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 פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה 
 תקציר

להעניש את , פעולות לאכיפת חוקי  להגנת הסביבה נועדו להבטיח את הציות לה 
בי  , המשרד להגנת הסביבה מופקד. מפריה  ולהרתיע עברייני  בכוח מפני הפרת 

בצוותא ע  גופי  נוספי  דוגמת הרשויות (על אכיפת חוקי הגנת הסביבה , היתר
ותהמקומי

1
לביצוע פעולות אכיפה עומדי  לרשות המשרד חוקי  ותקנות ובה  חוק ). 

על פי חוקי  . 1961 א"התשכ,  וחוק מניעת מפגעי 1984 ד"התשמ, שמירת הניקיו 
. פעולות האכיפה נחלקות להליכי  במישור הפלילי ולהליכי  במישור המינהלי, אלה

ת כתבי אישו  לבית המשפט או הגש, בי  השאר,  כוללהלי$ האכיפה במישור הפלילי
מת  הודעת תשלו  קנס מסוג בררת משפט
2

). או קנסות,  הודעת תשלו  קנס להל   (
מפעלי  ורשויות , הלי$ האכיפה במישור המינהלי כולל מת  התראות לבעלי עסקי 

  .צווי סילוק מפגע וצווי  מינהליי  אחרי , הוצאת צווי ניקוי; לפני נקיטת צעדי 
 קורתפעולות הבי
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המשרד להגנת 2007ספטמבר  בחודשי  יוני

את סדרי , את ניהול תיקי החקירה, בקנסות שהוא מטיל)  המשרד להל  (הסביבה 
אפקטיביות (הגשת כתבי האישו  ואת מידת השגת יעדי פעולות האכיפה שהוא נוקט 

 ביחידת אשכול אכיפה ,הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של המשרד). האכיפה
הלשכה ; אג* תיאו  אכיפה והמשטרה הירוקה: במשרד וביחידות הפועלות במסגרתו
להל  (בדיקות השלמה נערכו באג* החשב הכללי . המשפטית במשרד וחשבות המשרד

  .שבמשרד האוצר) ל" החשכ 
 עיקרי הממצאי 

בה במישור אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה אחראי לאכיפת חוקי הגנת הסבי
 מת  הודעות תשלו .  1:   מתבצע בשתי דרכי הלי$ האכיפה במישור הפלילי . הפלילי

מת  דוחות : וכולל כמה שלבי )  האג* להל  (קנס שמטופל בידי אג* תיאו  אכיפה 
עברה בידי מי שהוסמכו לכ$
3
א  ;  הפקת הודעות תשלו  קנס ושליחת  לנאשמי ,

__________________ 
‡ ˘È˙ ˘ ÁÂ„·58 ¯˜·Ó Ï , "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר "ראו ג  בפרק  1

‰ È„Ó‰) 2007( ,285' עמ. 

מקבל ההודעה רשאי להודיע בתו# פרק . הודעת קנס הנמסרת ביד או נשלחת למי שלכאורה עבר עברה 2
 . יו  ממסירת ההזמנה שרצונו להישפט בבית המשפט על העברה90זמ$ של 

ממי שהוכשרו , עשרות אלפי דוחות בשנה על עברות שבוצעו בתחו  איכות הסביבה, המשרד מקבל 3
רשות שמורות הטבע , מפקחי  ברשויות מקומיות, שוטרי , נאמני ניקיו$, עובדי המשרד: והוסמכו לכ#

מפקחי  . ואחרי ) י" ממ(להל$ (מפקחי  במינהל מקרקעי ישראל , )ג" רט(להל$ (והגני  הלאומיי  
האג* ממיר את דוחות העברה . ירוקה של המשרד מוסמכי  לתת הודעות תשלו  קנסבמשטרה ה

 שהתקבלו להודעות תשלו  קנס מסוג ברירת משפט
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 מועברת בקשתו לתובע הגיש הנאש  בקשה לביטול הקנס 

4
;  באג* לקבלת החלטה

האג* .  מועברת בקשתו לתובע חיצוני להכנת כתב אישו  א  הגיש בקשה להישפט 
 בעברות חמורות  ניהול תיקי חקירה .  2.   אחראי לטיפול בגביית קנסות שלא שולמו

מנהלת המשטרה הירוקה חקירה
5

ולאחר בדיקת הלשכה המשפטית במשרד החומר , 
 . לתובע חיצוני להגשת כתב אישו  לבית המשפטמועבר

משרד מבקר המדינה בדק את האפקטיביות של פעולות האכיפה והגבייה של 
סכו  הגבייה הכולל ביחס לסכו  הקנסות הכולל : במסגרת זו נבדקו אלה. המשרד

מספר הקנסות הכולל ששולמו ביחס למספר , שבהודעות תשלו  הקנס שהופקו
שלו  קנס שהופקו וביחס למספר הכולל של דוחות העברה הכולל של הודעות ת

מספר בקשות לביטול קנס שהמשרד לא טיפל , סכו  הקנסות שלא נגבה, שניתנו
. מספר הבקשות להישפט שלא טופלו ומש$ זמ  הטיפול בכל אחד משלביו, בה 

בכל שלב יורדי  והולכי  שיעור ; הבדיקה מלמדת שרמת האפקטיביות נמוכה
.  נגבה תפוקות עד כדי כ$ שלבסו* רק חלק קט  מסכומי הקנס המוטלי  התועלת וה

 .להל  מובאי  הפרטי 
ה ר י ק ח י  ק י ת ר  פ ס מ ב ה  ד י ר ו  , י ל ש ת ת  ו ע ד ו ה ו ה  ר ב ע ת  ו ח ו ד

ס נ ,  מראשית שנות האלפיי  חלה ירידה ניכרת במספר תיקי החקירה שנפתחו:ק
בשנת ,  למשל.במספר דוחות העברה שניתנו ובמספר הודעות תשלו  הקנס שהופקו

; )63% ירידה של כ( תיקי  137 נפתחו 2006 תיקי חקירה ובשנת 369 נפתחו 2003
 23,821 התקבלו בו 2006 דוחות עברה ובשנת 38,087 התקבלו במשרד 2002בשנת 

ירידה דומה חלה במספר הודעות תשלו  קנס ). 37% ירידה של כ(דוחות עברה 
 .2006 בשנת 11,137  ו2002 בשנת 17,725: שהפיק המשרד

ת ו ס נ ק ב ל  ו פ י ט למי שחשוד בעברה נית  להמציא , לפי חוק שמירת הניקיו  :ה
 שנתיי   בתו$להגיש כתב אישו הזמנה למשפט או , הודעת תשלו  קנסעל החוק 

ובה  משלוח ,  א  לא שול  הקנס יש לבצע פעולות לגבייתו.מיו  ביצוע העברה
י  בעניי  התיישנות עונשי  יתייש  הקנס בהתא  לד ולא , תזכורת לחייב

6
הודעת ; 

תשלו  קנס שהנתבע ביקש לבטל או השיג על נכונותה ולא התקבלה החלטת תובע 
לגביה שנה מיו  הגשת הבקשה תבוטל בידי המשרד
7

נתבע שהודיע כי הוא מבקש ; 

__________________ 
מי שהיוע  המשפטי הסמי# לקבל החלטות בעניי$ הודעות קנס מסוג בררת משפט לרבות : לעניי$ זה 4

 .החלטה על ביטול ההודעה או על הגשת כתב אישו 
אכיפה וחקירה הפועלת במסגרת אשכול אכיפה של , קה היא יחידה ארצית לפיקוחהמשטרה הירו 5

ביקורת קודמת בעניי$ סדרי פעולתה של המשטרה . המשרד להגנת הסביבה בהתא  למדיניות המשרד
פעולות אכיפה באמצעות המשטרה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„·53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2003 הירוקה ראו 

 .381' עמ, "הירוקה

המשרד להגנת הסביבה נוהג להתייחס לעברות מסוג בררת משפט כאל , ניי$ התיישנות עונשי לע 6
כ# שבמידה ולא מתבצעות פעולות לגביית הקנס בתו# פרק זמ$ של שלוש שני  , "חטא"עברות מסוג 

 לחוק סדר הדי$ 10לפי הוראות סעי* ". ביצוע העונש"מיו  שהקנס הפ# לחלוט חלה התיישנות לעניי$ 
 .1982(ב"התשמ, ]נוסח משולב[לילי הפ

על כ$ קבע . אינו קובע מועד למת$ החלטת התובע, שלפיו מוגשת הבקשה, חוק סדר הדי$ הפלילי 7
שא  לא ניתנה החלטת התובע בתו# , בהחלטה מינהלית הנשענת על עקרונות המינהל התקי$, המשרד

ר לביטול הודעת תשלו  הקנס  יוביל הדב(שנה מיו  הגשת הבקשה לביטול הודעת תשלו  הקנס 
 .וסגירת התיק
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  ולא , להישפט ולא לשל  את הקנס יש להגיש את כתב האישו  נגדו בתו$ שנה
תתייש  העבירה
8
. 

