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 פסק די"

  1 

 2היש� אול� אירועי� בש� "מקו� בלב�" באזור התעשיה  ,רת מפעילה, ללא היתרתהעו .1

 3). "המקרקעי"" –להל� (ר דקברחוב ה, 53חלקה  8235וש בנתניה, במקרקעי� הידועי� כג

 4רת עצמה תהעו , תחת שמות שוני� ובעלי� שוני�.90 %האול� פועל במקו� מראשית שנות ה

 5  .2011פועלת במקו� משנת 

 6 

 7) היא חברה פרטית, הנשלטת על ידי חברת טבע תעשיות "פלנטקס" – (להל� 4המשיבה  .2

 8תעשיה היש� בנתניה. המפעל הנמצא א* הוא באזור לנטקס פמפעלה של  פרמצבטיות בע"מ.

 9  פלנטקס פועלת ומייצרת בו מוצרי� פרמצבטיי�. 1980, ומשנת 1960פועל במיקו� זה משנת 

 10הצפונית של מפעל  רלגד צמודי�רת, ה� מצא אול� האירועי� של העותהמקרקעי�, שבה� נ

 11  פלנטקס.

 12 

 13רבי� בעבירות  �נגד הבעלי� הקודמי� של אול� האירועי� הוגשו במרוצת השני� כתבי אישו .3

 14עסקי� וחוק התכנו� והבניה, וה� הורשעו לא פע� ולא פעמיי�, וניתנו נגד�  רישויחוק  על

 15 לעתירה). 3%2לתגובת המשיבות  22צוי סגירה לעסק וצוי הריסה (פירוט בסעי* 

 16 

 17 .2011אול� האירועי� (ללא היתר) משנת מחזיקה במקרקעי� ומנהלת את  תכאמור, העותר .4

 � 18 ;שימוש ללא היתר ב אישו�, על שימוש חורג ללא היתר;וגש נגד העותרת כתה 11.1.12ביו

 19 )."תיק הבניה"–ובניה ללא היתר (להל� 
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5.  � 1"תיק רישוי  –הוגש נגד העותרת כתב אישו�, על ניהול עסק ללא רישיו� (להל�  2.9.12ביו

"� 2 ).העסקי

 3 

 4הוא לתעשיה.  המקרקעי�ייעוד  /א'.3/348/וכ� נת 7/400/על המקרקעי� חלות תכניות נת .6

 5לשימוש חורג מתעשיה לאול� אירועי�, למש� שלוש שני�. ועדת  העותרת הגישה בקשה

 � 6 כהקלה "לאשר הבקשה, והחליטה 24.4.13המשנה של הועדה המקומית דנה בבקשה ביו

 7 לאיכות אישור האג(�, ואחד התנאי� הוא: "זאת בתנאיא�  שני�", 3 �לשימוש חורג ל

 8  ".כפו( לסיכוני� המקצועיי� בנושא חומרי� מסוכני� –הסביבה 

 9 

7.  � 10סביבה סיור של נציגי המשרד להגנת ה 23.5.13בעקבות החלטת ועדת המשנה, נער� ביו

 11 פלנטקס.באול� האירועי� של העותרת וב

 ,� 12וכ�  ,28.5.13המשרד להגנת הסביבה את חוות דעתו, מיו�  הוציאבעקבות הסיור במקו

 � 13המקומית נתניה, ש� נאמר כי "בסיור בשטח  אל מהנדס הועדה מכתב, 29.5.13הוציא, ביו

 14במפעל, בו עוסקי� במגוו� חומרי� למתק� נמצא כי החופה ואול� האירועי� נמצאי� בסמו� 

 15לפיכ�, ובהתא�   .........  ובמיוחד חומרי� דליקי� ורעילי�מסוכני� מקבוצות סיכו� שונות, 

 16לא נית" לאשר את פעילות אול� האירועי�, המוגדר  חקי ההפרדה של משרדנו, לנוהל מר

 17, הכוללי� וממתקניוציבורי, הממוק� במרחק מטרי� בודדי� ממפעל פלנטקס רצפטור 

."� 18  פעילות ע� מגוו� חומרי� מסוכני

 19 

8.  � 20רת להתיר לה שימוש חורג לאול� תדנה ועדת המשנה פע� נוספת בבקשת העו 10.7.13ביו

 � 21 .24.4.13אירועי�, וקיבלה שוב את אותה החלטה כפי שהתקבלה בדיו� מיו

 22 

9.  � 23 לביהמ"ש). הוגשמפניה זו לא  פנתה העותרת אל השר להגנת הסביבה ( עותק 17.3.14ביו

 � 24השיב מנהל מחוז המרכז של המשרד להגנת הסביבה לפניה הנ"ל של העותרת.  30.3.14ביו

 25רי� ספורי�) לגדר (מט ידיתימרועי� ממוק� בצמידות בתשובתו המפורטת ציי� כי אול� האי

 26כי אול� האירועי� והחופה נמצאי� במרחק של מטרי� בודדי� משני   של מפעל פלנטקס;

 27 כי בהתא� לחוזר ש בחומרי� דליקי� וחומרי� רעילי�; מתקני� כימיי�, בה� נעשה שימו

 28מחייב מרחק הפרדה ס סוכני� בפלנטקמקיו� החומרי� ה ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 29להגנת הסביבה קיי� מספר ישיבות ע� הגורמי� המקצועיי�, כי המשרד   מטרי�; 100של 

 30על מנת לנסות למצוא פתרו� שיאפשר לאול� האירועי� להמשי� בפעילותו, אול�, למרות כל 

 31  והחריגה של האול� למפעל.  ידיתיהמרבה יהמאמצי�, לא נמצא פתרו�, וזאת בשל הק

� 32קירבה הינו מקרה חריג ביותר של  "� בלב"מקו"המקרה של אול� האירועי� " – ולסיכו

 � 33חומרי� מסוכני� המצויי� בו.  ומצבוריבסדר גודל של מטרי� בודדי� ממפעל ומתהליכי
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 1מצב זה יוצר סיכו" גבוה לבאי אול� האירועי�, באופ" שאינו עומד בקנה אחד ע� מדיניות 

 2שרד מול מפעל פלנטקס, סיונות בדיקה שביצע המיהמשרד למרחקי הפרדה. לצערנו, ג� בנ

"� 3  .לא נמצא כל פתרו" לבצע פעולות להקטנת מרחקי ההפרדה הנדרשי

  4 

10.  � 5התקיי� דיו� במשרד להגנת הסביבה, בנוכחות נציגי העותרת, אשר השמיעו  16.6.14ביו

 .� 6ידית של מפעל פלנטקס ומתקני י. קיימת קירבה מ1בסיכו� הדיו� נאמר כ�: " טענותיה

 .� 7. לפני� משורת הדי" ובניגוד לנוהל מרחקי הפרדה, 2 הייצור בו, אל אול� האירועי

 8מספקת . ההצעה אינה 3  בי" העסק למפעל. רד בח" את הצעת העסק לבניית חומההמש

 9פה אחת ע� הנוהל, ולמנוע סיכו" לבאי� לאול� האירועי�. שר יוכל להתיישב בכפיפתרו" א

 10ביסודיות נבח" קיר  שהוצע על ידי העסק להקמתשהפתרו" . לאור כל האמור לעיל, ולאחר 4

 ,� 11אל מול נוהל מרחקי הפרדה של משרדנו, נמצא כי אינו מאפשר את פעילות אול� האירועי

 12 .אל מפעל הכימיה" כה רבההמוגדר בנוהל בסטטוס תכנו", והנמצא בצמידות 

 13 

11.  � 14בתיקי� הפליליי� שהוגשו נגדה כמפורט לעיל, ה� בתיק עותרת ההורשעה  25.1.15ביו

 15 וה� בתיק רישוי העסקי�. ,הבניה

 � 16צו סגירה בתיק רישוי העסקי� נית�  נגזר עונשה של העותרת בתיקי� הנ"ל.  24.2.15ביו

 � 17  ;10.4.15לעסק, שנכנס לתוקפו ביו

 18עסק רישיו� ותו אלא א� כ� יוצא לא ,וכ� צו האוסר על ניהולו של עסק כלשהו במקרקעי� 

 19  עסק כדי�. 

