� אינטרס

� 24  .בהתא

  25 

�30' ש 142' מעמ( טראמפ מר, לאביה קינ�' פרופ בי� הפגישה על סשה העידה וכ�  .45 26 

 27 ):3' ש, 143' עמ

 28 :וייס סשה"

 29  . עברית מדברת אני. טרמפ של הבת אני

 30  . �20.8.17ב קינ�' פרופ ע� פגישה לנו שהיתה משיבה אני ד"ביה לשאלת
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 1 לסכסו- פתרונות יש אולי של ענייני� על לדבר רצה הוא. אותה יז� קינ�' פרופ

 2 זה אולי בצפו� פה המפעל את ונסגור לדרו� העסק כל את שנעביר פתרו� ואולי

 3  ."הפתרו� יהיה

  4 

 5  ):143' בעמ( הלשו� בזו, סשה של לדברי	 הגיב קינ�' פרופ  .46

 6, שלנו הדוח של מנהלי� התקציר את לתרג� ממני ביקש חיפה עיריית ראש"  

 7 מי שאל הוא. חיפה עיריית י"ע שנוצר הפרופסורי� של 1/17 בסו" שנמסר

 8 זה כ- כי בעצמי שאתרג� עניתי. לטרמפ להעביר רוצה הוא כי לתרג� יכול

 9 היה זה. עשיתי וכ- לטרמפ זה את ושאשלח ומדויקת נכונה בצורה ייעשה

 10 ביני אלקטרוני בדואר קשר בינינו נוצר, שלחתי, תרגמתי. לדעתי 2/17 בתחילת

 11 על, הדוח על ונשוחח שניפגש אפשרות עלתה יותר מתקד� שבשלב טרמפ ובי�

 12 ייחש" והוא מתוקשרת פגישה שתהיה חשש טרמפ. שלו המשמעויות

 13 סודיות על שאשמור בפניו התחייבתי. מכ- כתוצאה נזקי� לו ויגרמו לעיתונות

 14 רציתי לא שהתחייבתי הסודיות בשל. סודיות על שומר אני מתחייב וכשאני

 15  .קוד� לדבר

 16 ואני עליו שחתמתי בכתב נוסח לי שלח טרמפ. הפגישה את חשפתי לא אני  

 17  . שלו בהתחייבות עמד לא השני הצד. שלי בהתחייבות עמתי

 18 נוספות פעמיי� נפגשנו. ברעננה האחרונה בפע�. פעמי� מספר נפגשנו אנחנו  

 19 טובות או עסקיי� שיקולי� מכל לחלוטי� נקי שאני להדגיש חשוב... אביב בתל

 20  .הקשורי� הפרופסורי� עשרת ולא אני לא. הנאה

 21  . עכשיו עושה שיובל מה לעשות לנסות היתה מבחינתי הפגישה מטרת  

 22 להסתכל צרי- שאני משיב אני, פגישה היתה המשפט בזמ� א� ד"ביה לשאלת  

 23 היו הפגישות. ביולי היה זה לדעתי). הפרטי במחשב מעיי� העד( במחשב

 24  . ארוכות

 25 סגירת את למנוע האופציות מה על דיברנו. תוצאות לשו� הביאו לא הפגישות  

 26 עכשיו ג� להביע יכול שאני כמו דעתי את הבעתי אני, בייצור להמשי-, המפעל

 27 מיכל ע� צפה אוניה, איזוטנקי� חלופת מדובר עליה� החלופות. חלופות שאי�

 28  . ימי ומקשר בי� שמתדלקת אוניה. צ"

 29 והיא בלבד אחת חלופה יש כימיקלי� חיפה למפעלי אמוניה לאספקת כלומר

� 30  .איזוטנקי

 31 ולהעתיקו בצפו� המפעל את לסגור לדבריה שהצעתי אמרה שסשה מה לגבי

 32  .לדרו� הצפוני המפעל העתקת על שדיברנו זוכר לא אני – דרומה
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 1  ."השאלה את מבי� לא ואני ותשובותי התנהלותי על ביקורת מותח ד"ביה

  2 

 3 פגישה באותה כי, מפורשות העידה) טראמפ מר של בתו( סשה, לראות שנית� כפי  .47

 4 הצפוני המפעל של פעילותו העתקת של פתרו� קינ�' פרופ הציע 20.08.17 מיו	

 5 שלל לא קינ�' פרופ, כ� כי והנה ייסגר בחיפה הצפוני שהמפעל כ�, הדרו	 אל

 6 ייתכ� באמת כלו�. הדברי	 את זוכר לא הוא כי, ציי� פשוט אלא, זו עדות

 7  ? קינ�' מפרופ נשכחו אלו דברי� שדווקא

 8 חיפה שבי� ביחסי	 הסתו	 המבוי את פנינול הדגימה רק קינ�' פרופ של עדותו  

 9  .חיפה לעיריית כימיקלי	

  10 

�הצפוני במפעל זמני כפתרו� האיזוטנקי	 חלופת ליישו	 כימיקלי	 חיפה התנגדות   11 

 12 פני על שלו העובדי	 ונציגות הדרומי למפעל פסולה בהעדפה מקורה ההחלטה הא	

 13  ? אחרי	 ענייני	 בשיקולי	 מקורה שמא או, עובדיו ונציגות הצפוני המפעל

  14 

 15 כשיטת האיזוטנקי	 לחלופת התנגדותה כי, עולה כימיקלי	 חיפה של מהטענות  .48

 16  :טעמי	 ממספר נובעת, הקצר בטווח זמנית עבודה

  17 

 18 המשרד ידי על בטיחותית פחות כחלופה דורגה האיזוטנקי	 חלופת  א.

 19' עמ( מבחינת	 מועדפת כפחות ומשכ� הלאומי והמנחה הסביבה להגנת

 20 כחלופה אחד פה דורגה הקטנה האנייה חלופת מנגד כאשר), 12�11' ש, 57

 21 לאחרונה שפורסמה הרשמית מההודעה במפורש עולה שג	 כפי, מועדפת

 22 לתצהיר' א נספח( הסביבה להגנת המשרד באתר, 13.09.17 ביו	

 23  );זיידר של התשובה

  24 

 25 ואינה ולביצוע ליישו	 מאוד מורכב פתרו� הינה האיזוטנקי	 חלופת  ב.

 26 כימיקלי	 לחיפה קריטי שהינו נתו�, באספקה גבוהה אמינות מבטיחה

 27 הקיימי	 המהותיי	 הקשיי	 את המפרט, זיידר לתצהיר 40' סע ראה(

 28' ובעמ 19�18' ש, 115' בעמ ל"המנכ עדות ג	 ראה; האיזוטנקי	 בחלופת

 29 הדיו� לפרוטוקול כימיקלי	 חיפה מפנה בעמדתה לתמיכה). 13�9' ש, 117
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 1), זיידר לתצהיר' י נספח( 27.08.17 ביו	 הסביבה להגנת במשרד שנער�

 2  :כ�, היתר בי�, צוי� הדיו� לסיכו	 כאשר

 3 אחד בכל החלופה ביישו� רבה מורכבות קיימת כי עולה מהדיו�"  

 4 והשינוע הנמלי� דר- מהיצר� החל האספקה שרשרת ממרכיבי

 5  ...."וממנו למפעל היבשתי

 6 

 7 בחלופת". הקטנה האנייה" מחלופת יותר יקרה האיזוטנקי	 חלופת  .ג

 8 אנייה"ה מחלופת משמעותי באופ� יקרה האמוניה עלות האיזוטנקי	

 9 מול להתמודד המעסיק על יקשה הדבר כי, הינה המשמעות". הקטנה

 10 וזולה רציפה אמוניה אספקת משיטת הנהני	, העולמי בשוק מתחריו

 11  ).זיידר לתצהיר 41' סע( המשבר ערב למעסיק שהיה כפי, יותר

  12 

 13 הסכימה יו	 של בסופו כי, חולק אי�, לעיל המנויי	 החסרונות/הקשיי	 ר(ח  .49

 14 כפתרו�, הדרומי במפעלה האיזוטנקי	 חלופת את לייש	 כימיקלי	 חיפה

 15 למפעלה ביחס ואילו), 3' ש, 25' בעמ טראמפ מר עדות ראה( הקצר לטווח

 16 בכל האיזוטנקי	 פתרו� ליישו	 מתנגדת כימיקלי	 חיפה, עסקינ� בו, הצפוני

 17 המפעל של פסולה בהעדפה מקורה העובדי	 נציגות שלטענת התנגדות �תוק(

 18 המפעל פני על) החדשה העובדי	 הסתדרות( שלו העובדי	 ונציגות הדרומי

 19 בחופש לפגוע ורק א� היא ומטרתה) לעובדי	 חוכ( העובדי	 ונציגות הצפוני

 20  .הצפוני המפעל עובדי של התארגנות	

  21 

 22 פתרו� יישו	 על מקשי	 שלתפיסתה הנימוקי	 את פירטה כימיקלי	 חיפה  .50

�)זיידר לתצהיר 43' סע( כדלקמ�, הצפוני במפעלה האיזוטנקי	  23 

  24 

 25 ליישו� עד, "בלבד זמני כפתרו� בדרו	 יושמה האיזוטנקי	 חלופת  א.

 26 ביחס". כביש מיכליות ע� ישירה ואספקה" הקטנה האנייה" חלופת

 27 חלופת את מעיקרא השוללת, חיפה עיריית עמדת, הצפוני למפעל

 28' עמ( העירייה ל"מנכ של מעדותו היתר בי� והנלמדת", הקטנה האנייה"

 29  ;כלל האיזוטנקי	 חלופת החלת את מאפשרת אינה), 18�14' ש, 136
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  1 

 2 פנויי	 איזוטנקי	 העולמי בשוק אי� �האיזוטנקי	 במספר מחסור  ב.

