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 ממצאי מעקב

 פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה

 תקציר

המשרד להגנת . מדינת ישראל משופעת בחוקי� שעניינ� שמירה על הסביבה
על אכיפת� של חוקי� אלה ופועל בשני , בי� היתר, מופקד)  המשרד�להל� (הסביבה 

אכיפה מינהלית שעיקרה מת� התראות לפני נקיטת צעדי� )  א:   (אופני אכיפה
כמו צווי ניקוי, וצאת צווי� מינהליי�וה

1
 וצווי סילוק מפגע
2

אכיפה פלילית )  ב.   (
הגשת כתבי אישו� או למת� הודעת תשלו� פתיחת תיקי חקירה ל, בי� היתר, הכוללת

 ). הודעת תשלו� קנס�להל� (קנס מסוג ברירת משפט 

 

 פעולות הביקורת

בכל הנוגע לאכיפה הפלילית  בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המשרד 2007בשנת 
שפורסמו בדוח , ממצאי הבדיקה. 2006 �2002של כמה מחוקי הגנת הסביבה בשני� 

 דוח הביקורת הקוד��להל� (ב 58שנתי 
3

העלו כי רמת האכיפה של המשרד בשני� , )
. גבייה של הקנסות�אלה הייתה ירודה ובשל כ% נגר� הפסד כספי ניכר עקב אי

 �להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2010אוקטובר �בחודשי� יולי
 .2010 עד אוקטובר 2007לבחינת השינויי� שחלו בפעילותו של המשרד משנת ) המעקב

באשכול אכיפה, הבדיקה נעשתה במטה המשרד
4

 אג' � וביחידות הפועלות במסגרתו 
 �בייה מער% ברירות משפט ומער% הג, הכולל את מער% נאמני הניקיו�, תיאו� אכיפה

 .בלשכה המשפטית ובחשבות המשרד, וכ� במשטרה הירוקה

 

__________________ 

מי שהשלי� את , בי� השאר, המחייב, �1984ד"התשמ, ב לחוק שמירת הניקיו�13צו שנית� על פי סעי�   1
, הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולתאת או , מי שלכל� את רשות הרבי�את  או ,את הפסולת

 .  בצוויקבעיבאופ� ובתו� תקופת הזמ� ש, מקו�מהלסלק את הפסולת 
או את בעל , המחייב את המפגע, �1961א"התשכ, ב לחוק למניעת מפגעי�11צו שנית� על פי סעי�   2

באופ� ובתו� תקופת הזמ� שייקבעו , להפסיק את המפגע או לסלקו מהמקו�, הנכס שממנו נגר� המפגע
 . בצו

 .   627'  עמ,"פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , דינהראו מבקר המ  3
 . אשכול הוא יחידה ארגונית הממונה על מספר אגפי� ויחידות במשרד  4
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 עיקרי הממצאי�

המשטרה הירוקה
5

 
  מספר תיקי חקירה ומש� הטיפול בה�

דוח הביקורת הקוד� העלה כי מתחילת המאה העשרי� ואחת פחת במידה ניכרת 
וכי ממועד פתיחת תיק החקירה , מספר תיקי החקירה שנפתחו במשטרה הירוקה

ה הירוקה ועד להעברתו ללשכה המשפטית עבר זמ� רב מזה שנקבע בנוהל במשטר
 .פנימי של המשטרה הירוקה

 השתנתה המגמה וחלה עלייה במספר תיקי החקירה 2007במעקב נמצא כי משנת 
. 2009 בשנת 217� ל2007 תיקי חקירה בשנת 156� מ�שנפתחו בידי המשטרה הירוקה 

זמ� הטיפול הממוצע ממועד ביצוע , מידה ניכרתלעתי� ב, עוד נמצא במעקב כי התקצר
וכי ; )עד סו& יוני (2010 ימי� בלבד בשנת 24 �העברה עד לפתיחת תיק החקירה 

התקצר מש( הזמ� שממועד פתיחת תיק חקירה במשטרה הירוקה ועד להעברתו 
). עד סו& יוני (2010 ימי� בשנת 39� ל2007 ימי� בשנת 185� מ�ללשכה המשפטית 

 .ה בי� ממצאי דוח הביקורת הקוד� לממצאי המעקב עולה כי חל שיפורמההשווא

 

 הלשכה המשפטית

בדוח הביקורת הקוד� עלה כי ממועד העברת תיק חקירה ללשכה המשפטית עד 
ובשנת , במעקב נמצא כי חל שיפור ניכר.  ימי� בממוצע273להגשת כתב אישו� חלפו 

 . ימי� בממוצע102� התקצר הזמ� ל2009

 

 או� ואכיפהאג� תי

לתיאו� בי� גורמי האכיפה במשרד ולניהול , בי� השאר, אג& תיאו� ואכיפה אחראי
ובה� מער( ברירות , ובמסגרתו פועלי� כמה מערכי�, הטלת קנסות על מזהמי�

 .משפט ומער( הגבייה

 

ט פ ש מ ת  ו ר י ר ב  ) ר ע  מ

 תפקידו של מער(. אחד מכלי האכיפה הוא חיוב של העבריי� בקנס כחלופה למשפט
ברירות משפט הוא לקלוט דוחות עברה מידי מי שהוסמכו לכ(
6

לבדוק את אמיתות , 
כמו כ� עליו לטפל בעדכוני� בדבר תשלומי . פרטיה� ולהכי� מה� הודעות תשלו� קנס

 �להל� (בקשות להישפט והכנת תיקי� שלא שולמו , בקשות לביטול קנסות, קנסות
 .להליכי גבייה) תיקי חוב

. המערכת הממוחשבת הקיימת אינה עונה על צרכיו של המער(במעקב עלה כי  .1
ובשל מגבלתה הטכנולוגית מתבזבז זמ� עבודה יקר על עדכוני� , היא אטית ומסורבלת

__________________ 

התקנות והצווי� בתחומי� כמו שמירה על , המשרד מעסיק מפקחי� שתפקיד� לאכו
 את החוקי� 5
המשטרה "המפקחי� פועלי� במסגרת . פיקדו� על מכלי שתייהפיקוח על עבודת אסבסט ו, הניקיו�
 .הזרוע העיקרית של המשרד בתחו� האכיפה הפלילית, "הירוקה

 .פקחי רשות הטבע והגני� ועוד, מפקחי המשטרה הירוקה, שוטרי�, נאמני ניקיו�  6
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קשיי� . דבר התור� לשיהוי בהכנת הודעות תשלו� קנס, ידניי� וצילו� ניירת
 .טכנולוגיי� אלה א& פוגעי� ביכולתו של המשרד לגבות את חובותיו

,  דוחות עברה145,000� הופקו כ2006�2002בדוח הביקורת הקוד� עלה כי בשני�  .2
 מה� נית� היה להכי� 50%�וכפועל יוצא רק מכ, שרבי� מה� התאפיינו בדיווח לקוי

 בשני� �במעקב התברר כי המשרד הצליח להקטי� את הפחת . הודעות תשלו� קנס
חות עברה המיועדי� להסבה  דו90,200�הופקו כ) עד סו& אוקטובר (2010�2007

 .הודעות תשלו� קנס) 81%�כ (73,230�ומה� הוכנו כ, לקנסות

 הודעות תשלו� קנס 73,230�אשר לשיעורי הגבייה נמצא במעקב כי מבי� כ .3
 הועברו 36%� שולמו מרצו� וכ36%�כ, )עד סו& אוקטובר (2010�2007שהופקו בשני� 

בוטלו או שלא טופלו עקב היעדר כוח אד�  מיתרת הקנסות 16%עוד הועלה כי . לגבייה
ובגלל תקלות טכניות שנתגלו בעבודתו של אג& תיאו� ואכיפה
7

. 

 

ה י י ב ג ה  ) ר ע  מ

במער( הגבייה מתקבלי� תיקי חוב מכלל הגורמי� המייצרי� חיובי� במשרד .1
8

 .
כמו הקר� לשמירת הניקיו�, לאחת מקרנות המשרד, בי� היתר, הכס& שנגבה מועבר

9
 .

מצא כי מערכת המידע הממוחשבת שמער( הגבייה משתמש בה אינה במעקב נ
מספקת בזמ� אמת תמונת מצב נאותה לא של תנועות הכספי� מפעולות הגבייה ולא 

מצב זה פוג� בבקרה של מער( ; של סטאטוס ההליכי� בכל אחד מתיקי החוב
 .הגבייה

ו� הקנסות  מסכ36%�בדוח הביקורת הקוד� עלה כי המשרד הצליח לגבות רק כ .2
במעקב התברר כי אי� בידי אג& תיאו� ואכיפה הנתו� המהותי של סכו� . שהטיל

ואי� באפשרות המשרד לאמוד את היחס בי� פוטנציאל הגבייה ובי� , הקנסות המצרפי
ג� א� יצליח המשרד . גביית הקנסות�הגבייה בפועל וכ� את הנזק הנגר� למדינה מאי

יהיה מספר , יה בתוספת לקנסות ששולמו מרצו�לגבות את כל הקנסות שהעביר לגבי
עד  (2010�2007בשני� ) 90,200( ממספר דוחות העברה 58%�הקנסות ששולמו רק כ

 ).סו& אוקטובר

מכל האמור עולה כי מסד הנתוני� של המשרד בכל הנוגע לקנסות ולגביית� מנוהל 
יה עדיי� נמוכי� עוד עולה כי שיעורי הגבי. והוא טעו� תיקו� לאלתר, באופ� בעייתי

 .ומורי� על פגיעה מהותית באיכות האכיפה

בדוח הביקורת הקוד� עלה כי המשרד לא עסק בפעולות לגביית חובותיו זה  .3
.  בי� דוחות העברה ובי� מספר הקנסות ששולמו80%�ונוצר פחת של כ, כחמש שני�

, י חוב פעל אשכול אכיפה לעצירת ההתיישנות בתיק2007במעקב נמצא כי בתחילת 
ואכ� עד לסו& אותה שנה הוא , 2004שבה� המועד האחרו� לתשלו� הקנס היה בשנת 

 .ח" מיליו� ש1.5� תיקי חוב והצליח לגבות כ8,000�עצר את התיישנות� של כ

__________________ 

 . יפול מהקנסות עדיי� בט$9% ממקבלי הקנס ביקשו להישפט ו3%:  הנותרי� מתחלקי� כ!12%  7
עיצומי� , לרבות קנסות המוטלי� בבית המשפט בפסקי די� בגי� עברות קנס מסוג ברירת משפט  8

כמו , היטלי הטמנה ודרישה לתשלו� כפל הוצאות בגי� ביצוע צווי� מינהליי� במקו� המעוול, כספיי�
 .  צווי ניקוי וצווי פינוי רעלי�

אחת ממטרות . $1984ד"התשמ, י חוק שמירת הניקיו�הקר� לשמירת הניקיו� פועלת במשרד והוקמה לפ  9
 . הקר� היא לרכז אמצעי� כספיי� לשמירה על איכות נאותה של הסביבה
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,  החל המשרד לגבות את חובותיו באמצעות שתי חברות גבייה2008באמצע שנת  .4
עד מועד סיו� .  תיקי חוב22,000� הוא העביר לה� את הטיפול בכ2009ועד סו& 
אול� ג� במקרה . ח" מיליו� ש7.6�ס( הקנסות שגבו חברות הגבייה היה כ, הביקורת

זה אי� בידי המשרד נתוני� הנוגעי� לחוב המצרפי כדי שיוכל להערי( את ביצועיה� 
ואגב כ( ג� את מידת היעילות של פעולותיו שלו עצמו בתחו� , של חברות הגבייה

 .האכיפה

 

 סיכו� והמלצות

בדוח הביקורת הקוד� עלה כי המשרד השקיע מאמצי� ואמצעי� במער( האכיפה 
א( הישגיו בכל הנוגע למש( חקירת העברות הסביבתיות עד להגשת כתב , והגבייה

גביית הקנסות הפכה את שרשרת הפעולות �ואי, אישו� ולגביית הקנסות היו דלי�
 .שנעשו במשרד לפעולות סרק

וכי , קב עולה בבירור כי המשרד פועל לשיפור הליכי האכיפה והגבייהמממצאי המע
השיפור העיקרי חל בכל הנוגע לקיצור זמני עבודה ולהכפפת הלי( האכיפה ללוח 

הקר� , כפועל יוצא. גביית הקנסות נותרה לקויה וטר� תוקנה, מנגד. זמני� מחייב
שיעורי הגבייה .  נפסדי�יוצאי�, וכ� ענייני� סביבתיי� חשובי�, לשמירת הניקיו�

, הנמוכי� מראי� כי המשרד טר� פעל לייעול מרכיבי� מהותיי� בהלי( האכיפה
 .ונותר עוד כר נרחב לשיפור

יש לשפר את הלי( האכיפה במשרד על כל , כדי להשיג את מטרותיה של האכיפה
ובכלל זה יש לפתח מערכת ממוחשבת יעילה ומהירה שתוכל לשפר את , מרכיביו

ו של המשרד באופ� ניכר ולסייע לו ביישו� מטרותיו ובגיבוש בסיס נתוני� עבודת
שלפיה ייקבעו יעדי� , עדכני ואמי� שישמש אותו כמצע לקביעת מדיניות אכיפה

 .ותכניות עבודה שנתיות

 

♦ 
 

 מבוא

בי� השאר משו� שבשני� , המודעות לחשיבותה של השמירה על הסביבה הולכת וגוברת .1
, קרקע ומי�, כמו זיהו� אוויר,  של הפגיעה בסביבה10ו העלויות החיצוניותהאחרונות התברר

אחד הכלי� העיקריי� לשמירה על הסביבה הוא האכיפה .  פגיעה בבריאות הציבור�וכפועל יוצא 
מטרת האכיפה , כמו כ�. שנועדה לטפל בנזקי� סביבתיי� קיימי� ולמנוע נזקי� סביבתיי� עתידיי�

. ולהגביר את המודעות הציבורית לחשיבותה של השמירה על הסביבההיא להעניש את המזה� 
מצטיירי� כחולשה שלטונית המאפשרת , לעומת זאת, היעדר אכיפה או אכיפה שאינה מספיקה דיה

 .ממדי הזיהו� והנזקי� גדלי�, ככל שחול� הזמ� והיעדר האכיפה נמש�. למפגעי� להמשי� ולזה�

__________________ 

10  Externality � עלות או תועלת הנגרמת מפעולה כלשהי ומוטלת על אנשי� או פירמות שלא מעורבי� 
 .ישירות באותה פעולה
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 �להל� (המשרד להגנת הסביבה . יינ� שמירה על הסביבהמדינת ישראל משופעת בחוקי� שענ .2
על אכיפת� של חוקי� אלה במסגרת הסמכויות המוקנות לו בחוקי� , בי� היתר, מופקד) המשרד

חוק למניעת , ) חוק שמירת הניקיו��להל�  (�1984ד"התשמ, ובה� חוק שמירת הניקיו�, ובתקנות
, �1993ג"התשנ, חוק החמרי� המסוכני�, )געי� החוק למניעת מפ�להל�  (�1961א"התשכ, מפגעי�

 אחראי למערכת האכיפה ולסילוק 11אשכול אכיפה במשרד. �1968ח"התשכ, וחוק רישוי עסקי�
על , בי� היתר, והוא ממונה, ל בכיר לאכיפה"בראש האשכול עומד סמנכ. הִמְפָגִעי� בהקד� האפשרי

שעל  ,אכיפה מינהלית)  א:   (ני אכיפהלמשרד שני אופ. אג� תיאו� ואכיפה ועל המשטרה הירוקה
והיא נעשית באמצעות התראות למעוולי� והוצאת צווי� , יישומה מופקדי� בעיקר מחוזות המשרד

, בי� היתר, הכוללת, אכיפה פלילית)  ב.   (13 וצווי סילוק מפגע12כמו צווי ניקוי, מינהליי� לסוגיה�
או מת� הודעת תשלו� קנס מסוג ברירת הגשת כתבי אישו� לבית המשפט פתיחת תיקי חקירה ל

יצוי� כי במחקר שהזמי� המשרד נבדקו תוצאותיה� של פעולות ).  הודעת תשלו� קנס�להל� (משפט 
ונמצא כי האכיפה הפלילית יעילה הרבה יותר מהאכיפה , 2000�2006האכיפה שלו בשני� 

14המינהלית בהסרת מפגעי� ובמניעת�

. 

מדינה את טיפול המשרד בכל הנוגע לאכיפה הפלילית של  בדק משרד מבקר ה2007בשנת  .3
שפורסמו בדוח , ממצאי הבדיקה. 2002�2006כפי שנעשתה בשני� , כמה מחוקי הגנת הסביבה

העלו כי רמת האכיפה של המשרד בשני� אלה הייתה , )15 דוח הביקורת הקוד��להל� (ב 58שנתי 
רש והפסדי� כספיי� ניכרי� נגרמו בגלל מער� האכיפה לא פעל כנד, כושר ההרתעה נפגע, ירודה

 .לממ� פעולות למע� איכות הסביבה, בי� היתר, גבייה שנועדה�אי

לבחינת )  המעקב�להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2010אוקטובר �בחודשי� יולי
המעקב בח� את . השינויי� שחלו בפעילותו של המשרד בעקבות פרסו� דוח הביקורת הקוד�

ובה� מש� הטיפול בתיקי חקירה ובהודעות תשלו� קנס , י� שנבדקו בדוח הביקורת הקוד�המדד
עוד התמקד המעקב בפעולות נוספות . 2010 עד אוקטובר 2007ושיעור גביית הקנסות משנת 

באשכול אכיפה וביחידות , הבדיקה נעשתה במטה המשרד. שהמשרד עשה לצור� שיפור האכיפה
מער� ברירות משפט ומער� , הכולל את מער� נאמני ניקיו�, יאו� אכיפה אג� ת�הפועלות במסגרתו 

 .בלשכה המשפטית ובחשבות המשרד,  וכ� במשטרה הירוקה�הגבייה 

 

 

 התמשכות ההליכי�

ממועד ביצוע העברה ועד הגשת כתב , בדוח הביקורת הקוד� עלה כי הטיפול הכולל באירוע פלילי
שכללו את פרק הזמ� ממועד ביצוע העברה עד , ימי� בממוצע 776אר� , אישו� על ידי תובע חיצוני

את מש� הטיפול בלשכה המשפטית , את מש� הטיפול במשטרה הירוקה, מועד פתיחת תיק חקירה
עקב התמשכות הטיפול התיישנו חלק . ואת מש� הטיפול בהגשת כתב אישו� בידי תובע חיצוני

 .מהעברות ולא נית� היה להגיש כתב אישו� בגינ�

__________________ 

 . ר אגפי� ויחידות במשרדאשכול הוא יחידה ארגונית הממונה על מספ  11

 או ,מי שהשלי� את הפסולתאת , בי� השאר, המחייב, ב לחוק שמירת הניקיו�13צו שנית� על פי סעי�   12
לסלק את , הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולתאת או , מי שלכל� את רשות הרבי�את 

 .  בצוויקבעיבאופ� ובתו� תקופת הזמ� ש, מקו�מההפסולת 
או את בעל הנכס ממנו נגר� , המחייב את המפגע, ב לחוק למניעת מפגעי��11 על פי סעי� צו שנית  13

 . באופ� ובתו� תקופת הזמ� שייקבעו בצו, להפסיק את המפגע או לסלקו מהמקו�, המפגע

 דוח �) È˙·È·Ò ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡- ˙ÈÏÈÏÙ ‰ÙÈÎ‡ ÏÂÓ ˙ÈÏ‰�Ó ‰ÙÈÎ‡ )2009˙ , טל אלו�' פרופ  14
 .  משרדשהוכ� לבקשת ה

 .  627' עמ, "פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , ראו מבקר המדינה  15
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·¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ ,È˙Â‰Ó ÌÈ˙ÚÏ ,‰Ê ‡˘Â�· . ÈÏÈÏÙ ÚÂ¯È‡· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó
 ¯ˆ˜˙‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘- ˙�˘· 2007 ÏÂÙÈË‰ Í¯‡ 536 ÌÈÓÈ 

ÚˆÂÓÓ· , ˙�˘·Â2009Ï ¯ˆ˜˙‰ -180ÌÈÓÈ  . ‰˘Ú „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ,Â�˜Â˙ Ì¯Ë˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚÂ. 

