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וגם בעניי! = אוהד אנטמן

ע"י ב"כ רם דקל ו/או מיכאל פטרמן

שדי רוטשילד 11, תל אביב 6688218 המבקש בת"צ 4930-07-17

הוס וגם בענייה גיא

ע"י ב"כ עו"ד אלדר אדטו ואח'

מרח' הרכבת 58 תל אביב המבקש בת"צ 14066-07-17

וגם בעניין: ד"ר עודד קינן ואח'

ע"י ב"כ אסף פינק ו/או חיה ארז ואח'
ממשרד עו"ד אסף פינק

דרך חברון 101, ירושלים המבקשים בת"צ 37232-08-17

- נגד -

1. רותם אמפרט נגב בע"מ, ח.פ. 520030883
2. בימיקלים לישראל בע"מ, ח.פ. 52007830

3. אשר גרינבאום, ת"ז 067450239
4. יעקב אלטמן, ת"ז 059809350

5* יחזקאל ישראל, ת"ז 023630304
6. אלי עמית, ת"ז 052594900

7. אבי דויטשמן, ת"ז 057297723
8. עופר ליפשיץ, ת.ז. 055402416

המשיבים

בקשה לפי סעיר 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מחיקת הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהליכים
ת"צ 4930-07-17, ת"צ 14066-07-17, ת"צ 37232-08-17 (בחלקה), ולהורות כי רשות הטבע והגנים



הלאומיים (להלן: "רט"ג" או "הרשות" או "רשות הטבע"), הפועלת בעניין זה בתיאום עס המדינה

(המשרד להגנת הסביבה), היא הגורס המתאים ביותר להוות תובע מייצג בתובענה ייצוגית נגד חברת

רותם אמפרט בע"מ ואח' (להלן: "רותם אמפרט" או "הנתבעים") בגין אירוע זיהום נחל אשלים.

בד בבד עם הגשת מסמך זה, הרשות מגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בגין הנזקים שנגרמו

כתוצאה מהאירוע, זאת בהתאם לזכותה הקבועה בסעיף 4(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-

2006 (להלן: החוק או חוק תובעגות ייצוגיות).

בתובענה זו בכללותה, ובבקשה זו, תהיה רט"ג מיוצגת על ידי פרקליטות המדינה.

א. פתח דבר

1. נחל אשלים נמצא בשמורת הטבע מדבר יהודה והינו בעל חשיבות אקולוגית אזורית ולאומית בשל ערכי

הטבע שבו ובשל היותו ממוקם במסדרון אקולוגי חשוב המקשר בין מדבר יהודה לנגב. הנחל הינו פנינת

טבע ייחודית של מדינת ישראל המאוכלס בבעלי חיים נדירים ובזני צמחים המצויים בסכנת הכחדה,
והוא אחד ממסלולי הטיול המבוקשים באזור.

2. בתאריך ה- 30.6.17 התרחש אסון אקולוגי מצער וחמור, כאשר דלפה וקרסה הדופן המזרחית של בריכת

גבס מספר 3 שבחזקת רותם אמפרט (להלן .?" האירוע"). מדובר בבריכה אשר מהווה חלק ממערך ייצור

החומצות והדשנים במפעלי רותם אמפרט. האירוע הביא להצפת הנחל לכל ארכו ב- 100,000 מ"ק על פי

250 על פי ההערכה המחמירה, של נוזלים חומצייס אשר בין היתר כללו ההערכה המקלה ועד 000,

חומצה זרחתית, מתכות כבדות כגון ארסן, קדמיוס וניקל ותגולה מסוימת של חומצה פלואורוסליצית,

סולפאטים ופלואורידיס. כמו כן מכילים הנוזלים מלחים כלורידים,

3. הנחשול שהציף את הנחל גרס לפגיעה אקולוגית קיצונית, להרג רב בחי ובצומח של הנחל, פגע בזמינות

המזון לבעלי החיים לאורך זמן כאשר התפקוד האקולוגי של הנחל נפגע באופן חמור. רק בנס לא אירעה

פגיעה במטיילים הנוהגים דרך קבע לפקוד את הנחל. תוצאות האירוע הן כה חמורות שמלבד הנזק
המיידי והחמור לטבע והפגיעה בצומח ובחי, נגרם נזק לטווח הארוך באופן שיכולת השרידה והרביה של
מיני צמחים ובעלי חיים בנחל נפגעה קשות. הקרקע לאורך מקטעי הנחל השונים זוהמה באופן נרחב
ואף מעבר לגדותיו כאשר גס היום, כמעט שנה לאחר האירוע, הנחל מזוהס והוא סגור לכניסת מטיילים

מבלי שקיימת אפשרות לומר מתי ניתן יהיה לשוב ולפתוח אותו.

4. רשות הטבע, הנה הרשות הציבורית האמונה על שמירת ערכי הטבע, על שימור והגנה על המערכות
האקולוגיות ועל מגוון הצמחים ובעלי החיים - בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים, בשטחים הפתוחים
ובכלל, עסוקה מאז האירוע בראש ובראשונה בניסיון לייצב את המצב ולהעניק "עזרה ראשונה" לטבע.
במקביל, בוצעו בדיקות לבחינת הטיפול המיטבי הנדרש לצורך צמצום הנזקים לטווח הרחוק באופן

שיאפשר ככל הניתן את שיקום הנחל ופתיחתו למטיילים.

5. בתקופה שחלפה מאז התרחש אירוע הזיהום החמור, במהלכה התמקדה הרשות במתן "עזרה ראשונה"
לנחל וצמצום הנזקים, מיהרו אזרחים והגישו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בגין האירוע. בקשות
אלו - ת"צ 4930-07-17, תי'צ 37232-08-17, ת"צ 14066-07-17 (להלן: "הבקשות האחיות" או
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: "המבקשים האחרים" או "המבקשים "הבקשות הפרטיות") - הוגשו על ידי גורמים פרטיים (להלן

הפרטיים") המתיימרים לייצג את הציבור בכללותו בתביעה סביבתית, תוצר של אירוע זיהום חריג
שהתרחש בשמורת טבע.

6. בכל הכבוד לבקשות הפרטיות שקדמו לבקשת הרשות, בקשות שהוגשו ימים ספורים עד חודש לאחר

האירוע, כשתמונת המצב בשטח עודנה אינה ברורה, אין בהן כדי להביא לתוצאה המיטבית הנדרשת

מניהול תובענה ייצוגית בנסיבות אירוע זה. הבקשות אשר הוגשו ע"י גורמים פרטיים אינן יכולות להוות

תחליף הולם לגורם המוסמך - רשות ציבורית, הפועלת בתיאום עם המדינה (המשרד להגנת הסביבה),

שהוגדרה ע"י המחוקק כמייצגת האינטרס הציבורי לצורך תובענות ייצוגיות, הגורם בעל היכולת

המקצועית, הידע הנדרש וחשוב מכל, הגורס האמון על שיקום הנחל ומתן, השירותים למבקרים
והמטייליס בו.

7. הרשות אמנם הודיעה על כוונותיה ופנתה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מאוחר כרונולוגית

למבקשים הפרטיים, אולם היא סבורה כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על מחיקת הבקשות

הקודמות בהתאם לסמכות בית המשפט הנכבד על פי סעיף 7(ב) לחוק.

8. אישור הבקשה מטעם רשות הטבע והגנים ככזו המקבלת את מעמד הבכורה על פני הבקשות הפרטיות,

בכל הנוגע לנזקים הסביבתיים והאקולוגיים שנגרמו לשמורת הטבע וסביבתה, ואשר נגרמו לציבור

בכללותו, כשהיא מתואמת עם עמדת המדינה (המשרד להגנת הסביבה), הינה הדרך היחידה והטובה

ביותר להבטחת השגת מטרת הגשת התביעה הייצוגית - תשלום לטובת שיקום הנחל ופיצוי הציבור בגין

הנזק האקולוגי שנגרם. אין דומה תובענה המיוצגת על ידי גורמים פרטיים, תהא זיקתם לשמורה חזקה

ככל שיטענו, לתובענה בה הגורם המייצג הינו הגורם המופקד על פעולות השיקום בהווה ובעתיד, כמו
גם על ניהולה של השמורה לתועלת הציבור וביחס ליכולתה לתבוע עבור תושבי המדינה את הנזק

האקולוגי הטהור, מה שאין כן יחידי הציבור.

9. בטרם נצלול לעומקם של דברים, נבקש להבהיר כי עמדתם המסורתית של המדינה והרשות הינה

שלגורם פרטי אין מעמד בהגשתה של תביעה ייצוגית בגין נזק סביבתי שאינו מיוחד לאותו יחיד, שנגרם

בתוך שמורת טבע. יחד עם זאת, בשים לב להערות בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים ביום 31.1.2018,
ונוכח העובדה כי בימים אלו נבחנת עמדה זו מחדש, בין השאר במסגרת דיונים ראשוניים בהצעת חוק
לתיקון החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), ימוקד לעת הזו הדיון בטענת הרשות

לפיה בנסיבות אירוע זה, מהווה היא הגורם המתאים ביותר לניהול התביעה הייצוגית.