 3 מצריכה האיזוטנקי	 חלופת. המפעלי	 שני להפעלת המספיקה בכמות

 4 עדות( המפעלי	 לשני איזוטנקי	 600 דהיינו, מפעל לכל איזוטנקי	 300

 5 חיפה, בתיק הראיות שמיעת לשלב נכו� כאשר), 3' ש, 117' בעמ ל"המנכ

 6, בלבד איזוטנקי	 146, רבי	 מאמצי	 לאחר, להשיג הצליחה כימיקלי	

 7 לתצהיר 23' סע( הדרומי המפעל של החלקית להפעלתו המספיקי	

 8 את הדי� לבית הציגה כימיקלי	 חיפה); זיידר של התשובה

 9 נית� תיאורטי באופ�, החברה לפי). 1/נ מוצג( זה בעניי� ההתקשרויות

 10 מדובר אול	, ולרכש	 חדשי	 איזוטנקי	 בעול	 יצרני	 אצל להזמי�

 11 מה, העניי� בנסיבות ריאלי שאינו זמ� �חודשי	 12�6 בי� שתאר� בפעולה

 12 בפתרו� שקלי	 מיליוני להשקיע מעוניינת אינה כימיקלי	 שחיפה ג	

 13 עדי, בסיכומיה כימיקלי	 חיפה לדידי. קבע כפתרו� בו מעוניינת שאינה

 14 ,תמוהה עדות מסר קינ�' פרופ כאשר, אלה עובדות סתרו לא המבקשי	

 15 הינו החברה שברשות האיזוטנקי	 כמות בעניי� שלו המידע מקור, לפיה

 16 שמ	 את לחשו( מוכ� היה שלא ובעול	 באר* וכימאי	 מהנדסי	 40

 17 לפיה, בתצהירו שעלתה לגרסה בסתירה זאת), 23, 6�3' ש, 145' עמ(

 18), 20' סע" (איזוטנקי� 220 שברשותה מכבר זה הודיעה 1 המשיבה"

 19) 21' ש, 179' עמ( באיזוטנקי	 מבי� אינו כי, העיד' ליבובי* מר ואילו

 20) 4/נ מוצג( חיפה העיר לראש, אלבז מר, העובדי	 ועד ר"יו של וממכתבו

 21 של הנדרשת הכמות העול	 בכל קיימת שאי� אישר אלבז מר  כי, עולה

 22  ;החברה מפעלי שני להפעלת איזוטנקי	

  23 

 24. נקי אוויר חוק לפי החדש הפליטה היתר בתנאי עומד אינו בצפו� המפעל  ג.

�הנדרשי	 ההיתרי	 את כימיקלי	 חיפה בידי תית� העירייה א	 א( 25 

 26 4 מיליו� 70 �כ של בס� אדירה השקעה כימיקלי	 מחיפה תידרש עדיי�

 27 מתנגדת שהעירייה שעה להוציאה מוכנה אינה כימיקלי	 חיפה אשר, 

 28 הגורמי	 ועל עליה המקובלת הקטנה האנייה בשיטת המפעל להפעלת

 29  .הממשלתיי	

  30 
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 1 בו האיזוטנקי	 פתרו� מדוע האחרו� נשאל, טראמפ מר של הנגדית בחקירתו  .51

 2 היתה וכ� הצפוני במפעל לשיטתה ישי	 אינו הדרומי במפעל החברה נקטה

 3 ):24' ש, 25' עמ עד 24' ש, 24' מעמ החל( תשובתו

 4 זמני כפתרו� האיזוטנקי� לפתרו� תסכי� לא שהיא החליטה החברה מתי  .ש"

 5  ?הצפוני המפעל לגבי

 6 שלא שאמרנו קונקרטית או מודעת החלטה שהיא אזה היתה לא זה  .ת

 7, יחד שהצטברו דברי� אלא, הצפוני במפעל האיזוטנקי� בפתרו� נשתמש

 8 מסיבות בצפו� באיזוטנקי� להשתמש אפשרות היתה שלא פשוט זה

 9  . רבות

 10 ולא לדרו� טוב זמני כפתרו� שאיזוטנקי� למסקנה הגיעה החברה מתי  .ש

 11  ?ארוע איזה בעקבות, רגע באיזה, חודש באיזה? לצפו� טוב

 12 פתרו� פלסטר כפתרו� לשמש יכולי� שהאיזוטנקי� למסקנה הגענו 3.8 ב  .ת

 13 להשתמש אפשרות אי� כבר וציינתי קוד� שאמרתי כמו. בדרו� זמני

 14  . סיבות ממספר בצפו� איזוטנקי� בפתרו�

 15 זמני באופ� באמצעות� ולהפעיל מהאיזוטנקי� חלק לקחת אפשר אי למה  .ש

 16  ?לצפו� פלסטר בתור

 17, שבועות 4 עד 3 ה� שלו שהזמני� תהלי- הוא האיזוטנקי� של התהלי-  .ת

 18 איזוטנקי� 3�4 עוד נדרשי�... אמוניה שמספק אחד איזוטנק כל שעבור

� 19 את ומחזיקי� לספינה לוקחי� נייד באופ� אמוניה שאוספי� נוספי

� 20  .הריקי� המיכלי

  21 

 22 נצטר- שאנחנו משיב אני לצפו� טוב ולא לדרו� טוב זה למה הדי� בית לשאלת

 23 כרגע. איזוטנקי� 600�700, המדוייק' המס את בדיוק זוכר לא, ביחד לספק

 24 לנו שיהיה אומר לא זה, אלינו הגיעו לא עדיי� ה� 130 כ בער- להשיג הצלחנו

� 25 את לספק כדי איזוטנקי� של רב' מס ולהשיג לספק צריכי� אנחנוו. אות

 26  . אות� להשמיש שנוכל כדי הזה המעגל

 27 את למלא להמשי- וצרי- מתמש- שהוא תהלי- שזה התהלי- של הטבע בגלל

� 28 להפעיל נוכל לא אפילו אנחנו 200 ל קרוב לנו יהיו שלא עד אז, זמ� בכל הטנקי

 29, ולהתחיל להפסיק יכול לא והתהלי-. שלו מהתכולה 60% ב אפילו הדרו� את

 30  .לעבוד הדברי� זמ� מידי יותר לוקח שזה מכיו� ולהתחיל ולהפסיק

 31 הדרו� את כמו הצפו� את להפעיל יכול לא אני למה אותי שאלה הדי� עורכת

 32  . כרגע הראשונה הסיבה את רק ונתתי סיבות הרבה ויש
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 1  . בצפו� לפעול רשיונות לנו אי�

 2 בצפו� חיפה של במפעל. 3 מליו� 70 כ של אדירה השקעה מאיתנו ידרוש זה

 3 אויר חוק של בסטנדרטי� שנעמוד כדי קו אישורי כמה תיקוני� כמה ידרשו

 4  . נקי

 5 באיזוטנקי� נשתמש הביניי� תקופת שבזמ� מהממשלה שקיבלנו והתשובה

� 6  ."בצפו� ולא בדרו

  7 

8  ):15�11' ש, 43' עמ( הלשו� בזו, והעיד טראמפ מר הוסי( ובהמש� 

 9  . בצפו� המיכלי� של הזמינות ואת בצפו� האישורי� את לנו אי�"

 10 ומאות מאות נצטר- אנחנו בעצמנו איזוטנקי� לייצר יכולי� לא אנחנו

� 11 איכות של החוקי� ע� קו ליישר נצטר- אנחנו זמיני� שאינ� איזוטנקי

 12 מתרג� פשוט זה. לזה ההיתרי� את לנו ואי� רב זמ� תיקח והעבודה הסביבה

 13  ."אמי� לא כשזה כספית במשהו להשקיע הגיוני לא וזה. כס" להשקעת

  14 

 15 חיפה אצל התגבשה 3/8/17 מיו	 השרי	 פגישת לאחר כי, העיד ל"המנכ

 16 הדרומי המפעל את דווקא להפעיל יהיה נית� כי, המסקנה כימיקלי	

17  ):22�10' ש, 113' עמ( מעדותו, היתר בי�, עלה וכ�, הצפוני את ולא, באיזוטנקי	 

 18 פתרו� את להפעיל ל- הורו או אות- והנחו החליטו השרי� זה  .ש"

� 19  ?בצפו� האיזוטנקי� הפתרו� את להפעיל ולא האיזוטנקי

 20 המגבלות כל נדונו בפגישה. דבר שו� מורי� לא בפגישה השרי�  .ת

 21 יש הדרומי שלמפעל אמרו ש� לצפוני פתרו� נמצא לא שבה� המשפטיות

 22, אמוניה של הזמנה יכולת יש, רעלי� היתרי, לצמיתות עסק רשיו�

 23 רשיו� לו אי�, שהיא צורה בכל אמוניה להזמי� יכול לא הצפוני המפעל

 24 בלי רעלי� היתר יתנו שלא הסביבה להגנת. במ החלטה היתה, עסק

 25 סגור הצפו� שנוצרו המשפטיות שבנסיבות לכול� היה ברור. עסק רשיו�

� 26 ה� זאת לעומת, פתיחתו את לקד� יכולי� לא הרגולטרי� וכל והשרי

 27 אחד, אלמנטני� בשני משפטית מבחינה הדרו� את לקד� שנית� החליטו

 28 והדבר. בכלל איזוטנקי� להזמי� יכול לא הצפו� כי איזוטנקי� של אלמנט

 29 הצענו ואנחנו זמ� להחזיק יכול לא שהאיזוטנקי� אמרנו שאנחנו השני

 30 שהיא חיפה עירית של המגבלות שבגלל קטנה אוניה של אלטרנטיביה

 31 למשאיות לפרוק היה הפתרו� הקט� בצינור שיזרימו מאפשרת לא
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 1 דרו� כימיקלי� חיפה זה ההיתרי� את לבקש שיכולה היחידה והחברה

 2  ."צפו� כימיקלי� חיפה על החלות המגבלות אי� עליה כי

  3 

4  ):11�2' ש, 118' עמ( כי, והעיד ל"המנכ הוסי( ובהמש� 

 5 אני, לקבל יכול היית בצפו� היתרי� לקבל רוצה באמת היית שא� נראה  .ש"