ו .1 ק פ ו ה ש ת  ו ס נ ק ה ר  ו ע י  התקבלו במשרד ממי 2006 2002 בשני  :ש
דוחות רבי  התאפיינו ברמה נמוכה ובאי .  דוחות עברה145,000 שהוסמכו לכ$ כ

 דהיינו נוצר   הודעות תשלו  קנס בלבד 74,000 והאג* הפיק לפיה  כ, טיפול בה 
 .50% פחת של כ

ו .2 מ ל ו ש ש ת  ו ס נ ק ה ר  ו ע י ייה נמוכי  וקיי  פער  הועלה כי שיעורי הגב:ש
גדול בי  הקנסות שהוטלו
9

 לבי  אלה ששולמו ה  מבחינת מספר  וה  מבחינת 
 מסכומי הקנסות שהוטלו 40% 32% שולמו 2006 2002בכל אחת מהשני  . סכומיה 

אשר למספר ). דהיינו הפחת הוא כשני שלישי  מסכומי הקנסות (36% ובממוצע כ
דהיינו נוצר פחת  (41% ובממוצע כ,  שהופקו מהקנסות49% 34% שולמו  הקנסות 

א  משווי  את סכו  הקנסות ששולמו לסכו  דוחות העברה שניתנו ). 59% של כ
 נגבו קנסות 2006 2002בכל אחת מהשני  : עולה שקיי  פער גדול מאוד ביניה 

  בשיעור של  ובממוצע ,  בלבד ממספר דוחות העברה שניתנו23% 15%בשיעור של 
 ).80% יינו פחת של כדה (20% כ

שיגור דרישה חוזרת לתשלו  הקנס לש  מניעת התיישנות  שיעור גבייה נמו$ ואי
שבעקבותיו מבטל האג* הודעות תשלו  קנס שאי  עוד אפשרות חוקית , הקנס
 6,635 ביטל המשרד 2005בדצמבר , לדוגמה. רווחי  במשרד שני  ארוכות, לגבות 

: העילות לביטול שנרשמו היו. 2003 1999בשני  הודעות תשלו  קנס ישנות שהופקו 
, "קבלת החלטת תובע תו$ שנה מיו  קבלת הבקשה אי", "מיצוי הטיפול בה  אי"
 ".התיישנות"ו" לא נית  לאתר את החשודי "

ת ו ס נ ק ה ת  י י ב ג ל י  נ ו צ י ח ה  ב ו ג ע   ת  ו ר ש ק ת צור$ גביית חובות ל: ה
שרד חברת גבייה מחייבי  שלא שילמו את הקנסות שהוטלו עליה  העסיק המ

ל למשרד שלא להעביר עוד תיקי חייבי  " הורה החשכ2003בפברואר . חיצונית
אמנ  . לחברה זו בשל שכר הטרחה הגבוה שנקבע בהסכ  עמה והורה על קיו  מכרז

, 2007ורק ביולי ,  פרס  המשרד מכרז א$ הוא נפסל בידי בית המשפט2005בשנת 
ל מכרז נוס* ובאוקטובר של "ד והחשכפרסמו המשר, בחלו* למעלה מארבע שני 

 . טר  החלו החברות בגבייה2008בינואר . אותה שנה נבחרו החברות הזוכות
 הודעות תשלו  42,500  לגבייה כ2007 2003כתוצאה מכ$ לא העביר המשרד בשני  

האג* ג  לא עשה פעולות למניעת . ח" מיליו  ש26.3 קנס בסכו  כולל של כ
ועקב כ$ חלק מהקנסות הללו , כגו  שיגור תזכורות לחייבי התיישנות  של הקנסות 
נפגעו האכיפה , מהאמור לעיל עולה שלא מוצו הליכי גבייה. התיישנו ולא נית  לגבות 

 .וההרתעה והתועלת של כל ההלי$
ו  ש י א י  ט ר פ ל  ע ת  ו ג ש  אד  שנמסרה לו הודעת תשלו  קנס רשאי להגיש :ה

 .לתובע בקשה לביטולה
 45% המשרד היה צרי$ לבטל כ,  על פי הנהלי  שהוא קבע,2007עד ספטמבר 

 להחלטת התובע של 2005מהודעות תשלו  קנס נשוא הבקשות שהוגשו לשנת 

__________________ 
לפיה לא נית$ לקיי  את ,  לחוק סדר הדי$ הפלילי230מדובר בהתיישנות דיונית לפי הוראת סעי*  8

 .בית המשפט החליט אחרת, ובנסיבות מיוחדות, אלא א  כ$, המשפט

 .בניכוי הבקשות להישפט והודעות תשלו  קנס שבוטלו לפי החלטת תובע במשרד 9
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כיוו  שחלפה שנה ויותר מיו  הגשת הבקשה בעניינ  ולא התקבלה החלטת , המשרד

 מהקנסות 23%  כבר היה על המשרד לבטל מאותה סיבה כ  2006באשר לשנת . תובע
 .א הבקשות לאותה שנה ובכ$ נמנע מיצוי הדי נשו

ט שפ י ה ל ת  ו ש ק ב ב ל  ו פ י ט אד  שנמסרה לו הודעת תשלו  קנס רשאי : ה
. להודיע בתו$ תשעי  ימי  מיו  שהמציאו לו אותה שברצונו להישפט על העברה

בקשה להישפט מוזנת למערכת ממוחשבת לדיווח ומעקב אחר הטיפול בה ומועברת 
יש לשלוח למבקש הזמנה למשפט , לפי החוק. נת כתב אישו לתובע חיצוני לצור$ הכ

לכ  א  חלפה השנה ולא נמסרה למבקש הזמנה . בתו$ שנה מיו  שנתקבלה הודעתו
 חלה התיישנות של העברה ושל האפשרות להגיש כתב אישו  למשפט 

10
. 

א$ האג* לא העביר לטיפול תובע ,  אנשי 1,772 ביקשו להישפט 2006 2002בשני  
עקב ; מהודעות תשלו  הקנס האמורות לצור$ הגשת כתב אישו ) 40% כ (700י חיצונ

כ$ התיישנו העבירות שבגינ  נמסרו הודעות תשלו  הקנס ולא מוצה הדי  ע  
: עוד נמצא כי טיפול האג* בבקשות הנאשמי  להישפט אר$ זמ  רב. החייבי 

תובע חיצוני ועוד  יו  ממועד הזנת הבקשה להישפט ועד העברתה ל115בממוצע עברו 
 266בממוצע עברו .  ממועד העברתה לתובע חיצוני ועד להגשת כתב אישו   יו  151
ממועד הזנת נתוני הבקשה להישפט ועד הגשת כתב , שה  כתשעה חודשי , יו 

 .אישו 
ו  ש י א י  ב ת כ ת  ש ג בעברות חמורות פותחת המשטרה הירוקה תיק חקירה  :ה

מקרי  שבה  מחליטה הלשכה המשפטית ב. לש  הגשת כתב אישו  לבית המשפט
 .להגיש כתב אישו  מועבר התיק לתובע חיצוני שהוסמ$ לכ$ להגשת כתב אישו 

והדבר עלול לפגוע בהרתעה , הבדיקה העלתה כי הטיפול בתיקי החקירה ארו$
מש$ הטיפול הכולל ממועד ביצוע העברה ועד הגשת כתב : ובאפקטיביות של האכיפה

בחוק , כאמור. יותר משנתיי ,  יו  בממוצע776חיצוני היה האישו  על ידי תובע 
ובהנחיות הפנימיות של המשרד יש הגבלה על פרק הזמ  שבו נית  וראוי לנקוט הליכי 

ועל כ  התמשכות ההליכי  גרמה לכ$ שבחלק מ  המקרי  לא הוגשו כתבי ; אכיפה
 .אישו 

ט שפ מ ה י  ת ב ב ו  ל ט ו ה ש ת  ו ס נ ק ת  י י ב תי  תקבולי קנסות שהטילו ב:ג
, המשפט בכתבי אישו  שהגיש המשרד בעברות על החקיקה לשמירה על הסביבה

. מכוח הוראות מיוחדות בחקיקה)  הקר  להל  (מועברי  לקר  לשמירת הניקיו  
בדיקת התשלומי  ששילמו חייבי  במדג  קנסות שבדק משרד מבקר המדינה העלה 

 מהחייבי  לא שילמו 64%.  בלבד22%כי שיעור הקנסות ששולמו והועברו לקר  היה 
 .הקר  לא פעלה לגביית הקנסות שלא שולמו. כלל את הקנס שפסק בית המשפט

, גבייה מספקת של קנסות משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה כי אי
התיישנות  וביטול  הגור* פוגעי  בשוויוניות ביחס לאלה ששילמו אות  כדי  

  .ופוגמי  בהרתעה ובאכיפה
__________________ 

 . לחוק סדר הדי$ הפלילי230סעי*  10
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  והמלצותסיכו 
, המשרד להגנת הסביבה משקיע מאמצי  ואמצעי  רבי  במער$ האכיפה והגבייה

א$ הישגי המשרד בכל הקשור לניהול תיקי חקירה בזמ  סביר ולגביית קנסות ירודי  
גביית קנסות הופכת את שרשרת הפעולות הנעשות  אי. מאוד כבר שני  אחדות

 .ובלשכה המשפטית לפעולות סרקבאגפי  ובמחוזות של המשרד , במשטרה הירוקה
 הפסד כספי ניכר לקר  שמממנת  ביצוע פעולות אכיפה משמעויות קשות ובה   לאי

אובד  ההרתעה ופגיעה , פעולות למע  איכות הסביבה ולש  ניקיו  רשות הרבי 
 .בשוויוניות ביחס לאלה ששילמו את הקנסות כדי 