10. עוד יצוין שבקשה זו מתמקדת אך ורק בעילות והנזקים שנגרמו לקבוצות המשותפות לכלל הבקשות
לאישור תביעה ייצוגית בשל זיהום נחל אשלים. משמע, לא מבוקש בבקשה דנן כי יימחק החלק של
הבקשה הפרטית בת"צ 37232-08-17 (קינן ואח' נ' רותם אמפרט) בה מתבקש פיצוי כספי לקבוצות

: ייחודיות שאינן "כלל אזרחי ישראל"

א. סעיף $77 (א) לבקשת קינן ואח'- נזקים פרטניים שנגרמו למבקשים, המוגדרים כ-"תושבי
היישובים הסמוכים".
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ב. סעיף 477(ב) לבקשת קינן ואח'- נזקים פרטניים שנגרמו למבקשים, המוגדרים כ-"מדריכי

טיולים". לעניין נזקים שנגרמו "למטיילים" הרי שמדובר בנזק לכלל הציבור - ולא בנזק פרטי
אותו הס יכולים לתבוע.

11. למען הסדר הטוב, להלן סדר הדברים שיובאו במסמך זה:

א. תחילה יובאו בקצרה תולדות האירוע והנזקים שנגרמו. הדברים מפורטים בהרחבה בבקשת
הרשות לאישור תובענה ייצוגית.

ב. לאחר מכן יובא הסבר אודות רט"ג, תפקידיה, ומעמדה לפי חוק תובענות ייצוגיות.

ג. בשלב זה תובא המסגרת המשפטית להכרעה בבקשה למחיקת בקשות לאישור תובענה ייצוגית.

ד. מכאן יובאו הטעמים להעדפת רט"ג על גבי המבקשים האחרים -

1. היותה מייצגת הולמת ונאמנה של הקבוצה.

11. תובענת רט"ג ככזו שבהכרח תשיא סיכויים טוביס יותר להצלחת הטענות לטובת הקבוצה.

111. היות ניהול תובענת רט"ג, ותובענתה בלבד, דרך הפעולה היעילה ביותר (הן מבחינת יעילות
מערכת המשפט והן מבחינת ניהול ההליך דנן).

1¥. לבסוף תפורט נחיתות הבקשות האחרות שהוגשו, ביחס למאפייני בקשת רט"ג.

ב. רקע- האירוע והנזקים שנגרמו

12. ב-30 ביוני 2017, עקב דליפת ובקיעת סוללה בבריכה 3 של מפעל רותם אמפרט, זרמו לנחל אשלים מי

תהליך בערך הגבה חומצי, המכילים חומצה זרחתית, מתכות כבדות כגון ארסן, קדמיוס וניקל ותגולה

מסוימת של חומצה פלואורוסליצית, כמו כן מכילים הנוזלים מלחים כלורידיס, סולפאטים

ופלואורידיס.

13. בריכה מס' 3 מהווה חלק ממערך ייצור החומצות והדשנים במפעל. היא מטפלת בסילוק הפוספוגבס
בתהליך ומשמשת אוגר תפעולי של המפעל.

250 מ"ק של מי תהליכים לאורך 14. כתוצאה מדליפה ובקיעה זו זרמו לנחל אשלים בין 100,000 ל� 000,
למעלה מ- 20 ק"מ ובמשך כ- 48 שעות, ממישור רותם ועד למאגרי אשלים ממזרח לכביש 90.

15. המיס זרמו בעוצמה רבה מהבריכה שניצבה על הר גבס בגובה של כ- 60 מטר. בשעות הראשונות זרם
הנחל בעוצמה ונפח גבוהים במיוחד יחסית לחלק זה של הנחל, כך שהמיס הציפו בחלקיו העליונים של
הנחל מדרונות שבמהלך שיטפונות רגילים אינם באים במגע עם מיס. השיטפון כיסה את רוב הצומח

בחלקים העליונים של הנחל ובשולי הנחל הגיע לגובה של מספר מטרים מעל לקרקעית הנחל.

16. מי התהליך שזרמו בנחל הינם תוצר לוואי של ייצור חומצות. כפי שעולה מהאנליזות של נוזלי הבריכה
והנוזלים שנדגמו לאורך הנחל בשבועות שלאחר אירוע הדליפה, הם מכילים ריכוזים גבוהים של
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"חומרים מסוכנים" כמשמעותם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993: זרחן, שאריות של מספר

מתכות כבדות (ארסן, קדמיוס וניקל), וכן סולפאטים, ופלואורידים וכן רמת חומציות גבוהה במים.

17. נוכח עוצמת הפריצה והרכבם הקורוזבייס של הנוזלים שדלפו, האירוע גרם לנזק קיצוני לסביבה. רק

בדרד נס לא אירעה פגיעה במטיילים או בפועלים שהיו עשויים להימצא בסמיכות למערוס הפוספוגבס.

18. הרחבה ופירוט אודות הנזק שנגרם כתוצאה מדליפת וקריסת הבריכה יובאו בהמשך, אך נציין כבר עתה

שאת הפגיעה בנחל ניתן לחלק לטווח חומן המידי ולטווח הזמן הארוך. כבר היום ניתן לזהות פגיעה

משמעותית בצומח כאשר מינים נדירים הושמדו כמעט לחלוטין. גס גורלם של בעלי החיים לא שפר ודי

אס נציין את אוכלוסיית היעלים הנובית, חיה נדירה המצויה בסכנת הכחדה, כאשר מתוך עדר שלם

נותר בחיים יעל אחד בלבד. עדויות לזיהום ניתן לראות לכל אורך הנחל אשר נסגר לכניסת מטיילים

בשל הסכנה הנשקפת ממנו לאחר שהמים החומצתייס שטפו אותו, נקוו בגבים וחלחלו לאדמה.

19. לצורך בחינת הנזק לטווח הארוך, נבנתה תכנית ניטור, בוצעו סקרים כאשר אלו מלמדים שהנזק צפוי

להיות גס שנים לאחר האירוע כאשר לא ניתן לומר מתי הנחל יפתח שוב לכניסת מטיילים.

20. האומדן הכלכלי של הנזק שנגרם בשמורת הטבע כתוצאה מהזיהום מוערך בסך כולל של 354 מיליון ¤,

זאת בהנחה כי תיושם תכנית שיקום יזום; או סך כולל של 623 מיליון ¤ ככל שלא יבוצעו אותן פעולות

שיקום. סכום זה מורכב משניים: (1)עלויות השיקום (2) עלויות הנזק האקולוגי. עלויות הנזק האקולוגי

כוללות בענייננו את הנזקים אשר נגרמו לציבור ככלל - אלו כוללים "נזקי שימוש", שהם הנזקים מכך

שהציבור ככלל לא יוכל לטייל, לרחוץ בגבים, וליהנות מהשמורה; והן נזקי "אי-שימוש", שהם נזקי

הציבור ככלל בגין עצם הפגיעה בטבע, שהוא בגדר נחלת הכלל). הערכה זו נסמכת על חוות דעת כלכלית

המגובה בחוות דעת שונות שנכתבו ע"י מיטב אנשי המקצוע בתחום - חוות דעת אקולוגית, חוות דעת

בתחום זיהומי קרקע, וחוות דעת בתחום ניטור מי תהום. חוות דעת אלו נערכו לאחר בצוע בדיקות

ניטור רחבות היקף, ביקור אנשי מקצוע לאורך זמן בנחל שנפגע וסקר שנערך בקרב הציבור. בנוסף,

נערכה סקירה מקצועית מקיפה אודות מאגרי פוספוגבס במישור רותם על היבטי התפעול השונים
הנוגעים למאגרים אלו.

21. יוער, כי הרשות רשאית לחזור לנתבעים בתביעה לשיפוי בגין עלויות שיקום השמורה, לאור הסמכתה

בחוק לפעול לתועלת שיקום הטבע, וכמי שמוציאה ועתידה להוציא מתקציבה כספים לטובת מאמצי

השיקום. עילת תביעה זו הינה במהותה תביעה העומדת לרשות מכוח דיני הנזיקין וכן מכוח דיני עשיית
עושר ולא במשפט. יחד עס זאת, סברה הרשות כי פיצול התביעה לשני הליכים שונים מטעמה, מקום בו
מדובר באותה מסכת עובדתית, אותם צדדים, אותן עילות תביעה, ואותו נזק שמבוקש להיטיבו - הינו
מאולץ. לפיכך בבקשתה לאישור תובענה ייצוגית כרכה הרשות את עלויות השיקום בהן היא נושאת יחד

עם הפיצוי לציבור בגין הנזק האקולוגי לשמורה.