 20חות וג" מצו איסור שימוש במקרקעי" למטרת הפעלתו של אול� שבתיק הבניה נית� 

 � 21  ;10.4.15אירועי�, צו שנכנס לתוק( ביו

 22מ"ר, המתואר באישו� השלישי לכתב 72בשטח של  שירותי�וכ� צו להריסתו של מבנה  

 � 23  .24.2.16האישו�, צו שנכנס לתוקפו ביו

 24על התחייבות  בשני התיקי� הושתו על העותרת ג� קנסות כספיי�, והוראה לחתו�כמו כ�, 

 25  בתיקי� הנ"ל). האחרי� מתייחס כא� לעונשי� שהוטלו על הנאשמי� להימנע מעבירה (אינני

 26 

12.  � 27דנה ועדת המשנה של הועדה המקומית פע� נוספת בבקשה לשימוש חורג,  25.2.15ביו

� 28לאישור שימוש חורג לשלוש  10.7.15עד יו�  10.7.13 והחליטה להארי� תוק*  ההחלטה מיו

 29ובכפו* להמצאת האישורי�  מטר, 40 – 30בי� שני�, בכפו* להרחקת המבנה למרחק של 

 30 הגנת הסביבה, כיבוי אש, ומשרד הבריאות.שרד לנדרשי� לפי דרישת המה

 31 

13.   � 32ב את אותה דנה הועדה המקומית פע� נוספת בבקשה לשימוש חורג, וקיבלה שו 24.6.15ביו

 � 33 .25.2.15החלטה כפי שהתקבלה בדיו� מיו
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14.  � 1מר גדי כה�, לצור�  ,נתקיימה פגישה של גורמי איכות הסביבה ע� מנהל העותרת  7.1.16ביו

 2 להיתר לג�/אול� אירועי�.  ,אג* איכות הסביבה ע"י ,מת� אישורשל היתכנות הבחינת 

 3לא נית" כי בשל מיקו� העסק של העותרת בצמידות למפעל פלנטקס, " ,היה סיכו� הדיו�

 4מ') למקו� בו מתרחשת התקהלות ציבורית 100מינימלי הנדרש (ליצור את המרחק ה

 5בסמיכות למפעל מסוכ" זה. אמצעי הזהירות שמציע המבקש לנקוט לא יפתרו את בעיית 

 6אישור איכות הסביבה לבקשות רבה למוקד סיכו" הנ"ל. בהתא� לעיל, לא נית" להנפיק יהק

 7 .להיתרי בניה עבור השימוש הנדו" במיקו� זה"

 8 

15.  � 9הוגש כתב אישו� נגד העותרת על אי קיו� צו בית משפט (צו הסגירה שנית�,  31.8.16ביו

 10התיק קבוע להוכחות, בבית המשפט לענייני�  ניהול עסק ללא רישיו� עסק. וכמפורט לעיל), 

 11 מקומיי� בנתניה.

 12 

16.  � 13פעלה העיריה, בהתא� לסמכות שניתנה לה בגזר הדי�, לביצוע צו הסגירה  25.3.17ביו

 14לי� ובכוחות עצמה, בדר� של החלפת המנעולי�, אול� העותרת פעלה להחלפת המנע

.� 15 ולפתיחת העסק מחדש כבר למחרת היו

 16 

17.  � 17פנתה העותרת אל המשרד להגנת הסביבה בדרישה לנקוט בצעדי� לקבלת  6.4.17ביו

 18 משלה להוצאת מפעל פלנטקס מתחומי העיר נתניה.החלטת מ

 19 

18.  � 20 .יהעתירה שבפניהוגשה  30.4.17ביו

 21 

19.  � 22ביצעה העיריה שוב, בגיבוי משטרת ישראל, סגירה של העסק, אול� בביקורת  31.7.17ביו

 � 23 נמצא, כי העסק נפתח שוב, ופועל כג� אירועי�. 28.8.17שנערכה במקו� ביו

 24 

 25) 1מופנית כנגד החלטת המשרד להגנת הסביבה (המשיבה , כי העתירה בכתב העתירה נאמר .20

 26להטיל "וטו" גור*, ובכ� למנוע בכל דר� כל אפשרות מצד העותרת  להסדיר את פעילותה 

 27כי תחת בעלות שונה, מאז שנת  א�  במקו�, פעילות המתנהלת ש� ברציפות באותה מתכונת,

1991   .� 28שלא   1של המשיבה  תהטלהורות על בטלות  החל המבוקש הוא עדהס ועד היו

 29 להעניק לעותרת את האישורי� הדרושי� להסדרת התנאי� להיתר מאת הועדה המקומית.

  30 

 31 

 32 
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 1 טענות העותרת

 2 –"חוזר מנכ"ל מדיניות המשרד להגנת הסביבה, בעני� העומד על הפרק בעתירה זו, נקבעה ב .21

"� 3, והמהדורה 2011חודש יולי , שפורס� במדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכו" נייחי

 4 . 2014המעודכנת שלו פורסמה בחודש מר1 

 5י� מסוכני� סיכו" המכיל חומר דה בי" מקורמרחק ההפר) כי "7בחוזר המנכ"ל נקבע (בעמ' 

 6דד מגבול המגרש בו קיי� מקור הסיכו", עד לגבול המגרש של ימילבי" רצפטור ציבורי 

 7  . הרצפטור הציבורי"

 8מטרי�  50נקבע מרחק קבוע של  –בתכנו� בלבד  א."   :) כי8"ל (בעמ' ועוד נקבע בחוזר המנכ

 9בכמות של מעל  בנספח א'לי� המופיעי� המכילי� חומרי� מסוכני� מסוג רע ממקורות סיכו�

 10במקורות סיכו� המכילי� חומרי� מסוכני� המופיעי�  %בתכנו� ובמצב קיי�  ב.  . .... ק"ג 100

 11ההפרדה בהתא� לתוצאת תרחיש  קבע מרחקיי –בכמות וריכוז מעל הקבוע בנספח  בנספח ב'

 12 מטרי� 50שר מדובר בחומרי� רעילי�, או כאמטרי�  %100בכל מקרה מ חתהייחוס ולא יפ

."� 13 כאשר מדובר בחומרי� דליקי

 14 

22.  "� 15טוענת העותרת כי בחוזר המנכ"ל קיימת אבחנה, לעני� מרחקי ההפרדה, בי� "מקו� קיי

 16, ועל %90"מקו� בתכנו�", וכי אול� האירועי� שהיא מנהלת קיי�  כבר מראשית שנות ה לבי�

 17 ליו את מרחקי ההפרדה שנקבעו בחוזרכ�, יש להתייחס אליו כאל "מקו� קיי�", ולהחיל ע

.� 18 המנכ"ל לגבי מקו� קיי

 19 

 20קביעת מרחקי  –"סקר סיכוני� הוכ� עבור חברת פלנטקס  2011כי בשנת  ,העותרת טוענת עוד .23

 21שמטרתו לקבוע את מרחקי ההפרדה ממקורות סיכו� נייחי� במפעל קיי�", הפרדה למצב 

 22י האמוניה שבמפעל כלמרחק ההפרדה שנקבע ביחס למ לפי מסמ� זה, למצב קיי�.  –פלנטקס 

 23 2) שבמפעל IBNוניטריל (ההפרדה שנקבע למיכל של איזובוטיר מרחקמ', ו105פלנטקס הוא 

 24 לסקר). 12מ' (ראה בעמ' 137פלנטקס הוא 

 25מ' ממיכל %140ו מ' ממכלי האמוניה, 110אול� האירועי� של העותרת הוא בפועל, המרחק של 

 26  לסקר), כלומר, מעל למרחקי ההפרדה שנקבעו. 6(ראה עמ'  IBN %ה

  27 

 28 2016ומינואר  2014העותרת מוסיפה וטוענת, כי בחוזר המנכ"ל הנ"ל, ובעדכוני� לו מאוגוסט  .24

 29 חריג אחדגרש. ריגי� לכלל שלפיו מרחק ההפרדה נמדד מגבול מגרש לגבול מנקבעו שני ח

 30כאשר בתו� המפעל נשמר שטח נקי לחלוטי� מעיסוק  –", היינו הנקיהוא חריג "השטח 

 � 31בחומרי� מסוכני�, נית� לקבוע את מרחק ההפרדה מגבולו הפנימי של השטח הנקי, במקו

 32חריג זה כפו*  מרחק ההפרדה בתו� שטח המפעל.ל את לכלו בכ�מגבול המגרש של המפעל, ו

 33) כאשר 1993 –לשיקול דעתו של הממונה (כהגדרתו בחוק החומרי� המסוכני� התשנ"ג 
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 .� 1הוא חריג  החריג השנילעמדתו קיימת ודאות שאותו שטח יישמר נקי מתהליכי� מסוכני

 2בכפו*  ,נית�במפעל שטח נקי, מדידת המרחק מכל מקור סיכו� בנפרד, היינו, כאשר אי� 

 3 למספר תנאי� מצטברי� כמפורט בנוהל, לבצע את המדידה מכל מקור סיכו� בנפרד. 

 4 הללו. י�יר את פעילותה במקו�, במסגרת החריגדהעותרת טוענת אפוא כי נית� להס

 5 

25. � 6היא ,24.6.15ומיו�  25.2.15מיו� כי בעקבות החלטות הועדה המקומית  ,העותרת טוענת ג

 7 מטר מ� הגדר של מפעל פלנטקס. 40 %כ רחיקה את מבנה האול�ה

 8 

 9) בע"מ, שהוא 1980חברת הנדסה וניהול (הגישה חוות דעת של מהנדס כימיה מ העותרת א* .26

 10 בעל ניסיו� רב בתחומי תהלי� ואיכות הסביבה.

 11מטר,  50מטר ואור�  6בחוות הדעת ישנה המלצה להקי� קיר מיגו� טרמי, עשוי בטו�, בגובה 

 12ת הציבור בשטח אול� האירועי� בפני קרינת אש, ובפני חשיפה לעננדבר אשר יאפשר מיגו� 

 13  גזי� רעילה, במקרה שיתפתח אירוע חומרי� מסוכני� במפעל פלנטקס.