על המשרד לבחו  את .  שהוטלועל המשרד לפעול להעלאת שיעורי הגבייה של קנסות
את תפוקות עובדיו , את חלוקת העבודה בו, המבנה הארגוני של אג* תיאו  אכיפה

  .ואת יכולתו להשלי  את פעילות השטח של המשרד ושל נאמני הניקיו 
♦  

 מבוא
, על אכיפת חוקי הגנת הסביבה יחד ע  גופי  נוספי , בי  היתר, המשרד להגנת הסביבה מופקד

כמה חוקי  ותקנות מקני  לו סמכויות להיאבק בעברות של פגיעה באיכות . 11שויות מקומיותבה  ר
חוק מניעת , ) חוק שמירת הניקיו  להל   (1984 ד"התשמ, ובה  חוק שמירת הניקיו , הסביבה
המשרד מטפל בעברות איכות . 1968 ח"התשכ, חוק רישוי עסקי , 1961 א"התשכ, מפגעי 

 כולל בי  היתר הלי# האכיפה במישור הפלילי. לילי ה  במישור המינהליהסביבה ה  במישור הפ
הגשת כתבי אישו  לבית המשפט או מת  הודעת תשלו  קנס מסוג בררת פתיחת תיקי חקירה לש  

הלי# האכיפה במישור המינהלי כולל מת  . 13) הודעת תשלו  קנס או קנסות להל   (12משפט
צווי סילוק מפגע , הוצאת צווי ניקוי; ת לפני נקיטת צעדי מפעלי  ורשויו, התראות לבעלי עסקי 
 .וצווי  מינהליי  אחרי 
 קובע את מדיניות האכיפה של המשרד והוא אחראי לפעולות האכיפה 14אשכול אכיפה במשרד

והוא ממונה על כמה יחידות ובה  המשטרה , ל אכיפה"בראש האשכול עומד סמנכ. במישור הפלילי

__________________ 
‡ ˘È˙ ˘ ÁÂ„·58 ¯˜·Ó Ï , "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר "ראו ג  בפרק  11

‰ È„Ó‰) 2007( ,285' עמ. 

מקבל ההודעה רשאי להודיע בתו# פרק . הודעת קנס הנמסרת ביד או נשלחת למי שלכאורה עבר עברה 12
 .שרצונו להישפט בבית המשפט על העברה יו  ממסירת ההזמנה 90זמ$ של 

, 1984,ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי$ הפלילי 221שר המשפטי  בתוק) סמכותו לפי סעי)  13
כי עברות שונות על חוקי איכות הסביבה ה$ , 2000קבע בצווי  שוני  החל בשנת ) פ" חסד,להל$ (

עברות , למשל( קבע עברות של בררת משפט לחוק זה) א(228ובתוק) סמכותו לפי סעי) ; עברות קנס
, מניעת רעש, תנאי  תברואתיי  בתחנות דלק, זיהו  אוויר מכלי רכב בדר#, בנושאי  של שמירת ניקיו$

 ).מניעת מפגעי יתושי  ופיקדו$ על מכלי משקה
 .במשרד להגנת הסביבה אשכול הוא יחידה ארגונית המקבילה לחטיבה במשרדי ממשלה אחרי   14
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שוטרי משטרת ישראל , 15)אכיפת חוקי הגנת הסביבה במסלול הפליליהמופקדת על (הירוקה 

המוצבי  במדור להגנת הסביבה שבמשרד לביצוע פעולות שנדרשת לה  סמכות המשטרה ואג  
מחוזות המשרד מופקדי  על אכיפת  המינהלית של חוקי הגנת הסביבה כדי למנוע . תיאו  אכיפה

 . יינקטו אמצעי אכיפה במסלול הפליליבטר , היווצרות מפגעי  או להביא לסילוק 
  להל  ( בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המשרד להגנת הסביבה 2007ספטמבר  בחודשי  יוני

את סדרי הגשת כתבי אישו  ואת , את ניהול תיקי חקירה, בקנסות שהוא מטיל) המשרד
כיפה וביחידות באשכול א, הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של המשרד. האפקטיביות של האכיפה

בלשכה המשפטית ; והמשטרה הירוקה)  האג  להל  (אג  תיאו  אכיפה : הפועלות במסגרתו
שבמשרד ) ל" החשכ להל  (בדיקות השלמה נערכו באג  החשב בכללי . במשרד ובחשבות המשרד

   .16להל  מובאי  הממצאי . האוצר
 ניהול תיקי חקירה והגשת כתבי אישו 

ה פועלי  על פי חוק שמירת הניקיו  וחוקי  אחרי  בענייני  רבי  מפקחי המשטרה הירוק .1
מפקחיה מוסמכי  לתת הודעות תשלו  קנס לאד  שיש . ובכלל זה מניעת עברות של איכות הסביבה
במקרי  חמורי  או מורכבי  נוקטת המשטרה הירוקה . יסוד להניח שעבר עברה של בררת משפט

שתכליתה להכי  את , ממחוזות המשרד וה  על פי החלטתהה  לפי בקשות ,  חקירה דר' חלופית 
. 17תשתית הראיות לנקיטת הליכי  משפטיי  נגד גורמי  שלכאורה הפרו את הוראות החוק

, ההחלטה א  לפתוח תיק חקירה או להסתפק בהודעת תשלו  קנס נקבעת בהתחשב בראיות
. ק המפגע ובשיקולי  נוספי בנכונות לסילו, בהפיכות הנזק שנגר , בתדירותה, בחומרת העברה

. הלשכה המשפטית של המשרד בודקת את התיק ומעבירה אותו לתובע חיצוני להגשת כתב אישו 
להמציא הזמנה למשפט או , כי על פי חוק שמירת הניקיו  נית  להמציא הודעת תשלו  קנס, יצוי 

 . די  ההתיישנותולא יחול על העברות, להגיש כתב אישו  בתו' שנתיי  ממועד ביצוע העברה
באותה .  תיקי חקירה בכל הנושאי  שבטיפול המשרד137  טיפלה המשטרה הירוקה ב2006בשנת 

ליחידי  ולתאגידי  ) בררת משפט( הודעות תשלו  קנס 1,848שנה נתנו מפקחי המשטרה הירוקה 
 .בגי  עברות של איכות הסביבה

2. Ò  ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰ · Â  ‰ ¯ È ˜ Á  È ˜ È ˙  ¯ Ù Ò Ó ·  ‰ „ È ¯ È:ית שנות  מראש
 נפתחו 2003בשנת : האלפיי  חלה ירידה ניכרת במספר תיקי החקירה שנפתחו במשטרה הירוקה

עד סו   (2007 ובשנת 137   2006בשנת ; 181   2005בשנת ; 229   2004בשנת ;  תיקי חקירה369
 חלה ג  ירידה ניכרת ג  בכל הקנסות מסוג בררת 2007 2003בשני  .  תיקי 134  ) אוקטובר

__________________ 
אכיפה וחקירה הפועלת במסגרת אשכול אכיפה של , טרה הירוקה היא יחידה ארצית לפיקוחהמש 15

ביקורת קודמת בעניי  סדרי פעולתה של המשטרה . המשרד להגנת הסביבה בהתא  למדיניות המשרד
פעולות אכיפה באמצעות המשטרה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003 הירוקה ראו ב

 .381' עמ, "הירוקה

כ צחי הנגבי בתקופה "חה: בתקופה נשוא דוח ביקורת זה כיהנו במשרד להגנת הסביבה השרי  הבאי  16
כ איל  שלגי "חה; 2004 אוקטובר & 2003מרס , ל"ז, יהודית נאות' פרופ; 2003 מרס & 2001מרס 

. 2006 מינואר &השר גדעו  עזרא ; 2005נובמבר &השר שלו  שמחו  ינואר; 2004נובמבר &אוקטובר
) מרי (ר מיקי "ד; 2003 מאי & 2002מר שמואל הרשקובי+ יוני : לי  הבאי "בתקופה זו כיהנו המנכ

 .2006מר שי אביטל מיולי ; 2006 מאי & 2003הר  יוני 
 לחוק סדר הדי  הפלילי קביעת עברה כעברת קנס אי  בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע 225לפי סעי,  17

א  הוא סבור שנסיבותיה מחייבות זאת ובלבד שטר  נמסרה , ב אישו להגיש בשל עברה כזאת כת
 .222הזמנה לפי סעי, 
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   2005 ב; 2,421   2004 ב; 2,669   2003 ב: כמפורט להל , פט שנתנה המשטרה הירוקהמש
 .1,362  ) עד מחצית דצמבר (2007 ב; 1,848   2006 ב; 2,008

 כי הסיבות שהובילו 2007המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הגברת השימוש בבררות משפט בעת אירועי  . 1: לירידה מהותית במספר תיקי החקירה ה  אלה

מבוטל  התרחבות הצור' בגיבושה של תשתית אכיפה מינהלית נרחבת בחלק בלתי. 2. נקודתיי 
 .דבר שהביא לסרבול ולהארכת פרק הזמ  הדרוש לפתיחת תיק חקירה, מהמקרי 

˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ· ‰„È¯È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù· ‰„È¯ÈÏ ÏÈ·˜Ó·
 „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ÈÂ È˘· ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ‰„È¯È‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÈÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰¯È˜Á

ËÙ˘Ó ˙Â¯¯·· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·‚‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ,‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ‰„È¯ÈÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓÂ. 
3. ‰ ¯ È ˜ Á  È ˜ È ˙  Ï Â ‰ È   Í ˘ Ó: הנוהל  להל  ( על פי נוהל פנימי של המשטרה הירוקה 