 

 

 המשטרה הירוקה

את התקנות ואת הצווי� בתחומי� כמו , המשרד מעסיק מפקחי� שתפקיד� לאכו
 את החוקי�
סמכות� של מפקחי� אלו . פיקוח על עבודת אסבסט ופיקדו� על מכלי שתייה, שמירת הניקיו�

את מסגרת ארגונית זו נקר. ובה� חוק שמירת הניקיו�, הוקנתה לה� מכוח� של חוקי הגנת הסביבה
האכיפה הפלילית . והיא הזרוע העיקרית של המשרד בתחו� האכיפה הפלילית, "המשטרה הירוקה"

; מסירת הודעות תשלו� קנס ודוחות עברה למעוולי�: מיושמת באמצעות ארבעה כלי� מרכזיי�
ומת� הודעות ; תפיסת כלי רכב המעורבי� בעברות סביבתיות; פתיחת תיקי חקירה כבסיס לתביעות

 .ינהלי על שימוש ברכבאיסור מ

) עדות(מפקחי המשטרה הירוקה מוסמכי� לפתוח בחקירה מתוק
 פקודת הפרוצדורה הפלילית 
רשויות , תיקי החקירה נפתחי� נגד תאגידי�. 16לגבי חוקי� סביבתיי� ותקנות שהותקנו מכוח�

שרד לא א� אכיפה מינהלית של מחוזות המ: מקומיות וגורמי� פרטיי� באחד משני המקרי� האלה
או א� מפקחי המשטרה הירוקה יוזמי� פתיחת תיק כזה בגי� עברות , הביאה לידי סילוק המפגע

הטיפול בתיקי חקירה ממשי" בהעברת החומר . חמורות כמו הזרמת שפכי� מזוהמי� ללא היתר
ובהתא� לכ" הלשכה , ללשכה המשפטית של המשרד לצור" בדיקת התיקי� ושלמות הראיות שבה�

או לחילופי� לסגור את תיק החקירה או , חליטה א� יש מקו� להגיש כתב אישו�המשפטית מ
ג� למפקחי המשטרה הירוקה הסמכות להמיר תיק חקירה להודעת . להמירו להודעת תשלו� קנס

א� ה� מגיעי� לידי מסקנה שממכלול הראיות , ל בכיר לאכיפה"בכפו
 לאישור סמנכ, תשלו� קנס
 .פטישנאספו אי� הצדקה להלי" מש

 

 מספר תיקי חקירה ומש
 הטיפול בה�

דוח הביקורת הקוד� העלה כי מתחילת המאה העשרי� ואחת חלה ירידה ניכרת במספר תיקי  .1
עד סו
  (2007 בשנת $134 ל2003 תיקי� שנפתחו בשנת $369החקירה שנפתחו במשטרה הירוקה מ

 ).אוקטובר

 במספר תיקי החקירה שנפתחו בידי  השתנתה המגמה וחלה עלייה2007במעקב נמצא כי משנת 
עד סו
  (2010 ובשנת 217 $ 2009בשנת ,  תיקי�156 נפתחו 2007בשנת : 17המשטרה הירוקה

 . תיקי�183 $) אוקטובר

__________________ 

 .�1993ג"החוק למניעת מפגעי� וחוק החמרי� המסוכני� התשנ, החוק לשמירת הניקיו�, למשל  16

בהכרח על תחילת  מהסבריו של מפקד המשטרה הירוקה עולה כי מועד פתיחת תיק החקירה אינו מורה   17
. דהיינו ביצוע החקירה, המועד נגזר מתארי� גביית ההודעה באזהרה הראשונה בתיק. הטיפול החקירתי

 . בחינת� וזימו� הנחקרי� כבר התחיל לפני פתיחת תיק החקירה, יש מקרי� שתהלי� איסו� הראיות
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ובמקרי� , בידי מפקחי המשטרה הירוקה הסמכות להגיש למבצע העברה הודעת תשלו� קנס .2
ידי מער" ברירות משפט שבאג
 תיאו� המטופל ב, להגיש דוח עברה, שמבצע העברה אינו נוכח

 .שתוצאתו ג� היא הודעת תשלו� קנס, ואכיפה

 ,בדוח הביקורת הקוד� הועלה כי חלה ירידה ניכרת במספר הקנסות שהטילה המשטרה הירוקה

 ).עד אמצע דצמבר (2007 בשנת $1,362 ל2003 בשנת $2,669מ

Â˜Ó˘ ˙ÂÒ�˜ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ¯ÙÒÓ· ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ· ÈÁ˜ÙÓ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Ô¯
‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ,‰¯·Ú‰ ÈÚˆ·ÓÏ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙Ú„Â‰ ˙˘‚‰ È„È ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· Ô‰ , Ô‰

 ˙ÂÚ„Â‰ ËÙ˘Ó ˙Â¯È¯· Í¯ÚÓ ÔÈÎÓ Ì‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰·˘ ‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„ ˙˜Ù‰ È„È ÏÚ ÔÈÙÈ˜Ú·
˙ÂÙÒÂ� Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ : ˙�˘·2009 - 3,173‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„Â Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰  , ˙�˘·Â2010 

)È�ÂÈ ÛÂÒ „Ú (- 1,662. 

בדוח הביקורת הקוד� עלה כי מש" הטיפול של המשטרה הירוקה בתיקי חקירה נקבע בנוהל  .3
פנימי שלפיו עליה להעביר ללשכה המשפטית במשרד את התיקי� בתו" שלושה חודשי� ממועד 

 $ פי שלושה מפרק הזמ� המרבי שנקבע בנוהל הפנימי $ ימי� בממוצע 271בפועל חלפו . פתיחת�
עוד עלה כי הטיפול בתיקי חקירה שהלשכה המשפטית . � שהביא לידי שיהוי במיצוי הדי�פרק זמ

 . ימי� בממוצע319החזירה למשטרה הירוקה להשלמת חקירה נמש" 

¯ˆ˜˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ· ,˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ÌÈ˙ÚÏ , ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ
‰¯È˜Á‰ ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂ : ˙�˘·2007 - 113ÌÈÓÈ  ,�˘· ˙2009 - 65 ˙�˘·Â ÌÈÓÈ 2010 

)È�ÂÈ ÛÂÒ „Ú (-  24ÌÈÓÈ  . ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ· ‰„È¯È ‰ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ
˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ Â˙¯·Ú‰Ï „ÚÂ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙ : ˙�˘·2007 - 185ÌÈÓÈ  , ˙�˘·2009 - 

138 ˙�˘·Â ÌÈÓÈ 2010) È�ÂÈ ÛÂÒ „Ú (- 39ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ  . È˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ
˜Á Í˘Ó� ‰¯È˜Á ˙ÓÏ˘‰Ï ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ‰¯È78 ÌÈÓÈ 

ÚˆÂÓÓ· . ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2007-2009 ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó 
‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ Ì˙¯·Ú‰Ï „Ú , ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙ÓÂÚÏ „Â‡Ó ¯ˆ˜˙‰

Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˜ÒÚ Ì‰·˘ ÌÈ�˘· ÚˆÂÓÓ‰. 

¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
Ì„Â˜‰. 

 

 יחידת יהלו�

 החליטה הממשלה על הסדרת הטיפול בפסולת בניי� והטילה על השר להגנת 2003בפברואר 
בי� , הממשלה בהחלטתה קבעה. 2005ולא יאוחר מסו
 שנת , הסביבה לטפל בכ" בתו" שלוש שני�

, לרבות הציוד הדרוש,  מפקחי�$20 ב2003ה הירוקה של המשרד תתוגבר בשנת כי המשטר, השאר
, בעקבות החלטה זו, 2006בשנת . והכול לצור" ריכוז המאמ. בנושא,  חודשי� לפחות36למש" 

החלו המשרד ורשות הטבע והגני� לבחו� את הקמתה של יחידה ייעודית למניעת מפגעי� סביבתיי� 
 ). יחידת יהלו�$להל� (

כשש שני� לאחר החלטת הממשלה וכשלוש שני� לאחר היעד שקבעה , 2009רק בפברואר , ועלבפ
הוקמה ברשות הטבע והגני� יחידת יהלו� לתקופה , הממשלה להסדרת הטיפול בפסולת בניי�

, עוד יצוי� כי א
 שהיחידה אמורה לשמש תגבורת למשטרה הירוקה. קצובה של שלוש שני�
 מצומצמות והיא עדיי� נצרכת למשאבי� מ� המשטרה הירוקה ולכוח סמכויות האכיפה של מפקחיה

 .אד� משורותיה
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בסמכויות , במידה ופקחי היחידה יוסמכו" ציינה רשות הטבע והגני� כי 2010בתשובתה מנובמבר 
... עצמאות� תהיה רבה והתלות במפקחי המשטרה הירוקה, הניתנות למפקחי המשטרה הירוקה

 ." עלה בעשרות מוני�תצומצ� מאוד ויעילות� ת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙ÙÒÂ‰· È„ ÔÈ‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
Ì„‡ , ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ-„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰  ,‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ , ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯- 

Ì„‡‰ ÁÂÎ· ¯Â·‚˙‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÌÂ˘ÈÈ È„ÈÏ ‡È·È˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÎÓÒ‰ÏÂ È�Â‚¯‡ ‰�·ÓÏ ÏÂÚÙÏ. 

