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 תברואה ואיכות סביבה  –ביישובי המועצה וערעורים פיקוח , אכיפה מדיניות

 

את   .1 ולשפר  תקין  ציבורי  סדר  לשמר  הינה  הפיקוח  ומטרת  התושבים  חיי  נראות  איכות 

 היישובים.  
 

ל  .2 ראשונה,  בהתאם  עבירה  של  במקרה  סביבה  איכות  מח'  מנהל  רוב,  הנחיית  פי  ובמידת  על 

 .  (קנס מופק דו"ח) -החריגה / מפגע לא תוקנו  ש  ככלהתראה בעל פה. , ניתנת לתושב שרהאפ
 

תוך הפנייה מפורטת  וועד מקומי של יישוב יכול לבקש החמרה או הקלה בפיקוח של המועצה   .3

המ אזור,  או  יישוב  אותו  של  הייחודיות  זאת.  לנסיבות  דעת  צדיקות  לשיקול  יועבר  הנושא 

 התובעת.  
 

 יום.  90או בקשה להישפט בתוך  יום   30בתוך על קנס שקיבל כל תושב יכול להגיש ערעור   .4

 
 בקשות ערעור:   .5

ככלל כל מקרה נבחן לגופו על ידי התובעת על פי נסיבותיו, הרקע ככל ידוע למועצה,  5.1

פסולת עגלה שלמה של  )למשל: קרטון אחד או  וכיוצא   מהות העבירה  בניין(, היקפה 

 באלה.  

י 5.2 מינורי,  בהיקף  ראשונה  עבירה  על  ומדובר  בחיוב  יככל  התובעת  שקל  ידי  ביטול על 

 הדו"ח בכפוף להתחייבות התושב להימנע מחזרה של מקרה דומה בעתיד. 

וכלל   ,ערעור  בקשתב  הפונתושב  כאשר   5.3 הנסיבות  מערך  כל  את  ולמסור  לפרט  רצוי 

 בעת תוכל לשקול היטב גם את הצד של התושב.  הנימוקים, כדי התו

התובעת  5.4 של  הדעת  ושיקול  נסיבותיו  פי  על  נבחן  מקרה  כל  כי  יודגש  זאת  עם  יחד 

 )עקרון "עצמאות התביעה הפלילית"(.  בהקשר זה הינו עצמאי 

 יום מיום קבלת הערעור.    60עד , ככל שניתן,  החלטת תובעת תינתן 5.5
 

 : ו"חהוצאת ד .6

תושב,   6.1 של  לבית  בסמוך  וכו'(  קרטון   / )זבל  מפגע  של  כתובה   אינדיקציההימצאות 

לתושב שייכות  על  המעידה  וכו'(  כתובת  ג'  )חשבונית,  צד  עדות  פניוומספק–,  על    ת 

 את דו"ח.  להוצ

על  דובמקרה של   6.2 )ללא ,  הימצאות המפגע בסמוך לביתו של תושב בלבד"ח שהתבסס 

ערעור השולל קשר בין המפגע לתושב, יובא , ככל ויוגש  נוספות  תראייתיו אינדיקציות  

   הנושא לשיקול דעת התובעת אשר תבחן כל מקרה לגופו.

המועצה  6.3 מטעם  פיקוח  שאינו  גורם  ידי  על  אחר(  מפגע  או  משוטט  )כלב  מפגע  צילום 

ובלבד שהגורם המתעד מבין    ,יכול להוות ראיה   –וכו'(    וועד מקומי  חבר,  )תושב, שכן

 . ידרש להעיד על כך וכי זהותו לא תיוותר חסויהוי  ייתכןכי 

  

 נפתלי פרידלנדר 
 המועצה  מנכ"ל
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