ית את תיק החקירה בתו' שלושה חודשי  ממועד פתיחתו עליה להעביר ללשכה המשפט, )הפנימי
, א  יש צור'; על הלשכה המשפטית לבדוק את תשתית הראיות בתיק. לש  הגשת כתב אישו 

בהתא  , הלשכה המשפטית מחזירה את התיק להשלמת החקירה למשטרה הירוקה או למחוזות
שהוסמ' במיוחד , ע חיצונילאחר אישורו על ידי הלשכה המשפטית הוא מועבר לתוב. לנסיבות

להגשתו לבית המשפט ולייצוג , להכנת כתב אישו , לעניי  זה בידי היוע. המשפטי לממשלה
בהפיכות הנזק , בתדירותה, בחומרת העברה, בהתחשב בראיות, לעתי . המשרד והמדינה בתיק

ה בהסכמת המשטר, ובשיקולי  נוספי  מחליטה הלשכה המשפטית, במש' הזמ  שחל , שנגר 
על העברת תיק החקירה לאג  תיאו  אכיפה להמרתו בהודעת תשלו  קנס מסוג בררת , הירוקה
 .משפט

משרד מבקר המדינה בדק את משכי הזמ  לטיפול בתיקי חקירה במשטרה הירוקה ובלשכה 
 2006 תיקי החקירה שהתקבלו בלשכה המשפטית בשנת 48  מ34 הבדיקה התייחסה ל. 18המשפטית

 ועברות אחרות על פי חוק שמירת 19מפגעי  בתחנות מעבר, ת לפסולת בניי בשל עברות הנוגעו
 .להל  מובאי  הממצאי . 20הניקיו 

)‡( ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó : „ÚÂ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ‰¯È˜Á ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ
 ÂÙÏÁ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ Â˙¯·Ú‰Ï271 ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ - È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ 

ÈÓÈ Ù‰ Ï‰Â · Ú·˜ ˘ ;˙ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ÌÈ˜È
‰¯È˜Á , Í˘Ó  Ì‰· ÏÂÙÈË‰319ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ . 

)·( ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó : „Ú ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ‰¯·Ú‰‰ „ÚÂÓÓ
 ÂÙÏÁ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï273ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ  ,ÔÓ˜Ï„Î :104 „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ· Â¯·Ú ÌÂÈ 

Ú‰ „ÚÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï· ˜È˙‰ ˙Ï·˜È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï Â˙¯· ; „ÂÚÂ169 ÚˆÂÓÓ· ÂÙÏÁ ÌÂÈ 
ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂ È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ˜È˙‰ ˙¯·Ú‰Ó. 

__________________ 
 ".תיק תביעה"נקרא " תיק חקירה"לאחר העברתו לטיפול הלשכה המשפטית  18

ונית  לעבד בו את הפסולת , אתר שאושר על ידי הרשות המקומית כתחנת אזורית לקבלת פסולת 19
 . רתה לאתר הטמנהלמחזור או לאסו, אותה לש  העב

 תיקי  שהוגשו נגד רשויות מקומיות ולגבי חלק  נדרש אישור היוע+ 14 תיקי  אלה נגרעו 48&מ 20
 .מש- זמ  שאינו באחריות המשרד. המשפטי לממשלה לחקירה באזהרה של ראש רשות
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)‚( ÚÂ¯È‡· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ , Ú·Â˙ È„È ÏÚ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂ ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ

È ÂˆÈÁ , Í¯‡776ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ  ;ÂÏÏÎ  ‰Ï‡· :184 „Ú ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ 
‰ ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓ‰¯È˜Á ,‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÓÈ , ‰Î˘Ï· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ˜¯Ù

È ÂˆÈÁ Ú·Â˙ È„È· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘ÓÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ . ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î
ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ‰È‰ Ô˙È  ‡ÏÂ ˙Â¯·Ú‰Ó ˜ÏÁ Â ˘ÈÈ˙‰ ÏÂÙÈË‰. 

‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ‰Ú˙¯‰· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· Í˘ÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ . ¯·ÚÓ
ÎÏÍ ,ÌÈÓ˘‡ ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· Ì‚ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÏÂÙÈË· ·¯‰ ÈÂ‰È˘‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

·Ï˘ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ; ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰·
Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÓÊ ·Âˆ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È ÌÈÚ·Â˙Î ÂÎÓÒÂ‰˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ.   

 הטיפול בדוחות עברה והודעת תשלו  קנס
להגיש כתב  והזמנה למשפט או נית  להמציא הודעת תשלו  קנס 21 הניקיו לפי חוק שמירת .1

 אד  שנמסרה לו הודעת קנס רשאי להגיש לתובע בקשה . שנתיי  מיו  ביצוע העברה בתו'אישו 
על . אינו קובע מועד למת  החלטת התובע, שלפיו מוגשת הבקשה, חוק סדר הדי  הפלילי. לביטולה

 החלטת התובע בתו' שנה מיו  הגשת הבקשה לביטול הודעת הקנס כ  קבע המשרד שא  לא ניתנה
 . יוביל הדבר לביטול הקנס 

 יתייש  הקנס בהתא  לדי  בעניי  התיישנות  ולא , א  לא שול  הקנס יש לבצע פעולות לגבייתו
על מנת למנוע את ההתיישנות של קנסות שלא שולמו ולא ניגבו יש לשלוח דרישה חוזרת . עונשי 
 .22  הקנסלתשלו

אג  תיאו  אכיפה אחראי לקשר ולתיאו  בתחו  האכיפה בי  גורמי המשרד וגורמי   .2
מעובדי המשרד שהוסמכו ,  מנאמני ניקיו  שהסמי' המשרד23"דוחות עברה"האג  מקבל . חיצוניי 

, מפקחי  ברשויות מקומיות, לכ' וממפקחי  בגופי פיקוח אחרי  שהוסמכו לכ' ובה  המשטרה
 .24על סמ' דוחות העברה מפיק האג  הודעות תשלו  קנס. י" והגני  וממרשות הטבע

מער' בררות משפט , מער' נאמני ניקיו :  עובדי 21באג  תיאו  אכיפה שלושה מערכי  ובה  
הוא עושה זאת ; מער' הגבייה אחראי לגביית הקנסות שלא שולמו במועד. 25ומער' גבייה

ות שונות לגביית החוב כגו  משלוח תזכורות והטלת באמצעות גובה חיצוני האמור לנקוט פעול

__________________ 
 .ג13סעי,  21
קובע לעברה מסוג בגביית קנס שמוטל בעברה מסוג בררת משפט נוהג המשרד לפי ההתיישנות שהחוק  22

, Ò'  È 'ÂÙÈ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚˆ 1618/97+ "בג(לפי הפסיקה .  שלוש שני  מיו  שהקנס הפ- חלוט&חטא 
, לפני חלו, תקופת ההתיישנות... הצגת דרישה חוזרת לתשלו  הקנס", ))1998 (542) 2(ד נב "פ

 ".תוומניי  התקופה מתחיל מראשי, מחזירה את מירו+ ההתיישנות לנקודת ההתחלה

דיווח על עברה המתקבל במתכונת שקבע המשרד מגורמי  שוני  שהוכשרו והוסמכו על ידי המשרד  23
 .להגיש דוח עברה

 .מפקחי המשטרה הירוקה של המשרד מוסמכי  להפיק ישירות הודעות תשלו  קנס 24

ר עמ  לקש, להסמכת , מער- נאמני הניקיו  אחראי להכשרת נאמני הניקיו  וגורמי אכיפה אחרי  25
מער- בררות המשפט אחראי ליישו  המנגנו  למת  דוחות קנס והפעלתו ; ולקבלת דוחות עברה מה 

להמרת  להודעות תשלו  , שהתקבלו ממי שהוסמכו לתת אות , לרבות בקרת איכות על דוחות העברה
ל טיפול בבקשות להישפט וטיפו, פניות ציבור, קנס ולטיפול בבקשות לביטול הודעות תשלו  קנס

מער- הגבייה אחראי לפיקוח ולמעקב על פעולות לגביית הכספי  ; בעדכו  שוברי תשלומי  מרצו 
 .מחייבי 
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 נאמד סכו  2005במאי , במשרד האוצר) ל" חשכ להל  (על פי דוח של החשב הכללי . 26עיקולי 
 .27ח" מיליו  ש44.3 הקנסות המצטבר שנת  המשרד ולא שולמו ב

Ò  ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰ · Â  ‰ ¯ · Ú  ˙ Â Á Â „ ·  Ï Â Ù È Ë  אג  תיאו  אכיפה מזי  :‰
גונז את , בודק את תקינות הנתוני  ושלמות ,  דוחות העברה המתקבלי  במשרדלמחשב את פרטי

מפיק הודעות תשלו  קנס על סמ' הדוחות התקיני  ושולח , 28הדוחות הלא תקיני  או הלא שלמי 
 .אות  לנאשמי 

בקשתו מועברת , א  הגיש הנאש  בקשה לביטול הקנס: באשר לטיפול האג  בהודעות תשלו  קנס
בקשתו מועברת לתובע חיצוני להכנת , א  הגיש בקשה להישפט; באג  לקבלת החלטה 29"תובע"ל

 ).ראה להל (קנסות שלא שולמו במועד על האג  להעביר  לגבייה . כתב אישו 
משרד מבקר המדינה בדק בהסתמ' על פעולות האכיפה הנרשמות במערכת המידע של המשרד 