 

 

 משפטיתהלשכה ה

הלשכה המשפטית של המשרד מלווה ומנחה מהבחינה המשפטית את עבודת המשרד בכלל ואת 
הכולל הגשת , ההלי" הפלילי. בהליכי האכיפה המינהליי� והפליליי�, עבודת גורמי האכיפה בפרט

הלשכה המשפטית . מטופל על פי הנחיות היוע. המשפטי לממשלה, כתבי אישו� או סגירת תיקי�
ובמידת הצור" היא מחזירה אות� למשטרה הירוקה להשלמת ,  הראיות בתיקי החקירהבודקת את

הוא מועבר לעורכי די� חיצוניי� , לאחר שתיק חקירה אושר על ידי הלשכה המשפטית. חקירה
התובע החיצוני מכי� כתב אישו� ).  תובע חיצוני$להל� (שהוסמכו בידי היוע. המשפטי לממשלה 

השלימה הלשכה המשפטית הלי" , עובר למועד סיו� הביקורת. ק התביעהומייצג את המדינה בתי
 .מכרז להעסקת חמישה משרדי עורכי די� כתובעי� חיצוניי�

: בדוח הביקורת הקוד� עלה כי מש" הטיפול של הלשכה המשפטית בתיקי החקירה היה כדלקמ�
 $ימי� בממוצע  273ממועד העברת תיק החקירה ללשכה המשפטית עד הגשת כתב אישו� חלפו 

 ימי� 169ועוד ,  ימי� ממועד קבלת התיק בלשכה המשפטית ועד העברתו לתובע חיצוני104
 .מהעברת התיק לתובע חיצוני ועד הגשת כתב אישו�

 ˙�˘· ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ·2009 „Ú ‰¯È˜Á È˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó· ¯ÂÙÈ˘ ˙Ó‚Ó ‰Ó˘¯� 
È�ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï Ì˙¯·Ú‰Ï : ÌÈ�˘·2007Â -2008 ÂÙÏÁ 235ÓÈ Â ÌÈ-168ÌÈÓÈ  ,‰Ó‡˙‰· ,

 ˙�˘·Â2009 ˜¯ ÂÙÏÁ 75ÌÈÓÈ  . Í˘Ó· Ì‚ ‰Ó˘¯� ¯ÂÙÈ˘ ˙Ó‚Ó ÈÎ ·˜ÚÓ· ‰ÏÚ „ÂÚ
ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ „Ú È�ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ‰¯È˜Á ˜È˙ ˙¯·Ú‰ „ÚÂÓÓ ÏÂÙÈË‰ : ˙�˘·2007 ÂÙÏÁ 

146ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ  , ˙�˘·2008 - 125 ˙�˘·Â 2009 - ÂÙÏÁ 27ÌÈÓÈ . 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2007Â -2008 ÍÂ¯‡ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó 
È„Ó :381Â ÌÈÓÈ -293ÌÈÓÈ  ,‰Ó‡˙‰· . ˙�˘· ÌÏÂ‡2009 ˘ÈÏ˘Î· ÌˆÓËˆ‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ 

 Ï˘ ÚˆÂÓÓ ÏÚ „ÓÚÂ102 „ÚÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï· ‰¯È˜Á ˜È˙ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ „·Ï· ÌÈÓÈ 
È�ÂˆÈÁ Ú·Â˙ È„È ÏÚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰. 
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 אג� תיאו ואכיפה

ג� אג
 תיאו� ואכיפה עוסק באכיפה פלילית של חוקי , ה הירוקה וללשכה המשפטיתבנוס
 למשטר
לתיאו� בי� גורמי האכיפה ולניהול הטלת קנסות על , בי� השאר, אג
 זה אחראי. הגנת הסביבה

, מער" ברירות משפט ומער" הגבייה, 18מער" נאמני ניקיו�: באג
 פועלי� שלושה מערכי�. מזהמי�
די מיצוי את פעילות המשרד בתחו� הגבייה ואת שיתו
 הציבור בהליכי שתפקיד� להביא לי

שבעניינ� נראה שיפור , במעקב נמצא כי בהשוואה למשטרה הירוקה וללשכה המשפטית. האכיפה
א" לא , בפעולות אג
 תיאו� ואכיפה חל שיפור בכל הנוגע לקיצור ההליכי�, מדוח הביקורת הקוד�

 .ט להל�כמפור, חל שיפור בנוגע לגבייה

 

 מער
 ברירות משפט

תפקידו של מער" ברירות משפט . אחד מכלי האכיפה הוא חיוב של העבריי� בקנס כחלופה למשפט
להפיק מה� הודעות , לבדוק את אמיתות פרטיה�, 19הוא לקלוט דוחות עברה מידי מי שהוסמכו לכ"

ממשי" מער" ברירות לאחר שליחת הודעת תשלו� קנס . תשלו� קנס ולגנוז דוחות שאינ� תקיני�
טיפול בבקשות לביטול הקנסות ,  עדכוני� בדבר תשלומי הקנסות$משפט בטיפול בקנסות 

להל� תרשי� זרימה . להליכי גבייה)  תיקי חוב$להל� (ובבקשות להישפט והכנת תיקי� שלא שולמו 
 :של הלי" הטיפול בקנסות

__________________ 

ני ניקיו� מכוח חוק שמירת מער� נאמני ניקיו� מופקד על גיוס אזרחי� מתנדבי� ועל הכשרת� כנאמ  18
באמצעות רישו� , נאמני הניקיו� מדווחי� למשרד על השלכת פסולת מרכב לרשות הרבי�. הניקיו�

 . דוחות עברה
 . פקחי רשות הטבע והגני� ועוד, המשטרה הירוקה מפקחי, שוטרי�, נאמני ניקיו�  19
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פט לצור" בחינת יעילותה של בדוח הביקורת הקוד� נבדקו פעולותיו של מער" ברירות מש

 הועלה כי מש" הטיפול הארו" הביא לידי התיישנות� של העברות והוביל , וכאמור, האכיפה
 .מיצוי הדי� ע� החייבי�$לאי

 

Ô Ï Â Ú È È Â  ˙ Â Î ¯ Ú Ó  · Â ˘ Á Ó ·  Í ¯ Â ˆ ‰ 

, בעדכוני נתוני� קיימי�, עבודתו של מער" ברירות משפט באה לידי ביטוי בהקלדת נתוני� חדשי�
נית� היה , לנוכח הכלי� המחשביי� הקיימי� כיו�, מכא�. דוחות ובמעקב אחר תשלומי�בסיכומי 

לשפר וא
 להעביר את רוב עבודתו של המער" לפסי� ממוחשבי� כדי לקצר את זמ� הטיפול 
 .ולצמצ� את טווח הטעויות האפשרי
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 נעשה  אשר בה$
 " מעו$במעקב הועלה כי המערכת הממוחשבת למעקב אחר הטיפול במפגעי� 
היא איטית ומסורבלת ובשל מוגבלותה הטכנולוגית , שימוש ג� בתקופת דוח הביקורת הקוד�

המביאי� לידי שיהוי בהפקת , מתבזבז זמ� עבודה יקר על עדכוני� ידניי� ועל צילו� ותיוק של ניירת
ובה� מערכת , כמו כ� המערכת אינה מתואמת ע� מערכות ממוחשבות אחרות. הודעות תשלו� קנס

וא
 פוגעות , והמגבלות הטכנולוגיות שלה משפיעות על הלי" העבודה כולו, תשלומי גבייה
 .ביכולתו של המשרד לגבות את חובותיו

˙ÂÊÂÁÓ ‰Ú·˘ ÏÏÂÎ „¯˘Ó‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ , Úˆ·Ï ‡Â‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì„È˜Ù˙Â
„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÈÙÏ ‰ÙÈÎ‡ ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ È„È ÏÚ ˙Ú·˜�‰ .˘ ‰È˙Â˘ÏÂÁÓ ˙Á‡ÂÚÓ Ï" Û

 ˜˘ÓÓ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Ì‰Ï˘Ó ˙ÂÁÂ„· ˙ÂÊÂÁÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˘ÂÓÈ˘· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·
˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÌÚ , ˘Ó˘È˘ È�Î„ÚÂ ÌÏ˘ Èˆ¯‡ ÌÈ�Â˙� „ÒÓ ˙Â�·Ï Ô˙È� ‡Ï ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ,˙ÂÈ˙�˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ ˘Â·È‚ÏÂ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï .‡ÂÙ‡ ‰‡¯� 
Â¯È¯· Í¯ÚÓ ˙„Â·Ú˘ Û˜È‰ÏÂ ÂÈÎ¯ˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ‡ÏÏ ˙È˘Ú� ËÙ˘Ó‰ ˙

ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰. 