 6 למה. מקבל היית בצפו� היתרי� לקבל רוצה היית שא� להאמי� נוטה

 7  ?לצפו� ולא לדרו� טוב הזה הפלסטר

 8 רק אפשרית האיזוטנקי� שאופציית הבי� די� שביתה שברגע חושב אני  .ת

 9 ההיתרי� כל את יש הדרומי ובמפעל ומאחר חלקי ובאופ� אחד במפעל

 10 ובפועל דבר בשו� מוגבל לא, 18.9 ל הוגבל לא, אפשר א� לא, אולי ולא

� 11 את ג� לבנות הצליחו וה� ההיתרי� את לה� לתת מנת על עבדו כול

� 12 ביו� לעבוד מתחיל פקטו דה שהדרו� התנאי� מתקיימי� הבונקרי

 13 בית א� ג� שבועיי� עוד ולא שבוע עוד לא לקרות יכול שלא מה, ראשו�

 14 יתחיל לא בפועל הצפו�, הצפו� את ולפתוח הדרו� את לסגור יורה הדי�

 15 על תסתכל א� ולכ� ארוכי� חודשי� או שבועות במש- הדרו� כמו לייצר

 16 בכל כבר הגענו שאנחנו 1.4 מ עובדי� לא שאנחנו הנושאי� מכלול כל

 17  ...." למטה ופע� למעלה פע� הזאת ההרי� רכבת

  18 

 19 מר של לעדותו בניגוד כי, בסיכומיה העובדי	 נציגות טענת את נקבל א	 א(  .52

 20 הנחייה כל כימיקלי	 לחיפה נתנו לא הממשלתיי	 שהגורמי	, הוכח טראמפ

 21 מיתר להתעל	 יהא נית� לא עדיי� �הצפוני פני על הדרומי המפעל להעדפת

 22 והעולי	 כימיקלי	 חיפה הצביעה עליה	 המהותיי	 והנתוני	 הנסיבות

 23, לצפוני הדרומי המפעל בי� המבדילי	, בתיק העובדתית מהתשתית במובהק

 24  :אלה ובכלל

� 25חלופת האיזוטנקי	 יושמה במפעל הדרומי כפתרו� זמני בלבד, שנועד   

 26, ולא כפתרו� לגשר על פרק הזמ� עד למועד יישו	 חלופת האנייה הקטנה

 27מאיד�, לאספקת אמוניה בכל השני	 עד להחלת הפתרו� ארו� הטווח. 

 28עיריית חיפה שוללת את פתרו� האנייה הקטנה ועומדת על אספקת 

 29חלופה לה מתנגדת חיפה  �האמוניה למפעל באמצעות איזוטנקי	 בלבד

 30  כימיקלי	 בכל תוק(.

  31 
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 1יפה כימיקלי	 ה זו של חתאת אמיתות טענ דיוקנית� יהא לבחו� ביתר   

 2אי� כל מקו	 שלא לקבל טענה זו, שכ� על פני ציר הזמ�. נכו� לשלב זה, 

 3  היא לא נסתרה.

  4 

� 5 למפעל בעוד, המקומית מהרשות עסק ברישיו� מחזיק הדרומי המפעל  

 6  ;אלו שורות כתיבת למועד נכו�, חיפה מעיריית כאמור רישיו� אי� הצפוני

  7 

� 8 בניגוד, הסביבה להגנת מהמשרד רעלי	 בהיתר מחזיק הדרומי המפעל  

 9 החזקת הינו הרעלי	 היתר לקבלת ס( תנאי כאשר, הצפוני למפעל

 10  ;בידיו שאינו עסק ברישיו� הצפוני המפעל

  11 

� 12 אינו נקי אוויר חוק לפי, הדרומי המפעל לגבי הקיי	 הפליטה היתר  

 13 בניגוד זאת, הדרומי המפעל במתקני כלשה	 שינויי	 עריכת כיו	 מחייב

 14 בהיתר לעמוד מנת ועל פליטה היתר כאמור אי� בו, הצפוני למפעל

 15 עליה יהא כי, כימיקלי	 חיפה של גרסתה נסתרה לא �החדש הפליטה

 16 התקבלו טר	 לה	 שא( מתקני	 בהתקנת 4 מיליו� 70 �כ להשקיע

 17  .חיפה מעיריית בנייה היתרי

  18 

 19 של המוגבל למספר לב ובשי	 פנינול שהוכחו המהותיי	 ההבדלי	 על בהסתמ�  .53

 20 כימיקלי	 חיפה ממפעלי אחד של בלבד חלקית הפעלה המאפשר האיזוטנקי	

 21 היה כימיקלי	 לחיפה, 03.08.17, זמ� נקודת באותה אכ� כי, התרשמנו, בלבד

 22 חלקי באופ�  הפעילות את לחדש נית� בו כמפעל, הדרומי במפעל לבחור יותר קל

 23 רגולטורית מניעה כל היתה לא הדרומי למפעל עת, איזוטנקי	 באמצעות

 24  .לפעילותו

  25 

 26 כימיקלי� חיפה של בחירתה, הנתו� הדברי	 במצב כי, עולה האמור מכל  .54

 27 ענייניי� משיקולי� נובעת, חלקי באופ�, הדרומי המפעל את דווקא להפעיל

� 28 מחמת דווקא ולאו המפעלי� שני נתוני בי� המהותיי� להבדלי� הנוגעי

� 29 סיבתי קשר פנינול הוכח לא. הצפוני המפעל עובדי של הארגונית השתייכות

 30 ההתנכלות לבי� חיצוניות מנסיבות החברה על הנכפית המפעל סגירת בי�

 31 בנסיבות זניח הוא �כאמור קשר ישנו א	 וא(, המאורגני	 לעובדי	 הנטענת

 32  .העניי�
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  1 

 2 הנוגעת המעסיק בהחלטת להתערב הצדקה מוצאי	 איננו, אלה בנסיבות  .55

 3 החלטה �האיזוטנקי	 באמצעות הצפוני המפעל להפעלת הסכמתו להיעדר

 4 .וסבירי	 ענייניי	 מטעמי	 כאמור הנובעת

  5 

  6 

 7  כימיקלי� לחיפה המיוחסת" מזימה"ל ראייתית תשתית היעדר

  8 

 9 חיפה של הצפוני מפעלה סגירת כי, ההלי� לאור� טענה העובדי	 נציגות  .56

 10 את לשרת שנועד תרגיל/במזימה המדובר אלא, אותנטית אינה כימיקלי	

 11, השוני	 הרגולציה גורמי מול אמוניה ואחסו� ייבוא בנושא במאבקה החברה

 12 מעי� יצרה כימיקלי	 חיפה �העובדי	 נציגות לדידי. חיפה עיריית מול אל ובפרט

 13 המאורגני	 עובדיה ופיטורי מפעלה סגירת על מאיימת היא בו, פיקטיבי משבר

 14 הרצוי הפתרו� את לקבל הממשלה משרדי על לכפות מנת על, והוותיקי	

 15 היא כ� בתו� כאשר, �"הקטנה האנייה" �אמוניה לייבוא מצדדת היא בו והרווחי

 16 והחלפת	 לעובדי	 חובכ בשורותיה המאורגני	 העובדי	 מסילוק הרוויחמ

 17 זה די� מבית העובדי	 נציגות מבקשת, בהתא	. אישיי	 בחוזי	 בעובדי	

 18  .הצפוני מפעלה את לסגור מתכוונת אינה כימיקלי	 חיפה כי, לקבוע

  19 

 20 נציגות העלתה, כימיקלי	 לחיפה המיוחסת" מזימה"הגרסתה בדבר להוכחת   .57

 21  .):ק.א, במקור אינ� ההדגשות( כדלקמ�, טענות מספר העובדי	

  22 

 23 עובדי כלל ופיטורי המפעל בסגירת )כימיקלי	 חיפה( המשיבה איומי"  א.

 24 על ואחר ציבורי לח) להפעיל נועדו" אנושי מג�"כ בה� ושימוש המפעל

 25 האמוניה מיכל את להפעיל למשיבה ולאפשר להמשי- המשיבות יתר

 26 רווחיה את ולהגדיל ארוכה תקופה מזה והיתר רישיו� ללא הפועל

 27 מיכל כי, העובדה על הדי� את מלתת ולהימנע, מקבלת שהיא והסיוע

 28 העליו� המשפט בית של מפורש די� פסק למרות רוק� טר� האמוניה

 29 מהחלופות אחת לפועל להוציא פעלה לא, זה למועד שעד, כ- ועל, בעניי�

 30 האמוניה במיכל שימוש ללא, המפעל הפעלת להמש- הקיימות הרבות

 31 המשיבה במפעל להפעילה הוסכ� כבר אשר עיקרית חלופה לרבות �
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� 1 צד לבקשת 3' סע" (.האיזוטנקרי� פתרו� � האחרוני� בימי� בדרו

 2  ).קיבוצי בסכסו� דחופה

  3 

 4 תשומת בחוסר בוצעו לא הבקשה נשוא בעניי� ההנהלה של מהלכיה"  ב.

