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פ ס ק -ד י ן
בעתירה מתוקנת שהוגשה על ידי עירית עכו  ,ואשר אליה הצטר פה חברת חוף
התמרים עכו בע " מ  ,התבקש בית המשפט להו רות למשיבים לבטל את השינוי שהוסף
בתאריך  24.7.08לתוספת הראשונה ל צו הסדרת מקומות רחצה ) מקומות רחצה אסורים
ומוכרזים בים התיכון  ,בים כינרת  ,בנהר הירדן  ,בים המלח ובים סוף ( ) הוראת שעה ( ,
התשס " ח . 2008 -בתשובה שהוגשה ערב הדיון הודיעו המשיבים כי משרד הבריאות
קיבל בי מים האחרונים עדכון לפיו חל ש י פור משמעותי בשבועיים האחרונים ברמת
ה זיהום בנחל נעמן וכי לא היו גלישות של שפכים או קולחי ם ממתקן טיהור שפכים
כרמיאל בכל התקופה הזו  .עוד ציינו כי משרד הבריאות הגיע להסכמה עם איגוד ערים
לענייני ביוב – כרמיאל שתאפשר לו להסיר  ,לעת הזו  ,את התנגדותו לפתיחת ם לרחצה
של שני הח ו פים הרלוונטיים בעכו  .הסכמת משרד הבריאות הותנתה בכך שלא תחול
התדרדרות במצב הזיהום בנחל נעמן וכי לא ישובו ויהיו גלישות חוזרות של שפכים או
קולחים לנחל  .ככל שתהיה גלישת שפכים או קולחים  ,א י גוד ערים לענייני ביוב -
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כר מיאל יודיע על -כך למשרד הבריאות  ,שיפנה למפקח הרחצה ב מחוז צפון וזה יחליט
אם להורות על סגירה נקודתית של החופים .
נמסר לנו כי שר הבריאות הודיע לשר הפנים על הסכמתו ל הסדר האמור ועל
ב י טול ההחלטה על סגירת החופים  .עוד נמסר לנו היום בדיון כי שר הפנים צפוי
במהלך היו ם לחתום על בטול הצו ויעשה מאמץ לפר ס ם אותו במהירות האפשר י ת
ברשומות .
בנסיבות אלה אנו סבורים כי העתירה התיתרה והיא נמחקת .
ניתן היום  ,ה ' באב תשס " ח ) .( 6.8.08
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