 ˙�˘ ÚˆÓ‡· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�2010ÔÂÈ˜È�‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ô¯˜‰ ˙Ï‰�‰ È¯·Á ÂËÈÏÁ‰ 20 ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ 
·Èˆ˜˙ ,Î-1.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,ËÙ˘Ó ˙Â¯È¯· Í¯ÚÓÏ ‰˘„Á ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï , Û‚‡Â

ÚÓ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ·Â ÔÂÈÙ‡· ÏÁ‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â¯È¯· Í¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÏÚ ‰�Ú˙˘ ÂÊ ˙Î¯
ËÙ˘Ó ,‰ÎÂÓ� ˙ÂÚËÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Â· ÔÓÈ‰Ó ‰„Â·Ú ÍÈÏ‰˙ ¯ÂˆÈ˙Â Â˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈ˙. 

מערכת שעיקרה שיפור " עלתה לאוויר "2010 ציי� המשרד כי בספטמבר 2010בתשובתו מדצמבר 
מערכת  צפוי המשרד להשלי� את פיתוחה של 2011ובסו
 שנת , הדיווח של נאמני הניקיו�

כי , 2011בתשובתו מפברואר , עוד הוסי
 המשרד. ממוחשבת חדשה עבור מער" ברירות משפט
שהשפעת� המצטברת על , האג
 ביצע במהל" התקופה האמורה שינויי תוכנה שוני� ומגווני�"...

 ." ייעול העבודה משמעותית

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ,Â˜È·‰ ÁÂ„ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ÂÌ„Â˜‰ ˙¯ ,
ÔÂÈ˜È�‰ È�Ó‡� ¯Â·Ú ‡È‰ „¯˘Ó‰ Á˙ÈÙ˘ ‰˘„Á‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ . ÍÎ· ˘È
‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„ ˙�Ê‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ËÙ˘Ó ˙Â¯È¯· Í¯ÚÓ ˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î Ì�Ó‡ , È‰ÂÊ Ï·‡

˙Â·¯ È�Ó ˙Á‡ ‰ÏËÓ ˜¯ .ÛÒÂ�· , ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÈÙˆ‰
Ï ‡Â‰ ËÙ˘Ó ˙Â¯È¯· Í¯ÚÓ ˙�˘ ÛÂÒ· Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎ2011. 

 ÌÚ ‰„Â·Ú· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·˙˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÏÈÚÈ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ- ‰ÈÈ·‚‰ ·ˆ˜ ˙¯·‚‰Â ‰„Â·Ú È�ÓÊ ¯ÂˆÈ˜ - ıÈ‡È „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ 

ÂÏ‡ ÌÈÎÏ‰Ó. 

 

Ò � ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰ Â  ‰ ¯ · Ú  ˙ Â Á Â „ ·  Ï Â Ù È Ë 

או להגיש כתב , או הזמנה למשפט/להמציא הודעת תשלו� קנס וחוק שמירת הניקיו� קובע כי נית� 
$ב"התשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי על פי . בתו" שנתיי� מיו� ביצוע העברה, אישו�
אד� שנמסרה לו הודעת קנס רשאי להגיש בקשה לביטולה , ) חוק סדר הדי� הפלילי$להל�  (1982

בקשה לביטול .  ימי�90או להגיש בקשה להישפט בתו"  ימי� מיו� מסירת הודעת הקנס 30בתו" 

__________________ 

אחת ממטרות הקר� היא לרכז .  הניקיו�הקר� לשמירת הניקיו� פועלת במשרד והוקמה לפי חוק שמירת  20
 . אמצעי� כספיי� לשמירה על איכות נאותה של הסביבה
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ובקשה להישפט תועבר לתובע ,  באג
 תיאו� ואכיפה לקבלת החלטה21ההודעה תועבר לתובע
על האג
 להעביר� לטיפול חברות הגבייה , קנסות שלא שולמו במועד. חיצוני להכנת כתב אישו�

יש לשלוח , סות שלא שולמו ולא נגבוכדי למנוע התיישנות� של קנ. החיצוניות הפועלות מטעמו
 .22דרישה חוזרת לתשלו� הקנס

שרבי� מה� ,  דוחות עברה$145,000 הופקו כ2002$2006בדוח הביקורת הקוד� עלה כי בשני� 
דהיינו ,  הודעות תשלו� קנס$74,000ואג
 תיאו� ואכיפה הכי� מה� רק כ, התאפיינו בדיווח לקוי

 .$50%נוצר פחת של כ

1.  ÈÎ ¯¯·˙‰‰¯·Ú‰ ˙ÂÁÂ„· ˙ÁÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÁÈÏˆ‰ „¯˘Ó‰ : ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó2007 „Ú 
 ¯·ÂË˜Â‡2010 ,·˜ÚÓ‰ ˜ÒÚ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ,Î Â˜ÙÂ‰-90,200‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„  , ÒÒ·˙‰·Â

 Â�ÎÂ‰ Ì‰ÈÏÚ73,230) 81% (Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰23 . ¯ˆÂ�˘ ˙ÁÙ‰Ó ˜ÏÁ)19% ( Â¯Â˜Ó
ÌÈÓ‚ÙÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ·˜Ú ÂÏËÂ·˘ ˙ÂÁÂ„·. 

2. Ò�˜‰ ˙ÈÈ·‚Ï ¯˘‡˙Â ,Ó-73,230 ÌÈ�˘· Â¯ÒÓ�˘ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ 2007-2010)  „Ú
¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ( ,Î-26,300) 36% (ÔÂˆ¯Ó ÂÓÏÂ˘ ˙ÂÒ�˜‰Ó ,Î-26,000) 36% ( ˙ÂÒ�˜‰Ó

‰ÈÈ·‚Ï Â¯·ÚÂ‰ ,ÎÂ-2,320) 3% (ËÙ˘È‰Ï Â˘˜È· Ò�˜ ˙ÂÚ„Â‰ ÈÏ·˜Ó .11,630) Î-16% (
Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ ·˜Ú ÂÏËÂ· ˙ÂÒ�˜‰Ó ,ÁÂÎ ¯„ÚÈ‰ Â‡ ˙Â�˘ÈÈ˙‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÏ‚· Â‡ Ì„‡ 

 ÌÈÈ�ÎË)˙ÁÙ Â�ÈÈ‰„ .( ¯˙È‰ È·‚Ï- 9% ˙ÂÒ�˜‰Ó - ¯·Óˆ„· „¯˘Ó‰ ·È˘‰ 2010 Ì‰ ÈÎ 
ÂÏÂÙÈË· ÔÈÈ„Ú. 

‰ÙÈÎ‡Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ÁÙ ÌÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú
Î Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚-16%Ú·Â�‰ ˙ÂÒ�˜‰Ó  ,Â˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ ,‰ Ï˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ÌÈÈ˘˜ÓÛ‚‡. 

 

Ë Ù ˘ È ‰ Ï  ˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë 

בקשה זו מוזנת .  ימי� בקשה להישפט90אד� שנמסרה לו הודעת קנס רשאי להגיש בתו"  .1
לפי . למערכת הממוחשבת לצור" דיווח ומעקב ומועברת לתובע חיצוני לצור" הכנת כתב אישו�

וא� , ודעתויש לשלוח למבקש הזמנה למשפט בתו" שנה מיו� שהתקבלה ה, חוק סדר הדי� הפלילי
 . חלה התיישנות על העברה$לא נעשה כ� 

 מהבקשות להישפט $40% לא העביר המשרד כ2002$2006בדוח הביקורת הקוד� עלה כי בשני� 
העברות התיישנו ולא מוצה הדי� ע� , שהתקבלו לטיפולו של תובע חיצוני לצור" הגשת כתב אישו�

 .החייבי�

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ·2007-2010) ˜Â‡ „Ú¯·ÂË ( ËÙ˘È‰Ï Â˘˜È·2,317 ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˘�‡ 
Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ , È�ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï Â¯·ÚÂ‰ ÔÎÂ˙ÓÂ1,926) Î-83% (˙Â˘˜· . ‰ÙÂ˜˙·
 ˜¯ ÂÏËÂ· ‰¯ÂÓ‡‰19˙Â�˘ÈÈ˙‰ ·˜Ú ˙Â˘˜·  . ÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ï ÁÈÏˆ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

‰Ê. 

__________________ 

לרבות החלטה על , מי שהיוע+ המשפטי הסמי� לקבל החלטות בעניי� הודעות קנס מסוג ברירת משפט  21
 . ביטול ההודעה או על הגשת כתב אישו�

והג לפי ההתיישנות שהחוק קובע לעברה בגביית קנס שמוטל בעברה מסוג ברירת משפט המשרד נ  22
 ]. לחוק סדר הדי� הפלילי) 3(10סעי� [ שלוש שני� מיו� שהקנס הפ� חלוט �מסוג של חטא 

 הודעות תשלו� קנס ידניות הנמסרות �12,799 הודעות תשלו� קנס שהופקו מדוח עברה ו60,430  23
� . למעוול בשטח על ידי מי שהוסמ� לכ
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ה בבקשות בדוח הביקורת הקוד� הועלה כי מש" הטיפול הכולל של אג
 תיאו� ואכיפ .2
 . ימי� בממוצע266הוא , ממועד הזנת נתוני הבקשה להישפט ועד הגשת כתב אישו�, להישפט

 È�ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ‰˙¯·Ú‰ „ÚÂ ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙Ï·˜Ó ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ·
Ó ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯ˆ˜˙‰-110 ˙�˘· ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ 2007Ï -45 ˙�˘· ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ 2010 

)È�ÂÈ ÛÂÒ „Ú( ,˘ ÏÁ Â�ÈÈ‰„ËÙ˘È‰Ï ˙Â˘˜·· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó· ¯ÎÈ� ¯ÂÙÈ. 