בבדיקה נכללו כלל העברות . דעות תשלו  קנסאת טיפול אג  תיאו  אכיפה בהו)  "מערכת מעו(
 .הסביבתיות של בררת משפט והיא משקפת את כל פעילות גורמי האכיפה שבטיפול האג 

‰·‚  ‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„ Ï˘ „·Ï· ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ì˙ÂÎÈ‡ Ï˘· Ô‰
Ì‰· ÏÂÙÈË‰ È‡Â ‰ÈÂ˜Ï‰ ,È‡ Ï˘· Ô‰- Ô‰Â ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚Ï ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÚÂˆÈ·È‡ Ï˘·-

˘ ÂÚ‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰Ï ‡È·Ó‰ Ò ˜‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙¯ÊÂÁ ‰˘È¯„ ÁÂÏ˘Ó .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 
שמקור  במשרד , 2006 2002בלוח ובתרשי  שלהל  עיבד משרד מבקר המדינה נתוני  מ  השני  

על הודעות תשלו  קנס שנשלחו לנאשמי  , על דוחות העברה שהתקבלו במשרד, להגנת הסביבה
  :ועל התשלומי  ששולמו

__________________ 
גביית חובות אלה מוטלת ; יצוי  כי מער- הגבייה אינו גובה חובות שהוטלו בגזר די  של בתי המשפט 26

 .על הקר  לשמירת הניקיו 

27 ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ,2005יוני ,  החשב הכללי&אוצר משרד ה. 

 קנס מסוג בררת משפט חייבות להכיל פרטי  מסוימי  כגו  מספר הרכב של משלי- הודעות תשלו  28
 .לא תופק הודעת תשלו  קנס, א  חסרי  בדוח העברה פרטי . פסולת

רבות מי שהיוע+ המשפטי הסמי- לקבל החלטות בעניי  הודעות קנס מסוג בררת משפט ל: לעניי  זה 29
 .החלטה על ביטול ההודעה או על הגשת כתב אישו 
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Ò  ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰  ˙ ˜ Ù  התקבלו במשרד 2006 2002מהנתוני  עולה כי בשני   :‰

דוחות רבי  התאפיינו ברמה נמוכה ובאי טיפול בה  והאג  הפיק לפיה  ;  דוחות עברה145,000 כ
 . 50%  דהיינו נוצר פחת של כ  הודעות תשלו  קנס בלבד 74,000 כ

 את מאגר המעורבי  באכיפת חוקי איכות הוא מעוניי& להרחיב"המשרד מסר בתשובתו כי 
זאת על מנת שהתודעה לאכיפת חוקי איכות הסביבה תוטמע בכל הרמות ולא רק ... הסביבה

שהרי מדובר בציבור , א( אליה וקו) בה. במסגרת אכיפה על ידי המשטרה הירוקה של המשרד
אינ  עובדי ,  עברהמרבית הגורמי  המפיקי  דוחות. מגוו& בעלי הכשרה ויכולת בלתי אחידי 

הוסי  המשרד , ע  זאת". המשרד ולכ& אי& ביכולת המשרד לפקח על עבודת  באופ& שוט 
במסגרת זאת נכתב מחדש נוהל . בתשובתו כי הוא משקיע משאבי  בשיפור הדוחות המתקבלי 

 .עבודה בו נית& לתהלי( בקרת האיכות של הדוחות משקל רב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚ÚÓ ˙·Á¯‰ ‡È‰ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ Ï

‰È˙Â˜ÂÙ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È Í‡ ˙È·ÂÈÁ ‰ÏÂÚÙ . ÔÈ·Ó ÈÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
 ‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„ ˙˙Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰- ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ Â‡ ÔÂÈ˜È  È Ó‡  - ÌÈ‡¯Á‡ 

‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ ÈÂÏÈÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ , ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡Â Ì˙Î¯„‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·ÂÌ‰ÈÏÚ , ÍÎ·Â
˙ÂÁÂ„‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰Ï. 

Ò  ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰  ˙ È È · ‚: ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ÌÈÈ˜Â ÌÈÎÂÓ  Ì‰ ‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘ 
Â˜ÙÂ‰˘ Ò ˜‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰Ó ‰ÈÈ·‚‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ÔÈ·Ï ÏÚÂÙ· ÂÓÏÂ˘˘ ˙ÂÒ ˜‰30 Ô‰ 

ÌÓÂÎÒ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó . ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·2002-2006 ÌÈÓÂÎÒ ÂÓÏÂ˘ 
 Ì‰˘32%-40%‰ÈÈ·‚‰ Ï‡Èˆ ËÂÙÓ  ,Î ÚˆÂÓÓ·Â-36% ; ‡Â‰ ÂÓÏÂ˘˘ ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ34%

-49%‰ÈÈ·‚‰ Ï‡Èˆ ËÂÙÓ  ,Î ÚˆÂÓÓ·Â-41% -Î Ï˘ ˙ÁÙ ¯ˆÂ  Â ÈÈ‰„ -59%. 
__________________ 

 .בניכוי הבקשות להישפט והודעות תשלו  קנס שבוטלו לפי החלטת תובע במשרד 30
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 ‰ÚÈ·ˆÓ Â ˙È ˘ ‰¯·Ú‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ÂÓÏÂ˘˘ ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

Ì‰È È· „Â‡Ó ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ÏÚ : ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·2002-2006Ó ˙ÂÒ ˜ Â·‚  -15%-23% 
„·Ï· Â ˙È ˘ ‰¯·Ú‰ ˙ÂÁÂ„Ó ,Î ÚˆÂÓÓ·Â-20% -Î Ï˘ ˙ÁÙ ¯ˆÂ  Â ÈÈ‰„ -80%. 

ל במשרד האוצר לאשר את המש( "המשרד מסר בתשובתו כי הדבר נובע מסירובו של החשכ
 ). ראו להל& בעניי& זה (העסקתו של גובה חיצוני 

 ˙ ˘· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2002 ,ÒÙÂ‰ Ì¯Ë·È ÂˆÈÁ‰ ‰·Â‚‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰˜ ,
 ÌÈ ˘·˘ ‰Ï‡Ó ¯˙ÂÈ Û‡ ÌÈÎÂÓ  ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚ È¯ÂÚÈ˘ ÂÈ‰2003-2006 , ‰·Â‚‰ Ô‰·˘

ÂÓÏÂ˘ ‡Ï˘ ÌÈ˘„Á ˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚· ÏÙÈË ‡Ï È ÂˆÈÁ‰. 
È‡Â ÍÂÓ ‰ ‰ÈÈ·‚‰ ¯ÂÚÈ˘- Ò ˜‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ˙ÚÈ Ó Ì˘Ï Ò ˜‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙¯ÊÂÁ ‰˘È¯„ ¯Â‚È˘

ÈÙ‡Ó ˙ÂÒ ˜ Û‚‡‰ ÏË·Ó ÂÈ˙Â·˜Ú·˘˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ ˘ „¯˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ È : ÌÈ ˘·1994-1998 
 ˙ ˘·Â2005Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ „¯˘Ó‰ ÏËÈ·  . ¯·Óˆ„·2005 ,Ï˘ÓÏ , ÂÏËÂ·
6,635 ÌÈ ˘· Â˜ÙÂ‰˘ ˙Â ˘È Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ 1999-2003)  ‰ÏÚÙ ÌÈ ˘‰ Ï˘ Ô·Â¯·

‰ÈÈ·‚‰ ˙¯·Á ( ÛÂÏÁ ˙‡ÙÓÂ „ÚÂÓ· ÂÓÏÂ˘ ‡Ï Ô‰· ÌÈ·Â˜ ‰ ˙ÂÒ ˜‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‰ ÔÓÊ‰
Ì˙Â·‚Ï ˙È˘ÚÓ Â‡ ˙È˜ÂÁ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ Â ˘ÈÈ˙‰ . ÂÏÏÎ ÂÏËÂ·˘ ˙ÂÒ ˜‰3,327 

 ˙ÂÒ ˜"Â ‰ˆÂÓ ‡Ï Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘/ ˙Ï·˜ ÌÂÈÓ ‰ ˘ ÍÂ˙ Ú·Â˙ ˙Ú¯Î‰ Ì‰· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï Â‡
‰˘˜·‰" ;2,622 Ô‰È·‚Ï˘ ˙ÂÚ„Â‰ "ÌÈ„Â˘Á‰ ˙‡ ¯˙‡Ï Ô˙È  ‡Ï" ;463 ˙ÏÈÚ˘ ˙ÂÚ„Â‰ 
 ÏÂËÈ·‰]Ô‰Ï˘ [ ‡È‰"˘ÈÈ˙‰˙Â " ;223˘ ˙ÂÚ„Â‰ "ÌÈÈ ÎË ÌÈÓ‚Ù Ô‰· ÂÏÙ ."  