ג. אודות הישות

22. רשות הטבע הנה תאגיד שהוקם לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טגע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
� "חוק גנים לאומיים"). הקמתה כאמור בשנת 1998 נעשתה כחלק מאיחוד התשנ"ח-1998 (להלן
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רשויות, ובהן גס רשות הגנים ההסטורית, אשר פעלו בעניו שמורות הטבע, הגנת חיות הבר, הגנים

הלאומיים ואתרי ההנצחה, בין היתר לפי חוק גנים לאומייס ושמויווג טבע, התשג"ג -1963.

23. במסגרת דברי ההסבר לאותו חוק היסטורי1 נכתבו הדברים הבאים, אשר הגס שנכתבו לפני למעלה מ�

55 שנים, מבחן הזמן מלמד על החשיבות הרבה הנודעת להם גס בימינו אנו:

"צורך אחר הוא השמירה על ערכי טבע תוף. הצמח והחי, שיש בהם ענין של מדע ושל

כשהמכונה והתכשיטים הכימיים נוי, מהווים פינות תרבות בכל ארץ מתוקנת. בימינו,

חודרים לכל מקום וכשאמצעי התובלה מאפשרים להגיע בקלות לכל פינה, נשקפת

ביותר סכנת ההשמדה לצמחים ולבעלי חיים נדירים. כדי למנוע תוצאות בלתי רצויות

מורות טבע, שבהן מוגן החי והצומח אלה, נוהגות מדינות התרבות להקצות שטחים לש

מכל התערבות ופגיעה. למעשה, כבר הוקמו כמה שמורות גם בישראל, אך אין הן מוגנות

על-פי חוק וקיומן אינו מובטח במידה הדרושה."

24. סמכויות הרשות ותפקידיה הם לשמור ולהגן על ערכי הטבע ועל אתרי המורשת, לטפח אותם לרווחת

הציבור ולחנכו בהתאם למטרות אלה. הרשות היא גוף ציבורי אשר הוסמך על ידי המדינה, לנהל את

שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ולשמור ולהגן על ערכי הטבע השייכים לכלל הציבור. בהתאם

לדוקטרינת "הנאמנות הציבורית", ערכי הטבע של המדינה מוחזקים על ידיה בנאמנות עבור הציבור

כחלק מנכסי הכלל. כנאמן הציבור הסמיכה המדינה את הרשות להיות הגורס אשר בפועל אחראי על

שמירה והגנה על שמורות הטבע והגנים הלאומיים ועל ערכי הטבע המוגנים בכלל. ערכי טבע אלו אינם

שייכים לאדם אחד, או לקבוצה אחת בציבור, ואף אינם נחלתם הבלעדית של הדור הנוכחי. הרשות,

כגורם הממשלתי שהוסמך לכך בחוק, מחויבת להגן על ערכים אלו כעל פיקדון לטווח הארוך, גס בעבור

הדורות הבאים.

25. רשות הטבע והגנים פועלת לשמור ולהגן על ערכי הטבע, על בתי הגידול הטבעיים, על תפקוד המערכות

האקולוגיות ועל מגוון הצמחים ובעלי החיים - בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים, בשטחים הפתוחים

ובכלל.

26. לצורך האמור, תפקידיה של רשות הטבע נקבעו בין היתר בסעיף 6 לחוק גנים לאומיים וכוללים גם
שימור ושיקום של ערכי הטבע בשמורות טבע ומחוצה להן, כדלהלן:

[.. ..] "
(3) להקים, לנהל, להחזיק, להפעיל ולטפח ש מו רות טבע ו גנים לאומיים ,-

ערכי טבע בשמורות טבע ובגנים לאומיים ומחוצה להם; לשמר ולשקם (4)

(5) לפקח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל ערכי טבע ומורשת, לרבות פיקוח לענק

ם המנויים בתוספת-, עבירות על החוקי
"[...]

1 הצעת חוק גנים לאומייס ושמורות טבע, התשכ"ב - 1962 (ה"ח 528, י"ט באב תשכ"ב) בעמ' 320
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27. סמכויות רשות הטבע לצורך ביצוע תפקידיה נקבעו בין היתר בסעיף 7(א) לחוק גנים לאומיים וכוללים

במפורש גם ביצוע הפעולות הנדרשות לשימור ושיקום של ערכי טבע :

רשת וכן אתרים לאומיים �, "(1) פעולות לשימור (לשיקום ערכי טבע, נוף ומו

לות פיתוח וטיפוח, הסדרת דרכים, הקמת מבנים ומיתקנים, ניהולם, הסדרתם (2) פעו
[...! -, והפעלתם

(3) מתן שירותים למבקרים ולמטיילים -,

רבות לגבי ביצוע ומניעתעבירות לפי חוק זה �, (4) קיום והפעלת פיקוח, ל

28. אס כן, רשות הטבע הנה הגוף הציבורי שהוסמך בחוק להיות הגורם המקצועי לשמירה והגנה על ערכי

הטבע. הרשות פועלת לצורך פיקוח עליהם, תחזוקס, שימורם ושיקומם. למעשה זהו הגוף הביצועי

הפועל בארץ מכוח חוק בתחום הטבע ביחד עם המשרד האמון על הגנת הסביבה.

להשלמת התמונה יצוין כי הרשות הינה תאגיד סטטוטורי אשר השר להגנת הסביבה הוא השר הממונה
עליה ואחראי מיניסטריאלית על פעולותיה.

ד. מעמד הרשות לפי חוק תובענות ייצוגיות

29. חוק תובענות ייצוגיות העניק לרשות הטבע והגנים מעמד ייחודי. לפי סעיף ג והתוספת הראשונה לחוק

תובענות ייצוגיות, מוגדרת רשות הטבע כאחת מ-3 הרשויות היחידות אשר הוכרו כ"רשות ציבורית"
לצורך חוק זה.

30. סעיף 4(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי הרשויות שהוכרו בחוק זה כ"רשות ציבורית", רשאיות

להגיש תובענה ייצוגית בגין עניין המצוי "בתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסקת הרשות
הציבורית".

31. מדברי ההסבר להצעת החוק אף עולה כי הרציונאל שהנחה את המחוקק בשילוב "רשויות ציבוריות"

בגוף החוק הינו "שגופים אלו אמונים על שמירה על אינטרס הציבור בתחום סמכותם", ומשוס כך מן
הראוי כי יהיה בידן לייצג את האינטרס של הציבור גס בבקשות לאישור תובענה ייצוגית בשם קבוצת

נפגעים.

32. לפיכך, המחוקק ראה ברט"ג רשות ציבורית המייצגת את האינטרס של כלל הציבור בכל הנוגע לתחומי
העיסוק שלה - אשר הינס, בין השאר, טיפול בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכן הגנה על
ערכי הטבע לרבות שימור ושיקום ערכי טבע, הגנת החי והצומח, והנגשת הטבע למבקרים ולביצוע כל
פעולה הדרושה לה למילוי תפקידיה - ועל כן העניק לה את המעמד הייחודי לייצוג אינטרס כלל

הקבוצה הנפגעת במפגעים סביבתיים.
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ה. המסגרת המשפטית להעדפת בקשה לאישור תובענה ייצוגית מאוחרת לנקטה
קודמת

33. נקודת המוצא שהוגדרה בסעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות, היא כי כאשר מוגשות בקשות לאישור

תובענות ייצוגיות אשר מתעוררת בהן שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן,

הבקשה הראשונה שהוגשה היא זו בה ידון בית המשפט ונקבע כי "יש להעדיף את הבקשה הראשונה

כאשר שתי הבקשות הן שוות ערך מהבחינות האחרות, משום שכלל כזה הנותן עדיפות לראשון בזמן,

הוא כלל פשוט וקל ליישום" (תנ"ג (כלכלית) 4773-04-15 לייטקום (ישראל) בע"מ ני בזק (19.10.2015)).

34. יחד עם זאת, החוק מעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב באשר לאפשרות לסטות מכלל זה. חרף

העובדה שכבר החל דיון בבקשה המוקדמת, יכול בית המשפט להורות על מחיקת הבקשה ואף על

החלפת המבקש שהגיש את הבקשה המוקדמת או בא כוח המייצג. סעיף 7ב(1) לחוק תביעות ייצוגיות

קובע בזו הלשון =

יילענין בקשה לאישור קודמת שטרם החל הדיון בה - בית המשפט רשאי להורות על

צירוף הבקשה לאישור המאוחרת לבקשה לאישור הקודמת ולדון בהן יחדיו, או על

מחיקת אחת הבקשות, כולה או חלקה, ורשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של
מבקש או של בא כוח מייצג, והכל כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה

והיעילה ביותר -," (ההדגשה הוספה).

