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ג.נ,

נחל    זיהום מתמשך שלבגין  ולפי חוק שמירת הנקיון    חוק המים לפי    התראה   הנדון:
מערכת הניקוז הטבעית  אל  ממוצא הניקוז העירוני  בשפכים המוזרמים    סעדיה

ומתשטיפים הנובעים מאתר הפסולת הישן וזורמים אל ערוץ    ,נחלה וממנה אל  
 . פסולת על גדות הנחל כן מפגעיו הנחל

 .12.08.2021מתאריך קודמת בעניין זיהום נחל סעדיה התראה  :סימוכין
 באתר הפסולת הישן ובנחל סעדיה.  30.09.2021דו"ח סיור מתאריך       

 בעניין התשטיפים מאתר הפסולת הישן. 16.11.2021סיכום שיחת ועידה בזום מיום  
 13.12.2021 –דו"ח סיור שטחים פתוחים במרחב נחל סעדיה  
 –דו"ח סיור בעקבות תלונה על השלכת פסולת ברשות הרבים, דרומית לבית חרושת "הזרע"  

1.12.2021   

כם,  הריני מוסר ל)להלן: חוק המים(    ,1959  -כא לחוק המים, התשי"ט  20בתוקף סמכותי לפי סעיף   .1

המנקזת  העירונית  ניקוז  המערכת  מגיעים ממוצא  ה  שפכיםב  סעדיהנחל  של  מתמשך  על זיהום    התראה

ה שהנו  סעדיוממנה זורמים אל נחל  ת ניקוז  נשפכים בתעל   ,והמצויה בבעלותכם את אזור הצ'ק פוסט

וכן על זיהום מתמשך של נחל סעדיה    .מקור מים עפ"י חוקהמהווה  אחד מיובליו של נחל הקישון ו 

, נאספים בתעלת ניקוז הזורמת  הידוע בשם "הר הזבל"  בתשטיפים המתנקזים מאתר הפסולת הישן

 צמוד מצפון לתוואי פסי הרכבת ונשפכת בנחל סעדיה במורד גשר הרכבת שמעל הנחל. 

סמכותי   .2 לכם,  בתוקף  מוסר  הרבים    התראההריני  רשות  לכלוך  הניקוז  -על  סעדיה,  ו  מערכת  נחל 

ובתשטיפים הנובעים מהר הזבל  , כאמור בשפכים שמקורם במערכת הניקוז העירונית שבאחריותכם

)להלן: חוק שמירת    1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד   2בניגוד לסעיף  וכן גדות הנחל בפסולת,  

 .ן(הניקיו 
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 : שמנקז אזור הצ'ק פוסט הניקוזקו שפכים מ

מלאה במים עכורים    כשהיאתעלת הניקוז    נצפתה  4-5/2021פיקוח ודיגומים שנערכו בחודשים  בסיורי   .3

ממספר שוחות שעל קו הניקוז ברח'  מתוצאות דיגומים שנערכו    .בצבע כהה וריח צחנה הורגש במקום

מוצא   במורד  הניקוז  ומתעלת  נחל  מקלף  אל  פוסט  הצ'ק  צומת  מכיוון  המתחברת  הניקוז  מערכת 

חדירת מי ביוב לקו הניקוז  דבר המצביע על  נמצאו ריכוזים גבוהים של חיידקי קולי צואתי    סעדיה,

   .ולתעלת הניקוז

בעזרת חומר נותב )צבע פלורסין( לבדיקת אפשרות של    29.07.2021בתאריך  שערכה העירייה    ות בדיק .4

לא הראו    ,העוברים בסמוך  לקווי ביוב שבבעלות תאגיד המים "מי כרמל"  הניקוזחיבור בין מערכת  

לא הוכח שיש חיבור בין  . מכאן, כי  כי חומר הצבע שהוזרק אל קווי הביוב הגיע אל מערכת הניקוז

קווי הביוב הנ"ל למערכת הניקוז ומקור הביוב לא ידוע )יכול להיות ממערכות ביוב פרטיות במגרשים  

