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בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי מיכל האמוניה הממוקם בנמל חיפה יפונה
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 6במרץ2017 ,

השופטת תמר שרון נתנאל מבית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,דחתה את
ערעורהּ של חיפה כימיקלים וקבעה כי מיכל האמוניה הממוקם בנמל חיפה יפונה לחלוטין בתוך חודש ימים.
במסגרת הערעור שהגישה חיפה כימיקלים על החלטת ב ית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה,
קבלה היא על החלטתו של בית משפט קמא  ,ליתן צו המ ורה על הפסקת עיסוקו של מסוף האמוניה
הארצי בנמל חיפה .זאת ,בהתאם לסעיף  17לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח  , 1968 -ובגין ההליך הפלילי
המתנהל נגד חיפה כימיקלים בגין ניהול מסוף האמונ י ה ללא רישיון עסק.
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בפסק  -דינו ,עמד בית המשפט על כך שמיכל האמוניה בחיפה קולט לתוכו כ  10,000 -טון אמוניה מדי
חודש  ,המוזרמים לתוכו מאנייה המייבאת את האמוניה לארץ  .ח רף המאמצים והמשאבים שהוקצו
לעניין זה במהלך השנים ,כל הניסיונות ו ה פתרונות שהועלו עד כה ביחס ל העתק ת מיכל האמוניה
למיקום אחר  -העלו חרס.
בית המשפט קבע כי מיכל האמוניה  ,כמו גם האנייה המייבאת את האמוניה ,מסכנים באופן ממשי
את כל מי שנמצא בתחום העיר חיפה בכל זמן נתון ,וכי ההסתברות לקרות תרחיש ש ל שחרור
משמעותי של אמוניה מהמיכל אי נה זניחה ואף משמעותית יותר ביחס ל הסתברות לקרות תרחיש
שכזה בכל הנוגע לאניית האמוניה.
מעבר ל כך  ,קבע בית המשפט כי הנזק העלול להיגרם מהתממשות הס יכון הוא בלתי נסבל בכל קנה
מידה וכי מדובר באבדן חיי אדם רבים ובפגי עה קשה בבריאותם של רבים אף יותר – נזק אשר
תואר על  -ידי בית המשפט כאסון בקנה מידה לאומי.
בקשר עם ההשלכות הנוגעות לריקון מיכל האמוניה  ,על המשק ,עמד בית המשפט על כך שהיקף
הצריכה של התעשייה המקומית של אמוניה  ,בניגוד לטענות שהועלו ,הינו מצומצם ביותר ,כאשר
הלכה למעשה ,דוקא חיפה כימיקלים עושה שימוש בעצמה ב כ  95%-97% -מכמות האמוניה
המיובאת  ,לשם ייצור דשנים ומכירתם לחו"ל .בנוסף ,עמד בית המשפט על כך כי קיימות חלופות
לייבוא ה אמוניה ו אחסונה במיכל האמונ י ה בחיפה .
מכל מקום ,וחרף ההשלכות הצפויות להחלטה על המשק המקומי והאינטרסים הכלכליים של חיפה
כימיקלים  ,קבע בית המשפט כי אל מול שיקול זה ניצב על כף המאזניים השיקול בדבר חייהם
ובריאותם של ,לפחות ,מאות ואלפי אזרחים ( וזאת אף בהתאם להערכות ה"שמרניות" שהציגה
חיפה כימיקלים)  ,תושבי חיפה ואלה הבאים בשעריה  .ב נסיבות אלו ,קבע בית המשפט כי קיים רק
פיתרון אחד אפשרי – והוא דחיי ת הערעור.
עם זאת ,במטרה לאפשר את ריקונו של מיכל האמוניה באופן בטיחותי ו ל יתן ל משק את השהות
האפשרי ת המירבית  ,תחת הנסיבות ,לשם התארג נ ות להפסקת א ספקת האמוניה ממיכל האמוניה
בחיפה  ,קבע בית המשפט כי הצו לריקון המיכל מאמוניה י עוכב עד ליום  1.4.2017וכי במועד זה על
המיכל להיות ריק לחלוטין מאמוניה  .כמו כן ,אסר בית המשפט על מילוי המיכל באמוניה ,בכל דרך
שהיא ועל הבאת אניו ת אמוניה נוספות – ללא מגבלת זמן .
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