 

Ò � ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Ú „ Â ‰ ·  ‰ ¯ È ˜ Á  È ˜ È ˙  ˙ ¯ Ó ‰ 

 תיקי חקירה שהתקבלו בלשכה המשפטית והועברו לאג
 תיאו� 23בדוח הביקורת הקוד� נבדקו 
 מ� התיקי� לא הופקה הודעת $43%הבדיקה העלתה כי בכ. ואכיפה להמרה להודעת תשלו� קנס

 .תשלו� קנס כפי שנקבע

 הציג צוות בראשותו של ראש אג
 תיאו� ואכיפה בפני הוועדה לתיקו� ליקויי� 2009בנובמבר 
כי יש לגבש , בי� היתר, הוא הדגיש. במשרד את הקשיי� שבעבודת האג
 ואת הפתרונות הנדרשי�

נוהל ברור ומסודר לטיפול בבקשות להמרת תיקי חקירה בהודעת תשלו� קנס ולהתאי� את מערכת 
 .ליטת בקשות אלו ולמעקב אחר ביצוע�המידע לק

 ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÈ�Â˙� ˜ÙÒÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰ÙÈÎ‡Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ·
 ÌÈ�˘· ˙ÂÒ�˜Ï ‰¯È˜Á È˜È˙ ˙¯Ó‰· ÏÂÙÈË‰2007-2010 ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÂÚÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ" ‰�È‡ Û

ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙� ˜ÙÒÏ ˙Ï‚ÂÒÓ , ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ È�„È ·˜ÚÓ Ï‰�Ó Â�È‡ Â„ˆÓ Û‚‡‰Â‰Ï‡. 

Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,
‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÙÈÎ‡Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ¯È„Ò‰ Ì¯Ë , È„Î ˙Â˘˜·‰ ¯Á‡ ·˜ÂÚ Â�È‡ Û‡ ‡Â‰Â

Ô�ÈÈ�Ú· ˙Â�˘ÈÈ˙‰Ï ˘˘Á ÔÈ‡Â ÌÂ˙ „Ú ‰˘Ú� ˘¯„�‰ ÏÂÙÈË‰˘ ‡„ÂÂÏ. 

 

 מער� הגבייה

˙ Â Ò � ˜  ˙ È È · ‚ 

 $ולא רק מאי (24ה מתקבלי� תיקי חוב מכל הגורמי� המייצרי� חיובי� במשרדבמער" הגביי .1
, מער" הגבייה מעביר תיקי חוב אלה להמש" טיפול� של שתי חברות גבייה פרטיות). תשלו� קנסות

יצוי� כי . 25לאחת מקרנות המשרד, בי� היתר ועל פי הוראות חוקי� סביבתיי�, והכס
 שנגבה מועבר
חשבות המשרד אחראית לביצוע הבקרה והמעקב אחר ,  החוב לחברות הגבייהע� העברת� של תיקי

 .תנועת הכספי� הנובעי� מפעילות� של חברות אלו

, הנוהל קובע כי תיקי�. 2006מער" הגבייה פועל על פי נוהל ביצוע גבייה של המשרד שנקבע במאי 
יועברו למער" , לו� קנס ימי� מיו� שנמסרה לחשוד בעברה הודעת תש120שחל
 בה� פרק זמ� של 

ובלבד שהחשוד בעברה לא הגיש , הגבייה להמש" טיפול ולגובה חיצוני לפתיחה בהליכי גבייה

__________________ 

עיצומי� , � בבית המשפט במסגרת פסקי די� בגי� עברות קנס מסוג ברירת משפטלרבות קנסות המוטלי  24
כמו , היטלי הטמנה ודרישה לתשלו� כפל הוצאות בגי� ביצוע צווי� מינהליי� במקו� המעוול, כספיי�

 .  צווי ניקוי וצווי פינוי רעלי�

שיופקד בקר� לשמירת חוק שמירת הניקיו� קובע כי המפר את הוראות החוק ישל� קנס , לדוגמה  25
 . הניקיו�
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עוד נקבע כי מנהל מער" הגבייה אחראי . בקשה לביטול הודעת תשלו� הקנס או בקשה להישפט
תשלומי יצוי� כי ג� במער" זה נדרשת מערכת ממוחשבת יעילה למעקב אחר . ליישו� נוהל זה

 .הקנסות

 ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙˜ÙÒÓ ‰�È‡ ‰· ˘Ó˙˘Ó ‰ÈÈ·‚‰ Í¯ÚÓ˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ÌÈÎÈÏ‰‰ ÒÂË‡ËÒ Ï˘ ‡ÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÂÚÂ�˙ Ï˘ ‡Ï ‰˙Â‡� ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙

·ÂÁ‰ È˜È˙Ó „Á‡ ÏÎ· .ÂÚÓ ÌÚ ˙�¯Î�ÂÒÓ ‰�È‡ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ" ˙ËÈÏ˜ Í¯ÂˆÏ Û
Â¯·Ú· Ì¯Â˜Ó˘ ·ÂÁ È˜È˙Ò�˜ ˙ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÚ Â‡ , ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ

‰ÈÈ·‚ ˙ÂÏÂÚÙ· Â‡ ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÂÈ�Ù· ÏÂÙÈË ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈ·ÂÈÁ ¯Á‡ ˙Ó‡ ÔÓÊ· .
‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÈ· ˙Ó‚ÂÙ ˙‡ÊÎ ˙·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˙ÂÏ‰�˙‰. 

הוועדה לתיקו� ליקויי�  המלי. צוות בראשותו של ראש אג
 תיאו� ואכיפה בפני 2009בנובמבר 
עובר . במשרד על פיתוחה של מערכת מידע חדשה שתתמו" בתהליכי העבודה הקיימי� והמוצעי�

א" הצפי , אג
 מערכות מידע במשרד פועל לפיתוחה של מערכת כזו, למועד סיו� הביקורת
 .ליישומה טר� נקבע

פרק . ול בדוחות עברההועלה כי באג
 תיאו� ואכיפה נרשמת מגמה של קיצור זמני הטיפ .2
 ימי� $59 ל2007 ימי� בממוצע בשנת $141הזמ� מהקלדת דוח עד למשלוח הודעת קנס התקצר מ

פרק הזמ� מקבלת בקשה לביטול הודעת תשלו� הקנס עד לקבלת החלטת ; 2010בממוצע בשנת 
קשה ופרק הזמ� מקבלת ב; )עד סו
 יוני (2010 בשנת $52 ל2007 ימי� בשנת $168תובע התקצר מ

הנתוני�  (2010 בשנת $45 ל2007 ימי� בשנת $110להישפט עד להעברתה לתובע חיצוני התקצר מ
 ).2010דלעיל ה� עד סו
 יוני 

3. Î ˜¯ ˙Â·‚Ï ÁÈÏˆ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„·-36% ˙ÂÒ�˜‰ ÌÂÎÒÓ 
 ÏÈË‰˘)41%˙ÂÒ�˜‰ ÔÓ  .(È˙Â‰Ó‰ ÔÂ˙�‰ ˙‡ ¯ÒÁ ‰ÙÈÎ‡Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ· 

ÈÙ¯ˆÓ‰ ˙ÂÒ�˜‰ ÌÂÎÒ Ï˘ , ÔÈ·Â ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ·‚‰ ÔÈ· ÒÁÈ‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
È‡Ó ‰�È„ÓÏ Ì¯‚�‰ ˜Ê�‰ ˙‡Â ‰ÈÈ·‚‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ-˙ÂÒ�˜‰ ˙ÈÈ·‚ . ˜ÙÒÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ˙‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ . ÏÎ ˙‡ ˙Â·‚Ï „¯˘Ó‰ ÁÈÏˆÈ Ì‡ Ì‚
‰ÈÈ·‚Ï ¯È·Ú‰˘ ˙ÂÒ�˜‰ ,˜Ï ˙ÙÒÂ˙·ÔÂˆ¯Ó ÂÓÏÂ˘˘ ˙ÂÒ� , ‰·‚˘ ˙ÂÒ�˜‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰È 

Î-58% ‰¯·Ú‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÙÒÓÓ „·Ï· )90,200 ( ÌÈ�˘· „¯˘Ó‰ ˜ÈÙ‰˘2007-2010)  ÛÂÒ „Ú
¯·ÂË˜Â‡.( 

 ÔÙÂ‡· Ï‰Â�Ó Ì˙ÈÈ·‚ÏÂ ˙ÂÒ�˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ „ÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
¯˙Ï‡Ï ÔÂ˜È˙ ÔÂÚË‰ È˙ÈÈÚ· ,ÌÈÎÂÓ� ÔÈÈ„Ú ‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘Â . ˙Ú‚ÂÙ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰

‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ· È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡·. 

 

Ò � ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰  Ï Â Ë È · Ï  ˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë 

הבקשות מגיעות לאג
 . בקשה לביטולה אד� שנמסרה לו הודעת קנס רשאי להגיש, כאמור .1
, בנוס
. המטפל במקצת מבקשות אלו, לידי ראש מער" הגבייה שהוסמ" כתובע, תיאו� ואכיפה

בנוהל פנימי של המשרד נקבע כי . ד עובד ע� תובע חיצוני שלטיפולו מועברות רוב הבקשותהמשר
ובמהל" השנה לא נשלחה למבקש כל הודעה בדבר , א� לא התקבלה החלטת תובע בתו" שנה

דהיינו הקנס יבוטל ולא , אז הטיפול בהודעת הקנס יופסק מפאת חוסר עניי� לציבור, החלטה אחרת
 .גבייתויבוצע כל הלי" ל
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עוד .  התיישנו2005 מהבקשות לביטול קנסות שהוגשו בשנת $45%בדוח הביקורת הקוד� עלה כי כ
 מהבקשות לביטול קנס $23%התיישנו כ) 2007ספטמבר (נמצא כי עובר למועד סיו� הביקורת 

 .2006שהוגשו בשנת 

 ˙�˘ ÚˆÓ‡· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2009„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ‰ÈÈ·‚ Í¯ÚÓ ˘‡¯ ÚÈ„Â‰  ÏÚ 
 Ï˘ Û¯Â‚ ÏÂËÈ·1,153¯˙ÂÈÂ ‰�˘ Í˘Ó· ÂÏÙÂË ‡Ï˘ Ò�˜ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ˙Â˘˜·  . Â·˙ÎÓ·

˙Â�Â˘ ˙Â·ÈÒÓ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ· Ï˘ ÛÒÂ� Ï‚ ÈÂÙˆ ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰ . ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ 

Î-31%) 577Ó -1,870 (Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ˙Â˘˜·‰Ó , ˙�˘· ÂÏ·˜˙‰˘2007 ,
 ¯·Ó·Â�· ÂÏËÂ·2009˘ ÌÂ˘Ó ˘„ÂÁ Â˙Â‡Ï „Ú Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ Ô�ÈÈ�Ú· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï. 