 14 

 15כי המשרד להגנת הסביבה מפלה אותה לרעה בעני� מרחק  ,טענה נוספת בפי העותרת היא .27

 16רבת מפעל יההפרדה הנדרש, בהשוואה לבתי עסק וגופי� אחרי� הקיימי� במקו�, א* ה� בק

 17ל האמוניה מטר ממיכ 110הנמצא במרחק של  ,פלנטקס. למשל, אול� השמחות "כינור דוד"

 18סוקתי, הנמצא במרחק לשיקו� תע מפעל "התעשיו�", עמותה  ק"ג שבמפעל פלנטקס;450

 19 ,של פלנטקס; וגופי� נוספי�   IBN%ו מ' ממכלי האמוניה %110מ' מגדר מפעל פלנטקס, ו20

 20 לעתירה. 38%36ט בסעיפי� כמפור לוהכ

 21: האחדבנוס* לאמור לעיל, ג� על שני מקרי� מאזורי� אחרי� באר1,  ,טענת האפליה נסמכת

 22בטווח של הקמתו של קניו� "עזריאלי",  אישר לפני כשנתיי�  המשרד להגנת הסביבה  שבו 

 23שדרש מהמפעל להתקי� אמצעי  האמוניה של מפעל שטראוס בעכו, תו�ממתק� מטר  20 – 10

 24שהוקמו  ,: מרכזי� מסחריי� שוני�השני  וכו') סביב מתק� האמוניה.  �מיגו� (קירות בטו

 25תשתיות ת חברואיל�, במרחק של עשרות מטרי� בלבד ממסו* הדלק של   %90מאז שנות ה

 26הנחה לאחרונה את מסו*  רד להגנת הסביבהשהמש תו�קרית חיי�, מ בואנרגיה בע" נפט

 27 נהעשה הבחנה בי כי המשרד להגנת הסביבה ,העותרת טוענת הדלק להתקי� אמצעי מיגו�. 

 28לבי� העסקי� האחרי� בסביבה, על יסוד שיקולי� לא ענייניי� ושרירותיי�. מעמדה של 

 29ביבה, וג� לא ביחס עסק האחרי� בסהשונה ממעמד� של בתי  העותרת לא צרי� להיות

 30  ו בשני המקרי� בעכו ובקרית חיי�.לפתרונות שהושג

 31 
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 1טוענת העותרת כי השקיעה משאבי� כספיי� משמעותיי� במקו�, וכי לא היתה רוכשת את  .28

 2כי לא תהיה בעיה  3,2המקו� ומשקיעה בו את הונה ומרצה, לולא נאמר לה על ידי המשיבות 

 3 שהי לקבל היתרי� להמשי� להפעיל את המקו� כאול� אירועי�.כל

 4 

 5 בעל תוק*לעיל) כלל אינו  21 סקהיבפכי חוזר המנכ"ל (שנזכר  ,רת היאטענה נוספת בפי העות .29

 6הנושא של  כיהואיל והוא פוגע בזכויות חוקתיות מוגנות ובזכויות הקני� של העותרת, ו חוקי,

 7 לא בחקיקה ראשית. א�לפחות בחקיקת משנה,  וסדרמרחקי ההפרדה היה צרי� להיות מ

  8 

 9 )או מי מה�( טענות המשיבות 

 10המשיבות העלו טענת חוסר ניקיו� כפיי� בהגשת העתירה, הואיל ונגד העותרת קיי� צו  .30

 ,� 11שיפוטי חלוט לסגירת העסק, א� העותרת עושה די� לעצמה וממשיכה, מזה מספר שני

 12 להפעילו, בניגוד לצו ביהמ"ש.

 13כי  –הלא נכונה  –ולא זו בלבד, העותרת א* לא טרחה לציי� זאת בעתירה, והסתפקה בטענה 

 14לכתב העתירה), שעה שהאמת לאמיתה היא, שנית�  45 סע'( העסק "עומד בפני סכנת סגירה"

� 15  והוא סופי וחלוט. ,נגדה צו סגירה שיפוטי, שנכנס לתוק* לפני למעלה משנתיי

 16 

 17ללא היתר בניה, ונגד העותרת קיי� ג� צו נבנה כי אול� האירועי�  ,ת ג�וטוענ ותהמשיב .31

 � 18איסור שימוש במקרקעי�, שהוא תק* וחלוט, וכי אי� לעשות שימוש בעתירה מנהלית לש

 19 עקיפת צו שיפוטי שנית� בהלי� פלילי.

 20 

 21ההחלטות שניתנו על ידי הועדה המקומית מספר  ,שכ�כי העתירה היא תיאורטית,  ,ועוד נטע� .32

 22ה, אלא ג� בשורה של חורג לא רק באישור המשרד להגנת הסביבהתנו את השימוש המי� פע

,� 23כיבוי אש, ואישור של משרד הבריאות. אישור של רשות  ,למשל ,יניה�וב תנאי� נוספי

 24ח ביקורת "אול� בעני� זה מתברר, שהרשות הארצית לכבאות והצלה, מחוז מרכז, קבעה בדו

 � 25 וראירועי� במצבו הנוכחי מהווה סכנה לשלו� הציבאול� הכי " 2.12.15שלה מיו

 26ובעני� אישור משרד  ."עיל ללא אישור רשות הכיבוי"העסק שבנדו" פוכי  , ולעובדיו"

 27ובשתי הפעמי�  ,נערכו ביקורות באול� האירועי� 2017וביולי  2017הבריאות אציי�, כי במר1 

 28, (נספחי� י"ז שאינו ראוי למאכל אד�, שהושמדו ,נמצאו במקו� מאות קילוגרמי� של בשר

 29במלי� אחרות, הטענה היא כי העתירה תיאורטית,   לעתירה). 3%2י"ח לתגובת המשיבות 

� 30שג� א� היא תתקבל, לא יהיה בכ� כדי לשנות באופ� מעשי את מצבה של העותרת,  משו

 31 שלא תוכל ג� אז למלא אחר התנאי� לשימוש חורג.

 32 
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 21מתו�  8

33.  � 1טענת שיהוי בהגשת העתירה, שכ�, עמדתו הברורה של המשרד להגנת המשיבות העלו ג

 2הוגשה, בשיהוי של מספר  העתירהאול�  , 2014 – 2013בשני�  הסביבה הובהרה לעותרת כבר 

 3 .2017שני�, רק בשנת 

 4 

 5באשר לטענת העותרת כי, בהקשר למרחקי ההפרדה, יש להתייחס אל אול� האירועי� כאל  .34

"� 6"מקו� בתכנו�", משיבות המשיבות כי "מקו� קיי�" הכוונה א� ולא כאל  , "מקו� קיי

 7אי לכ�, לאול�  תכנונית, ולא למבנה בלתי חוקי.  מבחינהמאושר חוקי וורק למבנה שהוא 

 8המשרד להגנת כי  ,יש להדגיש האירועי� של העותרת יש להתייחס כאל מקו� בהלי� תכנו�. 

 9מפעל פלנטקס לבי� אול� האירועי� של ה"סטטוס" בי�  בדליהסביבה רואה חשיבות רבה בה

 10ופועל באופ� חוקי  ,העותרת. מפעל פלנטקס הוא מפעל תעשיה, הנמצא באזור המיועד לתעשיה

 11ואילו אול� האירועי� של העותרת פועל באופ� לא  הנדרשי�.  תוע� כל ההיתרי� והרישיונו

 12יפוטי, ובניגוד לצו חוקי, ללא רישיו� עסק, ללא היתר לשימוש חורג, בניגוד לצו סגירה ש

 13דברי מר רועי טל מהמשרד להגנת הסביבה: "א� אי� לעסק וכאיסור שימוש במקרקעי�. 

 14 ).6פרו', עמ' " (מטר, אי� אפשרות לסגת מזה 100רישיו�, והוא לא חוקי, המרחק הוא 

 15 

35. � 16, ומרחקי ההפרדה שנקבעו בו, 2011שנער� עבור מפעל פלנטקס בשנת  ,בעני� סקר הסיכוני

 � 17לחוזר  בנספח ב'טוענות המשיבות כי במפעל פלנטקס יש חומרי� מסוכני� המפורטי

 18מ' %50מ' לחומרי� רעילי�, ו100הוא המנכ"ל, ועל כ�, מרחק ההפרדה לפי חוזר המנכ"ל 

 19 רדה הנדרשי�.לחומרי� דליקי�, והעותרת איננה עומדת במרחקי ההפ

 20 

 21חריגי� הבאשר לטענת העותרת כי נית� היה להסדיר את פעילותה במקו� תו� שימוש בשני  .36

 22סיכו� בנפרד, טוענת  מקורהמרחק מכל  טח הנקי, וחריג מדידתשבחוזר המנכ"ל, חריג הש

 23מתקיי�  מרחק ההפרדה לפי איזה מ� החריגי� הללו, ג� אז לא יימדד, כי ג� א� 1המשיבה 

 24 לפי חוזר המנכ"ל. מרחק ההפרדה המינימלי הנדרש

 25 

 26מטר מ� הגדר של מפעל פלנטקס, טוענות  %40אשר לטענת העותרת כי הרחיקה את המבנה כב .37

 27והוק�  ,המשיבות כי אכ�, באול� האירועי� נהרס המבנה הקיי�, שהיה קיי� ללא היתר

 28ומכל מקו�, ה� טוענות  היתר.  מ"ר, שוב ללא 900אול�, בשטח של כמבנה חד קומתי המשמש 

 29כי מרחקי ההפרדה נמדדי� מגדר המפעל, ולא ממקור הסיכו�, והמרחק  ,)3(ראה פרו', עמ' 

 30אול� העותרת עצמה מאשרת כי המרחק  ,מטר מגדר המפעל 100שצרי� להיות הוא לפחות 

 31 למעלה בכתב העתירה). 6מטר מגדר המפעל (עמ'  40הוא (לטענתה) 

 32 
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 1מטרי�, נטע� כי פתרו� זה  6בניית חומת בטו� בגובה  –וצע על ידי העותרת בעני� הפתרו� שה .38

 2רשת, בייחוד נבח� על ידי המשרד להגנת הסביבה, ואי� בו כדי לקיי� את רמת ההפרדה הנד

3� להתקיי� מרחקי הפרדה מינימליי�, מרחקי� יתרו� מוצע, חייבמהטע�, שבנוס* לכל פ 

 � 4 במקרה זה.קיימי� שאינ

 5 

6� של עסקי� י העותרת משווה את עניינה לעניינהאפליה טוענות המשיבות, כ באשר לטענת .39 

 7אחרי� במקו�, אשר אינ� זהי� לעותרת מבחינת מהות� ומיקומ�, ועל כ� אינ� בני 

 8 ושמדובר בעסק שכ� נית� להשוות וככל נית� לבסס עליה� טענת אפליה. השוואה, ולא 

 9וד", הנמצא א* הוא בסמו� למפעל פלנטקס והכוונה היא לאול� השמחות "כינור ד –לעותרת 

 10קטו הליכי� משפטיי� ונית� צו הריסה שיפוטי, וצו סגירה שיפוטי, והאול� הרי שג� נגדו ננ –

 11 אינו פעיל מזה זמ�.