 העסקים באזור(. של 

התראה ראשונה על זיהום נחל סעדיה     ,12.08.2021בתאריך  לאור כלל האמור לעיל, נשלחה אליכם,   .5

)ניקוז נגר חורפי( המנקזת את אזור התעשייה   בשפכים הנפלטים ממוצא מערכת הניקוז העירונית 

עדיה בהמשך. בנחל סונשפכת  מצפון מערב לצומת הצ'ק פוסט  צ'ק פוסט לעבר תעלת ניקוז טבעית  

להגיש  לנקוט בכל האמצעים להפסקת הזרמת השפכים כאמור,    , נדרשה העירייהההתראה  במסגרת

ביוב חיבורישל חיבורים אסורים, ולניתוק  איתור תכנית לצילום פנימי של קו הניקוז לצורך בדיקה ו

 . 15.10.2021 יוםהפסיק את הזיהום עד ל לשל מקורות שפכים אל מערכת הניקוז ו 

הראשי ברחוב צילום פנימי של קו הניקוז  העירייה  ביצעה    25.08.2021-09.09.2021התאריכים  בין   .6

ושל קווי משנה המתחברים  ,  )המהווה אחד מהקווים הראשיים שמנקזים את אזור הצ'ק פוסט(  מקלף

אל מערכת הניקוז משני  שפכים העלו חשד לאפשרות של כניסת סריקת הקווים דו"ח הצילום ו .אליו

( ומוסך פחחות וצבע  להלן: בית הדפוס  -  )דפוס הנמל בע"מ  15דפוס ברחוב מקלף  ת  יב בתי עסק:  

 . (להלן: המוסך - שבתאי שמר ק.ס. בע"מ)מוסך  4ברחוב מרקוני 

ידי  -שנערך על סיור  במהלך    .הנ"ל  בשני בתי העסק ובדיקות    נערכו סיוריםעקבות הממצאים הנ"ל  ב .7

נמצא כי קיימת הזרמת ביוב    העירייה,  נציגייחד עם    04.11.2021בתאריך  בית הדפוס  נציגי המשרד ב

לפעול  בית העסק  נדרש    בדו"ח הסיור  .וחומרים תעשייתיים מבית העסק אל מערכת הניקוז העירונית

   לניתוק כל חיבור קיים לתעלת הניקוז הציבורית באופן מיידי.

ייה לבית העסק דרישה לסילוק המפגע מכוח הוראות חוק העזר לחיפה  שלחה העיר  15.11.2021ביום   .8

גורמי  ניתקו,  29.11.2021, בתאריך  לפיכך  . האשר לא בוצע  1981-, התשמ"ב(ת הסדר והניקיון)שמיר

  העירונית. הניקוז  מערכתמבית הדפוס  את עירייהב הפיקוח

לא נתגלו חיבורים אל מערכת הניקוז. נמצא    30.11.2021בסיור במוסך שערכו נציגי העירייה בתאריך   .9

בהמשך התקבל עדכון מהעירייה על כוונתה  שתאי השירותים במוסך מחוברים אל מערכת הביוב.  

 לבצע צילום נוסף של קו הניקוז לזיהוי מקור הזיהום. 
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אל  אשר בבעלות העירייה  הניקוז  קו  מוצא  מ אמור לעיל, זרימת השפכים  הפעולות שננקטו כלמרות   .10

תעלת הניקוז הקולטת את הניקוז של אזור  בסיור שנערך ב   לא פסקה.התעלה וממנה לנחל סעדיה  

 נמצא כי התעלה מלאה במים עכורים בצבע כהה.    ,07.12.2021בתאריך  התעשייה בצ'ק פוסט

ריח   הורגש  פעם  מדי  הנחל.  לכיוון  לסכר  מעבר  זרימה  והייתה  הסכר  ראש  עד  הגיע  המים  מפלס 

 בעוצמה חלשה במקום. 