 5 פיקטיבי מצב לייצר מתוכנ� במהל- מכוו� בכוונת אלא, ברשלנות או לב

 6 להכניע לנסות מנת על זאת. "המפעל סגירת" מלבד" ברירה אי�" של

 7 לאספקת ידה על המועד" בפתרו� לצדד הרגולטורי� הגורמי� את

 8 עובדי כלל של המוניי� לפיטורי� לגרו� מנת על ובמיוחד האמוניה

� 9 ובלתי צעירי� זולי� עובדי� גיוס – מכ� ולאחר הקיבוצי ההסכ

� 10  ).קמחי רפי מר לתצהיר 5' סע" (.העבודה את המפעל יחד עת, מאורגני

  11 

 12 חיפה לפיה, לגרסתה בהקשר העובדי	 נציגות שהעלתה נוספות טענות  

 13 היו, ובמכוו� במודע האמוניה למשבר כביכול "נכנסה" כימיקלי	

 14  :כדלקמ�

  15 

� 16 הייצור את דרמטי באופ� החברה מפעלי הגבירו 2016בשנת   

 17 והצטיידו שנתיי	�וחצי בשנה כלל בדר� המיוצרת, כמות וייצרו

 18' וסע לוטטי מר לתצהיר 33' סע( גמורה תוצרת של רבי	 במאגרי	

 19  ;)ליבובי* מר לתצהיר 32

� 20 לרבות ל"ובחו באר* חדשי	 ענק מחסני רכשה כימיקלי	 חיפה 

 21 ;המוגברות הייצור כמויות לאחסו� וספרד ב"ארה, בטורקיה

� 22, יפה כימיקלי	 בשוק הדשני	 העולמינוכח הדומיננטיות של ח 

 23מחסור במוצרי החברה ייצור ביקוש רב ויביא להעלאת מחירי	, כ� 

 24 לתצהיר מר ליבובי*). 34(סע' שהחברה לא צפויה להינזק כלכלית 

 25 

 26למשבר האמוניה, הג	 שהיא כמצופה ממנה לא נערכה חיפה כימיקלי	   ג.

 27פשוטה לאחסו� האמוניה,  ילייצר חלופה מיידית ודיכולה היתה "

� 28, בה	 עשתה שימוש הכדורי	) 4" (בעזרת השמשת המכלי� הקיימי

 29עובר לאחסו� האמוניה במיכל הגדול, ואשר הוכח, כי ה	 עדיי� מצויי	 

 30  בשטח המפעל הצפוני.
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 1שידעה על  נערכה לריקו� מיכל האמוניה, א" אלא, שהחברה לא"  

 2, גררה רגליה וחיכתה להגיע ליו� הזה, כדי 2013החלטה זו משנת 

 3לכנות את המצב כ"משבר", וכעת לה את הכוח הרב בידיי� להפעיל 

� 4 על כלל המשק כדי לייבא אמוניה, על חשבו� החזקת העובדי� לחצי

 5(פרק  "ידי החברה. מדובר בתכסיס שנרק� עלהמאוגדי� כבני ערובה. 

 6  . לסיכומי המבקשי	).1ב.

  7 

 8הפעיל את "המפעל הצפוני באופ� מיידי, לטווח חיפה כימיקלי	 יכולה ל  ד.

�א חומצה חנקתית במקו	 אמוניהוייבהקצר והארו�", באמצעות  9 

 10. לסיכומי 2פרק ב.חלופה שא( הוצעה על ידי בית המשפט העליו� (

 11  המבקשי	).

  12 

 13 לול העדויות והראיות שהובאו לפנינו, נחה דעתנולאחר שנתנו דעתנו למכ  .58

 14ני של חיפה כימיקלי	 הינה אמיתית, מסיבות , כי סגירת המפעל הצפוכאמור

 15העובדי	, ולא הונחה לפנינו נציגות אובייקטיביות וחיצוניות שאינ� קשורות ל

 16תשתית ראייתית המבססת את טענות העובדי	 בעניי� "המזימה" המיוחסת 

 17  לחברה. ונבאר.

  18 

 19 להפעיל הל ולאפשר להמשי-טענת נציגות העובדי	, כי מהלכי החברה נועדו   .59

 20לא הוכחה  �ארוכה תקופה מזה והיתר רישיו� ללא הפועל האמוניה מיכל את

 21כלל. על חיפה כימיקלי	 נאסר כאמור בהחלטות שיפוטיות לעשות שימוש 

 22לרוקנו, כפי במיכל האמוניה, אותו הפעילה מש� שני	 רבות, והיא חויבה 

 23שעשתה בפועל. לטענת נציגות העובדי	 בדבר המש� כוונתה של חיפה כימיקלי	 

 24  להפעיל את מיכל האמוניה אי� כל תימוכי� בתשתית העובדתית שבתיק.

  25 

 26יפה כימיקלי� חבאשר למכלול טענות נציגות העובדי	 הנוגעות לגרסה, לפיה   .60

 27יל לח) על הגורמי� , במטרה להפעהיא שיזמה בכוונת מכוו� את המשבר

 28ובכ- להיפטר מהעובדי�  הרלוונטיי� לקבלת פתרו� האנייה הקטנה

� 29מה ג	 שהיא אינה נכו� לשלב זה, פנינו, לגרסה זו לא הוכחה  �המאורגני

 30   ע	 שורת ההיגיו� בנסיבות העניי�. מתיישבת

  31 
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 1ח לעובדי	, נית� יהיה לבחו� טוב יותר בחלו( וטענה זו בדבר המניפוציה כנגד כ  

 2  .הזמ�. ככל שנתקד	 בציר הזמ� יהיו כלי	 טובי	 יותר להגיע לחקר האמת

  3 

 4לחברה נזקי	 משמעותיי	, עת הוכח, כי  הסבכי משבר האמוניה אי� חולק,   .61

 5ניכרת ובהתא	 חלה ירידה  04/2017הייצור במפעל הופסק בהדרגה החל מחודש 

 6לשל	 לעובדיה כל זאת כאשר החברה המשיכה , במפעל הצפוני בהיק( העבודה

 7ומשכ� הטענה המיוחסת לחברה בדבר כניסה יזומה למשבר נוגדת , את שכר	

 8במובהק את האינטרס הכלכלי של החברה כמעסיק פרטי. וכ� העיד מנכ"ל 

9  ):20�13, ש' 121(עמ'  החברה בהקשר זה 

   ..." � 10חודשי� רק מתו- מטרה אחת  6אני מזכיר לכול� שהחזקנו את העובדי

 11את העסק שלנו. נכו� שהעובדי� ברמה האישית הוא הנפגע לנסות ולהפעיל 

 12הגדול, יושב פה מר טראמפ שנפגע במאות מליוני דולרי�. ואני רוצה להגיד 

 � 13עוד דבר. לא נראה הגיוני שחיפה כימיקלי� צפו� שהוא מפעל טוב שנת� רווחי

 14הרבה פחות ממה שאמרו, עכשיו אנחנו עושי� טריקי� וכל רצוננו זה להפסיד 

 15המשי- להפסיד מליוני�, רק בגלל שאנחנו עושי� פה טריקי�? אנחנו לא ול

 16מתאבדי� שיעי� אנחנו מנסי� להציל את העסק שלנו. סגרתי חברה 

 � 17בקולומביה, במרוקו, בגרמניה, בפולי� ואנחנו מתאבדי� שיעי�? אנחנו עושי

?� 18   "את זה כי אנחנו לא אוהבי� את העובדי

  19 

 20המדובר במהל- שנועד א- ורק להיפטר כ� ג	 לא הוכחה לפנינו הטענה, כי   .62

� 21. שוכנענו, כי בנקודת הזמ� הנוכחית המפעל שרוי במשבר מהעובדי� המאורגני

 22, כאשר הצפוני קשה ובמבוי סתו	, שאינו מאפשר את חידוש פעילות המפעל

 23י	, נכו� אינה מאפשרת את המש� העסקת העובד גולטוריתמניעות רההוכח, כי 

 24לכ� נוסי(, כי מהראיות והעדויות עלה, כי חר( המשבר בו שרויה  לשלב זה.

 25המאורגני	 החברה מזה מספר חודשי	, היא המשיכה להעסיק את העובדי	 

 26, וא( עובדה זו אינה עולה בקנה אחד ולשל	 את שכר	, בתקווה לפתרו� המשבר

 27  ע	 הכוונה המיוחסת לחברה להיפטר מאות	 עובדי	. 

  28 

 29כ� ג	 הציעה החברה לעובדיה, ה� במהל� הדיוני	 וה� במסגרת הסיכומי	   .63

 30לצאת לחל"ת במקו	 הפיטורי	 או ליהנות מזכות קדימה בקבלה  )26(בסע' 

 31התחייבויות אלה אינ� מתיישבות ע	 הכוונה המיוחסת לחברה, לעבודה וא( 

 32  להיפטר מהעובדי	 המאורגני	.
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  1 

 2שוחח  טראמפמחקירתו הראשית של מר ליבובי* לפנינו עלה, כי מר זאת ועוד.   .64

 3לאחר עדותו, ע	 מספר עובדי	 מחו* לאול	 הדיו� ובמסגרת אותה שיחה עלה 

4 ):12�9, ש' 178כדלקמ� (עמ'  

 5  לגבי השיחה שהייתה למר טראמפ ע� העובדי� בחו) אתמול?  ש."

 6אחד מה� רונ� מר טארמפ אתמול יצא החוצה ועמדו ש� שלושה עובדי�   ת.

 7הוא אמר לו שהוא מתחייב שנמצא פה, העובד פנה אליו ושאל מה קורה, 

 � 8שא� יקבלו את פתרו� האנייה אז הוא ישל� את המשכורת שלה

 9. כל הזמ� מהיו� עד הרגע שתהיה האנייה ולא משנה כמה זמ� זה יקח

 10  ."לוחצי� עלינו למשו- לפתרו�

 11 

 12א( עדות זו יש בה כדי לתמו� במסקנתנו, לפיה התרשמנו, כי המדובר במעסיק   

 13אמצעות האנייה בהצפוני העושה כל לאל ידו כדי להמשי� ולהפעיל את מפעלו 

 14המומלצת כאמור על ידי גורמי הממשלה), ואי� המדובר במעסיק חלופה ( הקטנה

 15  ני	.המאורג ומשבר במפעלו על מנת להיפטר מעובדיבמכוו� היוז	 

  16 

 17לפיה חיפה כימיקלי� יזמה לכאורה את משבר האמוניה כ� ג	 טענת העובדי	,   .65

 18במפעלה הצפוני על מנת להפעיל לח) על הגורמי� הרגולטורי� לצדד בפתרו� 

 19אינה סבירה בנסיבות העניי�.  �האנייה הקטנה �המוסכ� עליה לייבוא אמוניה

 20רש על ידי המשרד להגנת כפי שהוכח בהלי�, פתרו� האנייה הקטנה דורג במפו

 21, מבחינה בטיחותית, והמומלצתהסביבה והמנחה הלאומי, כחלופה המועדפת 

 22משרדי	 בקנה אחד ע	 עמדת הדווקא שעמדתה של חיפה כימיקלי	 עולה מכא� 

 23  הממשלתיי	 הרלוונטיי	.