 12 

 13  2המשיבה  בקרב "גורמי�  כי  את  טענת העותרת   מכחישות מכל וכל 3,2המשיבות  .40

 14 האירועי� במקו� לא מהווה בעיה.פעילות אול�  הסדרתאמרו לה� כי " 3והמשיבה 

 15 

 16של חוזר המנכ"ל, טוענות המשיבות כי מדובר  חוקיותו ותוקפובאשר לטענת העותרת בדבר  .41

 17 של הנחיות מנהליות. ותוקפ�את חוקיות�  ואישרהוכי הפסיקה חזרה  , בהנחיות מנהליות

 18 

  19 

 20  והכרעה  דיו" 

  21 

� 22 חוסר ניקיו� כפיי

 23 ;10.4.15העסק, בתוק* מיו� סגירת אכ�, נגד העותרת נית� צו ל .42

 24  צו האוסר על ניהול עסק כלשהו במקרקעי�, ללא רישיו� עסק;וכ� 

 25  ; 10.4.15צו איסור שימוש במקרקעי� כאול� שמחות וג� אירועי�, בתוק* מיו� וכ�  

 26 .24.2.16צו הריסה על אחד המבני� במתח�, בתוק* מיו� כ� ו

� 27  סופיי� וחלוטי�. ,כל אלה ה� צווי� שיפוטיי� תקפי

  28 

 29) ביצעה בכוחות עצמה, פעמיי�, את צו הסגירה השיפוטי, 2ולא זו בלבד, העיריה (המשיבה 

 30בהתא� לסמכות המפורשת שניתנה לה על ידי בית המשפט לעשות כ�, אול� העותרת, בעזות 

 31  מצח, שבה והחליפה את המנעולי� ופתחה את המקו� מחדש (פעמיי� כאמור).
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 1סקה יבפ ,ת התקשורתויי" נ' שרדי.בי.אס שרותי לו 3483/05צ סיקה (בג"בעני� זה נקבע בפ

 2במקביל להפרת  ........ורת העותרות עשו די� לעצמ� והפרו את החלטת שר התקש" –כי  ) 12

 3ההחלטה פנו העותרות לבית המשפט וביקשו סעד. כלל הוא כי "חייב אד� להחליט בלבבו 

 4 בעת לא יעשה אד�%א� מבקש הוא סעד מבית משפט או עושה הוא די� לעצמו. שני אלה בה

 5בית המשפט לא יפתח דלתותיו למי שעושה די" לעצמו, מזלזל בהוראות חוק ומבקש  .........

 6האיסור על עשיית די� עצמי הינו חלק מכלל הרשות אל מול עובדות מוגמרות.  להעמיד את

 7  כי יפעל בניקיו" כפיי�.רחב יותר הדורש מבעל די� הפונה לבקש סעד מבית המשפט 

 8גבוה לצדק או לבית המשפט העילת ס* לעני� פניה לבית המשפט מדובר בכלל המוגדר כ

 9חה יכול שימצא כי עתירתו תיד חוסר ניקיו" כפיי�בעל די" הפועל בלענייני� מנהליי�. על כ�, 

 10  שטענותיו תידונה לגופ�". על הס* בלא

 11 

 12ומעבר לאמור לעיל, העותרת במקרה דנ� ג� לא טרחה לגלות לבית המשפט, בכתב העתירה  .43

� 13שהתנהלו נגדה בהקשר לאול� האירועי� נושא  ,המקורי, דבר קיומ� של הליכי� פליליי

 14ה בה�, וניתנו נגדה צוי� שיפוטיי� חלוטי� כמפורט לעיל. בעקבות עתירה זו, וכי היא הורשע

 15השופטת ו' מרוז, סג"נ, שה לצו ביניי�, ניתנה החלטת כב' הגשת תגובות המשיבי� לבק

 16הדוחה את הבקשה לצו ביניי�, נוכח הרשעת העותרת בהלי� פלילי, העדר רישיו� עסק, ואי 

 17שה העותרת (ברשות ביהמ"ש) כתב עתירה גילוי כל העובדות. רק בעקבות החלטה זו, הגי

 � 18הורשעה בו  ,לית כי התנהל נגדה הלי� פלילילא ציינה אלא בלשו� כל בומתוק�, אול� ג

 .� 19או ביחס להרשעה  ,אי� פרטי� כלשה� ביחס לפרטי האישו� בעבירות על חוק רישוי עסקי

 20י� ולצאו תיק הבניה, שהוגש נגד העותרת ב ,שו� האחראי� זכר לכתב האי ולגזר הדי� שנית�, 

 21כי "נכו� )  45סעי* (העותרת טוענת בכתב העתירה המתוק�  השיפוטיי� החלוטי� שניתנו בו. 

 � 22) עומד בית העסק המנוהל ד'צ'  –להיו� כתוצאה מ� ההרשעה בהלי� זה ( הלי� רישוי העסקי

 23ה�, שקיי� כבר צו סגירה  �סגירה". זאת בשעה שהעובדות כהוויית בסכנתעל ידי העותרת 

 24 וחלוט, שנכנס לתוקפו למעלה משנתיי�  טר� הגשת כתב העתירה המתוק�. סופישיפוטי 

 25 

 26סקה יבפשוש" ברבי נ' עיריית נתניה,  45944%09%12בעני� זה נקבע בפסיקה (עת"מ (מרכז) 

 27ובבית המשפט המנהלי  ,"חובה מיוחדת רובצת על הבא לבקש סעד שביושר בכלל –) כי 14

 28עובדות הרלוונטיות לעתירה. הלכה פסוקה היא כי הבמיוחד, לפרט בכתבי טענותיו את כל 

 29 בידיעת העותר, עולה כדי תאי הצגת מלוא התשתית העובדתית הרלוונטית לעתירה, הנמצא

 30  מהווה שיקול נכבד שלא להיעתר לעתירה".אי ניקיו" כפיי� וחוסר תו� לב, ו

  31 

  32 

  33 
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 1 אורטיתיעתירה ת

 2כ�, ג� לו היה נית� תירה היא במוב� מסוי� תיאורטית, שכי הע ,ייתכ� שיש ממש ג� בטענה .44

 3את המשרד להגנת הסביבה להעניק את אישורו מחייב הסעד המבוקש בעתירה, והייתי 

 4לעותרת, לא היה בכ� כדי לשנות באופ� מעשי את מצבה של העותרת, שהרי השימוש החורג 

 5תנאי� נוספי�, כגו� אישור רשות משרד להגנת הסביבה, אלא ג� בשור ההותנה לא רק באי

 6 לעיל. 32סקה יכיבוי אש, ואישור משרד הבריאות, וראה עמדת� של גופי� אלה בפ

  7 

 8 שיהוי

 9הגנת בנוס*, אי� ספק כי העתירה הוגשה בשיהוי ניכר. העותרת ידעה על עמדת המשרד ל .45

 10מר רועי טל, מנהל תחו� תעשיות הובהרה במכתבו של  . עמדתו2013הסביבה כבר בשנת 

 11 � שהוגש ל הועדה המקומית, מסמ, א29.5.13רד להגנת הסביבה, מיו� ורישוי עסקי� במש

 12, שבה מנהל העותרת, מר 10.10.13רישוי העסקי�, בישיבת יו�  קכמוצג בבית המשפט בתי

 13כה�, גדי כה�, היה נוכח. מר רועי טל א* העיד באותה ישיבה בבית המשפט (בנוכחות מר 

 � 14כאמור) כי עמדת המשרד להגנת הסביבה היא, שאי אפשר לאשר את השימוש של אול

 15 ובהמש� עדותו (ראה נספח ח' לתגובת אירועי�, מכיו� שהוא צמוד למפעל פלנטקס. 

 16שינוי בעמדת המשרד להגנת הסביבה כפי שנשלחה,  אמר, כי אי�  לעתירה) 3,2המשיבות 

 17ניסינו לבחו" את כל האפשרויות על מנת כדבריו (ש�): " הנ"ל,  אל הועדה המקומית.  תבבמכ

 18לאשר את השימושי� חר( הצמידות הקיימת, א. לא מצאנו שנית" לעשות זאת. מבחינתנו 

 19 חוות דעתנו נשארה בעינה".