עדיין  מהוות אינדיקציה לכך    16.12.2021-"צלול " ב  עמותתתוצאות דיגומים שבוצעו מטעם   .11 שיש 

יים בתעלת הניקוז המחברת את מוצא הניקוז של הצ'ק פוסט  זיהום משמעותי בקוליפורמים צואת

 בנחל עצמו.  צואתיים משמעותי בקוליפורמים  זיהוםחל סעדיה, וכן לנ

נחל סעדיה ניזון ממעיין "עין סעדיה" הסמוך, מהווה פינת חמד ומערכת אקולוגית ייחודית שמאמץ   .12

וממנה   הניקוז  במערכת  זרימת השפכים  לשימורו. המשך  זיהומורב מושקע  תגרום להמשך  , לנחל 

 . ותמנע את פיתוחו העתידיתסכן את ציבור המבקרים הבאים במגע עם מי הנחל 

מהאמור עולה, כי ממערכת הניקוז העירונית המנקזת את אזור הצ'ק פוסט והזורמת אל תעלת הניקוז   .13

הניקוז ונחל סעדיה,  תעלת  ולכלוך  הטבעית וממנה אל נחל סעדיה זורמים שפכים הגורמים לזיהום  

 פי חוק המים. -המצויים ברשות הרבים והמהווים מקור מים על

לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מוטלת חובה על העירייה למנוע הזדהמותם של    242בהתאם לסעיף   .14

.  פכיןוע שצינורות המיועדים לסילוק מי גשמים ישמשו לסילוק שכן למנוו זרמים, תעלות ומירוצי מים  

הפסיק  ידי העירייה ומצויה בבעלותה ובאחריותה ל- וז העירונית מוחזקת ומופעלת עלמערכת הניק

זו מקורה גם מכוח סמכות העירייה לפי חוק העזר לחיפה    את הזיהום ולמנוע זיהום ממנה. חובה

, מכוחו מוסמכת העירייה, בין היתר, לדרוש ניתוק של מי שפכים לתעלות  2019- )תיעול(, התשע"ט

לחיפה  ובאפשר  הניקוז העזר  חוק  מכח  גם  צעדים  לנקוט  העיריה  והניקיון)שמיר ות  הסדר  ,  (ת 

 , כפי שעשתה בענינו של בית הדפוס.  1981-התשמ"ב

נקוט את כל האמצעים הנדרשים זאת ושימוש בכל הסמכויות  ל  נדרשת העירייה  אור כל האמור לעילל .15

מערכת  סריקת    העירונית, לרבות המשךהעומדות לרשותה, להפסקת הזיהום הנגרם ממערכת הניקוז  

 . של הזיהום  ממערכת הניקוז עד להפסקה מוחלטתנקי  לווידוי ניתוק כל חיבור שאינו נגר עילי  הניקוז  

בא .16 לפגוע  לעילמבלי  במ   מור  העיריה  חובת  הנחל  תניעבדבר  על שהינו    זיהום  ה-אסור  ועד    חוקפי 

בהקשר זה  .  להגנה על הנחלנוספות  להתקין תשתיות    העירייה  לע  ,להשלמת הטיפול בכל המזהמים

 ניתן לשקול, בין היתר, את החלופות הבאות: 

מאושר ומותריעד  וסילוקם אל    (ללא גשםבימים  )  המוזרמים במערכת הניקוז איסוף השפכים   .א

צינורות ניקוז הנמצאים סמוך לחופים על מנת למנוע  במוצאי  מיושם לעיתים  זה  פתרון  )  עפ"י דין

   .(בעונת הרחצה  הגעת השפכים אל קו החוף

לבלי  מ ולחלופין,   .ב חובתכם  בדבר  באמור  אורכו לפגוע  לכל  סעדיה  נחל  זיהום  ומחובת    מניעת 

שבמורד הנחל  חלק  מזיהום  להימנע  הזיהום  ,  העירייה  נזקי  את  למזער  מנת  לשקול  על  ניתן 

זיהומו בקטע האיכותי שעמו  בכך למנוע  לאחר גשר הרכבת ו העתקת מוצא הניקוז אל מורד הנחל  

  . הציבור בא במגע )הקטע ממעין סעדיה עד לגשר הרכבת(
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 :תשטיפים מאתר הפסולת הישן )הר הזבל(