  24 

 25ורכישת  2016הייצור בשנת הגברת לטענות נציגות העובדי	 בדבר באשר   .66

 � 26   א( טענות אלה לא הוכחו. �באר) ובחו"למחסני� נוספי

 27בשני  2014�2016שהציגה החברה לשני	 מנתוני הייצור , הגברת הייצורבעניי�   

 28עלה, כי לא חלה עלייה משמעותית  ב' לתצהיר התשובה של זיידר)פח מפעליה (נס

 29. כ� ג	 בעדויות מטע	 המבקשי	 לא בייצור, אלא א( ירידה בחלק מהמוצרי	

�לטענה מצאנו תימוכי�  30 

31  ):12�7, ש' 162כ� בעדות מר לוטטי, עלה (עמ'    
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 1פי אחת וחצי  2016זאת אומרת שמה שאתה אומר שהמפעל ייצר בשנת   ש."

 2  או פי שתיי� מהכמויות הרגילות. נכו�?

 3זו ההערכה שלי. הנתוני� היחידי� שיש לנו זה מה שמפורס� במסכי�   ת.

 4. לפי הכמויות שעבדנו, הוצאנו המו� סחורה ולפי לי אי� נתוני�במפעל. 

 5  ההערכה שלנו זה הרבה יותר. 

 6  , יש ל- מספר?2016כמה המפעל ייצר בשנת   ש.

 7  ".אי� לי מספר  ת.

8  ):19�18, ש' 178ובעדותו של מר ליבובי* עלה (עמ'  

 9לתצהיר-. בשנה האחרונה מה הכמות שחיפה  33אני מפנה א ות- לסעי"   ש."

 10  ת?כימיקלי� מייצר

 11  "...אני לא יודע מה המספרי� המדויקי�  ת.

12  ):4�3, ש' 181ובהמש� הוסי( (עמ'  

 13  2015לפי האינדיקציה של- כמה ייצרו בשנת   ש."

 14  .", זה מה שאמרתי2016ולא את  2015אני לא יודע לאמוד את   ת.

  15 

  16 

 17ערי	 אנו לכ� שמדובר בעובדי	 מוחלשי	, שייתכ�, כי אי� בידיה	 את מלוא   .67

 18הנדרשי	 להוכחת טענת	. יחד ע	 זאת, משלא הוכחה הטענה כדבעי, הנתוני	 

 19  אי� בידינו לקבל אותה כנכונה.

  20 

  21 

 22א( טענה זו לא הוכחה.  –באר* ובחו"ל  המחסני	 הנוספי	 רכישתכ� ג	 בעניי�   .86

 23כ� עדי המבקשי	 לא השכילו לתמו� את טענותיה	 בכל ראיה אובייקטיבית, 

 24הנטעני	 רכשו המחסני	 נכאשר מר לוטטי העיד, כי אינו יודע איפה ומתי 

 25ממידע שקיבלתי העיד, כי ", ואילו מר ליבובי* )8�2, ש' 163בטורקיה (עמ' 

 � 26עו לאנטליה, אני במת"� ה� נסמאחד העובדי� בבנייני ההנהלה שיושבי

 27" מבקש לא להגיד את שמו של העובד, לש� שכירת מחסני� חדשי� באנטליה

 28), כל זאת כאשר הסמנכ"ל, מר רפי שלומי, מסר בדיו�, כי 18�16, ש' 181(עמ' 

 29המחס� בטורקיה נשכר בעקבות הפסקת ההתקשרות ע	 הסוכ� בטורקיה (עמ' 

 30, 184מלאי	 עודפי	 במחסני	 באירופה (עמ' ) וכי החברה לא צברה 24�7, ש' 182

 31  ) וטענות אלה לא נסתרו.9�8ש' 

  32 
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 1החברה צפויה להרוויח מעליית מחירי מוצריה באשר לטענת המבקשי	, כי   .96

 2לתצהיר התשובה של זיידר; ראה  21(ראה סע'  א( טענה זו לא הוכחה �בחו"ל

 3  .)1, ש' 179עדות מר ליבובי* בעמ' 

  4 

 5חיפה כימיקלי� יכולה לייצר חלופה מידית ודי קשי	, כי בנוגע לטענת המב  .70

� 6לא רק שטענה זו עלתה לראשונה  �פשוטה לאחסו� האמוניה בארבעת הכדורי

 7) ולא בא זכרה בתצהירי המבקשי	, אלא א( 155בעדותו של מר לוטטי (עמ' 

 8  הוכח שפתרו� זה אינו בהכרח ישי	 ו"די פשוט" כטענת המבקשי	. ונבאר.

  9 

 10  ):155מר לוטטי בעניי� ה"כדורי	" (עמ' וכ� העיד   

 11האירוע הזה של משבר האמוניה לא נוצר אתמול או שלשו�, הוא "ת. ... 

 12מתנהל כבר הרבה זמ�, ידעו על הדבר הזה שצרי- לקרות. לא נערכו בשו� מצב, 

 13לא נערכו לאירוע למרות שהיו כל ההתראות כל הפעמוני� הכל צפצ". לא נערכו 

 14  לסגירת המיכל. 

 15מסכי� ע� בית הדי� שההנהלה נלחמה מאוד קשה כנגד סגירת מכיל  אני

 16אמוניה, אבל לא היה קו שני לא היית הערכות מה יקרה ביו� לאחר סגירת 

 17  המיכל. 

...  18 

 19המניפולציה פשוטה, החברה לקחה החלטה לא לעשות שו� פתרו� אחר מלבד 

 20  . המיכל

 21למשבר הזה נכנסו מראש פתוח ובהבנה שזה יקרה, יכלו לדעת שזה יקרה, ... 

 22יכול להיות שהיו לו הבטחות שהוא לקח את ההחלטה הזאת אבל לדעתנו הוא 

 23נכנס בעיניי� פקוחות ובראש מור�. המניפולציה שכשהוא נכשל בזה אנחנו 

 24  משלמי� את המחיר. 

 25  הוא לא נקלע לסיטואציה אלא נכנס לזה בכוונה. 

 26שאלת בית הדי� מה הוא היה צרי- לעשות על מנת שלא תהיה מניפולציה אני ל

 27לפני שהיה משיב שהוא היה צרי- להיער- לפחות למה שקיי� כרגע במפעל, 

 28ומשהו טו� כול� יחד.  2000בסביבות  כדורי� לאחסו� אמוניה 4לנו מיכל היו לנו 

 29  אל". המיכל היית מגיעה אנייה פע� בחודש.  12המיכל הוא 

 30א� היית מתכונ� לאנייה הקטנה הזאת כמו שה� רוצי�, היו מכיני� את 

 31  . המיכלי� שיקלטו את האמוניה מאנייה
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 1שני� המיכל הגדול נסגר היו נערכי� בצורה אחרת, כמו  3א� ידעו שבתו- 

 2  שעבדנו לפני המיכל הגדול. 

 3  ."היינו ממלאי� את הכדורי� כמו את המיכל באנייה

  4 

 5 

 6לו חלופת ה"כדורי	" אכ� היתה כזו פשוטה וניתנת ליישו	 למותר לציי�, כי   .71

 7במידית כטענת המבקשי	, תמהי	 אנו מדוע המשרד להגנת הסביבה והמנחה 

 8 לא המליצו על חלופה פשוטה זו. �חלופות 12הלאומי, שהוכח, כי בחנו לעומק 

 9העד המקצועי מטע	 נציגות העובדי	, העיד, כי  �יתרה מכ�, פרופ' קינ�

 10אמוניה למפעלי חיפה כימיקלי� יש חלופה אחת בלבד והיא לאספקת "

� 11); מה ג	 שהוכח, כי עיריית חיפה מתנגדת בכל 28, ש' 143" (עמ' איזוטנקי

 12" (ראה עדות מנכ"ל העירייה לכניסתה של כל אוניה קטנה כגדולהמאודה "

 13פשוט ליישו	 כטענת המבקשי	. לכל אלה די ), כ� שאי� זה 18�17, ש' 136בעמ' 

 14י(, כי מעדותו של מר זיידר עלה, שמילוי ארבעת ה"כדורי	" אינו בגדר נוס

 15ופרקליט המדינה, עו"ד לדרר, אישר עדות זאת  )19�7, ש' 158פתרו� ישי	 (עמ' 

16 ):20�17, ש' 160בציינו כדלקמ� (עמ'  

 17אני חייב להיות כ� ולומר שיש אמת בחששות שמעלה מר זיידר לגבי היתכנות "

 18טו� בכדורי� בחצר המפעל. תוגש בקשה אני  2400ו� של או קשיי� לאחס� אחס

 19בטוח שכל בקשה נבחנת אבל אסור לצאת מנקודת מוצא שא� זה היה בעבר 

� 20  ."הרחוק זה יכול להיות מאושר ג� כיו

  21 

  22 

 23בסיכומיה, בדבר לראשונה ובאשר לחלופה הנוספת שהעלתה נציגות העובדי	   .72

 24 א( חלופה זו לא הוכחה כישימה.  �ייבוא חומצה חנקתית במקו� אמוניה

25 ):10�4, ש' 125(עמ'  כדלקמ� המנכ"ל התייחס בעדותו לאפשרות זו 

 26מה שאישרת לי קוד� זה שחומצה חנקתית היא תחלי" לאמוניה. כלומר,   ש."

 27א� היית באמת רוצה להפעיל לתקופת ביניי� את המפעל הצפוני ולא 

 28עשית שנה שעברה לייצר פיקציה של משבר, היית יכול לעשות מה ש

 29כמה פעמי� כשמתק� א� התקלקל ולהפעיל את המפעל באמצעות חומצה 

 30  חנקתית. 