 20מכא� שמנהל העותרת ידע על עמדת המשרד להגנת הסביבה בעני� נושא עתירה זו כבר 

 21  .2013באוקטובר 

 22להגנת  המרכז במשרדל העותרת מכתבו של מנהל מחוז נשלח אל מנה %30.3.14תר על כ�, בי

 23ל העותרת עמדתו הברורה , ובו הובהרה למנהלעתירה) 1' לתשובת המשיבה דהסביבה (נספח 

 24  והמנומקת של המשרד להגנת הסביבה.

 25מפורטת על עמדת המשרד להגנת  ודעהבלו היא שאמרתי, העותרת ומנהלה ידעו וקהו

 26, בשיהוי ניכר 2017אול� בחרו להגיש עתירה זו רק בשנת  , 2014 – 2013ני� בשעוד  הסביבה 

 27  הקבוע בדי� להגשת עתירה מנהלית. ,יו� 45ביותר, ובחריגה קיצונית מ� המועד של 

  28 

 29 לא "מקו� קיי�" .  מקו� בתכנו�

 30העותרת טוענת כי אול� האירועי� שלה הוא "מקו� קיי�" ולא "מקו� בתכנו�". יצוי� כי,  .46

 � 31הפרדה נקבע בהתא� ה מרחק לחוזר המנכ"ל, בנספח ב' ביחס לחומרי� מסוכני� המפורטי

 32ב"מצב קיי�" תוצאת התרחיש אכ� לחוזר המנכ"ל), ו 8חוס (ראה בעמ' יילתוצאות תרחיש ה

 33לחוזר המנכ"ל). הטע�  7עמ' בותר מאשר ב"מצב מתוכנ�" (ראה תביא למרחק הפרדה קט� י
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 ,� 1, ) "בשל האופי השונה של המצב הקיי�, המחייב התחשבות, בי� היתר3עמ' בלכ� הוא (ש

 2מ' לחומרי� רעילי�, 100של מרחק הפרדה מינימלי, יחד ע� זאת, ישנו  קיימות". בזכויות 

 3בי� "מקו� קיי�" לבי�   הבחנהללא קבע מ' לחומרי� דליקי�, והמרחק המינימלי נ50ושל 

 ,� 4 ).8עמ' ב"מקו� בתכנו�" (ר' ש

 5 

 6חוזר  ובגו*באשר לטענת העותרת כי האול� הוא "מקו� קיי�", אי� לקבל טענה זו, הואיל  .47

 7שימוש חורג מתכנית, כולל בקשה לחידוש ) ישנו סעי* הגדרות, ומצב של 4עמ' המנכ"ל (ב

 8כי המדיניות חלה  ,, ש�) מובהר5בהמש� (עמ'   תכנו�". היתר לשימוש חורג, מוגדר כ"הליכי

 9ומאושרי� קיימי�  שניה�לזה, כאשר  ורצפטור ציבורי הנמצאי� בקירבה זהעל מקור סיכו� 

 10אמנ� (כ� נאמר ש�), "ידוע למשרד שקיימי� מקרי� בה� יש מבני� בלתי מבחינה תכנונית. 

 11באופ" עקרוני, מטעמי� . מקור סיכו� יידי שלחוקיי� אשר עלולי� להימצא בטווח הסיכו� המ

 12לרעה במדיניות זו, היא תחול על מבני� חוקיי�  ששל שלטו" החוק וכ" על מנת למנוע שימו

 13  בלבד".

 14לא חוקי, ללא  ופועל באופ�ציינתי כבר מספר פעמי� כי אול� האירועי� של העותרת פעל 

 15פוטי, ובניגוד לצו איסור חורג, בניגוד לצו סגירה שי תק* לשימושרישיו� עסק, ללא היתר 

 16מאושר מבחינה תכנונית". רצפטור ציבורי, שהוא "אפוא בשימוש במקרקעי�. אי� המדובר 

 17, שאי� מחלוקת כי חלק� בתנאי�העותרת ביקשה וקיבלה הארכת תוק* היתר לשימוש חורג 

 18, אמור לעילמחייב, כ "מצב קיי�"* לשימוש חורג. נתקיימו, ועל כ� אי� בידיה היתר תקלא 

 19השיפוטיי� הקיימי� נגד  צוי�התחשבות בזכויות קיימות, אול� נוכח המצב החוקי וה

 20של דבר, נכו�  קיצורו כל "זכויות קיימות" של העותרת, שיש להתחשב בה�.  אי" העותרת, 

 21  עשה המשרד להגנת הסביבה בסווגו את אול� האירועי� של העותרת כ"מקו� בתכנו�".

 22 

 23בי� "מקו� קיי�" לבי� במרחק ההפרדה ממילא אי� כל הבדל  ,מכל מקו�, כפי שכבר ציינתי .48

 24ה� לגבי "מקו�  . בנספח ב'ככל שהדבר נוגע לחומרי� מסוכני� הכלולי�  ,"מקו� בתכנו�"

 25מ' 50מ' ושל 100י� מרחקי הפרדה מינימליי� של בתכנו�" וה� לגבי "מקו� קיי�", נדרש

.� 26 בהתאמה, ובמקרה דנ�, מרחקי� אלה אינ� מתקיימי

  27 

 28 הטענה כי קיי� מרחק גדול ממרחק ההפרדה הנדרש

 29, המרחק של אול� 2011לעיל) כי לפי סקר סיכוני� שנער� בשנת  23טוענת העותרת (פיסקה  .49

 30הוא גדול ממרחק ההפרדה שנקבע ביחס למוקדי   IBN%האירועי� ממכלי האמוניה וממיכל ה

 31 סיכו� אלה.

 32  אי� לקבל טענה זו. 

 33  :23.5.13ח הסיור המפורט, שנער� על ידי נציגי המשרד להגנת הסביבה ביו� "כפי שעולה מדו 
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 21מתו�  13

 1  מפעל פלנטקס. שלאול� האירועי� גובל בגדר הצפונית  . 1

 2  מטר מגדר העסק הגובלת ע� המפעל.  10  החופה נמצאת במרחק .2

 3  מטר מגדר המפעל. 10  מרחקאול� האירועי� נמצא ליד החופה, וב .3

 4, שעוסקי� בו במגוו� 11למתק" ייצור מס'  ועי� נמצאי� בסמו�החופה ואול� האיר .4

 � 5), 3מקבוצת סיכו�  (טולוא�חומרי� מסוכני� מקבוצות סיכו� שונות, ובמיוחד דליקי

) � 6ב' בחוזר מנכ"ל, , וחומר מוסדר לפי נספח 6מקבוצת סיכו�  DMSסולפאט מתיל  דיורעילי

.(� 7יש ריאקטור שמכיל  11מטר. במתק�  10מרחק המתק� מהאול� הוא  מקבוצת הרעילי

DMS  8  פח ב' בחוזר המנכ"ל.דרזי� הידרט, שהוא חומר מוסדר בנסוהי 

 9שגובלת בחופה ובאול� האירועי�, ישנה צנרת שמכילה שפכי תעשיה  ,ליד גדר המפעל .5

� דליקי�.ימסוכני� ומכלי זיקוק של ממיסי� אורגני  10 

 11שני  . DMS %שמכיל מתנול, אצטו� ו ,18מתק" מטר מגדר המפעל נמצא  5 במרחק  .6

 12 ומחייבי�דליקי�;  –החומרי� הראשוני� ה� חומרי� מוסדרי� לפי נספח א' לחוזר המנכ"ל 

 13ק"ג) הוא  500(בכמות של מעל  DMSמטר לפחות. החומר האחרו�,  50מרחק הפרדה של 

 14  מטר לפחות. 100הפרדה של  יב מרחקומחיחומר מוסדר לפי נספח ב' לחוזר המנכ"ל, 

  15 

 16שבו, ומיקו� אול�  18ומתק� מס'  11מפעל פלנטקס, לרבות מתק� מס'  מיקומו של(את 

� 17  לעתירה). 69ד*  ,האירועי� של העותרת, נית� לראות בתרשי

  18 

 19  עומדת במרחקי ההפרדה הנדרשי�. איננהעולה מ� האמור, כי העותרת 

  20 

 21 מרחק ההפרדה ה של מדידהשני החריגי� בעני� אופ� 

 22סקה הקודמת נות� מענה ג� לטענת העותרת כי נית� היה להסדיר את פעילותה, יהאמור בפ .50

 23 נקי", או במסגרת חריג מדידת המרחק מכל מקור סיכו� בנפרד.השטח הבמסגרת חריג "

 24מרחק בי� אול� האירועי� לבי� לעתירה) ה 69דגש היטב בתרשי�, ד* כמפורט לעיל (וכפי שמו

 25לבי� גדר  18מטרי�, והמרחק בי� מתק� ייצור מס'  10של פלנטקס הוא  11יצור מס' מתק� י

 26מטרי�, כ� שחריג המדידה מכל מקור סיכו� בנפרד, בוודאי שאינו יכול לסייע  5המפעל הוא 

 27  לעותרת. 