 התקשרות ע  גובה חיצוני לגביית הקנסות
על מנת לאפשר את גביית , כאמור. לש  גביית קנסות שלא שולמו במועד יש לנקוט בהליכי גבייה

משלוח דרישה חוזרת לתשלו  הקנס : הקנסות וג  למנוע את התיישנות  יש לבצע פעולות שונות
( שלוש שני  מהמועד האחרו& הנקוב בהודעת תשלו  הקנס לתשלומו פעולה אותה לחייב בתו

 .או הפעלת אמצעי גבייה באמצעות גור  העוסק בגבייה, צרי( לבצע האג 
צור( גביית חובות ל)  חברת הגבייה להל& ( העסיק המשרד חברת גבייה חיצונית 1999משנת 

ל למשרד שלא להעביר עוד "הורה החשכ, 2003ואול  בפברואר . מחייבי  שלא שילמו את הקנסות
. תיקי חייבי  לחברת הגבייה בשל שכר הטרחה הגבוה שנקבע בהסכ  עמה והורה על קיו  מכרז

 הפסיק 2003מאז . ובהמש( נפסל המכרז בבית המשפט, 2005המשרד פרס  את המכרז רק בשנת 
 2005י  שהועברו בשנת  תיק595למעט , המשרד להעביר לחברה הגבייה תיקי חייבי  חדשי 

חברת הגבייה המשיכה לטפל בתיקי חייבי  שהיו בטיפולה משני  . ל"באישור מיוחד של החשכ
 .קודמות

עשה המשרד ניסיונות למצוא , 2007ספטמבר ,  ועד מועד סיו  הביקורת2003אמנ  מאז פברואר 
שתקופת ההתיישנות פתרונות על מנת לקד  את הטיפול בחובות שמקור  בקנסות חדשי  ובקנסות 

  להל& " (אגרות והוצאות, המרכז לגביית קנסות"פנייה ל, הפרטת השירות: שלה  קרובה לסיומה
 :  מסיבות שונות2007 אלה לא צלחו עד אוקטובר תואול  ניסיונו. פרסו  שני מכרזי , 31)המרכז

__________________ 
בכלל  קנסות שמטילה רשות הטבע , המרכז מטפל בגביית קנסות ואגרות שמטילי  משרדי הממשלה 31

. תיר לו לגבות קנסות מסוג בררת משפטהמרכז פועל מכוח חוק המ. הכפופה למשרד, והגני  הלאומיי 
כדי לאפשר למרכז , 1995&ה"התשנ, אגרות והוצאות,  תוק  חוק המרכז לגביית קנסות2003בשנת 

 ".הקר  לשמירת הניקיו "לגבות קנסות עבור קרנות דוגמת 
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יה ופסילתו על עיכוב מצד המשרד בפרסו  מכרז לקבלת שירותי גבי; הסכמה בי& המשרד למרכז אי
 .התנגדות עובדי המשרד למהל( ההפרטה; ידי בית משפט בשל פגמי  בו

 ¯‡Â¯·ÙÓ2003˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  , ¯·ÓËÙÒ2007 , ˙ÈÈ·‚Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‡ÂÙ‡ Â˘Ú  ‡Ï
ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙Â·ÂÁ ;‰˘ÚÓÏ ‰˜˙Â˘ ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚ ˙Î¯ÚÓ . ‰ÈÈ·‚Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú 

Î-42,500 ÌÓÂÎÒ˘ Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ Î· Í¯ÚÂÓ ÏÏÂÎ‰-26.3˘ ÔÂÈÏÓ "Á ; Ì‰Ó ÌÈÙÏ‡
È‡Â Â ˘ÈÈ˙‰-Ì˙Â·‚Ï ¯˙ÂÈ ¯˘Ù‡ . ÌÈ ˘· Â˘Ú  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ2003-2006 ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ 

˙ÂÒ ˜‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰. 
È‡·˘ ˜Ê ‰ ˙˘ÁÓ‰Ï-· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ-2006 , Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ˙‡¯˜Ï
‰ÈÈ·‚ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï , ˜‰ ÌÂÎÒ Ï˘ Ô„ÓÂ‡ Û‚‡‰ ÔÈÎ‰ ‰ÎÊ˙˘ ‰¯·Á‰ ˙Â·‚Ï Í¯Ëˆ˙˘ ˙ÂÒ

Ê¯ÎÓ· .‰Ê Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÂË˜Â‡ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· Â ˙È ˘ ËÙ˘Ó ˙¯¯· ‚ÂÒÓ ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ
2003- ÈÏÂÈ200632 ,Â ˘ÈÈ˙‰ Ì¯Ë˘ , ‡Â‰ Ì˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ˘ÈÂ17,400 , È¯Â˜Ó‰ ÌÓÂÎÒÂ

˘ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú˘˙Î ‡Â‰"Á .Ï ‰Ê ˙ÂÒ ˜ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰-42,500 Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÒ ˜ 
ÈÈ·‚Ï ˙Â·ÈÒÓ Â‡ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ˙·ÈÒÓ Ì˙Â·‚Ï ‰È‰È Ô˙È  ‡Ï˘ ˙ÂÁÂ„Ï ‰„ÈÓ ‰ ˜ ‡Â‰ ‰

˙Â¯Á‡33. 
 ¯‡Â È· ˜¯ ÈÎ ¯ÎÊÂÈ2007 ˙‡ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ÌÈ·ÈÈÁÏ ˙Â¯ÂÎÊ˙ ÁÂÏ˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 

˙ÂÒ ˜‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ , ÈÏÂÈ· ˜¯Â2007Î˘Á‰ ÂÓÒ¯Ù " ÏÒÙ ˘ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÛÒÂ  Ê¯ÎÓ „¯˘Ó‰Â Ï
ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ; ¯·ÂË˜Â‡·Â2007Ú·˜  Â· ˙ÂÎÂÊ ˙Â¯·Á È˙˘ Â . ¯‡Â È „Ú2008 ÂÏÁ‰ Ì¯Ë 

„¯˘Ó‰ ¯Â·Ú ‰ÈÈ·‚· ˙Â¯·Á‰. 
ל עמד בסירובו לאשר את " מסר המשרד כי החשכ2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

בנסיבות אלה ניטלה למעשה לחלוטי& . חידוש ההתקשרות ע  הגובה החיצוני בתיקי חוב חדשי 
חובות לו וסוכלה האפשרות לצמצ  את הנזק שנגר  כתוצאה מהמשרד השליטה על הטיפול ב

 .מהפסקת ההתקשרות ע  גובה חיצוני
 מסר כי לאחר שנתגלו כשלי  בגביית החובות למשרד ולאחר 2007ל בתשובתו מנובמבר "החשכ

סביר הוא הורה להפסיק להעביר  שהתברר כי סכו  התשלומי  לחברת הגבייה היה חריג ובלתי
ברת הגבייה ודרש לערו( מכרז לקבלת שירותי גבייה למרות התנגדות נחרצת מצד תיקי  חדשי  לח
ל א  ציי& כי לאחר פסילת המכרז שפרס  המשרד והעיכוב שחל במשרד "החשכ. המשרד למהל(

משרדית   ועדת מכרזי  בי&2007ל בתהלי( והקי  במהל( שנת "התערב החשכ, בפרסו  מכרז נוס 
 .בראשות סג& החשב הכללי

 . כי הוא מוכ& לטפל בגביית קנסות המשרד2007כז לגביית קנסות מסר בתשובתו מדצמבר המר
 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰2003˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚· „¯˘Ó‰ ÏÙÈË ‡Ï  . ÛÂÏÁ ·˜Ú ÍÎÈÙÏ

Ì‰Ó ˜ÏÁ Â ˘ÈÈ˙‰ ÔÓÊ‰. 
È‡Ï-˙Â˘˜ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈÎ‡ , Ô‰·Â- ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ¯ÎÈ  ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ 

ÔÂÈ˜È Â ‰·È·Ò‰ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯  , ˙‡ ÂÓÏÈ˘˘ ‰Ï‡Ï ÒÁÈ· ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰Ú˙¯‰‰ Ô„·Â‡
˙ÂÒ ˜‰ .È‡ ‰¯˜Ó ÏÎ·-ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â ‰ÈÈ·‚ ˙¯·Á ÒÂÈ‚Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ˙ÁÏˆ‰ , 

È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÂ˜ÈÏ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· ‰ÈÈ·‚Ï ˙ÂÒ ˜ ˙¯·Ú‰ È‡. 
__________________ 

 .ההנחה באומד  היא שהעברות יסווגו כחטא ועל כ  העונש בגינ  מתייש  כעבור שלוש שני  32
 .2003 אוקטובר &2002דוחות שניתנו בתקופה ינואר ,   היתרבי 33
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 ל וליוע  המשפטי לממשלה"חובת הדיווח לחשכ

 החלטת תובע  אי, גבייה  התיישנו או בוטלו קנסות רבי  בגלל אי2006 2002בשני  , כאמור
 הודעות 6,635 לבטל באופ& גור  2005בשל כ( נאל) האג  בדצמבר . הגשת כתבי אישו  ואי

קיו  פעולות גבייה מספקות למניעת התיישנות  של הקנסות אוזכר על ידי  יצוי& כי אי. תשלו  קנס
 .1994המשרד עוד בשנת 

גבייה להנהלת המשרד ולגורמי  המקצועיי  המעורבי  בהכוונתה ובכלל זה על כשלי  דיווח על 
החשב הכללי במשרד . בה הוא תנאי להערכת התפקוד של מער( הגבייה והאפקטיביות של האכיפה

על ההכוונה המקצועית של פעולות , כל אחד בתחומו, האוצר והיוע) המשפטי לממשלה ממוני 
  היוע) המשפטי לממשלה והחשב הכללי קבעו . יי  במשרדי הממשלההחשבי  והיועצי  המשפט