 31מאיפה? אנחנו העברנו בי� צפו� לבי� דרו�, אני חוזר על התשובה הקודמת   ת.

 32שלי. אי� חומצה חנקתית אי� יצרני� שמספקי� את זה, אי� מערכות 
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 1יה תאורטית ולא בנמל להביא את זה ומי שניסה להביא נכשל. זו אופצ

 2 "מעשית וזה קשקוש מוחלט.

 3שהוגשה לבית המשפט  22/6/17וכ� עלה מהודעת פרקליטות המדינה מיו	 

 4  (ג) סיפא:7העליו� (נספח ד' לתצהיר זיידר), בסע' 

 5מהווה פתרו� ישי� כחלופה זמנית  אינו"נראה כי השימוש בחומצה חנקתית 

 6  (ההדגשה במקור, א.ק.). עבור תעשיית הדשני� בטווח הזמ� המיידי."

  7 

 8 

 9לא הונחה לפנינו תשתית ראייתית מספקת לקביעה, כי מכל אלה עולה, כי   .73

 10מזימה/מניפולציה ובהיעדר משבר פיקטיבי אותו יצרה החברה בהמדובר ב

 11כוונה אמיתית מצדה לסגירת המפעל הצפוני, במטרה להיפטר מהעובדי	 

 12כי סגירת המפעל הצפוני הינה המאורגני	. מכלל הראיות והעדויות שוכנענו, 

 13אותנטית והיא כורח המציאות אליה נקלע המפעל, המאלצת את החברה לסגור 

 14   .את פעילותו

 15 

 16  סגור בפועלהצפוני של חיפה כימיקלי� המפעל 

  17 

 18המפעל מהתשתית העובדתית שהונחה לפנינו ולא נסתרה, אנו למדי	, כי   .74

 19 למסקנתנו זו:להל� הנימוקי	  .הצפוני סגור הלכה למעשה

� 20וללא  2017הייצור במפעל הצפוני הופסק לכל המאוחר בחודש אוגוסט  

 21 אי� אפשרות מעשית לחידוש הייצור במפעל. �אמוניה

� 22בהתא	 לצו פינוי הרעלי	 שהוצא למפעל, פונו מ� המפעל הצפוני כל  

 23לתצהיר  14(סע'  30.09.17, וזאת לכל המאוחר ביו	 החומרי	 המסוכני	

 24  התשובה של זיידר).

� 25אינו עומד הוא אי� למפעל הצפוני רישיו� עסק; אי� לו היתר רעלי	 ו 

 26נדרשי	 בדרישות היתר הפליטה החדש לפי חוק אוויר נקי. בהיעדר היתרי	 

 27 .בטווח הקרוב אי� אפשרות מעשית להפעלת המפעל �אלו

� 28שהמפעל מנכ"ל העירייה, שהעיד מטע	 נציגות העובדי	, העיד במפורש  

29 ):13�3, ש' 136(עמ'  הצפוני סגור, וכלשונו 

 30אני הייתי במפעל בחודש אוגוסט ביו� שבת שהעובדי� התבצרו במפעל, "

 31ג� העובדי� עצמ� ירדתי לשוחח אית� ולבקר אות�. היתה לנו שיחה 
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 1, היתה לנו שיחה סגור לחלוטי� אומרי� שההנהלה סגרה את המפעל והוא

 2  מה עמדת עירית חיפה לנושא הזה אבל היא לא רלוונטית כרגע לתשובה.

 3  אני יודע על סמ- מה שציינתי שהמפעל סגור.

 4  .העובדי� אמרו לי בפועל שהמפעל סגור

  5 

 6  משיב לעו"ד שחר:

 7  אתה ראית נתוני ייצור של המפעל?  ש.

 8המפעל, אני נסמ- על מה  אמרתי בדברי שלא ראיתי נתוני ייצור של  ת.

 9אני חוזר על המסקנה שלי שהמפעל סגור חד שמנכל המפעל אמר, 

 10 "משמעית.

� 11, ש' 54העידה א( היא, כי המפעל סגור בפועל, ולדבריה (עמ'  וכ� הגב' נזר 

19�22:( 12 

 13ולכ�  המפעל סגור כרגעעל פי מה שידוע לנו חלק מההוראות לא מבוצעות, "

 14לשאלת בית הדי� אי- אני יודעת שהוא סגור, זה אי� בעצ� פליטה לאוויר. 

 15, אני לא ביקרתי ש�. מה שאני יודעת מהמחוז שלנו שהוא גור� מפקח

 16יש לי את זה מישהו מהמשרד ביקר. למיטב ידיעתי המפעל סגור, 

� 17  ."בכתובי

  18 

  19 

 20בסיכומיה, המלמדי	 העלתה להל� נתייחס לטענות נוספות שנציגות העובדי	   .75

 21  החברה לא קידמה צעדי	 לסגירת המפעל הצפוני:לשיטתה, כי 

 22 

 23והחלטת הדירקטוריו� מיו�  לא קיבלה החלטה על סגירת המפעלהחברה  •

 24א( א	 נית�  �לצרכי התביעהבדיעבד הוכנה אינה אותנטית אלא  30.07.17

 25אי� בכ� כדי לשנות ממילא הרי שולא כ� אנו קובעי	, היה לקבל את הטענה, 

 26של חיפה כימיקלי	 בדבר סגירת מפעלה הצפוני ממסקנתנו, לפיה החלטתה 

 27, כפי שעולה מהתשתית הינה אותנטית והיא מיושמת בפועל בשטח

 28 .הראייתית בתיק, עליה עמדנו לעיל

 29אי� מחלוקת,  �הציוד את מכרה ולאפירקה את מתקניה חיפה כימיקלי� לא  •

 30כי המדובר בציוד שהוא בבחינת קניינו של מעסיק פרטי וההחלטה הכיצד 

 31נהוג בו, הינה חלק מהפררוגטיבה הניהולית שלו. יחד ע	 זאת, אכ� מצופה ל
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 1מאיד�  ו למזער את נזקו ולמכור את הציוד, כאשרממעסיק הסוגר את עסק

 2לא נעלמה מעינינו העובדה, לפיה המדובר במתקני	 בשווי כספי רב מאוד 

 3 בהקשר זה .וא� הגיוני הדבר, כי מכירת	 לא תיעשה "מעכשיו לעכשיו"

 4בעניי� העברת חלקי חילו( למפעל הציגה חיפה כימיקלי	 לפנינו הנחיה 

 5הדרומי וכ� הנחיה למפעל הדרומי שלא לרכוש חלקי חילו( אלא לעשות 

 6שימוש בחלפי	 המצויי	 באתר הצפוני, לרבות פירוק פריטי ציוד ממתקני	 

 7); עוד הוצגה לפנינו התכתבות בקשר למכירת מתק� 2נ/ מוצגקיימי	 (

 8אמורות לעבור מכונות ; המנכ"ל העיד, כי למפעל בדרו	 )2נ/(מוצג  במפעל

 9); הסמנכ"ל מר זיידר העיד על 29�27, ש' 125אריזה מהמפעל הצפוני (עמ' 

 10מיליו� יורו שתכליתה הקטנת פליטת מזהמי	  2.7העברת מערכת בשווי של 

 11לאוויר מ� המפעל הצפוני למפעל הדרומי, וכ� על פגישה ע	 יצר� המערכת 

12 . )10�8, ש' 97; עמ' 17�1, ש' 81בעניי� התאמת המערכת למפעל בדרו	 (עמ'  

 13איננו מוצאי	 קשר  �חיפה כימיקלי� נאבקת על זכויותיה בקרקע המפעל •

 14. בי� סגירת המפעל הצפוני לבי� היעדר מכירת הקרקע עליה ניצב המפעל

 15והמנכ"ל עלה, כי חיפה כימיקלי	 טוענת שהיא בעלת  טראמפת מר יומעדו

 16, כ� שלשיטתה המדובר )30�10, ש' 101זכות חכירה לדורות במקרקעי� (עמ' 

 17. אכ� )26�24, ש' 31בנכס יקר ער� שהיא עומדת על זכויותיה לגביו (עמ' 

 18מדובר בשיקולי	 עסקיי	 של המעסיק הפרטי שאי� בסמכותנו להתערב 

 19ירת הקרקע עליה ניצב המפעל הצפוני אינה שוללת בה	, כאשר היעדר מכ

 20את התשתית העובדתית שהוכחה לפנינו, המלמדת כאמור על הכוונה 

 21 האמיתית והאותנטית לסגור, נכו� לשב זה, את המפעל הצפוני.

 22החברה לא החזירה לחנ"י לא את הקרקע השייכת לה ולא את הציוד השיי-  •

 23ראיות שהוצגו לפנינו עלה (ראה מה �ל כוונתה לעשות זאתעלה ולא הודיעה 

 24את המקרקעי� המצויי	  30/9/17כי החברה החזירה לחנ"י ביו	 ), 3נ/מוצג 

 25בשטח מסו( הכימיקלי	 של נמל חיפה בו מצוי מיכל האמוניה, ומעדות 

 26, ש' 118המנכ"ל עלה, כי החברה תחזיר לחנ"י את כל הציוד השיי� לה (עמ' 

25 ,30.( 27 

 28להגיש בקשות לעיריית חיפה ולמשרד להגנת חיפה כימיקלי� ממשיכה  •

 29כפי שפירטנו לעיל, עובדה זו אכ� הוכחה  �הסביבה לקבלת היתרי� למפעל

 30לפנינו א� אי� בה כדי לשלול את העובדה, כי המפעל נקלע נכו� למועד כתיבת 

 31שורות אלו למבוי סתו	 ולמעשה אי� בידיו את ההיתרי	 הנדרשי	 להפעלת 

 32    א ממשי� לקוות ולנסות לשנות את המציאות.המפעל הצפוני, כאשר הו
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�החברה לא הודיעה לעיריית חיפה ו/או לרש� החברות על סגירת המפעל • 1 

 2נציגות העובדי	 לא הפנתה לכל הוראה בדי� המחייבת את החברה להודיע 

 3מה ג	 לעיריית חיפה ו/או לרש	 החברות על סגירת המפעל הצפוני, 

 4 ולא בסגירת/פירוק החברה עצמה.שעסקינ� בסגירת מפעלה של החברה 

 5לפיכ�, איננו מוצאי	 בהיעדר מת� הודעה כאמור כדי לשנות ממסקנתנו 

 6 בדבר אותנטיות סגירת המפעל.