 28ר המנכ"ל) לשטח בתו� המגרש, בצמוד לחוז 7, הכוונה היא (כמוסבר בעמ' אשר ל"שטח נקי"

 29או   צנרותלגבול המגרש, שהוא נקי לחלוטי� מפעילות בחומרי� מסוכני� כלשה�, לרבות 

 30 11"שטח נקי" כאמור, שכ�, ה� מתק�  לא קיי�מפעל פלנטקס ב  חומרי� מסוכני�. חסו�יא

 31פלנטקס  נמצאי� ממש בצמוד לקיר המפריד בי� מקרקעי העותרת לבי� מפעל 18וה� מתק� 

 32הדבר עולה ג� מ"סקר השפעה הדדית   לעתירה). 69ח הסיור הנ"ל, והתרשי�, ד* "(ראה דו

 33) כי 7, ש� נאמר (בעמוד 2016שנער� עבור פלנטקס בחודש ינואר  לצור� מרחקי הפרדה", 
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 21מתו�  14

 1המאפשר מדידה של מרחקי ההפרדה  ,מצידו הפנימי של גבול המפעללא קיי� שטח נקי "

 2  שתתקבל עמידה במרחקי ההפרדה הנדרשי�". מגבול השטח הנקי כ.

  3 

 4 הטענה כי האול� הורחק מגדר מפעל פלנטקס

 5מטר מ� הגדר של מפעל פלנטקס,  %40ב ת העותרת כי הרחיקה את מבנה האול�באשר לטענ .51

 6מטר (ר' "סקר השפעה הדדית לצור�  37אכ�, כיו� המרחק של האול� ממפעל פלנטקס הוא 

 7לא ברור מה הרלוונטיות של טענה זו, לסקר),  אול�  8עמ' ,  ב2016מרחקי הפרדה" מינואר 

 8 מטר. 37 מגדר המפעל ולא  מטר 100שהרי מרחק ההפרדה הנדרש הוא לפחות 

  9 

 10 מטר 6ההצעה להקי� חומה בגובה 

 11מטר,  50 מטר ואור� 6טרמי עשוי בטו� בגובה באשר להצעת העותרת להקי� קיר מיגו�  .52

 12ראה ג� התרשי�, ו(נספח ה' לעתירה,  2014בהתא� לחוות הדעת שהוגשה מטעמה, מאפריל 

 13המקצוע  , בנוכחות כל גורמי1התקיי� דיו� אצל המשיבה  2014ובכ�, ביולי   לעתירה), 69ד* 

 14 בחנולעתירה). בדיו� זה  1ר' נספח ה' לכתב התשובה של המשיבה ובנוכחות נציגי העותרת (

� 15 וחיוומטר,  6 בגובהאת הפתרו� של הקמת קיר בטו�  1של המשיבה  המקצועיי� הגורמי

 16 לסיכו� הקיי� במקרה זה. אינו נות" מענהדעת� כי הדבר 

 17  אמר כי: ,מר גדעו� מזור ,מנהל המחוז

 18משמעותי (עשרות או מאות אנשי� באירוע)  כהאי" קירבה גבוהה מזו לרצפטור ציבורי "

 19. המשרד .... רישיונות כחוקלבי" מפעל חומרי� מסוכני� גדול ומורכב, שהינו בעל היתרי� ו

 20. ... אפשרות למנוע סיכו" לאנשי� שישהו באול� האירועי� על ידי הקיר המוצעלא רואה 

 21 ריל השנה. המסמ.לפני� משורת הדי", בח" המשרד את המסמ. שהוגש על ידי העסק באפ

 22שהוגש לא שינה את עמדתנו ולא סיפק מידע חדש שלפיו אפשר למצוא פתרו" שעומד בקנה 

 23  ...."..  מרחקי הפרדה גביאחד ע� המדיניות ל

 24  תחו� תעשיות, מר רועי טל, אמר:ומנהל 

 25שורה של אנשי מקצוע מהמשרד בחנו את הנושא לעומק, והקדישו לכ. מחשבה רבה,  ..... "

 26א. לא נמצא פתרו" המאפשר את המש.  פעילות העסק בצמידות למפעל פלנטקס. מדובר 

 27דליקי� ורעילי�, כאשר ניה� יבמפעל המאחס" בתחומו מגוו" גדול של חומרי� מסוכני�, ב

 28בה של מטרי� בודדי� מהחופה ואול� האירועי� ייצור כימיי� נמצאי� בקירשני מתקני 

 29  עצמו".

 30  ה, אמרה:* חומרי� מסוכני�, הגב' טניה לסיצוראש אג

 31הפתרו" אינו נכו" מבחינת התפשטות החומר . בהתייחס לפתרו" הקיר שמעלה היוע/, .... "

 � 32כמו בתנאי מעבדה. יש לקחת בחשבו" גורמי� נוספי�, כגו" טורבולנציה, תנאי

,� 33  וכו". תנאי שטח משתני�  אטמוספריי
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 21מתו�  15

 1אינה מספקת פתרו" אשר יוכל כי ההצעה להקי� חומת בטו� " ,הנ"ל נכתב ובסיכו� הדיו�

 2ע� הנוהל, ולמנוע סיכו" לבאי� לאול� האירועי�. לאור כל האמור  בכפיפה אחתלהתיישב 

 3מרחקי אל מול נוהל ולאחר שהפתרו" שהוצע על ידי העסק להקמת קיר נבח" ביסודיות לעיל, 

 4בנוהל  גדרהפרדה של משרדנו, נמצא כי אינו מאפשר את פעילות אול� האירועי�, המו

 5  "סטטוס תכנו", והנמצא בצמידות כה רבה אל מפעל הכימיה.ב

  6 

 7  מדברי� בעד עצמ�, ואי� צור� להוסי*. דברי�ה כי נראה 

  8 

 9 טענת הפליה

 10עסק האחרי� במקו�, הביחס לבתי מפלה אותה לרעה  1כי המשיבה  ,ענת העותרתוט ודוע .53

 11 79,  56 ובדפי� לעיל,  27סקה יוביחס לשני עסקי� גדולי� בעכו ובקרית חיי�, כמפורט בפ

 12 לעתירה.

 13(בדיו�  1מרכז של המשיבה הבעני� זה אפתח בציטוט דבריה של היועצת המשפטית של מחוז 

 � 14נוהל " ), אשר אמרה בדיו� הנ"ל, כי1, נספח ה' לכתב התשובה של המשיבה 16.6.14מיו

 15. הנוהל מיוש� בדבקות בכל האר/ .... מרחקי ההפרדה של המשרד הינו רוחבי, ארצי ואחיד

 16  .."..... באופ" אחיד ושוויוני

  17 

 18 56ד*  ,באשר לעסקי� ולמוסדות הספציפיי� המפורטי� בסקר הסיכוני� (נספח ד' לעתירה .54

 � 19לכאורה במרחקי  עומדי�לעתירה), ובכ�, לגבי חלק� לא מתעוררת כל בעיה, שכ�, ה

 20כאמור לעיל, מרחק ההפרדה המינימלי הנדרש לחומרי�  ההפרדה, הנדרשי� לפי הנוהל. 

 21מטרי� מגבול המגרש בו קיי� מקור הסיכו� עד לגבול המגרש של הרצפטור  100רעילי� הוא 

 22של מפעל  מהגדרמראה, כי המרחק של אול� השמחות "כינור דוד"  56הטבלה בד*  הציבורי. 

23� המרחק (מהגדר) בי� שורה של עסקי� ומוסדות אחרי�, מטר. כ� ג 110א ופלנטקס ה 

 24 מטר או יותר. 100המפורטי� ש�, הוא 

 25 

 26מטר, מדובר  %100אשר למספר עסקי� או מוסדות, שמרחק� מהגדר של מפעל פלנטקס קט� מ .55

 27מסעדת מטר מהגדר של פלנטקס;  20רחק של במ הנמצאת בעמותה לשיקו� תעסוקתי,

 28מטר  70במרחק  –והמרכז לבטיחות בדרכי� מרחק כמה מטרי� מהגדר; ב – "טרויה"

 29ובעקבות הליכי� שוני�, הוגש "סקר השפעה הדדית לצור�  ,אחרי הדיו� בפניי    מהגדר.

 30,  ועולה ממנו כי קיימי� היו� מספר 2016בינואר  מרחקי הפרדה", שנער� עבור פלנטקס

 31 מטר. %100נטקס הוא נמו� מעסקי� נוספי�, אשר המרחק מה� ועד הגדר של פל

  32 
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 21מתו�  16

 1אל בעניינ� של אלה, ספק א� נית� לבסס טענת הפליה, שהרי הפליה עניינה ביחס שונה 

 ,� 2 678/88 בג"1(ניה� שוני רלוונטי יב שלא קיי�היינו, אל בני אד� או גופי� שוני� שווי

 3נ' שר הבינוי  בשארה 11956/05 1"בג ,508 מ', בע501) 2פ"ד מג (כפר ורדי� נ' שר האוצר 

 4שה� שוני� לחלוטי� מהעותרת, בכל  ,ו מדובר בעסקי� וגופי�נ). בעניינ8 סקהיבפ והשיכו", 

 5אול�  המגיעה אליה�.  ההאוכלוסי –אופי הפעילות בה�, ובעיקר  �,הנוגע למהות

 6,  מזדמני�של אורחי� אירועי� של העותרת מארח קהל גדול (מאות אנשי�)  /ג�השמחות

 � 7רכי המילוט, ובמקרה של אירוע אינ� מכירי� את דמכירי� את המקו� ואת הסכנות, שאינ

 8מלבד החומרי�  –שלעצמה כעלולה להיווצר בהלה ובריחה המונית ודחוסה, שהיא  ,מסכ�

 � 9לא כ� המצב כשמדובר במקומות  דות בנפש. עלולה לגרו� לאב – כמוב� ,עצמ�המסוכני

 10המרכז לבטיחות בדרכי�)  ;ה לשיקו� תעסוקתיהמאכלסי� רק כמה עשרות אנשי� (עמות

 11עובדי� במקו�, או נמצאי� אשר  ,), מסעדת "קולוסאו�"או פחות מכ� (מסעדת "טרויה"

� 12ל אל אולמה שמיו�" לכ�, "קבוצת הד רכי המילוט. את ד תדיר במקו�, ומכירי� מ� הסת

 13  העותרת אינ� העסקי� והמוסדות הנ"ל, אלא אול� השמחות "כינור דוד".

