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 זתשע"ט"ו בחשוון           
 2016   נובמבר    16   

 79/10תיק חקירה: 
  
 

 זיהום מים והפעלת אתר קומפוסט ללא רישיוןדין בנושא -הודעה על פסקהנדון: 

 

דינה  ת, מפי כבוד השופטאשקלוןבבבית משפט השלום  29.9.16 וםבי ן, שניתפסק דיןלהלן הודעה על  .1

 כהן.

 ) בע"מ2009ד. רותם ומאור(נ'  המשרד להגנת הסביבה ת"א 38329-09-12 ת"פ ההליך ושמות הצדדים: .2

  . ")3"נאשם  להלן:(דוד צרויה -ו ")2"נאשם  להלן:( , מאור אמזלג")1 מת"נאש להלן:(

חברה פרטית אשר עסקה ביצור ועיבוד קומפוסט מזבל ופסדי עופות הינה  1הנאשמת  פרטי המקרה: .3

 פעילוה 2009-2011בין השנים . 1של נאשמת  הינם בעליה ומנהליה 3-ו 2הנאשמים לצרכים חקלאיים. 

מערכת מתאימה לטיפול ואיסוף פסולת שהוקמה בהם שיון ומבלי שני אתרי קומפוסט ללא ריהנאשמים 

 ותשטיפים. 
  מייחס כתב האישום לנאשמים עבירות בגין:  ביחס לשני האתרים 

 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חעבירה ון יניהול עסק ללא ריש;  

 1984-ד"התשמ, שמירת הניקיוןלפי חוק עבירה  רשות הרביםב והשלכת פסולת לכלוך; 

 1959-המים, התשי"טפעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים לפי חוק הימנעות מ; 

  'שמירת הניקיון, חוק לפי  נושא משרה אחריותהפרת חובת ב הואשמו בנוסף 3-ו 2נאשמים מס

  .1959ולפי חוק המים, התשי"ט  1984-התשמ"ד
ריח חזק או בלתי סביר  גרימתהואשמו מפעיליו גם בשהוקם תחת האתר הישן  חדשלאתר הביחס 

חובת הפרת גם ב הואשמו בנוסף 3-ו 2נאשמים מס' ו ;1961 -התשכ"אמניעת מפגעים, לחוק הלפי עבירה 

 .1961 –חוק למניעת מפגעים, התשכ"א הנושא משרה לפי  אחריות

  :הדין פסק .4
בית המשפט את הנאשמים בכל העבירות שיוחסו להם בגין הפעלת האתר  הרשיע לאחר ניהול הוכחות,

 1שמת נא עלבית המשפט גזר  . החדש אולם זיכה אותם מהעבירות שיוחסו להם בגין הפעלת האתר הישן

מביצוע  לוש שניםשהימנע במשך ל₪  250,000 ךסבהתחייבות כספית ו₪  120,000קנס כספי בסך 

על כל אחד וחייבם לחתום ₪  60,000קנס כספי בסך  גזר 3-ו 2נאשמים  על ואילו. ההורשע ןבה ותהעביר

 כמו כן,. ומביצוע העבירות בהן הורשע לוש שניםלהימנע במשך ש₪  150,000התחייבות כספית על סך על 

 . 29.3.17אשר יכנס לתוקף ביום  ניתן לאתר צו סגירה לפי חוק רישוי עסקים

   

             

 בברכה,

 מתמחה, דרעינטע 

   

  