בהיעדר יכולת בקרה . 34 שחובה לדווח לה  על ביטול הודעות תשלו  קנס בהוראות נפרדות 
בפועל על הנושא משרד המשפטי  הפסיק לדרוש מהמשרד לדוח לו על ביטול הודעות תשלו  קנס 

 . טר  שונתה עד מועד סיו  הביקורתא  שפורמלית הנחיית היוע) המשפטי לממשלה
ל בתו  כל שנה "על חשב המשרד לדווח לחשכ,   בעניי& ויתור על הגבייה"על פי הוראת התכ .1

 הגישה הוועדה לבחינת גביית חובות 2005ביוני . על כל הסכומי  שוויתר על גביית  או מחק אות 
ל באוקטובר "עדה הקי  החשכבעקבות מסקנות הוו; דוח על עבודתה, ל"לממשלה שהקי  החשכ

שתפקידו להנחות את משרדי הממשלה וגופי  נוספי  לפקח על תהלי( , "מינהל הגבייה" את 2005
. 35לפי שיקול דעתו,  ליטול לידו את הטיפול בגביית  ובמקרי  מסוימי  , גביית החובות לממשלה

שרדי הממשלה יפעלו שמכוחו הוק  מינהל הגבייה נקבע כי חשבי מ" חוזר הוראת שעה כספי"ב
וכי על החשבויות להגיש לו דוח תקופתי על פעולות , לפי הנחיות מינהל הגבייה והנהלי  שיקבע

 .הגבייה של המשרד
Î˘ÁÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ·˘Á" ÏÂËÈ·‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‡ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ·ˆÓ ÏÚ Ï
 ¯·Ó·Â Ó ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ Û¯Â‚‰2005. 

ספק א  נית& להתייחס להודעות תשלו  הקנס שבוטלו "כי  ציי& 2008המשרד בתשובתו מפברואר 
זאת משו  , ל"במסגרת הלי( הביטול הגור  כאל חובות שמחובת חשב המשרד לדווח עליה  לחשכ

כלל לא הבשילו לכדי ... ואילו חלק  האחר , שחלק מהקנסות לא הפכו לקנסות חלוטי  ברי גביה
 ".חוב

‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‰·È·Ò" ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÈÈÁÓ Ì
Â·‚  ‡Ï˘ ˙Â·ÂÁ , Ì‡ ÔÈ·Â „¯˘Ó· ˙ÂÈÂÏ˙ Ô È‡˘ ˙Â·ÈÒ Ï˘· Ì˙Â·‚Ï Ô˙È  ‡Ï Ì‡ ÔÈ·

È‡ ÌÂ˘Ó-„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÌÏÂÙÈË.  
2.  ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰Â ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ Û¯Â‚‰ ÏÂËÈ·‰ ˙ÂÚÓ˘Ó· ‰ „ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰

 È„Î ‰Ê ·ˆÓ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„·Â ‰ÙÈÎ‡‰È‡ ÏÏ‚· ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ Í˘Ó‰ ÚÂ ÓÏ-
Ì‰· ÏÂÙÈË. 

__________________ 
עדכו  , " הנחייה לתובעי &ביטול הודעות תשלו  קנס ", 4.3040' הוראת היוע+ המשפטי לממשלה מס 34

 ביקורת חייבי  & מחיקות מחשבו  & 06.02.03הוראה , ספר מינהל כספי,  "הוראות התכ. 9.11.03&מ
 .12.8.03&בתוק, מ, וויתור על גבייה

התחייבות או חובה לתשלו  סכו  "חוב מוגדר כ, על פי הוראות תקנו  משק וכספי  של החשב הכללי 35
אשר המועד לתשלומו הקבוע בדי  או בהסכ  חל, א- לא שול  ובכלל זה חובות בגי  , כס, לממשלה

 ...".קנסות
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 הטיפול בהשגות על פרטי אישו 
, חוק סדר הדי& הפלילי. אד  שנמסרה לו הודעת קנס רשאי להגיש לתובע בקשה לביטולה, כאמור

על כ& קבע המשרד שא  לא ניתנה . אינו קובע מועד למת& החלטת התובע, שלפיו מוגשת הבקשה
חלק , ואכ&.  יתבטל הקנס נה מיו  הגשת הבקשה לביטול הודעת הקנס החלטת התובע בתו( ש

, הבקשות מגיעות לאג  תיאו  אכיפה).  הבקשות להל& (מהנאשמי  מגישי  בקשות לביטול הקנס 
 2002משנת , נוס  על כ(". החלטת תובע"לצור( קבלת " תובע"שהוא ג  , לידי ראש מדור גבייה

יודגש כי על התובע .  המשפטית של המשרד סמכויות תובעהוענקו לחמישה עורכי די& בלשכה
 . תחול התיישנות על הודעת תשלו  הקנס ולא , לקבל החלטה בפרק זמ& של שנה

 ¯·ÓËÙÒ· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007 ÌÈ ˘· Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ 2005Â -
2006 Â ˘ÈÈ˙‰ ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓÂ Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰Ï 728Ó -1,629˘  ˙ÂÒ ˜  ˙Â‚˘‰‰ ‡Â

 ˙ ˘Ï Â˘‚Â‰˘2005 „¯˘Ó‰ Ï˘ Ú·Â˙‰ ˙ËÏÁ‰Ï )Î-45%( , ¯˙ÂÈÂ ‰ ˘ ‰ÙÏÁ˘ ÔÂÂÈÎ
Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡ÏÂ Ì ÈÈ Ú· ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÌÂÈÓ . ˙ ˘Ï ¯˘‡·2006 , ˙ÂÚ„Â‰

ÔÏË·Ï ‰˘˜· ‰˘‚Â‰Â ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÌÈ·ÈÈÁÏ Â¯ÒÓ ˘ Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ , ÏÎÏ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ÂÏË·˙È
· ¯ÁÂ‡Ó‰-31.3.0836˙ ˙ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰· Ú·Â . ¯·ÓËÙÒ·2007 ÂÏË·˙‰ ¯·Î 437Ó -1,860 

 ˙ÂÒ ˜‰)Î-23% ( ˙ ˘Ï ˙Â˘˜·‰ ‡Â˘ 2006 ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰Ó ¯˙ÂÈÂ ‰ ˘ ‰ÙÏÁ˘ ÔÂÂÈÎ ÂÊ 
Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡ÏÂ ;ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓ Ú Ó  ÍÎ·. 

 כי הסיבה להתיישנות הקנסות היא גידול במספר דוחות 2007המשרד ציי& בתשובתו מנובמבר 
ת מאות אנשי  לתת  בלי הוספת תקני  לגיוס עובדי  שיוכלו לטפל בה  העברה שנובע מהסמכ

ÏÈÚÏ ÁÂÏ· Â‡·Â‰˘ „¯˘Ó‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÌÈÚË‰Ï ˘È ÌÏÂ‡Â , ‡Ï ‰¯·Ú‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÙÒÓ. במשרד
 ‰ÙÂ˜˙· „Â‡Ó ÔË˜ ‡Ï‡ Ï„‚2002-2006 : ˙ ˘·2006 Û‚‡· ÂÏ·˜˙‰ 23,821‰¯·Ú ˙ÂÁÂ„  , 

Î-63%˙ ˘· Â· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓÓ  2002 - 38,087 , ¯Á‡ ‰ ˘ ˙Î˘Ó  Ì¯ÙÒÓ· ‰„È¯È‰Â
ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ‰ ˘. 

" לאחרונה"ל המשרד מינה " כי מנכ2008המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
בי& , הצוות ידו&. צוות משות  לאשכול אכיפה וללשכה המשפטית לבחינת יחסי הגומלי& ביניה 

ועליו להגיש את , ה של תיקי  ובחלוקת העבודה המיטביתבסמכויות תובע לביטול ולסגיר, היתר
על מנת לייעל "כי ,  הוסי  המשרד2008בתשובה נוספת מפברואר . המלצותיו בחודשי  הקרובי 

את הטיפול בעתיד בכוונת המשרד להסמי( את התובעי  החיצוניי  העובדי  ע  המשרד מכוח 
התבקשה והתקבלה . ת לביטול קנסותלטפל ג  בבקשו, הסמכה מטע  היוע) המשפטי לממשלה

המשרד סבור כי בכ( . כבר הסכמת משרד המשפטי  להרחבת הסמכת  של התובעי  ג  בהקשר זה
  ".יינת& מענה מספק לנושא זה והבעיה תפתר

 הטיפול בבקשות להישפט
אד  שנמסרה לו הודעת תשלו  קנס רשאי להודיע בתו( תשעי  ימי  מיו  שקיבל אותה שברצונו 

 הבקשה להישפט מוזנת למערכת הממוחשבת לדיווח ומעקב אחר הטיפול בה .שפט על העברהלהי
לפי החוק יש לשלוח למבקש הזמנה למשפט . ומועברת לתובע חיצוני לצור( הכנת כתב אישו 

  לכ& במקרה שחלפה השנה ולא נמסרה למבקש הזמנה לדי& . בתו( שנה מיו  שנתקבלה הודעתו

__________________ 
על כ  המועד האחרו  לקבלת ; 31.3.07 & נית  להגיש עד המועד האחרו  לתשלו  2006השגות לשנת  36

 .31.3.08של הודעות תשלו  קנס הוא [החלטת תובע למניעת התיישנות  
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רשאי בית המשפט מנימוקי  שירשמו להתיר , א  נתנה הזמנה באיחור. חלה התיישנות על העברה

 .37לקיי  את המשפט
1.  ÌÈ ˘·2002-2006 ËÙ˘È‰Ï Â˘˜È· 1,772Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˘ ‡  , Í‡

 È ÂˆÈÁ Ú·Â˙ ÏÂÙÈËÏ ¯È·Ú‰ ‡Ï „¯˘Ó‰700 Ô‰Ó )Î-40% (ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ; ·˜Ú
È„‰ ‰ˆÂÓ ‡ÏÂ ˙ÂÒ ˜‰ Â ˘ÈÈ˙‰ ÍÎÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÚ Ô. 