אשר נוצר על ידי עירית חיפה ואשר  ,  בשם "הר הזבל"תשטיפים הנובעים מאתר הפסולת הישן הידוע   .17

 לזיהום מורד נחל סעדיה.  נוסף  הם מקור משמעותי   ,נמצא בשימושה

ש .18 מתשטיפים  מתנקזים  גבוהיםכאמור  בעומסים  מזהמים  של  רחב  מגוון  מכילים  הזבל"    . "הר 

מזהמים, מסוג  של התשטיפים מצביעות על ריכוזים גבוהים של    2021תוצאות דיגום שבוצע באפריל  

ועוד.  וזרחן  חנקן  תרכובות  אורגניים,  ניקוז  תה  חומרים  בתעלת  נאספים  הזבל  שטיפים  הר  בשולי 

 נחל סעדיה במורד גשר הרכבת. אל  זורמים לאורך תוואי פסי הרכבת ונשפכים 

באזור המפגש של תעלת ניקוז התשטיפים מהר הזבל עם  נערכה פגישה וסיור    30.09.2021בתאריך   .19

ערים לאיכות הסביבה  גורמים מנחל סעדיה בהשתתפות   המשרד להגנת הסביבה, העירייה, איגוד 

אזור חיפה ורשות נחל הקישון. בסוף הסיור סוכם כי העירייה תגיש למשרד להגנת הסביבה בתוך  

 ים לנחל. חודש תכנית להסרת המפגע הנגרם עקב זרימת תשטיפ 

בין גורמים מהמשרד לגורמי  שיחת וועידה שנערכה בזום  במסגרת    .העירייה לא הגישה תכנית כאמור  .20

מול חברת נמלי ישראל    בנושא  , עדכנו נציגי העירייה כי קיימו דיונים16.11.2021העירייה בתאריך  

ופתרונות    יפיםבע"מ )הבעלים של המקרקעין עליהם ממוקם הר הזבל(, בקשר לסוגיית הזיהום מתשט 

 אפשריים, אולם לא ניתן היה להתקדם לבחינת הטיפול ללא הערכת עלות של הפתרונות. 

לטיפול   .21 תכנית  ימים  מחודש  יאוחר  לא  ותוך  דיחוי  ללא  לקבל  ודרשו  המשרד  נציגי  חזרו  בישיבה 

 בתשטיפים מהר הזבל ומניעת זיהום הנחל. 

ועל אף ההזדמנויות שניתנו לעיריה, זו   הזוםועידת  נכון למועד זה, ולמרות חלוף חודש וחצי מאז   .22

לעניין הפסקת המפגע בנחל סעדיה מתשטיפים    אטרם העבירה תכנית כאמור או כל התייחסות שהי 

 שמקורם בהר הזבל. 

 פסולת על גדות הנחל  

פסולת שהושלכו ברשות הרבים במקום.   , נמצאו ערימותבסיורים שוטפים אשר נערכים על גדות הנחל .23

 מהחודש האחרון( הסיור דו"חות  ל )ראו סימוכין כדוגמאות 

פסולת המצויים בתחום השיפוט של הרשות המקומית מסור לאחריותה.    האחריות לטיפול במפגעי .24

מעוגנת זו  הוכרה    חובה  ואף  הניקיון  שמירת  חוק  לרבות  הסביבה,  איכות  בתחום  שונים  בחוקים 

 בפסיקה. 

בעקבות פניותינו נעשה ניקוי של המפגעים אשר אותרו על גדות  לאור זאת, נעשתה פנייה לעיריה, ו .25

 הנחל על ידי העיריה.  

יחד עם זאת, נראה כי יש צורך בהכנת תכנית להגברת הפיקוח והאכיפה לאבטחת שמירת נקיון גדות   .26

, חסימת הגישה ושימוש  , לרבות תגבור הפיקוח במקוםהנחל והפסקת השלכת הפסולת ברשות הרבים

 .  במצלמות אכיפה
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 סיכום 

"הר הזבל" .27 נחל סעדיה מתשטיפי  זיהום  , אשר  ומתעלת הניקוז  המשרד רואה בחומרה את המשך 

 באחריות העיריה.  

