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 גזר דין
 
 

 אשמים הורשעו לאחר ניהול הוכחות בכל העבירות המיוחסות להם בכתב האישום.הנ .1

 14 -ו 4סעיפים הורשעו בניהול תחנת מעבר ללא רישיון, עבירה לפי  2-ו 1הנאשמים  .2

לצו  1סעיף )להלן: "חוק רישוי עסקים"( ביחד עם  1968-, התשכ"חחוק רישוי עסקיםל

 2בתוספת לצו ולנאשם  א'5.1ופריט  1995-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה

 לחוק רישוי עסקים.  (2)15סעיף יחד עם 

חוק רישוי ל 14סעיף הפעלת תחנת מעבר ללא תשתיות נדרשות על פי דין, עבירה לפי 

)תחנת מעבר  תקנות רישוי עסקיםל (8)2-ו (7)2, (3)2, (2)2סעיף יחד עם  עסקים

 (2)15סעיף יחד עם  2)להלן: "תקנות רישוי עסקים"( ולנאשם  1998-לפסולת(, התשנ"ח

 לחוק רישוי עסקים.

חוק שמירת ל א(4)ב()13 -ו 7סעיפים פינוי פסולת לאתר שאינו מורשה, עבירה לפי 

 )להלן: "חוק שמירת הניקיון"(. 1984 -התשמ"ד, הניקיון

-ו 73, (1)א()63סעיף גרימת זיהום אויר בלתי סביר הגורם ריח בלתי סביר, עבירה לפי 

תקנות ל 2סעיף )להלן: "חוק אויר נקי"( יחד עם  2008 -, התשס"חחוק אויר נקיל (7)96

, פגעים )מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(למניעת מ

חוק ל 25סעיף יחד עם  1ולנאשמת   )להלן: "תקנות למניעת מפגעים"(, 1990 -התש"ן

 .1977 -, התשל"זהעונשין

לתקנות  12 -ו 5סע' אי נקיטה באמצעים יעילים ומתאימים לכיבוי בעירה, עבירה לפי 

 . חוק אויר נקיל (7)96 -ו (2)ב()63, 14, 13סע' למניעת מפגעים יחד עם 

יוחסו בנוסף עבירה של הפרת אחריות נושאי משרה )פינוי פסולת לאתר שאינו  2נאשם ל .3

וכן הפרת אחריות נושאי משרה )גרימת זיהום אויר  חוק שמירת הניקיוןמורשה( לפי 

 . חוק אויר נקיוריח בלתי סביר( ל

הינה גרימת זיהום אויר בלתי סביר הגורם לריח בלתי סביר,  3העבירה שיוחסה לנאשם  .4

 . חוק אויר נקיל (7)96-ו (1)א()63סע' עבירה לפי 

 2-ו 1 הנאשמים הפעילו שנתיים במשך כי עולה, 21/9/15 ביום שניתנה, הדין מהכרעת .5

 בחוק הנדרשות תשתיות ללא וזאת שבבעלותם במקרקעין מעבר ותחנת פסולת אתר

 .עסק רישיון וללא

 נצפתה בהם, מורותהא השנתיים במהלך הפרטניים המקרים את מפרטת הדין הכרעת .6

 כי עולה כן כמו. וקרשים חול, בלוקים וגושי בטון שברי, באתר בניין פסולת השלכת

 . הקרקע על בניין פסולת של ערימות יש האמור באתר

 פסולת בעירת המעבר בתחנת התרחשה 12/2/13 -ב כי הדין מהכרעת עולה עוד .7

 האש את ליבה אף 3 םהנאש כי נקבע. האוויר את שזיהם עשן נפלט ממנה שכתוצאה

 . שבערה למדורה עצים בהשלכת
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 :הצדדים טענות

