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  515633253 חברות חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ 1. עותרים:ה

  024569428 ת"ז אלי ממן 2.

 נגד

במשרד להגנת  הממונה לפי חוק החומרים המסוכנים 1. משיבים:ה

 הסביבה

  שר האוצר 2.

 1 נוכחים:

 2 ב"כ העותרת, עו"ד אלי ממן 

 3 טל שטייןב"כ המשיבים, עו"ד 

 4 פרוטוקול

 5 

 6בפתח הדיון ב"כ המדינה מסרה שהצדדים נפגשו הבוקר לפני הדיון והגיעו להסכמה עקרונית  –הערה 

 7הנוגעים לתחום הרעלים שהיו בתוקף לפני ההחלטה האחרונה, יעמדו בעינם עד תנאי הרישיון לפיה 

 8להחלטה אחרת והצדדים יידברו בנוגע לשאלת המכסות הכוללות ולשאלות הנוגעות לציוד מכשור 

 9בית המשפט העיר שטיב השאלות וניטור. ובד בבד ייקבע מועד לדיון בעתירה ובסעד הזמני. 

 10משרדי מקצועי ואולי גם בדרגים בכירים יותר, ופחות מתאים לבירור שבמחלוקת מתאים לבירור בין 

 11משפטי במסגרת של עתירה מנהלית, והמליץ לצדדים לקיים שיח ענייני למציאת מתווה שיסיים את 

 12הסכסוך בדרך של הסכמה. שני הצדדים  הסכימו שמן הראוי שהסוגיות שבמחלוקת יתבררו בדרך של 

 13ר  שהעותרת מסכימה שהנושא כולו יוכרע על ידי היועצת המשפטית שיח ענייני. ב"כ העותרת הצהי

 14 לממשלה כמקובל במחלוקות מסוג זה במשרדים שונים. 

 15 ב"כ המדינה ביקשה שהישיבה הבאה תיקבע לעוד כחודש ימים. 

 16 
<#2#> 17 

 18 החלטה

 19 

 20ד העתירה שבפני נוגעת לתנאים שנקבעו לעותרת על ידי הממונה לפי חוק החומרים המסוכנים במשר

 21הסוגיות שבמחלוקת נוגעות לעניינים מהותיים  להגנת הסביבה בהקשר להיתרי הרעלים של העותרת.

 22הקשורים במדיניות ממשלתית המאזנת בין מרכיבים שונים, שהמקום הטבעי לדון בהם הוא משרדי 

 23 הממשלה הנוגעים בדבר ולא בית המשפט. 

 24 
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 1עד כה על יסוד היתר הרעלים הקיים,  בהתחשב באופי העיסוק של העותרת, במיהותה, ובפעילותה

 2נראה לי שלא ייגרם נזק מהותרת המצב הקיים על כנו עד להחלטה אחרת, ולמעשה, הסכמה ברוח זו 

 3 ניתנה על ידי שני הצדדים. 

 4 

 5ההוראות שבהיתרי הרעלים החדשים מחולקות באופן גס להוראות בנוגע להיקף הדלקים שהעותרת 

 6רשאית לשנע, ולהוראות בנוגע בעניינים טכניים שקשורים בציוד ובתהליכי עבודה ובקרה. הנושא 

 7הראשון מחייב מעורבות של גורמים משרדיים בכירים במשרדי הממשלה הנוגעים לענין ומטבע 

 8הליכים האלה אורכים זמן ממושך יותר, ואילו הנושא השני, מחייב דיונים בדרג הביצועי הדברים הת

 9של העותרת ושל גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה והבירורים בקשר לכך יכולים להתקיים בתוך 

 10 פרק זמן קצר יותר. 

 11 

 12משפט, הרי שכל תלי בית הוהגם שכפי שציינתי נראה לי שהסכסוך כולו צריך להיות מטופל מחוץ לכ

 13עוד העתירה עומדת בעינה, יש מקום לקיים דיון בתוך פרק זמן קצר יחסית שבו יתקבל עדכון על 

 14 ההתפתחויות וייקבעו סדרי הדין הבאים. 

 15 

 16 . 09:30בשעה  10.07.22אני קובע את הבקשה לדיון ליום 

 17 

 18ה יעמדו בעינם מושא העתירעד להחלטה אחרת, תנאי היתרי הרעלים שהיו בתוקף לפני ההחלטה 

 19 שבהחלטה החדשה, יוקפאו. והתנאים 

 20 

 21 הצדדים יעבירו לבית המשפט עדכון קצר שבעה ימים לפני מועד הדיון. 

 22 

 23 
<#3#> 24 

 25 
 26 במעמד הנוכחים. 09/05/2022, ח' אייר תשפ"בניתנה והודעה היום 

 27 

 
 

 אליהו ביתן, שופט
 סגן הנשיאה

 28 
 29 עובדיה זיוה ידי על הוקלד


