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 עיקרי הדברים:

גם עלינו למצא מצאים בתוך פארק תיירותי וסביבתי. יש בזה הרבה מאוד יתרונות אך נבגולן אנחנו –גל 

אכיפה חינוך והסברה ואמצעים ממוקדים ל –שני אמצעים קשיים שזה מביא, באת הדרך להתמודד עם 

 במפגעים עצמם. מניעה וטיפול

 בסיוע מצגת )מצורפת( מקורס האכיפה שמעביר מפע"ם גליל מערבי:  את הנושא בקצרה הציג –שחר 

  נותן לרשויות המיישמות אותו כוח וכלים רבים סמכויות פקחים"  –תיקון לחוק "אכיפה סביבתית

 להתמודדות עם עבירות סביבתיות שבשטחן.

 הקיימים  , מחובתה לבדוק ולברר מהם המטרדיםהרשות המקומית אחרית למתרחש בתחומה

 וכן לדאוג לסילוקם.

  זאת בשונה ממצב שבו "קוראים" לקופת הרשותקנס הניתן על ידי הרשות מתוקף חוק זה נכנס .

 לעזרת רשות אזורית/ממשלתית אחרת לטובת אכיפה.

 תועלת כלכלית מובהקת לרשות 

 תועלת סביבתית מובהקת 

  החוק והסדר במרחב  כרשות אשר פועלת לשמירת -שיפור התדמית הציבורית של הרשות

 שבתחומה.

 ביצוע של המוטל עליה ופגיעה לפיכך -אי אכיפה חושף את את הרשות לתביעה מנהלית בגין אי

 במוצרים ציבוריים שונים.

  לאכוף לפי חוקים אלו: שהוסמךהחוק מאפשר לפקח רשות 



 
 

 

  אכיפה שאינה שיוויוניתבכדי להמנע מ אכיפה חייבת להיות מגובה במדיניות –גל 

פשיעה סביבתית להחוק נותן הרבה כח לפקח רשות. אם פקח כזה עובד נכון הוא נותן הרתעה  –דרור 

 הרתעה שזכו לבבדה יכולה להפחית את היקפי הפשיעה הסביבתית.באופן משמעותי. 

טון  3000ון הצלחתי לפנות בעבודתי בגליל עליאם עובדים נכון אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, למשל 

לתפוס כמה חבר'ה שהחליטו לכרות חורשת אקלויפטוסים ועוד. זה מצטבר לכנסות בעלות פסולת, 

 כבוהה מאוד שנכנסת לרשות.

פקחים במועצה איזורית גולן עברו  2כדי ליישם את החוק צריך שפקח רשות יעבור הכשרה ) –שחר 

 הכשרה( ויוסמכו לביצוע עבודת הפיקוח והאכיפה על ידי ראש הרשות.

 כדי ליישם.בדיוק נדרש ומהם השלבים לקבל סיכום של מה  שמחא - גל

לפני שעוסקים בשאלות טכניות של מימוש עלינו לשאול קודם האם המועצה מעוניינת בכך? הרי  – שחר

האם אנחנו רוצים לקדם את  שהמועצה לא נתנה אף לא קנס סביבתי אחד בשנים האחרונות.אנו יודעים 

 הנושא או לא?

את הזירה לגופי אכיפה ממשלתיים.  הכינה )המועצה( השיטה שעבדה בעבר היא שאנחנו –אלאור 

, הפקח הרשותי הכין את התיק אך מי שנקרא לביצוע האכיפה היה לדוגמא: חקלאים השליכו זבל פרות

 . ת, כמו רשות המים, רט"ג או המשרד להגנ"סממשלתימרשות פקח 

ח רשות הקנס היה נכנס למועצה ולא לקרן לשמירה על על ידי פקהאכיפה היתה נעשית אם  –דרור 

 .של ההעסקה שלו השנתית קיון. פקח שעובד טוב יכול בחודשיים לכסות את העלותהני

 דדי ושחר . כניס את זה לדיון מדיניות במועצה, עם חיים, אשכול, דדי, יואב, ואניצריך לה -סיכום  –גל 

עלויות, מה שצריך להכין לשם זה מוזמן להצטרף. בן כמומכינים את הדיון. ארי  אלאורשל בסיוע 

 ת. כל דיון מדיניובו כמ, תועלות
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