 7חיפה כימיקלי� לא תיאמה מול המשרד להגנת הסביבה את ניקוי הקרקע  •

 8לא , ג	 בטענתה זו �של המפעל הצפוני, א" על פי חובתה בדי� לעשות זאת

 9חובה הנטענת בדי� המחייבת את החברה לפעול העובדי	 ל הפנתה נציגות

 10, מה ג	 שאי� בכ� כדי לשנות ממסקנתנו הנלמדת כאמור מהתשתית כאמור

 11 העובדתית שבתיק.

 12 כאשר, הקצר לטווח פתרו� ייוש� שלא ככל הארו- לטווח לפתרו� אופק אי� •

 13 �הארו- לטווח פתרו� ליישו� שקלי� מיליוני משקיעה כימיקלי� חיפה

 14לפנינו, כי לא הוכח  �הקצר בטווח ג� המפעל את להפעיל כוונתה על מד-לל

 15המש� קידו	 פתרונות אספקת האמוניה לטווח הארו� מותנה בהמש� קיו	 

 16מפנה לחלקה רק ש ,בעדות מר זיידרהמפעל הצפוני והפעלתו בטווח הקצר. 

 17עד  26, ש' 62(החל מעמ'  צוי� כדלקמ�) 213(בסע' נציגות העובדי	 בסיכומיה 

 18 :)27, ש' 63עמ' 

 19אתה מסכי� ע� זה שאי� היתכנות ואי� זכות קיו� לפתרו� ארו- טווח    ש."

 20של מפעל בדרו� או מקשר או מה שבסופו של דבר יוחלט, א� לא ימצא 

 21  פתרו� בטווח המיידי?

 22  . מסכי�  ת.

 23אי� מה יקרה א� לא ימצא פתרו� בטווח המיידי? מה יקרה א� עכשיו   ש.

 24פתרונות אז בעצ� לא צרי- להקי� מפעל בדרו�, נכו�? צרי- לעצור את 

?� 25  כל המיז� של מפעל בדרו

 26  . א� אי� פתרו� טווח קצר אפשר לשחרר את כולנו  ת.

 27מישהו מהנהלת המפעל או אתה פנית� והודעת� למשרד לאיכות   ש.

 28הסביבה שצרי- לעצור את התכנו� ואת הבנייה ואת המתווה של 

 29ו� שלפי החלטת הממשלה מיולי התחילו כבר להתניע המפעל בדר

 30  בגלל שאי� פתרו� לטווח הקצר.

 31  אנחנו עדיי� מקווי� שיש פתרו� לטווח הקצר.   ת.

   .� 32  אני דיברתי עד עכשיו על שני המפעלי
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  1 

 2  משיב לאב בית הדי�:

 3אני הבנתי מהדברי� של- עד כה שאי� פתרו� לטווח הרחוק, א" אחד   ש.

 � 4  לא ימצא פתרו� בטווח הקצר למפעל בחיפה. מזה לא רלוונטי א

 5  . דיברתי על שני המפעלי�  ת.

 6הא� זה נכו� שאי� שו� אפשרות לדבר על פתרו�, לא יכול להיות פתרו�   ש.

 7לא לטווח הרחוק ולא באמצעות מקשר ולא באמצעות בנייה במפעל 

 8  בדרו� א� לא יימצא פתרו� לטווח הקצר בחיפה. 

 9ני המפעלי� בצפו� ובדרו� אני אחראי על . אני חייב להסביר. שלא  ת.

 10שניה� צריכי� אמוניה כחומר גל�, לא משנה א� יש שני מפעלי� או 

 11ג� א� יש מפעל אחד בדרו� אני חייב בשבילו פתרו� מפעל אחד, 

 12  . לאמוניה

 13א� אי� ל- פתרו� לטווח הקצר בחיפה, יהיה ל- בעתיד פתרו� לטווח   ש.

 14  למקשר הימי?הרחוק להקמת המפעל בדרו� או 

 15א� עכשיו שלוש שני� המפעל בצפו� יהיה סגור ועוד שלוש שני� יהיה   ת.

 16מקשר ימי או מפעל לייצור אמוניה בדרו� את האמוניה הזו נמשי- 

 17  להזרי� למפעל הדרומי א� הוא ימשי- לעבוד. 

 18מה שאני הבנתי מהתשובה, אתה סוגר את המפעל בחיפה ממשי-   ש.

 19לעבוד רק במפעל בדרו� למש- שלוש שני� ואחרי שלוש שני� יהיה ל- את 

 20  הפתרו� לטווח הרחוק שזה או הקמת מפעל חדש בדרו� או מקשר ימי. 

 21 נכו�.  ת.

 22יידר עולה, כי הדברי	 עליה	 מסתמכת למקרא עדותו המלאה של מר ז

 23  י	 בסיכומיה צוינו ביחס לשני המפעלי	, כ� שלא הוכח, כי נציגות העובד

 24  הפתרו� לטווח הארו� מחייב יישו	 פתרו� בטווח הקצר במפעל הצפוני.

25�לכ� נוסי(, כי מעדות המנכ"ל עלה, כי פעילות המקשר הימי בעוד שלוש 

 26ארבע שני	 תאפשר בנוס( לאספקת אמוניה בדרו	, ג	 אספקת אמוניה 

 27, ש' 128מיליו� $ (עמ'  400�כל שיוק	 כזה, בעלות של כלמפעל חדש בצפו�, כ

18�19.(   28 

 29קיימת תלות בי� המפעל הדרומי למפעל הצפוני, באופ� שאי� למפעל  •

 30נסמכי	 המבקשי	  �הדרומי זכות קיו� בהיעדר המפעל הצפוני

 31לפיה (החל בהקשר זה, פרופ' קינ� על עדותו של ) 258�254(בסע' בסיכומיה	 

 32 ):1, ש' 140עד עמ'  27, ש' 139מעמ' 
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 1לא שני  (צ"ל "אלה", א.ק.)  אלאמה שלמדתי מהטבלאות האלה "... 

 2. ומתו- זה אני יכול מפעלי� זהי�, לא שתי תאומות, אלא יותר א� ובת

 3להבי� שסגירת הצפו� למעשה בלתי אפשרית ותגרו� להשתקת המפעל 

 4הדרומי מכיוו� שזה למעשה החלק הטכנולוגי החלק שיש בו חדשות, 

 ,� 5מוצרי הדגל מיוצרי� בצפו�. הטכנולוגיה העילית של מוצרי� חדשי

 6ובכ- הוא לא  בצפו� כאשר בדרו� זה יותר ייצור סטנדרטיהחברה נמצאת 

 7שונה. הדרומי הוא מפעל סטנדרטי לייצור חומרי דש� שכמוהו אפשר 

.� 8  למצוא מאות בעול

 9ברי� בית הדי� מבקש ממני את הדוגמא המובהקת ביותר להמחיש את הד

 10שלי מתו- נספח ב' אני מתייחס עכשיו רק לטבלה העליונה ולא לתחתונה 

 11יש מוצר שנקרא מגניסל זה מגנזיו�, זה דש� שמרססי� ממטוסי� והוא 

 12  מאוד ייחודי וחדשני, מיוצר רק בצפו�. 

 13לשאלת בית הדי� הא� אי אפשר לייצר אותו בדרו� אני משיב שאולי 

 14מתו- היכרות אולי שטחית אבל וע. . אני אסביר מדאפשר, אני לא בטוח

 15התחושה שלי היא שעובדי הצפו� ה� של עובדי הצפו� והדרו�,  סטטיסטית

� 16, אני לא יודע מבחינת ותיקי� יותר, חדשניי� יותר, מפתחי� מוצרי

 17הסכמי עבודה ולא רוצה להיכנס לזה אבל בדרו� זאת אוכלוסיה צעירה 

 18איכות כוח האד� של יותר, יש ש� תחלופה גבוה. כשאני מסתכל על 

 19החברה הצפונית לעומת הדרומית אני רואה שאיכות כוח האד� בחברה 

 20  .הצפונית הוא הרבה יותר גבוה

 21, לשאלת בית הדי� הא� אני מכיר את כוח האד� אני משיב שבאופ� כללי

 22בית הדי� שואל אותי מה זה אומר אני אומר שאני מכיר את חת- 

 23  האוכלוסיה. 

 24כשאני מסתכל ורואה שהגיל הממוצע בצפו� הוא יותר גבוה, המידע הזה 

 25שבצפו� מבוגרי� יותר אני יודע מנתוני� סטטיסטיי� וג� מאתר החברה 

 26  וג� שוחחתי ע� מספר עובדי� בחברה לא בהקשר של הסכסו- הזה. 

 27שני� מכה� כנשיא החברה הישראלית לכימיה, אנחנו בתהלי-  9אני כבר 

 28דרציה בי� החברות לכימיה והנדסה כימית. מתו- זה יש לי של יצירת קונפ

 29נגישות לחומרי� הסטטיסטיי� לגבי העובדי�, הגיל, המיומנות, ומה 

 30  עושי� בחברות האלה. 

 31אמרתי שיש מוצר דגל שנקרא מגניסל והוא מיוצר בצפו�. אני מניח שאפשר 

� 32  . להעביר את הטכנולוגיה לדרו
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 CRF 1לשאלת בית הדי� הא� את ה ת. אלה כדוריו CRFישנו מוצר שנקרא 

 2מוצרי� בצפו� שה�  6. יש אפשר לייצר בדרו� אני משיב שאני לא יודע

 3  כול� מוצרי� חדשניי� ויחודיי� ג� מבחינה עולמית.