 בציבור פגעו ובכך הסביבה באיכות במעשיהם פגעו הנאשמים כי טען המאשימה כ"ב .8

 נוהלה בה הארוכה התקופה לאור משמעותית הינה הפגיעה. הבאים בדורות וכן בכלל

 מהסרטונים שעולה כפי הגדולות הפסולת כמויות, שנתיים של זמן בפרק המעבר תחנת

 וזיהום הקרקע זיהום למנוע שמטרתן, מתאימות תשתיות והעדר ש"בביהמ שהוצגו

 . מים

 1 הנאשמים של מוקדם תכנון פרי הינו הפסולת אתר הקמת כי המאשימה כ"ב טען עוד .9

 גרידא כלכלית בסיבה ומדובר לנזק גבוה פוטנציאל מקימות הפסולת כמויות, 2 -ו

 .כולו הציבור ח"ע שבאה

 2 נאשם של הפלילי למרשם המאשימה כ"ב הפנה הנאשמים של האישיות לנסיבות אשר .11

 שהוטלו דוחות לשורת הפנה כן.  2009 בשנת 2 הנאשם הורשע בהן דומות עבירות הכולל

 (.ציבור עובד תעודת הוגשה) בניין פסולת השלכות בגין עליו

 כי נקבע בה 2009 משנת 5841/07 פ"תב הנאשם הרשעת את הדגיש המאשימה כ"ב .11

 .מצווים ומתעלם החוק בשלטון מזלזל הנאשם

 הסביבה באיכות שפוגע מי עם בענישה להחמיר הפסיקה למגמת הפנה המאשימה כ"ב .12

 .דומות בעבירות עדכנית לפסיקה והפנה

 להשית שיש לקנסות ביחס ההולם העונש מתחם כי המאשימה כ"ב טען האמור לאור .13

 ₪ 100,000 בין 2 לנאשם, ₪ 400,000 -ל ₪ 200,000 בין 1 לנאשמת  הינו הנאשמים על

 .₪ 40,000 -ל ח"ש 10,000 בין המתחם נע 3 לנאשם ואשר ₪ 250,000 -ל

 על מאסר של עונש כולל שביצע לעבירות ביחס העונש מתחם כי נטען 2 לנאשם אשר

 .עלבפו מאסר ועד תנאי

 בעבר בהתחשב הגבוה ברף ענישה להטיל יש כי המאשימה כ"ב טען המתחמים בתוך .14

 .והיום אז מעשיהם על אחריות קיבלו לא שהנאשמים בכך, 2 הנאשם של הפלילי

 נוספות עבירות מלבצע להימנע התחייבות, סגירה צו ליתן המאשימה כ"ב ביקש בנוסף .15

 (.5841/07 פ"ת) הקודם הליךב 2 נאשם חתם עליה ההתחייבות את להפעיל וכן

 העונש למתחם להתייחס ומבלי כלשהי פסיקה הצגת ללא, קצרות טען הנאשמים כ"ב .16

 . ההולם

 ילדים 13 -ל אב 58 בן 2 הנאשם; הנאשמים של המשפחתי במצב התרכזו טיעוניו

 2 נאשם ידי על המנוהל העסק כי נטען כן כמו. 31 בן, 2 נאשם של בנו הינו 3 ונאשם

 .העסק בהפעלת מסייע 3 ונאשם משפחתו לכל פרנסה מהווה

 ויפגע החברה פעילות כל על הגולל את יסתום העונשים של העליון הרף אימוץ, לטענתו

 החברה פעילות כי נטען לא כאשר וזאת משפחות להרבה פרנסה מקור שמהווה בעסק

 . פסולה הינה עצמה
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 גדולה הייתה לא השריפה, אחד באירוע מדובר כי האוויר לזיהום ביחס נטען עוד .17

 .ראיות בהעדר וזאת שנגרם האוויר זיהום היקף לגבי אינדיקציה ואין במיוחד

 

 

