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 באינטרנט המשרד לאתר כאן לחץ

 תחנת מעבר לא חוקית לפסולת  בנושא דין פסק על הודעה :הנדון

 . בבית משפט השלום בחיפה, מפי כבוד השופט שלמה בנג'ו 12.12.16על פסק דין שניתן ביום  להלן הודעה .1

 
 ואח'. מדינת ישראל נ' מועצה מקומית כפר יאסיף 42718-07-15ת"פ ההליך ושמות הצדדים:  .2

 "( )להלן: "הנאשם. עאוני תומא 2"(  ומית כפר יאסיף )להלן: "הנאשמת. המועצה המק1הנאשמים: 
 

 בתקופה הרלוונטית לכתב האישום.  כראש מועצת כפר יאסיף כיהןהנאשם פרטי המקרה:  .3
שטח תחנת  ר לא חוקית לפסולת. בין היתר,בשטחה תחנת מעבהפעילה הנאשמת  2007-2013בין השנים 

 פסולת לא פונתה במועד, תשטיפי פסולת זרמו על משטחים לא אטומים אל מחוץ לשטח פתוח,המעבר היה 
פסולת לא והשטח שלצדה שימשו בפועל גם כאתר סילוק  . תחנת המעברףסיתחנת המעבר ואל תעלות ונחל 

 ,אירעו מספר פעמים שריפות באתר הפסולת .)להלן: "אתר הפסולת"( חוקי, ללא התשתיות ובניגוד לדין
להם  , שהורועם המחוזהוצאו מספר מכתבי התראה מט וצחנה עזה נישאה עד לבתי התושבים. לנאשמים

. מטעם המחוז ניקוי וצו סילוק מפגע יוואף הוצאו לנאשמים צ בהמשךלאתרים מורשים. לסלק את הפסולת 
המשיכו הנאשמים להפעיל את תחנת המעבר בניגוד לכל דין, תוך יצירת מפגעים , חרף ההתראות והצווים

 חדשים. 
 

 ייחס לנאשמים את העבירות הבאות:  וםאישהכתב  .4

  1959-לפי חוק המים, תשי"ט -זיהום מיםלביצוע פעולה המזהמת או עלולה לגרום . 

  1940לפי פקודת בריאות העם,  -מפגעגרימת . 

 שס"ח, חוק אוויר נקי, ת1961-לפי החוק למניעת מפגעים, התשכ"א -גרימת זיהום אוויר בלתי סביר-
  .1990-והתקנות למניעת מפגעים, תש"ן 2008

 1961-לפי החוק למניעת מפגעים, התשכ"א -גרימת ריח בלתי סביר . 

  לפי  -וריח בלתי סבירים מתחנת מעבר ומאתר לסילוק פסולתאי נקיטת אמצעים למניעת זיהום אוויר
 . 1990 -התקנות למניעת מפגעים, תש"ן

 לפי תקנות רישוי עסקים,  -הפעלת תחנת מעבר לפסולת ללא התשתיות ובניגוד לדרישות הקבועות בדין
  .1968-וחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1998-התשנ"ח

 
בנאשמת, לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע את העבירות כנושא משרה  חובתו הפרת -, בנוסףולנאשם

 הנ"ל. 
 

  דין:הפסק  .5

 עליהם העונשים הבאים:  הודאתם, והושתויוחסות להם על פי רות המהנאשמים הורשעו בעבי
שנים מהעבירות בהן  3להימנע במשך ₪  200,000והתחייבות בסך  ₪ 151,111קנס בסך  -על הנאשמת

 ₪ 20,000והתחייבות בסך או שלושה חודשי מאסר תמורתו,  ₪ 11,111קנס בסך  -הנאשםעל הורשעה. 
 שנים מהעבירות בהן הורשע.  3להימנע במשך 

  להסדיר את המפגעים ולסלק את הפסולת מהמקום. הצו המורה לניתן  נגד הנאשמתבנוסף, 

 בברכה, 

 הדר הלל, עו"ד 

 

 לשכה משפטית