35. אם כן, המבחן המרכזי אשר צריד לעמוד בפני בית המשפט בבואו להכריע בזהות התביעה אשר תאושר

מבין מספר תביעות שהוגשו, הוא המבחו המהותי, והמבחן הטכני של מועד הגשת הבקשה ייסוג בפני
המבחן המהותי אשר נועד להבטיח שעניינה של הקבוצה ינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר. לשם כך,
קבע המחוקק כי על בית המשפט לבחון מספר שיקולים, ובהם יעילות, ניהול ענינה של הקבוצה בדרך

הטובה ביותר והשלב שבו נמצא הדיון בבקשה לאישור (ע"א 3022/08 סיני ליבל ני נ.ך. יישום פתרונות
פרקטיים בע"מ פסקה 8-9 (8.4.2010); ע"א 5503/11 דבה נ' דינרי פסקה י"ז (18.1.2012)}.

36. בענייננו, אירוע הזיהום התרחש ביום 30.6.2017, והמבקשים הפרטיים מיהרו להגיש בקשות לאישור
תובענה ייצוגית בתוך ימים אחדים, עד חודש לאחר האירוע:

א. הבקשה לאישור ת"צ 4930-07-17 הוגשה ביום 3.7.2017 על סך כולל ש"אינו ניתן להערכה"
מבלי שצורפה חוות דעת תומכת.

ב. הבקשה לאישור ת"צ 14066-07-17 הוגשה ביום 6.7.2017 על סך כולל "מוערך, לכל הפחות ב-
250,000,000 ¤ מבלי שצורפה חוות דעת תומכת.

ג. הבקשה לאישור ת"צ 37232-08-17 הוגשה ביום 17.8.2017 על סכום "העולה על הסכום הניתן
להגשה בבית משפט שלום" (סעיף 491 לבקשה), אך ללא כל פירוט של הסכום הנתבע. לבקשה
זו צורפו אמנם חוות דעת אקולוגית, חוות דעת בנושא זיהום קרקע וחוות דעת הנדסית, אך
אלו בכל הכבוד, נערכו בסמוך לאירוע, אינן מקיפות את כלל הנתונים הנדרשים וזאת במיוחד

ביחס לחוות הדעת שצורפו ע"י רט"ג לבקשתה, ועל כך נעמוד בהמשך.
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37. אכן, 3 הבקשות שהגישו המבקשים הפרטיים הקדימו מבחינה כרונולוגית את בקשת רט"ג. אולם

הפסיקה קבעה כי הקדימות בזמנים אינה חזות הכל, וקדימותן בזמנים של בקשות המבקשים האחרים

לאישור תובענה ייצוגית, אינה ראויה להיות הפקטור המכריע בבקשה זו.

38. יתרה מכך, לעיתים דווקא מתן בכורה לבקשה שהוגשה בחיפזון, תחטא לשיקולים מהותיים ששומה על

בית המשפט לבחון. בהחלטת כב' השופטת רי רונן בת"צ 40404-03-16 עצמון ני אסם השקעות בע"מ

ואח' פסקה 33 (2.7.16) (להלן: עניין אסם) קבעה היא כי:

בית-המשפט צריך להניא מבקשים מניסיון להגיע לבית המשפט "מוקדם ככל האפשר" "

לתפוס תור" ולהיות אלה שיגישו את ת שטחיות שאינן בשלות, רק כדי " תוך הגשת בקשו

הבקשה הראשונה מבחינה כרונולוגית. גם בית-המשפט העליון קבע כי בהקשר זה כי "אין

לעודד מירוץ מלאכותי כדי להיות הגורם שינהל את התביעה הנגזרת" (ח ע">* 5967/15

לייטקום ישראל בע"מ ני בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ [פורסם בנבו]
".((12.1.2016)

וכן קבעה כב' השופטת ר' רונן שם כי,

"המטרה המרכזית שצריכה לעמוד נגד עיניו של בית-המשפט במסגרת החלטה בבקשה
מכוח סי 7 הנ"ל לחוק תובענות ייצוגיות, היא אם כן המטרה של ייצוגה של הקבוצה
בדרך שהיא הטובה ביותר והיעילה ביותר. יחד עם זאת, ומאחר שהחלטות כמו
ההחלטה דנן משליכות גס על התנהלותם של מבקשים פוטנציאליים בעתיד, יש מקום
לתת את הדעת גס לשיקולי יעילות מערכתית ולשיקולים של תמריצים נכתים ויעילים
למבקשים עתידיים כאלה. תמריצים מתאימים צפויים להביא בסופו שלדבר להגברת

היעילות ולשיפור מצבם של חברי קבוצות בעתיד.

בית-המשפט צריך במסגרת זו לנסות ולכות מבישים שהם בעלי ב17שות אישור
ות ורציניות (וריז מבסשים כאלה), להגיש את בקשותיהם לביתי בשלות, מעמיד

המשפט,ולעשות זאת כמועד מוקדם ככל האפשר ." (פסקה 30 להחלטה)

39. גם בענייננו, מתן בכורה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ראשונה אך בשם "מבחן הזריזות",

תהא תוצאה עגומה באספקלריה של הייצוג ההולם של הקבוצה הנפגעת בעקבות הזיהום בנחל אשלים,
ותוצאה עגומה באספקלריה הכוללת של ניהול תובענות ייצוגיות ואופן ההכרעה בין בקשות.

40. יש גם לעמוד על הרקע להבדלים במועדים של הגשת הבקשות והטעמים לעיכוב של הרשות בהגשת
בקשתה. ממש באותו זמן בו המבקשים הפרטיים מבקשים להבטיח את מעמדם וממהרים להגיש את
הבקשות, עמלה רט"ג באמצעות האנשים מטעמה בחרדת קודש על הגשת "עזרה ראשונה" לנחל, לצומח
ולחי בו - לשנע מקורות מים אשר יהוו תחליף למי הנחל המזוהמים לבעלי החיים השמורה, לשאוב את
מי התעשייה החומצייס, לסקור את רמות הזיהום בנחל על מנת לאמוד את הנזקים המידיים לשם הכנת

תכנית ניטור ארוכת טווח.
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41. הזמן הרב והמשאבים הנחוצים לצורך בלימת הנזקים ולאחר מכן ביצוע הערכת מצב ואומדן הנזקים

הכוללים לטבע, מצריכים זמן רב מהרשות. לדעת הרשות, נכון גם לעסוק בהם תחילה ומשכך לא הייתה

פנויה, בשלבים הראשונים, לתבוע את נזקי הציבור לאחר הזיהום, רט"ג הקדישה את כל תשומותיה

בנוגע לנחל אשלים, לנתיבי פעולה פיזייס-סביבתייס שהיו קריטיים במועד זה למען שיקומו וכך ראוי,

לנוכח תפקידיה על פי חוק. אין זה ראוי, שהדבר יעמוד לה לרועץ במסגרת תובענה יצוגית, במיוחד

לאור היתרונות המהותיים שיש לה כרשות תובעת.

הדבר נכון ביתר שאת בהינתן שבמהלך אותו זמן, נאספו נתונים מהותיים אשר נדרשים לצורך ביסוס

מינימלי להגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנסיבות אירוע זיהום הנחל, נתונים שלא היו בידי
המבקשים הפרטיים בעת הגשת הבקשות מטעמם.

42. כפי שיובהר להלן, כל השיקולים שהמחוקק ובתי המשפט העלו כשיקולים רלוונטיים, תומכים

בעדיפותה של בקשת רט"ג על פגי התובענות האחרות:

א. תחילה יפורט מדוע רט"ג מובטחת כמייצגת הולמת של הקבוצה ומדוע בהכרח היא עדיפה על
תובעים מייצגים פרטים, במישור הייצוג ההולם.

ב. לאחר מכן יפורט מדוע תובענתה של רט"ג בהכרח תשיא טיכויים טובים יותר להצלחת הטענות
לטובת הקבוצה.

ג. כמו כן יוסבר מדוע מחיקת הבקשות האחרות והותרת בקשת רט"ג כתובענה היחידה, היא דרד

הפעולה היעילה ביותר (הן מבחינת יעילות מערכת המשפט והן מבחינת ניהול ההליך דנן).

ד. לבסוף תפורט נחיתות הבקשות האחרות שהוגשו, ביחס למאפייני בקשת רט"ג.

43. כפי שיובהר להלן, רט"ג הינה בעלת יתרונות קריטיים לניהול ההליך באופן יעיל ולייצוג הקבוצה באופן

מיטבי, באופן שמעניק לבקשתה עדיפות על פני הבקשות הקודמות לה ומצדיק את מחיקת הבקשות
הנבלעות בתוכה, חרף מועד הגשתן.