 והכרעה דיון

 בערך פגיעה וכן הסביבה באיכות פגיעה הינו הנאשמים ממעשי שנפגע החברתי הערך .18

 .השוויון

 ארוך זמן פרק מעבר תחנת שמופעלת בכך ביטוי לידי באה הסביבה באיכות הפגיעה .19

 מניעת לצורך שהרי, סביבתיים מפגעים להיווצר עלולים ובכך מתאימות תשתיות ללא

 .זה מסוג בתחנה הנדרשות לתשתיות ביחס תקנות הותקנו כאלה מפגעים

 בתשלום מורשים לאתרים שלהם הפסולת את מפנים שאחרים העובדה, ועוד זאת

 את חוסכים ובכך פיקוח כל וללא הדין על הקפדה ללא תחנה מפעילים והנאשמים

 .האזרחים בין בשוויון פוגעת, הנדרש התשלום

 עבירות הינן הסביבה באיכות הפגיעה עבירות כי התפיסה התבססה האחרונות בשנים .21

 של החיים ביכולת גם אלא שלנו הטבע במשאבי רק לא פגיעה בהן יש שכן חמורות

 ככל, חיונית הינה בריאה לסביבה הזכות. איכותית בסביבה לחיות הבאים רותהדו

 הפגיעה. נושמים שאנו ומהאוויר שותים שאנו מהמים חשש ללא לחיות מבקשים שאנו

 והן מתאימות תשתיות בהקמת הן וחיסכון כלכלי פיתוי בשל נעשית הסביבה באיכות

 .מתאימות תתשתיו הוקמו בהם, בתשלום מורשים באתרים בשימוש

 עבירות ביצוע בשל לחברה להיגרם העלול הרב הנזק על עמד העליון המשפט בית .21

, הטבע משאבי על בשמירה הגובר החברתי הצורך כי נקבע. הסביבה באיכות הפוגעות

 1223/07 פ"רע ראה) העבריינים כלפי מחמירה בעמדה לנקוט המשפט בתי את מחייב

 (.12/2/07 מיום החלטה. ישראל מדינת' נ מורשד

 שניתן רווח כל שתאיין כלכלית ענישה הינה זה מסוג לעבירות המתאימה הענישה .22

 מי כל ידע. הציבור את להרתיע מנת על וזאת מכך יותר ואף כזה חיסכון בשל להשיג

 שלא עלול הדבר כי, בכללותו הציבור ח"ע ולביתו לכיסו ועושה הסביבה באיכות שפוגע

 .בהתאם התנהגותו ישקול ואזי כלכלית מבחינה להשתלם

 אף אלא גבוהים קנסות בהטלת רק לא ביטוי לידי באה בענישה ההחמרה של המגמה .23

 .בפועל מאסר עונשי בהטלת

 תשתיות וללא רישיון ללא מעבר תחנת הפעילו אשר 2 -ו 1 בנאשמים מדובר בעניינינו .24

 .עבדו בהם בנייה מאתרי פסולת לשם ופינו כשנתיים של זמן בפרק מתאימות

 מופעלת בו הארוך הזמן פרק בשל משמעותית הינה הסביבה באיכות הפגיעה מידת .25

 שהוצג תצפית סרטון בכל, שם שהושלכו הגדולות הפסולת וכמויות המעבר תחנת

 .לפחות מלאה אחת ממשאית בניין פסולת השלכת נצפתה ש"בביהמ

http://www.nevo.co.il/case/5755174
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 מדובר, מוקדם תכנון פרי הינו באתר השימוש כי יצוין העבירה ביצוע לנסיבות אשר .26