  � 14לכאורה במרחק ההפרדה הנדרש לפי הנוהל.  עומד "כינור דוד" א�,  כאמור לעיל, אול

 15ביחס לאול� "כינור דוד", שהרי נגד אול� אי שלא נית� להעלות טענת הפליה בוודומעבר לכ�, 

 16והאול� אינו פעיל  ,עסקי�צו סגירה שיפוטי לפי חוק רישוי  זה נית� צו הריסה שיפוטי, וכ�

 17 לכתב התשובה של המשיבות  2כ"א , 1כ"א ,3כ'  ,2כ'  ,1ונספחי� כ' , 44סע'   מזה זמ� (ראה

2 – 3.(  18 

  19 

 20ל"סקר  8הוא אינו נחשב "רצפטור ציבורי" (ראה עמ'  %באשר למרכז לשיקו� תעסוקתי,  .56

 21ל ח), ועל כ�, נוהל מרחקי ההפרדה אינו 2016השפעה הדדית לצור� מרחקי הפרדה", מינואר 

 22  .עליו

  23 

 24נגדה הליכי�, ), כי ננקטו 4י (עמ' יבפנהצהיר בדיו�  3,2בעני� מסעדת "טרויה", ב"כ המשיבות  .57

 25הצו הופר, א�  , האוסר על פעילות של כל עסק או אול� אירועי� במקו� הזה. ונית� פסק די� 

 26) מצוי� כי 8(בעמ'  2016בסקר הנ"ל משנת ו  המשיבות ממשיכות בנקיטת הליכי� בעני�.

 27 ה היא מבנה נטוש.מסעדת טרוי

 28 

 29) כי כיו� 4', עמ' ו(פר יהצהיר בדיו� בפני 1מרכז לבטיחות בדרכי�, ב"כ המשיבה הבעני�  .58

 30בוחני� לעומק את סוגיית המיקו� של המרכז הזה ביחס למפעל פלנטקס, והדבר נבדק 

 31 ומטופל.

 32 
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 21מתו�  17

 1על שטראוס בעכו, ומרכזי� מסחריי� פבעני� "קניו� עזריאלי" שהוק� קרוב מאוד למ .59

 2 79וקמו קרוב מאוד למסו* דלק בקריית חיי� (ראה חוות הדעת נספח ה' לעתירה, ד* שה

 � 3לעתירה), מדובר באזור אחר מהאזור נושא עתירה זו, לא הובאו פרטי� ונתוני� מדויקי

 4באות� שני מקרי�,  –והעיקר ההפליה,  לטענתבכדי להניח תשתית עובדתית ראייתית 

 5סקה יכפי שהראיתי בפשהורתה להתקי� אמצעי מיגו� (קירות בטו� וכו'), פתרו�,  1המשיבה 

 6 , ונמצא לא מתאי�.ילעיל, נבח� לעומק על ידי הגורמי� המקצועיי� במקרה שבפני 52

 7 

 8 –הוכחה  ג� לו –כי הטענה בעני� טענת ההפליה, יש לציי� בנוס* ומעבר לכל האמור עד כא�  .60

 9אוכפת  1שהמשיבה  אינה עשויה להועיל לעותרת, הואיל והעותרת איננה יכולה להלי� על

 10אדית לש  460/63בעני� זה אצטט מהמר'   כלפיה את הוראות הנוהל, כפי שמחובתה לעשות. 

 11 :324, בעמ' 318 י"ח  פ"ד נ' ועדת השומה של עירית נהריה 

 12בחסר.  אלא שנכסי� אחרי� נישומו � ביתר,"הפסול אינו נעו1 בכ� שנכס המבקשת נישו

 13ואחרי� מופלי� לטובה  ,המבקשת לא הופלתה לרעה, אלא ממנה גובי� לפי מידת הדי�

 14ל לכאורה נוכח הנימוק בו ביקש ונהני� מיחס של עדיפות שאינו מוצדק. זהו הרוש� המתקב

 15יי� כוח העיריה להצדיק את השומה. ייתכ� שקיימי� נוס* על כ� גורמי� אחרי� העשובא 

 16אבל החלקות מצויות  ,לשמש יסוד לאבחנה בי� נכסה של המבקשת ושתי החלקות האחרות

 .� 17א� אי� צידוק אחר להפליה מאשר הנימוק האמור, לא ייפלא  באותו אזור ולא ידענו מה ה

 18ואי� צור� לומר שהדבר מחייב  ה,יעיריההדבר שיש תרעומת בלב האזרח על דרכי פעולתה של 

 19  שהרי היא רק משלמת את המגיע ממנה כדי�". ,קשת יכולה ליהנות מזהתיקו�. א� אי� המב

  20 

 21  :10, בעמ' 1) 2נב ( דפ"יה והמסחר יתשלובת ח. אלוני נ' שר התעש 53/96 וכ� ג� בבג'1

 22לא שמענו  ,. לו על כ� הלינו� שהמדינה עושה לאכיפת החוק עליה�"אי� העותרות מלינות על כ

 23  מקיימת המדינה חובה שהוטלה עליה".והרי בעשותה את שהיא עושה  לה�. 

  24 

 25 טענת הסתמכות

 26טוענת העותרת, כי השקיעה משאבי� כספיי� גדולי� ומשמעותיי� במקו�, וכי לא הייתה  .61

 27, טר� רכישת הזכויות במקו�, כי 3%2רוכשת את המקו�, לולא נאמר לה על ידי המשיבות 

 .� 28כ�  –אלמלא הבטחה זו לא תהיה בעיה כלשהי לקבל היתרי� ולהמשי� להפעיל את המקו

 29 לא הייתה רוכשת את המקו� ומשקיעה בו את הונה ומרצה. –העותרת 

 30  א* טענה זו דינה להידחות.

 31לפי הטענה,  ,, כ� שההבטחה הנטענת ניתנה2011העותרת רכשה את זכויותיה במקו� בשנת 

 32* לזמנו לא לפני שני� רבות, ונית� היה לכ� למסור פרטי� מדויקי� מי הוא שהבטיח ומתי, וא

 33לעדות. א� העותרת לא נתנה כל פירוט שהוא, ולא הוכיחה את טענתה. למותר לציי� כי 
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 21מתו�  18

 1לו הובטח איכ) מכחישות מכל וכל את הטענה לה�(שההבטחה הנטענת מיוחסת  3%2המשיבות 

 2  לכתב תשובת� לעתירה). �38 זה (סע' ימשהו לעותרת בענ

 3ת� הבטחה שכזו לעותרת טר� יי 3%2 יתר על כ�, ג� אי� זה סביר שמישהו מטע� המשיבות

 4לכתב התשובה של המשיבה  66ועוד שני� לפני כ� (סעי*  –רכישת זכויותיה, שהרי באותה עת 

 5כבר התנהלו הליכי� משפטיי� שנועדו להביא לסגירת המקו�, והעותרת ידעה על כ�  –) 1

 6,  רישו� המקרקעי�בלשכת א* נרשמו לעתירה). צו הריסה וצו איסור שימוש חורג  26(סעי* 

 � 7הוא ייתכ� אפוא שמא� ד). כיצד 3%2(נספח י"ט לכתב התשובה של המשיבות  28.7.11ביו

 (� 8יית� הבטחה, אשר עומדת בניגוד מוחלט להליכי� המשפטיי�  3%2המשיבות מ(עלו� ש

?� 9  שמשיבות אלה מנהלות כנגד האול� ובעליו מזה שני

  10 

 11 טענה בדבר תוקפו של חוזר המנכ"ל

 12עותרת כי הוראות חוזר המנכ"ל בעני� מרחקי ההפרדה כלל אינ� בעלות תוק* חוקי, ענת הוט .62

 13ככל שה� פוגעות בזכויות חוקיות מוגנות, צריכות היו להיות מוסדרות  ,וכי ההוראות הללו

 14לשלול זכות חוקתית  הלטענת לפחות בחקיקת משנה, א� לא בחקיקה ראשית. לא נית�

 15בפגיעה בזכויות  מה ג� שמדובר ,ו בתו� משרד ממשלתיבאמצעות "נהלי� פנימיי�", שגובש

 16 לנפגעי� הפוטנציאלי�. מבלי לערו� שימוע

 17 

 18והפסיקה הכירה  ,נהליות"בבחינת "הנחיות מ וזר המנכ"ל ה�הוראות ח אני דוחה טענה זו.  .63

 19נהל הציבורי יכללי� מנחי� אשר המ" "השנהליות, פע� בתוקפ�  ומעמד� של הנחיות מ לא

 20את  מתוות. ה" ..... ובהפעלת סמכויותיו כיווני דר. להדריכו במילוי תפקידיוכקובע לעצמו, 

 21ענייניות וסבירות  ,תו, שוויוניהמנהלי, ונועדו להבטיח אחידות דרכי הפעלת שיקול הדעת

 22) 1( דסד "פסולודו. נ' עיריית רחובות  10907/04 1"בגבהפעלת מדיניות הרשות המנהלית" (

 23 ). 25, בפיסקה 331

 24 

 25), 3.7.02עידכו� מיו�  ,1.4.86(מיו�  1.0002בהנחיות היוע1 המשפטי לממשלה, מספר הנחיה  .64