נחל סעדיה, המהווה כאמור  זאת,   .28 על  פינת חמד  בשים לב לחשיבות אותה רואה המשרד לשמירה 

 ומערכת אקולוגית ייחודית שמאמץ רב מושקע לשימורו. 

הגיש  הפסיק לאלתר את זיהום הנחל ובכלל זאת, על החברה ללהעירייה  לאור כל האמור לעיל, על   .29

  את התכניות הבאות: 01.202216.עד לא יאוחר מתאריך  ו בהקדם האפשרי ח"מאישור הל

 וטיפול בהם.   , לרבות איתור חיבורים לא חוקייםמערכת הניקוזהפסקת הזיהום מ תוכנית ל .א

עד להשלמת הטיפול בכל המזהמים, בדרך של התקנת תשתיות נוספות  תכנית לפתרון משלים   .ב

 .  להגנה על הנחל

מתום    החלהתוכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ליישום, באופן שיבטיח את יישום הפתרונות  

ועד לסילוק סופי וקבוע של    ,2022עונת הגשמים שבפתח ולכל המאוחר מתחילת חודש אפריל  

 כל מקורות הזרמת השפכים אל מערכת הניקוז. 

ית תכלול אבני דרך ולוחות זמניםהתוכנ זיהום הנחל מתשטיפי הר הזבל,  תכנית לטיפול והפסקת   .ג

 המפגע. הפסקת  ל קצרים ככל הניתן

תכנית להגברת הפיקוח והאכיפה על מנת למנוע המשך השלכת פסולת ברשות הרבים על גדות   .ד

 הנחל.  

לפגוע   .30 בכדי  לעיל  באמור  אין  כי  המשרד,  יובהר  של  האכיפה  כנגד  באפשרות  צווים  הוצאת  לרבות 

 . העיריה

לחוק המים(  1של זיהום מים )הפרת הוראות סימן אהעונש המרבי הקבוע לעבירה    זה יובהר כי  בענין .31

שבעה    סרמא  –שקלים חדשים, ואם הייתה העבירה נמשכת    392,000שנה או קנס של    סרהוא מא 

יום שבו נמשכה העבירה לאחר קבלת התראה    25,900ימים או קנס נוסף של   שקלים חדשים לכל 

רה הייתה באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק  בכתב, ואם העבי

מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור, ואם נעברה העבירה על    –או פגיעה מהותית לסביבה, דינו  

 ארבע פעמים הקנס האמור.  –ידי תאגיד, דינו 

הוא  לחוק שמירת הניקיון,    2יגוד לסעיף  של לכלוך רשות הרבים בנהעונש המרבי הקבוע לעבירה  

בכל  כאשר    ₪.  452,000ואם נעברה העבירה ע"י תאגיד קנס של    ₪    226,000מאסר שנה או קנס של  

מכילה חומר מסוכן העונש הקבוע  לפי החוק הוא מאסר  נעשה בפסולת שש לכלוך רשות הרבים  הנוגע ל

 ₪.  904,000קנס של ע"י תאגיד ואם נעברה העבירה    ₪ 452,000שלוש שנים או קנס של 

בכבוד רב, 

 יוליה גינזבורג 
מנהל מחוז חיפה ס. 
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 : )בדוא"ל( העתקים 
גב' גלית כהן, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 

 הסביבהעו"ד דלית דרור, היועצת המשפטית למשרד להגנת 

 יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לאכיפה, המשרד להגנת הסביבה מר 

   המשרד להגנת הסביבה -  סמנכ"ל בכיר משאבי טבע, מר אלון זסק

 כאן.  –מר שלמה כץ, מנהל המחוז  

 המשרד להגנת הסביבה  –ד"ר אמיר ארז, רא"ג מים ונחלים 

 לשכה משפטית  – אפי זומר נהירנעה גשן/עו"ד עו"ד  עו"ד הדס פיקסלר/

כאן  –עו"ד סלאם חלומיאורן ישראל/מר אורן הרמן/ מר / מר ערן יגיל /גב' אביטל לבון
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