 כמויות מביאים תחילה ובכוונה ביודעין אשר, 2 הנאשם, ובמנהלה, 1 הנאשמת, בחברה

, כאמור תשתיות ללא וזאת, העבודה ממהלך כחלק שבבעלותה לאתר גדולות פסולת

 הינה מעבר תחנת להפעלת הסיבה. משמעותי פוטנציאלי נזק מקימות הפסולת כמויות

 .כאמור גרידא כלכלית סיבה

 היו לא הבעירה מימדי אמנם, באתר פסולת בעירת הייתה כי נראה אף התצפיות באחת .27

 שעולה כפי אולם, הבעירה שגרמה האוויר זיהום כמות נמדדה לא ואף משמעותי בהיקף

 ברור אינו יהוםהז שהיקף העובדה ונוכח זאת עם יחד. אויר זיהום נגרם הדין מהכרעת

 לא, אחד במקרה שמדובר העובדה גם כמו, משמעותי היה שלא הבעירה היקף וכן

 מתחם קביעת בעת 2 -ו 1 הנאשמים כנגד אלה לנסיבות משמעותית חומרה ייחסתי

 .העונש

 :מאסר עונשי ואף גבוהים קנסות הוטלו כי שנראה הרי דומים במקרים לפסיקה אשר .28

' נ ישראל מדינת 12-01-41857 פ"תו' ואח עידן' נ ישראל מדינת 11-01-34953 פ"תב .א

 מעבר תחנת בו והפעיל במגרש שהחזיק בנאשם דובר, עפר עבודות( אסיס.)מ.א

 כשהורו המקרים באחד. פסולת סילוקל אתר גם המהווה לפסולת חוקית בלתי

 נוהג כשהוא ברח הוא לעצור פסולת הושלכה ממנה המשאית לנהג הפקחים

 לפינוי רבות פעמים פעלו הנדסיים וכלים שנים 3 -כ במשך פעלה התחנה. בפראות

 גזר מתן בעת, מנגד. חמור סביבתי מפגע שנגרם תוך התחנה לשטח מחוץ אל פסולת

 המשפחתי ומצבו הקשות חייו נסיבות כגון לקולא נותשו נסיבות נשקלו הדין

 למעשיו אחריות ונטל אחרים לחיים פנה שהנאשם העובדה, הנאשם של המורכב

 וכן שירות בעבודות שירוצו מאסר חודשי 3 נגזרו הנאשם על. רב זמן בחלוף כי אם

 .נלווים ענישה ורכיבי ₪ 120,000 בסך קנס

 אשר הנאשמים ערעור נדחה ישראל מדינת' נ מנטל אליהו 14-01-44363 פ"עב .ב

 שלהי שבין התקופה של תוצאה שהן שונות בעבירות ראיות שמיעת לאחר הורשעו

 רישיון בלא ברא בכפר לפסולת מעבר תחנת הנאשמים הפעילו בה 6/08 ועד 2006

 ולא אויר זיהום למניעת נדרשים באמצעים נקטו לא, מתאימות תשתיות וללא

 משנה למעלה נמשכו הנאשמים מעשי. מים זיהום למניעת סבירים באמצעים נקטו

 לא ומאז ישנות בעבירות דובר ומאידך מחד דומה פלילי עבר היה 1 לנאשם. וחצי

 וקנס שירות בעבודות לריצוי מאסר חודשי 6 עליו נגזר ולכן נוספים מעשים בוצעו

 .אחת כל ₪ 110,000 של קנס נגזר החברות על. ₪ 90,000 בסך

 כאתר בפועל שימשה אשר מעבר תחנת שהפעילו בנאשמים דובר 2844/15 פ"רעב .ג

 העונש מתחם כי קבע השלום ש"בימ. שנים 6 במשך וזאת בניין פסולת לסילוק

 ביחס הענישה ומתחם בפועל מאסר חודשי' מס לבין תנאי לע מאסר בין נע ההולם

 ₪ 300,000 -ל ₪ 100,000 ובין לחברות ביחס ₪ 600,000 -ל ₪ 300,000 בין נע לקנס

 ועל אחת כל ₪ 400,000 בסך קנס החברות על וגזר והמנהלים המניות לבעלי ביחס

 הנאשם על .חודשים 7 למשך תנאי על ומאסר אחד כל ₪ 300,000 נגזרו המנהלים

http://www.nevo.co.il/case/4936457
http://www.nevo.co.il/case/4460182
http://www.nevo.co.il/case/11264240
http://www.nevo.co.il/case/20221605
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 הנאשמים זוכו המחוזי ש"בביהמ. בפועל מאסר חודשי 6 גם בנוסף נגזרו הדומיננטי