 ¯·Óˆ„Ó Â˙·Â˘˙·2010 ÏÎ Ï˘ ·ÂÈË ˙„Â·Ú ˙È˘Ú� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈÈ˙�˘· ÈÎ „¯˘Ó‰ ¯È·Ò‰ 
ÂÏÙÂË ‡Ï˘ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ˙Â˘˜·‰ , È„Î"˙Â˜�Ï "ÂÚÓ ˙‡" ÔÈ‡˘ ÌÈ˜È˙Ó Û

‰¯È‚ÒÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰Â ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ Ì‰· .‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ÂÊ ·ÂÈË ˙„Â·Ú ,Ï ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ÔÎ
˙Â�˘ÈÈ˙‰ ·˜Ú ÂÏËÂ·È˘ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ,Á¯Î‰· Ï„‚È. 

 

2.  ÌÂÏ˘˙ ˙Ú„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ‰˘˜·‰ ˙Ï·˜Ó ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÈÎ ·˜ÚÓ· ‡ˆÓ� ˙‡Ê ÌÚ
Ó ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯ˆ˜˙‰ Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „Ú Ò�˜-168 ˙�˘· ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ 2007Ï -52 

 ˙�˘·2010) È�ÂÈ ÛÂÒ „Ú .( 

Ú ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ¯ˆ˜˙‰ Ò�˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÂ , Û˜È‰ Í‡
·Á¯ ÔÈÈ„Ú ˙ÂÒ�˜‰ ÏÂËÈ·. 

 

˙ Â Ò � ˜  ˙ È È · ‚ Ï  È � Â ˆ È Á  ‰ · Â ‚  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ 

הדבר נעשה . לגביית קנסות שלא שולמו במועד יש לנקוט הליכי גבייה ולמנוע את התיישנות�
שלוש שני� מהמועד האחרו� הנקוב באמצעות משלוח דרישה חוזרת לתשלו� הקנס לחייב בתו" 

 .ובהפעלת אמצעי גבייה באמצעות גור� העוסק בכ", בהודעת תשלו� הקנס

ובעקבות , בדוח הביקורת הקוד� עלה כי המשרד לא עסק בפעולות לגביית חובותיו זה כחמש שני�
 . בי� דוחות העברה למספר הקנסות ששולמו$80%זאת נוצר פחת של כ

 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‡ˆÓ�2007 „ÚÂÓ‰˘ ·ÂÁ È˜È˙· ˙Â�˘ÈÈ˙‰‰ ˙¯ÈˆÚÏ ‰ÙÈÎ‡ ÏÂÎ˘‡ ÏÚÙ 
¯‡Â�È ÌÈ˘„ÂÁ· ÏÁ Ò�˜‰ ÌÂÏ˘˙Ï ÔÂ¯Á‡‰- ¯·ÓËÙÒ2004 , ˙‡ ¯ˆÚ ‰�˘ ‰˙Â‡ ÛÂÒ „ÚÂ

Î Ï˘ Ì˙Â�˘ÈÈ˙‰-8,000Î ˙Â·‚Ï ÁÈÏˆ‰Â ·ÂÁ È˜È˙ -1.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 

 ÛÂÒ·2007‰ÈÈ·‚ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ‰ÈÈ·‚ ˙Â¯·Á È˙˘ ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰  ,˘ ÚˆÓ‡ÓÂ ˙�2008 
Ô˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙Â·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ . ÛÂÒ „Ú2009 ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ô‰Ï ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰ 

Î·-22,000·ÂÁ È˜È˙  .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,Î ‰È‰ ‰ÈÈ·‚‰ ˙Â¯·Á Â·‚˘ ˙ÂÒ�˜‰ ÍÒ-7.6 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á . ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡ Â‡¯È˘ ÈÙ¯ˆÓ‰ ·ÂÁÏ Ú‚Â�· ÌÈ�Â˙� „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ Ô‡Î Ì‚ ÌÏÂ‡

‰·‚� ˙ÂÒ�˜‰ ÔÓÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ Â‰ÓÂ  ,‰ÈÈ·‚‰ ˙Â¯·Á Ï˘ Ô‰ÈÚÂˆÈ· ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ,
‰ÙÈÎ‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ Ì‚ ÍÎ ·‚‡Â. 
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 חובת הדיווח לחשב הכללי

וזאת על פי הוראות , גבייה$חשב המשרד אחראי לטיפול בתיקי חוב המוגדרי� חובות שאינ� בני
הממונה על ההכוונה המקצועית של פעולות החשבי� במשרדי , רהחשב הכללי במשרד האוצ

כי על חשבי המשרדי� לדווח לו בתו� כל שנה על כל , בי� השאר, החשב הכללי קבע. הממשלה
 דוח תקופתי על פעולות 26"מינהל הגבייה"ולהגיש ל, הסכומי� שוויתרו על גביית� או מחקו אות�

ועדה לבדיקת "ל המשרד "וראות החשב הכללי ימנה מנכעוד יצוי� כי על פי ה. הגבייה של המשרד
והיא תבח� כל , רשימת החובות האבודי� של המשרד, לפחות פעמיי� בשנה, שבפניה תוצג, "חובות

 העביר אשכול 2009באמצע שנת . חוב לגופו ותמלי. בפני החשב על הדר" הנכונה לטיפול בחוב
 .ועד גביית� חל
אכיפה לטיפולו של חשב המשרד מספר תיקי חוב שמ

יצוי� כי בדוח הביקורת הקוד� העיר משרד מבקר המדינה כי חשב המשרד לא דיווח לחשב הכללי 
 6,635והנהלת המשרד לא דנה במשמעות הביטול הגור
 של , על מצב גביית החובות של המשרד

 .2005הודעות תשלו� קנס בדצמבר 

 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ·2010„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ ˙Â·ÂÁ ˙˜È , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ
 ¯˙ÈÂÂ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ ÏÚ ÈÏÏÎ‰ ·˘ÁÏ ˘¯„�Î ÁÂÂÈ„ „¯˘Ó‰ ·˘Á ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰

Ì˙Â‡ ˜ÁÓ˘ Â‡ Ì˙ÈÈ·‚ ÏÚ. 

 

 

 שיעור גביית קנסות שהטילו בתי משפט

קנסות שהטילו בתי משפט בפסקי די� שעניינ� עברה על חוק שמירת הניקיו� מועברי� על ידי בית 
על המשרד לנהל מעקב אחר פסקי הדי� ואחר . מופקדי� בקר� לשמירת הניקיו�המשפט למשרד ו

 .קבלת התשלומי� בגי� הקנסות שהוטלו

 $22%בדוח הביקורת הקוד� צוי� כי אחוז התשלומי� שהעבירו בתי המשפט למשרד היווה רק כ
חוב ורק  מהחייבי� כלל לא שילמו את ה$64%עוד נמצא כי כ. מהסכו� אותו אמורי� היו להעביר

 בדוח 2008בתשובתו מפברואר . 27חייב אחד שיל� את מלוא סכו� הקנס שקבע בית המשפט
מתבצעת עבודה להסדרה של העברת הנתוני� " בימי� אלה"הביקורת הקוד� ציי� המשרד כי 

 .ושיפור גביית החובות לקר� לשמירת הניקיו�

1. Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· È˙Â‰Ó ¯ÂÙÈ˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÚÂ‰ ·˜ÚÓ· ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ Ú„È
‰ÈÈ·‚‰ ÌÂÁ˙· .˙ÂÏÈÚÈ È˙Ï·Â ˙Â�˘È ÔÈÈ„Ú Ô‰ ,È�„È ÔÙÂ‡· ˙Â˘Ú� ÔÈÈ„Ú ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Â¯Â .

ÍÎÈÙÏ ,ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ‰˙˘Ú� ‡Ï ‰ÈÈ·‚‰ ˙„Â·Ú , ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÓÓ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ÙÓÂ
˙Â�Â˘‰ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ,È‡ ˙ÓÈÈ˜-Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰. 