ו. רט"ג היא המייצג האופטימלי של הקבוצה בתובענות ייצוגיות מסוג זה

44. כפי שיפורט להלן, לא לחינם הוספה רט"ג מפורשות על ידי המחוקק לחוק תובענות ייצוגיות כבעלת

מעמד ייחודי. הדוקטרינה המשפטית שמבססת את המעמד שהוענק לרשות, והרציונלים התומכים בכך,
עומדים ביתר שאת בתובענה דנן וביחסה אל הבקשות הפרטיות. רציונלים אלה אף מחזקים את מעמדה

של רט"ג כתובעת מייצגת עדיפה על פני תובעים פרטיים בתביעות בגין נזק סביבתי ואקולוגי.

הדוקטרינות והרציונאלים המצדיקים את המעמד הייחודי שניתו לרט"ג

: "נאמן הציבור") המושרשת היטב במשפט המקובל והמוכרת גס 110(111? (להלן 45. על פי דוקטרינת 111181

בשיטת משפטנו, בין תפקידי המדינה, או רשות ציבורית שהמדינה הסמיכה לשם כך, גלומה גס
האחריות לשמור ולדאוג למשאבי טבע, וזאת לטובת אזרחי המדינה. המשאבים הסביבתיים חינם רכוש
כלל הציבור ולכן ביחס למשאבים אלו, פועלת המדינה ובמקרה זה, הרשות מטעמה, כמעין נאמנה של
בעל הנכסים- כלל האזרחים- בטיפולה וקידומה את המשאבים הללו באופן שייטיב עם הציבור. החל
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מראשית המאה הקודמת, נעשה שימוש בדוקטרינה זו לצורך ביסוס מעמד המדינה כתובעת לצורך הגנה
על משאבי הטבע.

46. באופן דומה משמשת דוקטרינת 311136? 31:6113? ("אבי האומה") להכרה בזכות העמידה של המדינה

לתבוע נזקים בשם הציבור מקום בו הנזק הוא בזיקה לתפקידה הריבוני, להבדיל מאינטרס "פרטי" של

המדינה. בפרט, נעשה שימוש בדוקטרינה זו בתביעה לפיצוי בגין נזקים לסביבה. דוקטרינה זו מבססת

את זכות העמידה של המדינה גס בלא שתהיה נתונה חקיקה מפורשת המסמיכה את המדינה לתבוע בגין

נזקי סביבה אך יש להצביע בצידה כמובן גס על עילת תביעה מוכרת בדין.

47. אינטרס המדינה בהגנה על משאבי טבע והגנת הסביבה, הוכר כאינטרס מעין-ריבוני של המדינה בשורת

מדינות בהן נוהג המשפט המקובל ובהתאמה נעשה שימוש בדוקטרינה זו בתביעות סביבתיות בשם
המדינה או רשויותיה.

48. דוקטרינות אלה לפיכך, מהוות בסיס תיאורטי להסדר המקנה למדינה - ובמקרה זה, לרשות מטעמה -

אחריות וסמכות לפעול לשימור וקידום משאבי סביבה, כאשר משאבים אלה מוגדרים כ"רכוש הציבור"

00111110(1 *5ג1?7 110<11ן? 1110" £3111161 4. (ראו לעניין זה ץ110ז110\< 1:116 1)311 ,311136? 3ו3161? ,

//1^£ 0££(1 16 "065�€̂50111 11131*3̂ 5י316*$ 011116 11311)01131 1116 8^ 06116131 £411 ^1.4א£^/0!

.(<£ ?01.10¥ ?0*̂ 157,62 (2005)

דוקטרינה זו מתיישבת עם דברי המחוקק בעת חקיקת חוק תובענות ייצוגיות וההסדר הייחודי שקבע

עבור הרט"ג (ועוד שתי רשויות נוספות): כאמור מעלה, מקום בו רט"ג היא הגורס האמון על קידום

האינטרס הציבורי במשאבי הטבע והסביבה, סבר המחוקק כי מן הראוי כי הייצוג של האינטרס הנ"ל
ראוי שיובא גס כמעמד כתובעת ייצוגית בבית המשפט.

49. לא זו בלבד. ארגון האמון דרך השגרה על פיתוח וקידום נושא מסוים, ונדרש להגשת תובענה ייצוגית

באותו עניין, ודאי הינו בעל יתרון על פני "אדם מהשורה", שכן הינו בעל מומחיות ומקצועיות שתקדם

את עניינה של הקבוצה המיוצגת באופן המיטבי, כל שכן כאשר הרשות פועלת בעניין זה בתיאום עם
המשרד האמון על הגנת הסביבה הדברים מקבלים משנה חשיבות כאשר הארגון המגיש את התובענה
הוא הרשות הציבורית היחידה שהוקמה לצורך שמירה ושיקום של ערכי הטבע במדינת ישראל בכלל

ובשמורות הטבע בפרט.

עדיפות רט"ג במישור ייצוג הקבוצה

50. סוגיה אקוטית הקשורה למעמד שנתן לרשות ציבורית כמייצגת (ומדגישה את יתרונות רט"ג בתובענה
זו, על פני התובעים המייצגים האחרים), היא בעיית הנציג. ראו לעניין זה, דברי כב' הנשיאה א' חיות,
940 תשע"ו: במאמרה "התובענה הייצוגית כחלופה לאכיפה אזרחית-ציבורית" משפט ועסקים יט, 935,
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"האכזבה הנוספת שאני מכוונת אליה קשורה לעובדה שבמהלך שש השנים שהמחקר

מתייחס אליהן לא הוגשה ולו בקשה אחת לאישור תובענה ייצוגית על ידי איזו מן

הרשויות הציבוריות שהחוק העניק להן, בסעיף 4(א)(2), מעמד של "מבקש ציבורי"

לצורך הגשת בקשות בתחומים שבהם הן עוסקות. כוונתי לנציבות שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות, לרשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים, ולנציבות שוויון

הזדמנויות בעבודה. אלה הרשויות הציבוריות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, ועל פי

נתוני המחקר, כאמור, הן לא הגישו כל בקשה לאישור תובענה ייצוגית בתחומיהן. זהו

נתוו מאבזב במיוחד לנוכח העובדה שהבעיות שהיזמית הפרטית לוקה בהו- דהיינו,

בעיית הנציג ובעיית הניצול לרעה של הליד התובענה הייצוגית - אינו מאפיינות מטבע

הדבלים את פעילותו של רשויות ציבוריות אלה, האמורית להציג לנגד עיניהו אד ויק

את האינטרסים הציבוריימ שאותם נועדה התובענה הייצוגית לשרת. מבאן החשיבות

הרבה שיש לייחס להשתלבותו של ישויות אלה בשדה התובענות הייצוגיות."

(ההדגשה אינה במקור}

51. כב' הנשיאה חיות מתייחסת במאמרה לחסרונות הכרוכים בתובענה הייצוגית הנובעת מיזמות פרטית -

בעיית הנציג ובעיית הניצול לרעה של ההליך. בעיית הנציג, המעלה סיכון לכך שהנציג התובע יגיע

לתוצאות המיטיבות עמו באופן פרטי, אשר אינן התוצאות המיטביות לחברי הקבוצה. (עמ' 938).

52. בהתחשב בחסרונות הכרוכים בתובענות ייצוגיות הנובעות מיזמות פרטית, יש חשיבות מיוחדת להגשת

תובענות ייצוגיות על ידי ארגונים ללא כוונת רווח המוקדשים לקידום המטרות העומדת ביסוד

התובענה הייצוגית. כך גם בעניין ע"א 7842/16 אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ'
צדוק לוי פייסק (27.9.2017):

"20. אכן, אין חולק כי לארגונים קייס תפקיד חשוב במימוש חזונה של התובענה הייצוגית

ככלי להגשמת אינטרסים חברתיים וציבוריים. ישנס ארגונים בעלי המשאבים;
המומחיות; הניסיון ומעל כל זאת - הרצון הטוב, לקדם טיפול בנושאים שונים בעלי

השלכות על המרחב החברתי-ציבורי, הסובלים מתת-אכיפה...
... .21

השופט א' רובינשטיין (כתוארו דאז) התייחס בעי'א 8037/06 ברזילי ני פריניר (הדס
1987) בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה יא (4.9.2014) (להלן: עניין פריניר) לחשיבותם של

הארגונים במימוש החזון של התובענה הייצוגית ככלי לקידום אינטרסים ציבוריים:

"אכן, ישנו דיסוננס מסוים, לא מבוטל, בין הרכיב הציבורי של
התובענות הייצוגיות לבין הרכיב הכלכלי הכרוך בהן ומהוה קטר להן.
כשלעצמי הייתי מתקשה לחיות בשלום ערכית עם צרימה זו, שהרי
ישנה - כאמור - ציפיה ואפשרות למאבקים צרכניים, למשל מעמותות

ללא כוונת רווח..."
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דברים אלו נאמרו כביקורת מסוימת על הקושי במימוש אותו החזון החברתי-ציבורי,

נוכח העובדה שמרביתן המכריע של התובענות הייצוגיות מוגשות על ידי עורכי דין

פרטיים, בעוד ששחקנים אחרים ממעטים למלא את התפקיד שייעד להם המחוקק.