 4לשאלת בית הדי� אי- אני יודע שאי אפשר לייצר אות� בדרו� אני משיב 

 5  ".שלא אמרתי את זה

 6לציי�, כי אי� בידינו לקבל את טענת המבקשי	 בדבר התלות  למותר

 7, הנסמכת על דבריו הכלליי	 והלא מבוססי	 של האמורה בי� שני המפעלי	

 8 העובדה, לפיה, מה ג	 שבכל ראייה אובייקטיבית ולא נתמכפרופ' קינ�, ש

 9המפעל הדרומי החל לפעול מחדש, חר( סגירת המפעל הצפוני, שומטת את 

 10  .זו טענה הקרקע תחת

  11 

 12  חובת הידברות ומשא ומת� קיבוצי

  13 

 14החפ* לקיי	 הלי� של פיטורי צמצו	 או  עסק חיאי� המדובר כא� במצב של   .67

 15  ארגו�, ג	 לא במצב של פיטורי	 הנובעי	 מהתייעלות כלכלית.�פיטורי רה

 16חובה  עסק חיבכל אחת מהסיטואציות שפורטו לעיל חלה על ההנהלה של אותו   

 17ברות במישור הקיבוצי ע	 נציגות העובדי	 וקיומו של משא מוגברת של היד

 18  ומת� על מנת להגיע להסכמות בי� אות	 צדדי	.

 19אלא שבמקרה שלפנינו, חיפה כימיקלי	 נאלצת לסגור את מפעלה הצפוני   

 20בעקבות אותו סכסו� עיקרי וקשה שיש לה ע	 עיריית חיפה הקשור למבוי 

 21  יחסי העבודה הקיבוציי	.סתו	 בנושא אספקת האמוניה וללא קשר לה

 22במצב דברי	 בו המפעל הצפוני סגור הלכה למעשה כ� שאי� המדובר בעסק חי   

 23טי פשמאז פתיחתו של ההלי� המש אלא במפעל סגורובמפעל מתפקד ומייצר, 

 24הנוכחי המתנהל בבית הדי� התקיי	 הלי� הידברות בי� הנהלת החברה/המפעל 

 25יובל רכלבסקי ועוד קוד	 לכ� התקיימו לבי� נציגות העובדי	 בסיועו של מר 

 26, כשכל אחד מה	 מטיח האשמות במשנהו לגבי מספר פגישות בי� הצדדי	

 27איננו רואי	 מקו	 לחייב בנסיבות אלו הידברות  �כישלו� אות� פגישות קודמות

 28  או משא ומת� כלשהו נוס( בי� הצדדי	.

 29 
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� 1  התחייבויותיה של חיפה כימיקלי

  2 

 3טענת נציגות העובדי	 בדבר קיומה של "מזימה"/"תרגיל" כפי שצוי� לעיל, את   .77

 4מטרת	 היא להיפטר מהעובדי	 המאורגני	 במפעל ולהחליפ	 בעובדי	  כלש

 5, שוכנענו נכו� לשלב זהאפשר יהא לבחו� בהמש�, על ציר הזמ�, כאשר  �חדשי	

 6הצפוני וא(  הבאמיתות כוונתה של חיפה כימיקלי	 לסגור את פעילות מפעל

 7 , בשלב זה,ואי� מקו	 להתערב בפועלכי המפעל הצפוני סגור שוכנענו, 

 8בהחלטתה של חיפה כימיקלי	, שהינה כאמור מעסיק פרטי, ולהורות לה על 

 9  פתיחת המפעל.

  10 

 11בדבר הכוונה המיוחסת לחיפה העובדי	  נציגות תיתרה מכ�, מענה הול	 לטענ  .78

 12נית� יהא למצוא  �כימיקלי	 להחלי( את העובדי	 המאורגני	 בעובדי	 חדשי	

 13ראה עדות מר טראמפ: עמ' בהתחייבות החברה, שניתנה ה� במהל� הדיוני	 (

 14(בסע'  חברהה וה� במסגרת סיכומי )26�25, ש' 121; עדות המנכ"ל: עמ' 20, ש' 40

�) ולפיה26 15 

 16יקרה הבלתי  �כי א� תפתח מחדש את מפעלה (לדוגמא א"החברה מתחייבת 

 17לפתרו� האוניה הקטנה ותעניק למפעל ועירית חיפה תסכי� במפתיע  צפוי

 18 דשישה חודשי� ממוע -תינת� לעובדי� במש ולצינור את רישיונות העסק)

 19מעי� זו מקובלת ושגורה  ות קדימה בקבלה לעבודה. התחייבותכפיטוריה� ז

.� 20  בהסכמי� הקיבוציי� הכלליי� במשק בהקשר של פיטורי צמצו

 21להל�) אמצה  100בסעי"  הפסיקה (פסק די� רש" טכנולוגיות כפי שיפורט

 22  לטענה זו בדיוק ג� במקרה של סגירת מפעל. התחייבות זו כתשובה

  23 

 24החברה ג� מוכנה לית� לכל עובד את הזכות לבחור ביציאה לחל"ת לתקופה של 

,� 25במקו� זכות הקדימה. יצוי� כי על פי דיני הביטוח הלאומי  שישה חודשי

 26  ."נית� לקבל בחל"ת דמי אבטלה

  27 

 28לפנינו התחייבות חשובה זו של החברה ומיותר לציי�, שלהתחייבותה רשמנו   .79

 29   הנ"ל תוק( מחייב.

  30 

 31 
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 1  סו" דבר

  2 

 3כשהמפעל באמת סגור, הכל יורד לטמיו�. אי� יותר מקו	 עבודה ולא נית� לאכו(   .80

 4בכח, ודאי לא על מעסיק פרטי, את זכותו של העובד לעבוד, זאת בהינת�, כי 

 5  כפי שקבענו לעיל. �אותנטיתסגירתו של המפעל היא אכ� 

  6 

 7סגירתו של המפעל הצפוני אינה קשורה למישור יחסי העבודה הקיבוציי	, אלא   

 8  נובעת מאותו סכסו� קשה שיש לחיפה כימיקלי	 ע	 עיריית חיפה. 

  9 

 10, לחדש את הפעילות האינטרס המובהק, ה� של נציגות העובדי	 וה� של החברה  .81

 11  לייצר ולשווק מוצריו.במפעל הצפוני, כ� שהוא ישוב 

 12שהוק	 בראשות ראש המל"ל  /ועדת מומחי	ע	 הקמתו של אותו צוות מומחי	  

 13 תקווה ) עלתה06.11.17(על הקמתו למדנו רק ביו	 ובאישורה של הממשלה 

 14. אלא שלאחר האינטרס המשות( בחידוש פעילותו של המפעל הצפונימימוש ל

 15שקיבלנו את עמדות עיריית חיפה ושל חיפה כימיקלי	, לכל אחת מה� טענות 

 16ביקורתיות כלפי הרכב ועדת מומחי	 וה� לא נתנו הסכמת� לקבל על עצמ� את 

 17מסקנותיה של ועדה זו, הרי שנכו� לכתיבת שורות אלו לא נית� לדעת א	 

 18נית� לדעת בנקודת זמ� זו פעילותו של המפעל הצפוני תחודש וא	 כ�, ודאי שלא 

 19   מתי היא תחודש. 

 20, כ� נמוכהאי� ספק, כי המדובר בעובדי	 מוחלשי	 שאיתנות	 הפיננסית   

 21בתקופה של חוסר ודאות לגבי חידוש פעילותו שהיכולת שלה	 לשרוד כלכלית 

 22 בעקבותומאיד�, מדובר במעסיק פרטי, ש של המפעל הצפוני א	 בכלל, היא דלה

 23 הדרגתית ירידה החלה, 2017 אפריל בחודש ולמפעל יההאמונ אספקת הפסקת

 24 2017 אוגוסט בחודשכמעט לחלוטי�  הלהפסקת עד במפעל הייצורית בפעילות

 25כשמאז ולמרות הכל, אותו מעסיק פרטי שהינו בעליו של  ובפועל המפעל סגור

 26 01.10.17ממשי� במרבית התקופה לשל	 לעובדי	 שכר	 והחל מיו	  המפעל

 27  .28.09.17הוצאו העובדי	 לחופשה בהתא	 להסדר האמור בהחלטה מיו	 

 28 בבחינתלראות את המשקל הרב שמייחסת מדינת ישראל ג	 נית� בתו� כל זאת,   

 29  .אופציות שיאפשרו אופק תפעולי למפעל הצפוני ופתרו� לאספקת האמוניה
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  1 

 2ולא של הזמ� בה מצויי	 אנו כעת, כשאי� הסכמה של חיפה כימיקלי	 בנקודת   

 3 עיריית חיפה לקבל על עצמ� את מסקנות ועדת המומחי	 ומהודעת חיפה

 4עולה, כי לחלק ניכר מעובדי  06.11.17כימיקלי	 שהוגשה לבית הדי� ביו	 

 5המפעל הצפוני אי� כלל יתרות חופשה, לא נית� להמשי� ולהחיל את ההסדר 

 6  . ל)לעי 22(ראה פרטיו בסעי(  28.09.17הזמני שקבענו בהחלטה מיו	 

  7 

 8לחל"ת לתקופה המפעל הצפוני יוצאו עובדי משכ� ובהמש� להסכמת החברה   

 9במוסד  	אפשר לעובדי	 למצות זכויותיהיתובכ�, בי� היתר, של שישה חודשי	 

 10  לביטוח לאומי, הכל כמוב� בכפו( לדי�.

 11מוב�, שא	 עובד יעדי( על פני יציאה לחל"ת את האפשרות, כי יפוטר מאליו   

 12שישה חודשי	  �משזכות הקדימה בקבלה לעבודה, לבידו את תית� והחברה 

 13  �. יוכלו הצדדי	 לפעול כ �כפי שהתחייבה החברהו, פיטורי דממוע

  14 

  15 

,� 16 בהעדר הצדדי� ותישלח אליה�., 07.11.17 ניתנה היו

  17 
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