 34 משרד מבקר המדינה בדק באופ& אקראי את מש( הטיפול של אג  תיאו  אכיפה ב .2
 .38 ביקשו מקבליה& להישפט2005  ו2004הודעות תשלו  קנס שבשני  

·¯ ÔÓÊ Í¯‡ ËÙ˘È‰Ï ˙Â˘˜·· Û‚‡‰ ÏÂÙÈË ÈÎ ‡ˆÓ  : „ÚÂ ‰˘˜·‰ È Â˙  ˙ Ê‰ „ÚÂÓÓ
 ÚˆÂÓÓ· ÂÙÏÁ È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ‰˙¯·Ú‰115È ÌÂ ; „ÂÚ151 „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ ÚˆÂÓÓ· ÌÂÈ 

ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂ È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙¯·Ú‰ . „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ ÏÂÎ‰ ÍÒ·
 ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂ ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜·‰ È Â˙  ˙ Ê‰- 266ÌÂÈ  . ˙Â˘˜·‰Ó Ú·¯‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 Ú·Â˙Ï Â¯·ÚÂ‰ ËÙ˘È‰Ï236-490ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙ Ê‰ ¯Á‡Ï ÌÂÈ  , ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰Ú·˘Â
‰ È ÂˆÈÁ‰ Ú·Â˙‰ È„È ÏÚ Â˘‚Â209-391È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙¯·Ú‰ È¯Á‡ ÌÂÈ . 

 ÏÂÙÈË· ˙·ÁÒ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ËÙ˘È‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ È¯Á‡ ·¯ ‰Î ÔÓÊ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰
 ÚÂˆÈ· È ÙÓ ‰Ú˙¯‰ ¯ˆÈÈÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ·Â ‰˘È Ú‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ

‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÌÂÁ˙· ˙Â¯·Ú .ÍÎÏ ¯·ÚÓ ,‰È˘‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÏÂÙÈË· ·¯‰ ÈÂ
ÌÈÓ˘‡ ‰.  

 המרת תיקי חקירה בהודעת תשלו  קנס
ונרש  כי , 2003 תיקי חקירה שהתקבלו בלשכה המשפטית בשנת 23משרד מבקר המדינה בדק 

 .הועברו לאג  תיאו  אכיפה לש  המרה להודעת תשלו  קנס
 È·‚Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰10 ÌÈ˜È˙ )Î-43% (˙Ú„Â‰ ‰˜ÙÂ‰ ‡ÏÚ·˜ ˘ ÈÙÎ Ò ˜ ÌÂÏ˘˙  ;

È‡Ï ‰·ÈÒÎ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ‰ ÈÂˆ ÌÈ˜È˙Ó ˜ÏÁ È·‚Ï-Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙Ú„Â‰ ˙˜Ù‰ , ‡Ï Ì˜ÏÁ È·‚ÏÂ
ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ‰ ÈÂˆ .Ï ¯˘‡·-13ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ˜È˙‰  , ˙ÂÒ ˜‰ ÂÓÏÂ˘ Ì‰Ó ‰˘ÈÓÁ· ˜¯

Ì˙¯Ó‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏËÂ‰˘.  
 גביית קנסות שהוטלו בבתי משפט

מי שהורשע במשפט שניהל המשרד נגדו מועברי  על כספי  ששולמו לקופת בית המשפט על ידי 
האחריות לגביית הקנסות שפסקו בתי . 39ידי בית המשפט למשרד ומופקדי  בקר& לשמירת הניקיו&

__________________ 
 . לחוק סדר הדי  הפלילי230סעי,  37

 מה  34 תיקי  ונמסרו לו נתוני  לגבי 47משרד מבקר המדינה ביקש מהמשרד לקבל נתוני  לגבי  38
בשבעה תיקי  נוספי  ביקשו ;  לכ-שישה לא נמצאו במערכת הממוחשבת בלא שנמסר הסבר. בלבד

 .וג  תיקי  אלה לא נלקחו בחשבו . החשודי  לשנות את שמו של החשוד
. 1984&ד" התשמ,קיו הניחוק שמירת הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במסגרת המשרד והיא הוקמה לפי  39

 . לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות נאותה של הסביבה,בי  השאר,  ה ת הקר ומטר
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על הנהלת הקר& לנהל מעקב אחר פסקי הדי& ואחר קבלת . המשפט היא בידי הקר& לשמירת הניקיו&
 .התשלומי  בגי& הקנסות שמטילי  בתי המשפט

מבקר המדינה בדק את טיפול המשרד והקר& לשמירת הניקיו& בקבלת כספי קנסות שהוטלו משרד 
נבדקו תיקי החקירה שהתקבלו מהמשטרה הירוקה בלשכה המשפטית של המשרד . בבתי המשפט

 תיקי  49היו .  בתחו  של השלכת פסולת מוצקה אשר הוחלט להעביר  לבתי המשפט2003בשנת 
 עד 1,000בתיקי  שאותרו נפסקו קנסות בסכומי  של .  בלבד33ומיו א( המשרד איתר בריש, כאלה

 .ח" ש826,000הסכו  הכולל של קנסות אלה היה . ח" ש80,000
‰˜È„·‰ „ÚÂÓ „Ú , ÈÏÂÈ2007 , ÍÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙ „¯˘ÓÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· Â¯È·Ú‰180,000˘ " Á

 „·Ï·)Î-22%¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰Ó  .(21Ó -33 ÌÈ·ÈÈÁ‰ )Î-64% ( ·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘ ‡ÏÏÏÎ ,Â-
11È·ÈÈÁ ÌÂ ÓÓ ˜ÏÁ ÂÓÏÈ˘  . ˙È· Ú·˜˘ Ò ˜‰ ÌÂÎÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÏÈ˘ „Á‡ ·ÈÈÁ ˜¯

ËÙ˘Ó‰. 
 ˙ÂÒ ˜ Ï˘ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÏÏÎ ˙Ï‰ Ó ‰ È‡ ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ô¯˜‰ ÈÎ ‡ˆÓ 

ÂÓÏÂ˘ ‡Ï˘ ˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚Ï ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ‰˙·ÂËÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·· Â˜ÒÙ ˘. 
ת בית המשפט מעבירה תקבולי  לקר& לשמירת המשרד מסר בתשובתו כי במקרי  מסוימי  גזברו

ולכ& חלק מהכס  אינו משוי( , א( בחלק מההעברות היא אינה מציינת את מקור התקבול, הניקיו&
מתבצעת עבודה לש  הסדרת העברת הנתוני  " בימי  אלה"המשרד ציי& בתשובתו כי . לתיק מסוי 

 .ושיפור גביית החובות לקר&
ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÓ‡Ó ÂÚ˜˘Â‰ ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡ È·˙Î· ÈÎ „¯˘
‰¯È˜Á‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ·‡˘ÓÂ ·¯ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÈÂÂÈÏ· ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰· , ÏÂ‰È ·

È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙·Â È ÂˆÈÁ Ú·Â˙ È„È· ËÙ˘Ó‰ . ˙ÂÒ ˜ Ï˘ ‰Â·‚‰ ÊÂÁ‡‰
‰ÙÈÎ‡‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‚ÚÏÏ Ì˘ ÂÓÏÂ˘ ‡Ï˘ .È‡- ˜‰ ˙ÈÈ·‚· „¯˘Ó‰ ÏÂÙÈË È˙· Â˜ÒÙ˘ ˙ÂÒ

„¯˘Ó‰ Ï˘ Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ ‡Â‰ ‰Ê ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰ ¯Á‡Ï ËÙ˘Ó‰.  
✯  

‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ·¯ ÌÈÚˆÓ‡Â ÌÈˆÓ‡Ó ÚÈ˜˘Ó ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ , ¯·Î Í‡
‰¯È˜Á È˜È˙ ÏÂ‰È Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÂÈ‚˘È‰ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ,ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ·Ï˘Ï „Ú , ÔÓÊ·

„Â‡Ó ÌÈ„Â¯È ˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚ÏÂ ¯È·Ò .È‡- ˙ÈÈ·‚ ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯˘¯˘ ˙‡ ˙ÎÙÂ‰ ˙ÂÒ ˜
‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ,˜¯Ò ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï·Â „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ·Â ÈÙ‚‡·. 

È‡- ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ¯ÎÈ  ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÂÈ˜È Â ,È‡-„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ , ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰Ú˙¯‰‰ Ô„·Â‡

ÈÂÂ˘·ÔÈ„Î ˙ÂÒ ˜‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘˘ ‰Ï‡Ï ÒÁÈ· ˙ÂÈ Â. 
ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ . ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ

‰ÙÈÎ‡ ÌÂ‡È˙ Û‚‡ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ,Â· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ , Â˙ÏÂÎÈ ˙‡Â ÂÈ„·ÂÚ ˙Â˜ÂÙ˙ ˙‡
ÔÂÈ˜È ‰ È Ó‡  Ï˘Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁË˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï.  



 
 