ביקורת נוספת בנושא זה, שהובעה בהקשר אחר, הייתה זו של השופטת א' חיות

במאמרה "התובענה הייצוגית ככלי לאכיפה אזרחית-ציבורית" משפט ועסקים יט

935, 941-940 (2016). השופטת א' חיות הביעה את אכזבתה מהנתונים האמפיריים

(שהובאו במסגרת מחקרם האמפירי של אלון קלמנט, קרן וינשל-מרגל, יפעת טרבולוס

ורוני אבישר-שדה "תובענות ייצוגיות בישראל - פרספקטיבה אמפירית" (מחלקת

המחקר של הרשות השופטת ובית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי, 2014}),

לפיהם שלוש הרשויות הציבוריות שזכו למעמד של "מבקש ציבורי" בחוק תובענות

ייצוגיות, לא הגישו כל בקשה לאישור תובענה ייצוגית בתחומיהן, במשך כל התקופה

הנבחנת (2012-2006). יצוין עוד, בהקשר זה, כי מתוך כלל בקשות האישור שהוגשו בפרק
זמן זה, רק 0.70/0 מהן הוגשו על ידי ארגונים.

ביקורות אלה מתייחסות אמנם לאספקטים שונים של ההליך הייצוגי ושל שחקניו,

ואולם הן מתאחדות בנקודה אחת והיא השאיפה כי השחקנים החברתייס-ציבוריים

יממשו את התפקיד שייעד להם המחוקק, בין אם כיוזמי תובענות ייצוגיות ראויות ובין
אס כמפעילי מנגנוני בקרה ופיקוח עליהן" (פסקה 20-21)

ז. יתרוו רט"ג בהוכחת יסודות התביעה וניהול אופטימלי ויעיל של התובענה

53. ניהול ההליך בידי הרשות הציבורית האמונה על שמירה ושיקום ערכי הטבע, בתיאום עם המשרד האמון

על נושאי הסביבה בכללותם, והמיוצגת בהליך זה - בשים לב לאופיו המיוחד - על ידי פרקליטות
המדינה, הינו רצוף בשורה של יתרונות.

54. ראשית, ניהול ההליך בידי הרשות הציבורית האמונה על שמירת ערכי הטבע, יביא לכך שסכום הפיצוי

שייפסק בגין הנזקים, יועבר בתקורות מינימליות לטובת המטרה של שיקום הנחל. זאת להבדיל מניהול

התובענה בידי אדם פרטי, שתהא כרוכה בתשלומים אחרים לרבות שכר טרחת עורכי דין.

55. יתרה מכך, מקום בו הרט"ג היא התובע המייצג והיא פועלת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, יפחת

משמעותית הצורך במתן תשלום לנותני שירותים מקצועיים לטובת ההליך, כך למשל איסוף נתונים
שנעשה על ידי רשות הטבע עצמה יחד עס המשרד להגנת הסביבה.

56. ניהול התובענה הייצוגית על ידי רשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, ובענייננו הרט"ג, תביא ליעילות
מירבית בניהול ההליך, ובכלל תקדם את היעילות במובן הרחב.

57. כפי שיובהר להלן, לרט"ג, הפועלת בעניין זה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, עדיפות ברורה על פני
המבקשים האחרים, בהיותה בעלת הידע המקצועי הנדרש, בעלת גישה לעובדות המבססות את עילת
התביעה על כל חלקיה (בוודאי גישה טובה משל המבקשים האחרים). בהקשר זה חשוב לציין שהנזק
הסביבתי האקולוגי, קשור בהכרח לנזק השיקום כאשר גס בהתאם לחוות הדעת הכלכליות שצורפו
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לבקשה, ניתן לראות שהשקעה מיידית בשיקום, בעלויות הנדרשות, תוביל להפחתה בנזק האקולוגי
הסביבתי בטווח הארוך.

גישה לנתונים אודות הנזק

58. לאנשי רט"ג נגישות באופן שוטף למידע אודות מצב הנחל, מלפני ולפנים. אנשי רט"ג מכירים היטב את

הנחל עוד קודם לאירוע הזיהום וכמובן שגס לאחריו. הרשות התנסתה באיסוף הנתונים אודות מצב

הנחל והחיים בו וניטור מצב הקרקע, בחודשים שלאחר אירוע הזיהום. לכן, בידי רט"ג הנתונים

העובדתיים הנדרשים להוכחת הגורמים והנזקים, נתונים אשר אינם מצויים בידי המבקשים הפרטיים.

59. לא זאת בלבד. למבקשים הפרטיים, באופן טבעי, יש חסם כלכלי בהגשת התובענה על כל חובותיה. כך

למשל, המבקשים הפרטיים בבקשות של אנטמן והוס כלל לא צירפו חוות דעת לבקשתם. חסם זה אינו

קיים לרט"ג וראו כדוגמא לכך את חוות הדעת המפורטות והמקצועיות שצירפה רט"ג לבקשתה.

60. נוסיף בנקודה זו, וזאת מעבר לנדרש נוכח כל הטיעונים המוצקים התומכים בבקשה זו, כי על פי סעיף

4(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, רשות ציבורית המגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, וזאת בניגוד

לתובע ייצוגי פרטי, אינה מחוייבת בהוכחה כי נגרמו נזקים לכאורה, ודי לה בהצגת אפשרות סבירה

שנגרם נזק לקבוצה שבשמה הוגשה התובענה. יוצא כי גס במישור הוכחת הנזק, עדיפה תובענה המוגשת

על ידי רשות הטבע על פני זו המוגשת באותו הקשר על ידי אדם פרטי.

61. עליונות רט"ג בגישה לנתונים אודות הנזק עולה מתוך חוות הדעת המצורפות לבקשת רט"ג לאישור
התובענה הייצוגית. כפי שניתן לראות, חוות הדעת שהוגשו על ידי רט"ג נסמכות על נתונים שמרוכזים

בידי רשות הטבע והגנים מתוקף תפקידה - נתוני כניסות מבקרים לשמורות הטבע, פעולות חלופיות
שיש לבצע למען שיקום הנחל ועוד.

62. הדברים אף עולים מדברי המבקשים האחרים בבקשותיהם לאישור תובענות ייצוגיות. כך, בבקשה

לאישור תובענה ייצוגית בת'יצ 37232-08-17 בעניין קינן ואת', מוזכרת רט"ג פעמים רבות כמקור למידע
העובדתי שעליו נסמכים המבקשים, באופן שמתיישב עם הטענה כי היא עדיפה כתובעת מייצגת.

63. כך למשל מוזכרת רט"ג בבקשה בעניין קינן כמקור ידע אודות מצב בעלי החיים בנחל עובר לזיהום
(סעיף 117 לבקשה), כמקור למידע מהימן ומיידי אודות מצב הנחל עם פרוץ הזיהום (סעיף 154 לבקשה),

כמקור למידע מהימן אודות פרטי האירוע (סעיף 158ג), כמקור למידע מהימן אודות היקף דליפת
החומרים (סעיף 165), כגורם המאתר פתרון זמני מיד לאחר הדליפה ורותם את רותם אמפרט לבצעו
176), כגורם המלקט נתונים וראיות משטח הנחל על מנת להעריך את מצבו (סעיף 174), ,175 (סעיף 170,
כמקור מהימן לעוצמת הפגיעה בעדרי בעלי החיים בנחל (סעיפים 180-182), כגורם אמין המתעד

באמצעות מולטימדיה את חומרת המפגע (סעיף 195) ועוד ועוד.

64. למען המחשת יתרונה של רט"ג ביחס לבקשות הפרטיות בהוכחת הנזקים, יופנה בית המשפט לחוות
הדעת האקולוגית שהוגשה מטעם המבקשים בבקשת קינן ואח' (ת"צ 37232-08-17). את חוות הדעת
האקולוגית שהוגשה מטעם המבקשים בבקשת קינן ואח' ערכו פרופי אורי שיינס ויעל אולק, שניהם
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חברים ברשות הטבע והגנים (פרופ' שיינס חבר מליאה, וגב' אולק חברת מועצה). בכך עדות נוספת

לעובדה המתבקשת שלרשות רט"ג עומדים אנשי המקצוע המיומנים והמנוסים ביותר.

גישה לנתונים אודות ההתרחשויות טרם הזיהום והנסיבות שהביאו לזיהום

65. כמו כן, לרט"ג, בהיותה רשות ציבורית, נגישות רבה יותר למידע אודות ההתרחשויות שקדמו לזיהום,

מאשר לאדם פרטי המנהל תובענה ייצוגית.