 26לא קיבלו , שכותרתו "חוקיות ההנחיות המנהליות", מציי� היועמ"ש כי בתי המשפט 2בפרק 

 27שכל רשות מנהלית רשאית של הנחיות מנהליות, והבהירו " טענות כלפי שאלת חוקיות�

 28ההנחיות ולהסתמ. על ת חוק המרשה זאת במפורש, ( א� אי" הוראהנחיות, אלקבוע לעצמה 

 29. לגו( העני", התשובה לטענה נגד חוקיות .... מסוי�מקרה שעה שהיא באה להחליט ב

 30ה, ואי" לה" תוק( מחייב, ולפיכ. כפולה: ראשית, ההנחיות אינ" דבר חקיקההנחיות היא 

 31, ההנחיות אינ" ושנית , ש�). 80/54 /ג"ב ראו (ה מפורשת בחוק " צריכות הסמכאי" ה

 32בדיקת כל מקרה ומקרה לגופו, כפי שהחוק מחייב, ואי" פסול בכ. פוטרות את הרשות מ

.(� 33 שהבדיקה נעשית לאור ההנחיות (ש
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 21מתו�  19

 1במספר רב של פסקי די" חזר ביהמ"ש העליו" ואישר, במפורש או במשתמע, את חוקיות" 

 2שא( כי הרשות מוסמכת על פי החוק  . הוסי( ביהמ"ש וקבע.... של הנחיות מנהליות

� 3שנה), אי" היא מנועה מלהסדיר ללי�" (שהינ� למעשה חקיקת מב"כ להסדיר עני" מסוי

 4  .באמצעות הנחיות מנהליות"אותו עני" 

� 5  הנחיות היועהמ"ש הנ"ל: ) של 8(פרק  ובפרק הסיכו

 6דעת בה תפעיל את שיקול ה .ראית לקבוע לעצמה הנחיות בדבר הד"רשות מנהלית רש

 .� 7המוקנה לה, ולהסתמ. על ההנחיות שעה שהיא באה להפעיל את סמכותה במקרה מסוי

 8, ה" מבחינת האזרח וה" מבחינת הרשות, וה" מחזקות יתרונות חשובי�להנחיות המנהליות 

 � 9את שלטו" החוק, ומשו� כ. יש לעודד את הרשויות המנהליות לקבוע לעצמ", במקרי

 10  התפקידי� המוטלי� עליה"". ב למילויהמתאימי�, הנחיות בכת

 11  ציטוט מהנחיות היועהמ"ש). –(עד כא� 

 12 

 �13, להידחות, שהרי , דינה, כמובבזכויות חוקתיות שלה פוגעותרת כי ההנחיות הללו טענת העות .65

 14רת, שעה שהיא מחזיקה במקו�, מזה מספר לאלו "זכויות חוקתיות" טוענת העותלא ברור 

 15המורי� על סגירת  ,לצוי� שיפוטיי� תקפי� וחלוטי�שני�, ללא כל זכות שבדי�, ובניגוד 

 16העסק, על איסור ניהול עסק כלשהו במקרקעי�, ועל איסור שימוש במקרקעי� כאול� שמחות 

.� 17 וג� אירועי

 18 

 19, טענותיהת הזכות להשמיע תרג� הטענה בדבר זכות שימוע דינה להידחות, שהרי ניתנה לעו .66

 20הצטיידה במומחי� ובחוות דעת) בכל  שא*והיא השמיעה ג� השמיעה טענותיה (תו� 

� 21י� האחרי� (לרבות בביהמ"ש, רמי המקצוע והגורמגו כל ובפניהאפשריי�,  הפורומי

 22 ל מפורט בחלק העובדתי לעיל.ובמסגרת ההליכי� הפליליי� שנקטו נגדה), הכ

  23 

  24 

 25 אי התערבות בשיקול דעת הרשות

 26להכריע בשאלת  מקצועיהולסיו�, הערה חשובה נוספת: אי� לבית המשפט הכלי� והידע  .67

 27והוא ג� אינו אמור  פרדה הנדרש בי� אולמה של העותרת לבי� מפעל פלנטקס,המרחק ה

 28, אשר 1המשיבה  בידי י�עת וההחלטה בעני� זה נתונלהכריע בשאלה זו, שהרי שיקול הד

 � 29אחרי�, שלה� דעה אחרת (ראה מומחי� נסמכת על אנשי מקצוע ומומחי�, ג� א� קיימי

 30 ).693) 2לד ( פ"דנו" תעשיות שימורי� נ' מ"י, משרד הבריאות  13/80בג"1 

  31 

 32 

  33 
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 21מתו�  20

 1  בית המשפט העליו�: א פע� בפסיקתכפי שנקבע ל

 2"כל עוד החלטת הרשות אינה חורגת ממתח� הסבירות, כלומר כל עוד מדובר בהחלטה 

 3.. כ. .... המשפט בהחלטה�שרשות מנהלית סבירה הייתה יכולה לקבל, לא יתערב בית

 4וכ. במיוחד כאשר הרשות המנהלית משתיתה את החלטתה על בסיס חוות דעת  בדר. כלל,

 5 , בבג"/זה את פסק דינו של השופט מ' חשי" מקצועיות של גורמי� מקצועיי� (ראו לעני"

 6) והאסמכתאות ש�). מקו� שהפעילה 16גדבא" נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות ( 5785/03

 7המשפט מומחה, וודאי שלא ימנה מומחה  הרשות מומחי� מטעמה, לא ישי� עצמו בית

 � 8תחתיו כדי להכריע לגופה של מחלוקת מקצועית. אכ", לעול� לכל בעיה יהיו פותרי

 9ופתרוני� אחדי�. יתכ" א( שבית המשפט ייטה אחר החלטה המבכרת פתרו" זה ולא פתרו" 

 10יקול אחר. א. בכ. אי" כדי להביא את בית המשפט להחלי( את שיקול דעתה של הרשות בש

 11  ).766, בעמ' 754) 4פ"ד נח (מדינת ישראל נ' עי" צור  3186/03(בר"מ דעתו" 

  12 

 13  ):767, בעמ' ש�בהמש� ( וכ�

 14מקצועית של  –"א� לא נפל פסול מסוג הפגמי� שיש בה� כדי לפסול החלטה מנהלית 

 15  הרשות, לא ישי� עצמו בית המשפט מומחה תחת מומחי הרשות".

  16 

 17  :)11(בפסקה דלק חב' הדלק הישראלית נ' שר האוצר  6271/11כ� ג� בבג"1 

 18עליה� ועל "נקודת המוצא הכללית היא במושכלות היסוד של הביקורת השיפוטית, ש

 19למותר להרחיב את הדיבור. בית משפט זה אינו משמש ערכאה  �הטעמי� העומדי� בבסיס

 20ט אינו המחליטה במקומה של הרשות בענייני� מקצועיי� שבתחו� סמכותה; בית המשפ

 21בוח" את תבונתה או יעילותה של ההחלטה; הוא לא ימיר את שיקול דעתה של הרשות 

 22בשיקול דעתו שלו, וא( א� היה מחליט אחרת לו היה בנעלי  הרשות, הוא לא ישנה 

 23מהחלטתה כל עוד לא נפל בה פג� במישור החוקיות המקי� עילה להתערבות במעשה 

 24  ......... המנהלי

 25הכרוכה בשיקולי� מקצועיי� מובהקי�  –בשאלה מקצועית רגולטורית  כאשר מדובר

 26ששקילת� מצריכה מומחיות מיוחדת וה� מצויי� בגרעי" שיקול הדעת הרגולטורי המוקנה 

 27מתח� שיקול הדעת המוקנה לרשות הוא רחב ביותר. ככל שמתח�  –לרשות המוסמכת 

 28ה המנהלי מצומצמת יותר. הסבירות רחב יותר, נכונותו של בית המשפט להתערב במעש

 29  אכ", "כרוחב הסמכות כ" רוחבו של מתח� הסבירות".

  30 

 31קה נוספת בעני� הנטיה שלא להתערב בהכרעת הרשות, המעוגנת בחוות דעת מקצועית, ילפס

 32עמותת שוחרי גילת נ'  1554/95א* א� קיימת חוות דעת נוגדת מטע� מא� דהוא, ראה בג"1 

 33עיריית  6474/10וכ� בג"1  אות הנזכרות ש�. אסמכתהו , 22 – 21בעמ' , 2) 3 פ"ד נ(שר החינו. 

 ,� 34  .13בפסקה ראשל"צ נ' שר הפני
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 21מתו�  21

� 1 סיכו

 2 לסיכו�, העתירה נדחית.  .68

 3 

 4המשיבות של עו"ד  בשכ"ט    ש"ח;35,000בס�  1כ"ט עו"ד של המשיבה העותרת תישא בש

 5ל בצירו* מע"מ, ווהכ  ;ש"ח35,000בס�  4כ"ט עו"ד של המשיבה ובש   ;ש"ח35,000בס�  3, 2

 6  חוק מהיו� ועד התשלו� בפועל.כ צמדה וריביתהובתוספת הפרשי 

  7 

  8 

.� 9 המזכירות תשלח פסק די� זה לצדדי

  10 

  11 

  12 

  ,� 13  בהעדר הצדדי�. ,2018ינואר  11תשע"ח,  כ"ד טבתנית� היו

                  14 

 15 

 

  צבי דות", שופט 

  16 

  17 