__________________ 

ותפקידו להנחות את משרדי , 2005גו� שהוק� על ידי החשב הכללי במשרד האוצר באוקטובר   26
ובמקרי� מסוימי� ליטול לידיו את הטיפול , הממשלה לפקח על תהלי� גביית החובות לממשלה

 . לפי שיקול דעתו, בגביית�
של המשטרה הירוקה בגי� עברות של השלכת פסולת מוצקה  תיקי חקירה 33דוח הביקורת הקוד� בח�   27

 . 2003שהועברו לטיפולה של הלשכה המשפטית בשנת 



 883 המשרד להגנת הסביבה

, שרד לא ביצע בקרה מספיקה א� הכספי� שאמורי� היו להיגבותעוד הועלה במעקב כי המ .2
או הוזנו מאוחר מדי , פסקי די� שהתקבלו לא הוזנו; אכ� נגבו והופקדו בקר� לשמירת הניקיו�

ג� א� , ולא נית� היה לקשר בי� החוב לפסק הדי� הרלוונטי, במערכת הממוחשבת של מער" הגבייה
ומאיד" גיסא ישנ� חובות , ל כס
 שלא ברור מהו מקורומחד גיסא התקב, דהיינו. שול� החוב

, הסכו� הכולל של קנסות שהטילו בתי המשפט. פתוחי� ברישומי המשרד שייתכ� שכבר שולמו
 .ח" מיליו� ש$15הגיע לכ, ולא ידוע מה עלה בגורל�

 ˙�˘Ó2009 ¯Á‡Â ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÏÈË‰˘ ˙ÂÒ�˜‰ ÏÎ ¯Á‡ ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ·˜ÂÚ ˙Â·˘Á‰ Û‚‡ 
È·‚ ÍÈÏ‰Ì˙È ,È‡‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ¯·ÂÚÂ-˙ÂÓ‡˙‰ .ÛÒÂ�· ,
 ËÒÂ‚Â‡Ó2009ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÏÈË‰˘ ˙ÂÒ�˜ ˙ÈÈ·‚Ï È‡¯Á‡ „¯˘Ó‰  ,ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â , Ì‰

ÂÏ‡ ÌÈ˜È˙· ÌÂÏ˘˙ È¯·Â˘ ˜ÈÙ�‰Ï ÂÏ„Á. 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ2009-2010) ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú (Â·‚� ,‰ÈÈ·‚ ÈÎÈÏ‰· ÂÈ‰ Â‡ ,Î-74% 
˜‰ ÏÏÎÓËÙ˘Ó ˙¯È¯· Ï˘ ˙Â¯·Ú ÔÈ‚· ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÏÈË‰˘ ˙ÂÒ� ,Î ˜¯Â-18% Ì¯Ë 

Â·‚�28 .Î Â·‚� ‰Ï‡ ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ-56% È·˙Î· ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÏÈË‰˘ ˙ÂÒ�˜‰ ÏÏÎÓ 
‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ÂÁ˙Ù�˘ ‰¯È˜Á È˜È˙· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÂ˘È‡ ,ÎÂ-23%Â·‚� Ì¯Ë 29. 

 ˙�˘Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2009˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ÍÈÏ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯ÙÈ˘  ÔÈ„ È˜ÒÙ· Ì¯Â˜Ó
ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÏÈË‰˘ , ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰ÈÈ·‚‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ï‰�Ó ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ Ï·‡

ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙Â·‚Ï Â˙ÏÂÎÈ· ˙ÂÓ‚ÂÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ Ô�È‡˘ ˙Â�˘ÂÈÓ . ¯ÂÚÈ˘ Ì˘¯� ÔÈÈ„Ú ÔÎ ÂÓÎ
Â˘ÓÂÓ Ì¯Ë˘ ÔÈ„ È˜ÒÙ Ï˘ ¯ÎÈ�. 

 

 

 נוהל אכיפה סביבתית ונוהל אכיפת מפגעי� חמורי�

 נוהל אכיפה 2009אישר המשרד בספטמבר , לרבות האכיפה הפלילית, פהלצור" הגברת האכי
את אבני הדר" שבתהלי" ואת סדר הפעולות שיש , סביבתית הקובע את מתווה האכיפה הרצוי

נוגע לכל סוגי , חל על כל גורמי האכיפה במשרד, 2010שהפ" למחייב בינואר , נוהל זה. לנקוט
עוד קובע .  חודשי�$12לא יימש" יותר מ, הלי או פלילימינ, המפגעי� וקובע כי הלי" האכיפה

 מינהלי או $ולפי ההגדרה ייקבע הלי" הטיפול בו , הנוהל את הקריטריוני� על פיה� יוגדר המפגע
המסדיר את הטיפול ,  אישר המשרד ג� את נוהל אכיפת מפגעי� חמורי�2009בספטמבר . פלילי
 72ולוח הזמני� להסדרת המפגע יימש" , פליליתבמקרי� אלו ברירת המחדל היא חקירה . 30בה�
 .לכל היותר, ימי�

או היועצת /ל בכיר לאכיפה ו"בשני הנהלי� נקבע כי כל חריגה מלוח הזמני� כפופה לאישור סמנכ
עוד נקבע בנהלי� כי על כל מנהל של גור� . ל בכיר לאכיפה"המשפטית למשרד בכפו
 ליידוע סמנכ

להגיש בקשה מפורטת ומנומקת לחריגה מלוח ) המשטרה הירוקהמנהל , לדוגמה(אכיפה בתהלי" 
 :מבדיקת נהלי האכיפה ויישומ� עלו הדברי� האלה. הזמני�

__________________ 

התאמה טכנית בפרטי� המופיעי� � הנותרי� מקור� בפסקי די� שהוגש בגינ� ערעור או שקיימת אי8%  28
 . בפסק הדי�

 . הלי� הגבייה בעניינ� הנותרי� מקור� בפסקי די� שהוגש בגינ� ערעור או שטר� החל 21%  29

היק� , או לסביבה/לפי מידת הסכנה החמורה והמיידית לבריאות האד� ו, בי� השאר, מפגע חמור מוגדר  30
 . המפגע ורגישות האזור שבוצעה בו העברה



 ב61דוח שנתי  884

 ועד 2010 מינואר $לוח הזמני� המוגדר בשני הנהלי� קצר מדי ואינו עומד במבח� המציאות  .1
י� אינ� מגדירי� הנהל;  בקשות לאורכה$145מועד סיו� הביקורת הגישו גורמי האכיפה במשרד כ

ויכול להיווצר מצב שלפיו טיפול נקודתי במפגע אחד גדול עלול , סדרי עדיפויות ומדיניות אכיפה
בלוח הזמני� ; להשפיע על יכולתו של אותו גור� אכיפה לטפל במספר רב של מפגעי� קטני�

,  למשל;שנקבע לא נית� די זמ� לנסות ולהסדיר את המפגע לפני שהמחוז יתחיל בהלי" אכיפה
 .המארי" את זמ� הטיפול באופ� משמעותי, לפעמי� בוחר מחוז לערו" למעוול סביבתי שימוע


 באופ� קבוע ולהקפיד "ל בכיר לאכיפה קבע כי על כל גורמי האכיפה לעדכ� את מעו"סמנכ .2
נמצא . כדי שנית� יהיה לבחו� את יישו� הנהלי� באופ� יעיל, על מעקב שוט
 בהלי" הטיפול במפגע

בכמה מ� המחוזות הגדרת . אינה זהה" מפגע"כי ההגדרה של המחוזות ושל מטה המשרד למונח 
יודגש כי . ולא מרגע זיהויו בשטח, תיעשה רק לאחר שניסיו� ההסדרה לא צלח" מפגע"האירוע כ

ייצור עומס , או פלילית/ג� א� הוסדר ללא צור" באכיפה מינהלית ו, רישו� כל מפגע על פי הנהלי�
 
 .על עבודת המחוזותנוס

 ÈÓ¯Â‚ ˙‡ ·ÈÈÁÂ ˙Â‡ÈˆÓ‰ È·ÈÂÁÓ ÂÈ‰˘ ‰ÙÈÎ‡ ÈÏ‰� ˘·È‚ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
˙ÂÈ·ÈÒ�Ë�È‡· Ì‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ , ˘È ÔÈÈ„ÚÂ ÌÈÈ˘˜· Ï˜˙� ÌÓÂ˘ÈÈ Ï·‡

Ì˙Â‡ ÔÎ„ÚÏÂ ÏÏÎ˘Ï. 

 

 

 סיכו�

Î‡‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÚˆÓ‡Â ÌÈˆÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„·‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈ ,
 ˙ÈÈ·‚ÏÂ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï „Ú ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙Â¯·Ú‰ ˙¯È˜Á Í˘ÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÂÈ‚˘È‰ Í‡

ÌÈÏ„ ÂÈ‰ ˙ÂÒ�˜‰ ,È‡Â- ˙ÂÏÂÚÙÏ „¯˘Ó· Â˘Ú�˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯˘¯˘ ˙‡ ‰ÎÙ‰ ˙ÂÒ�˜‰ ˙ÈÈ·‚
˜¯Ò. 

‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓÓ , ÈÎÂ
Á È¯˜ÈÚ‰ ¯ÂÙÈ˘‰ ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰ ˙ÙÙÎ‰ÏÂ ‰„Â·Ú È�ÓÊ ¯ÂˆÈ˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ï

·ÈÈÁÓ .„‚�Ó ,‰�˜Â˙ Ì¯ËÂ ‰ÈÂ˜Ï ‰¯˙Â� ˙ÂÒ�˜‰ ˙ÈÈ·‚ .‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ , ˙¯ÈÓ˘Ï Ô¯˜‰
ÔÂÈ˜È�‰ ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ�ÈÈ�Ú ÔÎÂ ,ÌÈ„ÒÙ� ÌÈ‡ˆÂÈ . ÌÈ‡¯Ó ÌÈÎÂÓ�‰ ‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘

 ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÏÂÚÈÈÏ ÏÚÙ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ ÈÎ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰· , ·Á¯� ¯Î „ÂÚ ¯˙Â�Â
¯ÂÙÈ˘Ï. 

‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î , ÏÎ ÏÚ „¯˘Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È
ÂÈ·ÈÎ¯Ó ,‰¯È‰ÓÂ ‰ÏÈÚÈ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Á˙ÙÏ ˘È ‰Ê ÏÏÎ·Â , Â˙„Â·Ú ˙‡ ¯Ù˘Ï ÏÎÂ˙˘

Ó‡Â È�Î„Ú ÌÈ�Â˙� ÒÈÒ· ˘Â·È‚·Â ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÂ˘ÈÈ· ÂÏ ÚÈÈÒÏÂ ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÈ
‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÚˆÓÎ Â˙Â‡ ˘Ó˘È˘ , ‰„Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙Â ÌÈ„ÚÈ ÂÚ·˜ÈÈ ‰ÈÙÏ˘

˙ÂÈ˙�˘. 

 