66. נוסיף עוד כי רשות הטבע עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם המשרד להגנת הסביבה בכלל והן בהליכי

שיקום נחל אשלים בפרט. נזכיר כי המשרד להגנת הסביבה הוא הרגולטור האמון על המדיניות

הסביבתית במדינת ישראל בכלל ועל ההגנה על הסביבה, וכי רט"ג הינה תאגיד סטטוטורי הכפוף לשר

להגנת הסביבה. עבודה משותפת זו כבר הניבה ותמשיך להניב את הטיפול המיטבי לשיקום הנחל

ולפיצוי הציבור בגין הנזק שגרס האירוע, לרבות נזקים אקולוגיים ופגיעה במארג החיים בשמורה
וביכולת ההנאה של האדם ממגה.

יתרוו רט"ג במישור הסעד המבוקש

67. נוסיף עוד בנוגע ליתרונה של רט"ג במישור בחירת הסעדיס, כי למעשה רט"ג היא הגורס המרכזי שיהיה

מעורב בקידום הנחל בין כה וכה, ולכן תובענה ייצוגית בהובלתה, תהיה יעילה יותר. מן הראוי כי הגורס

שעתיד לפעול בשטח בתהליכי השיקום - רט"ג - יהיה זה שייתן עמדתו בנוגע להיקף הפיצוי הנדרש,

מטרותיו ההולמות ודרכי השימוש המיטביות. כאמור מעלה, ראה לעניין זה את חוות הדעת הכלכלית

שהוגשה מטעם רט"ג (פרופ' ניר בקר ופרופ' דורון לביא) המנתחת את פעולות השיקום השונות,

ומתייחסת גם לפרקי הזמן בהם יש לבצע את פעולות השיקום והערכות המצב של הנחל. כפי שנכתב

, ואך טבעי לעיל, חלק מפעולות שיקום אלו, כך למשל הניטור הקבוע של מצב הנחל ייארכו משך שניט
כי יבוצע בידי רט"ג (ויודגש, רט"ג החלה בפעולות ניטור ימים ספורים לאחר הזיהום).

68. לפיכך, יהיה גס יעיל יותר כי הגורס שיהיה מעורב בביצוע פעולות השיקום בפועל, יהיה זה אשר טוען
בעניין נחיצותן, עלויותן ומידת התאמתן לנסיבות העניין.

69. יודגש כי אין מדובר בטענה כללית או תיאורטית אודות תחומי האחריות של רט"ג, שכן עובדתית באשר

לזיהום בנחל אשלים רשות הטבע היתה מעורבות באופן תדיר וזאת מיד לאחר האירוע - רשות הטבע
והגנים היתה מעורבת בטיפול מיידי בזיהום שנוצר עקב האירוע ובכלל זאת החלה מידית בעבודות

ניטור ומזעור נזקים. פעולות אלו כללו:

• סגירת הנחל למטיילים

• סקר ומיפוי הזיהום (דיגום קרקע ומיס)

• צילומי אוויר מרחפןי ומטוס לכל אורך הנחל

• סקרים רגליים תקופתיים להערכת הפגיעה.

• חסימת מעבר המים מהמאגר הצפוני למאגר הדרומי ("אגס הברבורים"), הזרמת מים ישירות
למאגר הדרומי וניטור מצב המים במאגר.
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• שקתות לשתיית בעלי חיים

• סימון ומעקב אחרי היעלים שנוטרו באזור

• השקיית עצי השיטה מהשביל האדום ומערבה עד לתחילת הקניון

• שאיבת גבי המים המזוהמים (ב 9 לאוגוסט הסתיימו עבודות השאיבה בכל הנחל)

• חפירת נקזיס ושאיבת מי התהום הרדודים.

• ריכוז סקר הספרות ע"י המארג.

• הקמת תכנית ניטור לבחינת מצב המזהמים ושינוים לאורך זמן -בהובלת המארג.

• וועדה מלווה מקצועית מהאקדמיה, הגנת הסביבה וכי"ל

• ניסוי הזרמת מים שפירים לאורך מקטע קטן בנחל

• הכנת אופציות לשיקום הנחל וסביבתו

70. מעורבות זו של רט"ג בטיפול בנחל מיד לאחר, זיהומו, מעניקה משנה תוקף לכל הטיעונים מעלה

ומחזקת את מעמדה כתובעת המייצגת המתאימה ביותר לניהול התובענה הייצוגית בעקבות אירועי

הזיהום. מעורבות זו, מעניקה לה יתרון על פני התובעים האחרים בידע שצברה אודות אירוע הזיהום

נשוא התביעה ואודות מצבו הנחל לאחר הזיהום, ומעורבות זו אף מעניקה לה יתרון על פני התובעים

האחרים בהבנתה את הפתרונות הנדרשים לטובת שיקום הנחל והסעדיס המיטביים וההולמים ביותר
שיש לתבוע בהליך זה.

ח. נחיתות הבקשות האחרות לאישור תובענות ייצוגיות לעומת זו שהוגשה על ידי
רט"ג

71. כזכור, שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות הוגשו בחלוף ימים ספורים מאירוע הזיהום, ובקשה

שלישית הוגשה בתוך חודש בלבד. כל בר דעת מבין כי הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות במועד
כה סמוך לאירוע החמור מעידה בהכרח על כך שהבקשה שתוגש במועד זה תהא לוקה במרכיבים

אקוטיים לצורך קבלתה. כך למשל, בקשה מעין זו בהכרח תציג את הנזקים הנטענים באופן שטחי,
חלקי, לא מגובה מקצועית ולא מבוסס בעובדות.

72. נזכיר כי בבוא בית המשפט לבחון באיזו מן הבקשות ינוהל עניינה של הקבוצה באופן טוב יותר, עליו
לבחון את איכות הבקשות שהוגשו ובכלל זאת האס הוצגה מלוא התמונה העובדתית וצורפו ראיות

נדרשות והאם צורפה לבקשה חוות דעת (ומה איכותה) (עניין אסם, פסקה 50).

73. הבקשות האחרות שהוגשו בגין אירועי זיהום נחל אשלים דלות בנתונים העובדתיים המוצגים ובראיות
שצורפו להן, וכאמור, מדובר ברכיב משמעותי לצורך בחינת סיכויי התובענות לטובת הקבוצה. בעניין
אסם, כאמור מעלה, נקבע כי מידת ההרחבה וההתעמקות בעובדות הנדרשות ותמיכתן בראיות, מהווה
שיקול לצורך קביעה בשאלה המכריעה לענייננו, מהי הבקשה שבאמצעותה ענינה של הקבוצה ייוצג

וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר.
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74. בבקשות הפרטיות של הוס ואנטמן, הטענה המרכזית הנטענת מבחינת אחריות היא "הדבר מעיד בעד

עצמו'/ והבקשות נעדרות כל תשתית עובדתית שמבטסת את תטענה להתרשלות או הפלת חובה

חקוקה. אלא אך מציגות את התוצאה של הדליפה. אין כל אזכור של עובדות אודות אופן ההתנהלות של

הנתבעים, שיכול לבסס אחריות לנזקים.

75. גס בבקשה שהוגשה מטעם קינן ואח' נתונים רבים חסרים. המבקשים שס מציינים את המחסור שלהם

בנתונים וראיות (אודות המצב הסטטוטורי של הבריכות, אודות הצורך והקיומס של היתרי רעלים,

אודות מועד הדיווח ביחס למועד הדליפה, אודות כמות הפסולת במפעלי הנתבעים ואופן הטיפול בה

ועוד ועוד). המבקשים אף מציינים את תקוותם כי בעתיד יהיה בידם לבסס באופן טוב יותר את

טענותיהם כנגד הנתבעים, ומקווים שיתאפשר להם להשלים את הטיעון.

76. לא רק בעניין פירוט העובדות וצירוף הראיות לוקות הבקשות האחרות. גס ברכיב ההכרחי השני לצורך

הערכת סיכויי התובענה בשלב זה- חוות דעת- נחותות הבקשות האחרות שהוגשו בגין זיהום נחל
אשלים.

77. הבקשות שהוגשו על ידי אנטמן והוס, כלל אינן נתמכות בחוות דעת. חוות דעת אלו קריטיות להצלחת

התובענה. כאמור, אי צירוף של חוות דעת לבקשה לאישור תובענה ייצוגית מהווה פגם שמפחית

מיעילות הדיון בבקשה (גס אם בעתיד תוגש בקשה לצירוף מאוחר של המסמך שהיה לצרפו לבקשה

לכתחילה). יתרה מכך, אי צירוף חוות דעת מעיד כבר בשלב זה על הסיכויים הנמוכים של הבקשות. ראו
לעניין טענות אלו, את עניין אסם (פסקאות 53-55).

