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הגנת לדיניות התביעה וחלוקת העבודה בין הפרקליטות לבין המשרד מ 4.5

 הבנושא איכות הסביב לעבירותהסביבה בנוגע 

 

בין הפרקליטות לבין המשרד להגנת הסביבה העבודה להסדיר את ממשק היא מטרת הנחייה זו 

  . דיני איכות הסביבהאכיפת בתחום  בתיקים פליליים

 :כללי .א

והאינטרס , טיפול ראוי והולםשיש  להעניק לו משפטי חשוב תחום  םהאיכות הסביבה דיני  .1

מחייב לתת לו עדיפות בסדרי בו המוגנים ם החברתיים והסביבתיים ערכיהעל להגן הציבורי 

עבירות מסוג ן ההעבירות שבתחום של איכות הסביבה למרות שבדרך כלל והטיפול. לפיכך, 

 בטיפול בתיקיםהסביבה  הגנתללמשרד קצועית מהוחלט כי הפרקליטות תסייע "עוון", של 

 בהנחיה זו. מפורט כ ,בתחום איכות הסביבה

 :עבודה חלוקת .ב

)להלן:  הסביבה הגנתלהפרקליטות מייצגת את המשרד  ,חלוקת העבודה כיוםבהתאם ל .2

בענייני תכנון ובניה ובערעורים על לרבות  – מנהליותבעתירות בתביעות אזרחיות ו (המשרד

, והנחייה זו לא נועדה להסדיר ככל משרד ממשלתי אחר – וצווי סגירה מנהלייםצווי הפסקה 

 תחום ייצוג זה. 

מטעם היועץ כתב הסמכה  יפל עורכי דין חיצוניים הפועלים מטעם המשרד עלעומת זאת,  .3

הפליליים ובערעורים  יםהפליליהליכים ב ,ככלל ,המשפטי לממשלה, מייצגים את המדינה

בתחום הליכים פליליים  .יםמחוזיבתי המשפט השלום והבתי משפט ב שהמשרד יוזם ומגיש

 ידי פרקליטות המדינה.-בבית המשפט העליון מטופלים עלאיכות הסביבה המתנהלים 

במחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה לצד עורכי הדין החיצוניים,  .4

)להלן: ( הוקצתה פרקליטה ההמחלק, להלן: )מיסודה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין

 ("תיקי דגל"שתפקידה לנהל תיקים חשובים, מורכבים או עקרוניים )( הפרקליטה במחלקה

 העמדה לדין בבקשות לאישורבמחלקה פרקליטה ה. כן מטפלת הסביבה הגנתל של המשרד

איכות עיכוב הליכים בתחום בתיקי ו, בבקשות רשות ערעור ,)במקרים המחייבים אישור(

  ה.הסביב

השונות המצויות בעבירות שבתחום אחריות המשרד הוא  פלילייםה עניינם של ההליכים .5

 :באישומים המבוססים על זאת , ובכללהסביבהאיכות והגנת בתחום הענפה חקיקה ב
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 .זיהום מים, וכן התקנות מכוחו ו, שעניינ1חוק המיםל 1סימן א'  .א

 .פעילות המשרד וסמכויותיותקנות מכוחו, בעניינים שבתחום הו 2חוק רישוי עסקים .ב

 .והתקנות מכוחו 3חוק החומרים המסוכנים .ג

תקנות מכוח הפקודה בעניינים הו)מפגעים שונים(  4פקודת בריאות העםחלק ה' וחלק ו' ל .ד

 .אלה

 .והתקנות מכוחו 5מניעת מפגעיםלוק הח .ה

 

 .והתקנות מכוחם 7חוק הדרכים )שילוט(ו 6חוק שמירת הניקיון .ו

 .התקנות מכוחםו 8חוקי פסולת נוספים .ז

 .והתקנות מכוחו 9חוק אוויר נקי .ח

 .והתקנות מכוחו 10וק שמירת הסביבה החופיתח .ט

  .והתקנות מכוחם 11מניעת זיהום הים םשעניינחוקים  .י

 .והתקנות מכוחו 12חוק הקרינה הבלתי מייננת .יא

 .והתקנות מכוחו 13חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק .יב

 .קנות מכוחווהת 14חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית .יג

                                                 
 .169, ס"ח 1959-חוק המים, התשי"ט  1
 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  2
 .28, ס"ח 1993-שנ"גחוק החמרים המסוכנים, הת  3
 .191, 1, ע"ר תוס' 1940פקודת בריאות העם,   4
 .58, ס"ח 1961-חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  5
 .142, ס"ח 1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  6
 .6, ס"ח 1966-חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו  7
; חוק לסילוק 1999 – כלי משקה, התשנ"ט; חוק הפיקדון על מ1993-ר, התשנ"גוחוק איסוף ופינוי פסולת למיחז 8

; חוק לטיפול סביבתי בציוד 2011-; חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א2007-ולמיחזור צמיגים, התשס"ז
 .2016-פעמיות, התשע"ו-; חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד2012-חשמלי ואלקטרוני ובסוללת, התשע"ב