 לעבור ובניסיון רישיון ללא עסק בהפעלת והורשעו מעבר תחנת הפעלת מעבירת

 -ל בפועל המאסר עונש את קיצר המחוזי ש"ביהמ, מעבר תחנת הפעלת של עבירה

 חויבו והמנהלים אחת כל ₪ 300,000 רונגז החברות על. הופחתו והקנסות ימים 60

 י"ע שנקבעה בענישה להתערב מצא לא העליון ש"ביהמ. אחד כל ₪ 200,000 -ב

 .המחוזי ש"ביהמ

 מתחם ובפסיקה המוגנים בערכים בפגיעה, העבירה בנסיבות ובהתחשב האמור לאור .29

 2 נאשםול  250,000 -ל ₪ 100,000 בין שנע קנס הינו 2 -ו, 1 לנאשמים ההולם העונש

 .בפועל מאסר חודשי' מס ועד תנאי על מאסר בנוסף

 הורשע בה העבירה אשר,  1 הנאשם של בנו, בחברה שכיר בעובד מדובר, 3 לנאשם אשר .31

 בוערת פסולת לערימת קרשים שהשליך לאחר וזאת סביר בלתי אויר זיהום גרימת הינה

 פוטנציאל קיים כי אם, האוויר זיהום היקף הוכח לא לעיל כאמור. מחפרון באמצעות

 מי ברור ולא פעמי חד במקרה, גדול בהיקף הייתה שלא בבעירה מדובר כן כמו, לנזק

 .הבעירה את הצית

 .₪ 30,000 -ל ₪ 5,000 שבין קנס הינו 3 לנאשם ביחס העונש מתחם אלה בנסיבות

 .בלבד 2 בנאשם המאשימה התרכזה, לעבירה קשורות שאינן לנסיבות אשר .31

 מעבר תחנת הפעלת של דומה בעבירה 2009 בשנת הורשע והוא פלילי עבר יש 2 לנאשם .32

 מילא לא 2 הנאשם עניין באותו, בנוסף. כדין רישיון ובהעדר מתאימות תשתיות ללא

 החלטה של תוקף שקיבלה הסכמה אחר מילא לא ואף לו שניתן מנהלי סגירה צו אחר

 החלטת ללא זאת לוכ מסוים תאריך עד מהאתר הפסולת את לפנות אמור היה לפיה

 בסך כספית התחייבות על חתם וכן ₪ 250,000 בסך קנס נגזר 2 הנאשם על. ביצוע עיכוב

 עסק ניהול של עבירה או הרבים רשות לכלוך של עבירות מביצוע להימנע ₪ 500,000

 לאיסוף מוסדרת לא מעבר תחנת הפעלת או בניין פסולת פינוי בתחום רישיון ללא

 .שנתיים במשך פסולת

 פסולת השלכת בשל השנים לאורך קנסות נרשמו 2 הנאשם שכנגד אלא זאת רק לא .33

 .מסחרי מרכב בניין

 איכות על בהגנה החשיבות את מבין שאינו די שלא במי מדובר כי נראה כן כי הנה .34

, החוק בהוראות מזלזל גם הוא, עצמו לטובת לפעול ומעדיף הכלל לטובת הסביבה

 ס"ע התחייבות על חתימתו ואף בעניינו נוהלש קודם הליך, המשפטית ובמערכת

 ללא מעבר תחנת ולהפעיל לחוק בניגוד ולפעול להמשיך ממנו מנעה לא ₪ 500,000

 .מורא כל ללא וזאת תשתיות

 כתפיו על אשר 2 הנאשם ועל החברה על מחץ מכת יפיל גבוה קנס כי טען הנאשמים כ"ב .35

 הובאה לא זה בעניין למאבע לטיעון שמעבר רק לא אולם. רבות משפחות פרנסת

 ולמרות לחוק בניגוד פועל חשש שללא מי כי הרושם שעולה הרי, כלשהי אסמכתא

 עולה מכך מפיק שהוא והרווח כלכלית לו משתלם והדבר ייתכן, חתם עליה התחייבות

 . הסיכון על
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 העבירות את הכחיש כאשר ההליך מראשית למעשיו אחריות לקח לא 2 הנאשם .36

 .התנהלותו דרך על חרטה הביע לא לעונש הטיעונים במעמד אף. סופו ועד לו המיוחסות

 חרטה כל הביע לא הוא אף, בחברה שכיר, פלילי עבר נעדר שהוא הרי, 3 לנאשם אשר .37

 .יותר מינורית הינה לעיל כאמור לו המיוחסת העבירה אולם

 :הבאים העונשים את 2 הנאשם על גוזרת אני האמור לאור .38

 ללא מעבר תחנת הפעלת של עבירה יעבור שלא והתנאי תנאי על מאסר חודשי 4 .א

 . מהיום שנים 3 של זמן בפרק רישיון

 .תמורתו מאסר שנת או ₪ 180,000 של בסך קנס .ב

 פ"תב הנאשם חתם עליה ₪ 500,000 בסך ההתחייבות הפעלת על מורה אני .ג

5841/07 . 

 תחנת הפעלת של עבירה לעבור שלא ₪ 250,000 בסך התחייבות על יחתום הנאשם . ד

 .מהיום שנים 3 במשך רישיון ללא מעבר

 .ימים 10 -ל יאסר ההתחייבות על יחתום לא 

 .₪ 180,000 בסך קנס גוזרת אני 1 הנאשמת על .39

 ובהייש בשטח מוסדרת לא מעבר תחנת להפעיל 2 או 1 הנאשמים על האוסר צו ניתן .41

 .אחר מקום בכל או האישום בכתב כמפורט קאסם כפר

 .תמורתו מאסר ימי 30 או ₪ 7,000 בסך קנס גוזרת אני 3 הנאשם על .41

  עבירה על יעבור שלא שנים 3 למשך ₪ 15,000 בסך התחייבות על יחתום 3 הנאשם

 .הורשע בהן מהעבירות

 .ימים 10 -ל יאסר ההתחייבות על יחתום לא

http://www.nevo.co.il/case/2291518
http://www.nevo.co.il/case/2291518
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