78. בקשת קינן ואח' אכן נתמכה בחוות דעת, אולם עיון שטחי בהן מעיד כבר בשלב זה, עוד טרם חקירות

המומחים, על לקויות הנובעות בראש ובראשונה מפערי מידע. ונזכיר, מדובר בחוות דעת מומחה

שהוגשה לבית המשפט בחלוף חודש ימים בלבד מקרות האירוע, שהינו כאמור, אירוע בעל נזקים
מורכבים שיש לבחון לאורך זמן.

79. לעומת חוות הדעת שצורפה על ידי הרשות, חוות הדעת שצורפו לבקשת קינן, הן חסרות במישורים

רבים. בין השאר, חסרה חוות הדעת כל התייחסות לחומרים הכימיים שנמצאו בפועל בחומר שדלף,

ולפיכך אין בה כל ביסוס מקצועי לטענה כי החומרים שדלפו מאתר הנתבעים, היו שגרמו לנזקים
החמורים בנחל. כמו כן, חוות הדעת שהוגשה חסרה התייחסות לאופן הטיפול במערום הפוספוגבס
והבריכות - זה הרצוי וזה שנעשה בפועל על ידי הנתבעים. חוות הדעת בנושא זיהום הקרקע שהוגשה
חסרה התייחסות לנזקים שנגרמו בפועל לנחל (שכן כאמור אינה מבוססת עובדתית על החומרים שאכן
זיהמו את הקרקע בפועל). כל הנתונים הללו, ורבים אחרים, חסרים דווקא משום שהוכנה ככל הנראה

בחיפזון, בסמוך לאירוע

80. חוות הדעת שצורפה לבקשת קינן ואח' בנושא הקרקע אף מציינת מפורשות (סעיף 6 לחוות הדעת) כי
חסר לה מידע לשם השלמת חוות הדעת, ובין השאר: היתרי בניה, נתונים הנדסיים על תכנון הברכות,
מדידה של כמויות הפוספוגבס, היתרי בניה ונוהל הקמה ופיקוח של הנוזל מהבריכות, הרכב הפוספוגבס
בבריכות, ובפרט מידע אודות הביקורות שנערכו בסוללות בימים שקדמו לאירוע, הפעולות שננקטו מיד
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עם גילוי הפריצה, הרכב הנוזל שדלף ועוד ועוד. לכל בר דעת ברור כי מדובר בפרטים קריטיים להערכת

הנזק, ובהיעדרם ברור כי חוות הדעת בנושא זיהום הקרקע היא במידה רבה תיאורטית.

81. גס חוות הדעת ההנדסית שצורפה לבקשת קינן ואח' מסייגת את מסקנותיה באופן מפורש, בשל היעדר

: ''על פי הנתונים הקיימים, קייס חשש שהתכנון ההנדסי של הבריכות לוקה נתונים עובדתיים נדרשים

בחסר. עם זאת, לאור החסר בנתונים רבים, כמפורט להלן, יהיה צורך לבחון את השאלה שוב כשיהיו

בידינו נתונים מלאים" {סיפא עמ' 5 לחוות הדעת ההנדסית}, ובהמשך "יתכן כי יש אפשרויות נוספות

וסיבות אחרות לכשליס שגרמו לקריסת בריכת הגבס. כדי להתקרב למודל אידיאלי יש להשקיע באיסוף

וניתוח מידע נוסף" (רישא עמוד 7 לחוות הדעת ההנדסית).

82. דברים אלו מעידים כי גם חוות הדעת שהוגשו, וזאת רק בבקשת קינן ואח', הינן חוות דעת שמסקנותיהן

אינן נשענות על נתונים עובדתיים הכרחיים על מנת להוכיח את הנדרש להוכחה לצורך הצלחת התובענה
הייצוגית.

83. הבקשות של המבקשים הפרטיים, לוקות גם במובן יסודי יותר. המבקשים בבקשות הפרטיות תובעים

פיצוי בגין נזקים אקולוגיים וסביבתיים, וכן את השבת המצב לקדמותו ומניעה עתידית של זיהום

דומה. בנוסף תובעים המבקשים פיצוי בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה מהנזקים האקולוגיים

והסביבתיים שנגרמו כתוצאה מאירוע הזיהום (כגון מניעת הנאה מהשמורה).

84. אף שרט"ג אינה מבקשת להכריע בסוגיה זו במקרה זה, כפי שהובהר לעיל - תובענה ייצוגית של פרטים

בגין נזקים אקולוגיים וסביבתיים טהורים הינה לכל הפחות מוקשית ולא ברור כיצד במצב החקיקתי
הקייס, היא מתיישבת עם מושכלות יסוד בדיני הנזיקין (ככל שעילתה היא בנזיקין) כך, לא ברור מכוח
מה יהיו התובעים הייצוגיים רשאים לתבוע פיצוי בגין נזק למשאבי הטבע ולסביבה או לסעד של השבת
המצב לקדמותו, בהיותו נזק בלתי מיוחד ובלתי ממוני שנגרם לכלל הציבור בהיבטים עליהם מופקדת

רט"ג. כך הוא ביחס לנזקים שנגרמו למבקשים בגין הפגיעה האקולוגית בשירותי המערכת לאדם, בבעלי
החיים ובצמחייה, לרבות מניעת האפשרות להגיע לשמורה וליהנות מיופייה.

85. הנזקים שהמבקשים טוענים להם, והסעדיס שהם מבקשים כפיצוי בגין הנזק האקולוגי שנגרם,
משותפים לכלל אזרחי מדינת ישראל ולכלל המבקרים בשמורה. אמנם נעשה ניסיון לייחס את הנזק
למספרים שונים (שרירותיים למדי) של קבוצות אזרחים שהנאתס מן השמורה תיפגע בעקבות הזיהום
שנגרם, אולם, ברי כי בפועל הטענות המפורטות בתובענות לגבי הנזקים האקולוגיים והסביבתיים

הטהורים ותוצאותיהם (לרבות מניעת האפשרות לבקר בשמורה) הן רלבנטיות לציבור בכללותו. הפרט
אינו יכול לנכס לעצמו "נכס" השייך לציבור ולהיפרע פיצויים בגין פגיעה בנכס זה. עילת התביעה בעניין
זה ראוי וצריך שתהיה שמורה לציבור בכללותו- ולרשות ציבורית כמייצגת הציבור בעניין זה� ואין פרט

היכול לבוא בשם הציבור מקום בו הרשות הודיעה שבכוונתה לעשות כן.

86. לעמדת הרשות, לכל הפחות, מקום בו הנזק מתרחש בשמורת טבע והרשות המוסמכת הודיעה על
כוונתה להגשת תביעה ייצוגית יש ליתן בכורה לרשות המופקדת על שמורות הטבע והגנים הלאומיים,
ולפעול לשימור ולשיקום ערכי הטבע, והמוסמכת גס לנקוט בהליך של תובענה ייצוגית כ"רשות

ציבורית" בהתאם להוראת סעיף 4(א}(2) לחוק.
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87. מכל מקום, גם מבלי להידרש לטיעון עקרוני זה, די בכל הלקויות של הבקשות האחרות שצוינו מעלה על

מנת להצדיק את הקביעה כי יש להעדיף את הבקשה שהגישה רט"ג על פני הבקשות האחרות שהוגשו.

ט. סיכומם של דברים

88. הרשות סבורה כי יש לבקשתה עדיפות על פני הבקשות האחרות לאישור תובענות ייצוגיות בגין אירוע

הזיהום בנחל אשלים. הרשות, הפועלת בעניין זה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, תייצג בצורה

ההולמת ביותר את קבוצת הנפגעים מהזיהום ואף תקדם את ההליך באופן יעיל יותר.

89. בנסיבות אלו, סבורה רט"ג כי יש להורות על מחיקת הבקשות האחרות לאישור תובענות ייצוגיות בגין

אירוע הזיהום בנחל אשלים, אשר "נבלעות" בתוך זו שהגישה רט"ג.

90. יודגש שוב, כי ככל שבקשה פרטית מכילה טענות ביחס לנזקים לקבוצות אשר אינן כלולות בבקשת

הרשות, הרי שיש להותיר על כנן רק את טענות אלו אשר אינן דנות בנזק סביבתי ואשר אינן מתיימרות
לייצג את כלל הציבור בישראל.

אנטוניוט מרשי,\"ד לירון ש/1עו"ד
ממונה בפרקליטות מחוז דרום אזרחי ממונה בפרקליטות מחוז דרום אזרחי

עו"ד ש#ב-כוע, תמר
פרקליטות מחוז דרום - אזרחי
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תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984
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(תקנה 7א(ב>>
פתיחת הליך אזרחי1

מדבקת זיהוי תיק
(תינתן בבית המשפט)

בית המשפט המחוזי
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