 2008 -חוק אוויק נקי, התשס"ח  9
 2004 -חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד  10
 –; חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים תשמ"ח 1980 –פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן ]נוסח חדש[, תש"ם  11

 . 1983-; חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג1988
 .2006-חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 12
 .2011-ט ואבק מזיק, התשע"אחוק למניעת מפגעי אסבס 13
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 כל חוק אחר הכולל עבירות שתכליתן הגנה על הסביבה. .יד

פלילי בבית ההליך ההנדרשות לניהול חוות הדעת המקצועיות אחראי להכנת המשרד  .ג

המשפט ולהענקת כל סיוע מקצועי אחר, בין בתיקים שבהם מיוצגת המדינה על ידי עורכי 

 דין חיצוניים ובין על ידי הפרקליטה במחלקה. 

 :פליליים יםערעור .ד

 הליך פלילי מותנית באישור המחלקה. במטעם המדינה הגשת ערעור  :מטעם המדינהערעור  .1

ותכלול,  מוקדם ככל האפשרבקשה לאישור הגשת ערעור תופנה על ידי המשרד למחלקה 

בהתאם לצורך, גם בקשה לאישור הטיפול בערעור על ידי עורך דין חיצוני מטעם המשרד. 

שיקול פי -על, ןיינתולהפניית הטיפול לעורך דין חיצוני מטעם המשרד  להגשת ערעוראישור 

 דעת המחלקה, מוקדם ככל הניתן. 

עורך הדין החיצוני  ,ככלל ,יטפלנגד המדינה בערעור שהוגש מטעם נאשם  :נגד המדינהערעור  .2

, על פי בקשת וחלט אחרת על ידי המחלקההאם ראשונה, אלא השטיפל בתיק בערכאה 

 ביוזמת המחלקה. המשרד או 

  :מקדימים להגשת כתב אישוםאישורים  .ה

, יפנה המשרד לקבלת על פי הנחייה מחייבתמקום בו נדרש אישור פרקליט מחוז על פי דין או  .1

  . נהלת המחלקהמאישור מה

מותנית ראש רשות מקומית או נבחר אחר של הרשות המקומית כתב אישום נגד הגשת  .2

. (הגורם המאשר)להלן:  15באישור היועץ המשפטי לממשלה או מי שסמכות זו הואצלה לידיו

 לפיכך, בטרם הגשת כתב אישום כאמור יפעל המשרד לקבלת אישור זה. 

של , ראשי רשויות מקומיות ונבחרי ציבור אחרים העמדה לדין של רשויות מקומיות .ו

 :רשויות מקומיות

אישור  – 4.1004" כהגדרתה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה יתרשות מקומ" –לעניין זה 

 .16מוקדם להגשת כתב אישום

                                                                                                                                            
 2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית , התשע"ו 14
  אישור מוקדם להגשת כתב אישום.  – 4.1004כפי שנקבע בהנחיית היועץ  15
 , שם. 4.1004ד( להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 2סעיף  16
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 כללי לפיהמשרד והמחלקה פעלו י בה נושאי תפקידיםבהעמדה לדין של רשות מקומית ושל  .1

מדיניות העמדה " – 4.1108שנקבעו לעניין זה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה  המדיניות

על , בדגש "ושל נושאי תפקידים בהן בתחום איכות הסביבה לדין של רשויות מקומיות

  .אחריות עקיפהל אחריות ישירהבין זו הנחיה ב שנוסחהההבחנה 

ראש כתב אישום נגד ניתן להגיש , 28.3.1998מיום  היועץ המשפטי לממשלההחלטת בהתאם ל .2

ההזמנה שהוזמן פעמיים לחקירה ולא התייצב, ובלבד הלה אם ללא חקירתו  רשות מקומית

תיקה שמירה על זכות הש ואאי התייצבות לחקירה שלפיה ה לחקירה תכלול אזהרה יהשני

פירוט האישומים ותמצית העניינים את תכלול הזמנה הוש עלולים לחזק את הראיות נגדו

 .נשוא החקירה

ראש הרשות המקומית או נבחר ציבור אחר  את הגשת כתב האישום נגדהתנה הגורם המאשר  .3

לקיום  ,על ידה או פרקליט אחר שנקבע לכך ,תפעל מנהלת המחלקה –ום שימוע בקיברשות 

 ., בהתאם לכללים שנקבעו לעניין זהשימוע בהקדם האפשרי

 ענישה: .ז

בשלב הטיעונים לעונש בהליכים פליליים בתחום איכות והגנת הסביבה יש לתת דגש על  .1

, ן הורשע/ו הנאשם/מיםשבהעבירות בהמוגנים החיוניים החברתיים והסביבתיים הערכים 

בהתאם  הולםיש לעתור לעונש ונסיבות ביצוען,  העבירות, ובהתאם לחומרת המעשים

   .  1977-, התשל"זב לחוק העונשין40לעיקרון המנחה )הלימה( שנקבע בסעיף 


