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שני תושבי ירכא ישלמו קנס של  6,000שקלים
על החזקת עופר מוגן לאחר שערעורם נדחה
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה לאחרונה עתירה של שני תושבי ירכא על החזקת עופר
מוגן ,והם ישלמו קנס או ירצו  60ימי מאסר ]עפ )חי'(  .[1284-05-17העופר התגלה בדיר
ביתם של המערערים ,לאחר שעד מהימן דיווח על הימצאותו שלא כחוק והמשטרה ערכה
חיפוש ומצאה אותו .הגברים הורשע בעבירת אחזקת ערך מוגן ,אולם ערערו על ההכרעה
בגלל מחדלי חקירה .על אף בעיות בחקירה דחה בית המשפט המחוזי את ערעורם והם
ישלמו קנס או ירצו מאסר.
לפי כתב האישום נמצא בביתם של המערערים בצפון הארץ עופר של צבי ארץ-ישראלי ,המוגדר כערך טבע
מוגן שאין להחזיקו בשבי .המערערים טענו כי אינם אחראים להימצאות העופר בקרבם ואינם יודעים כיצד
הגיע לדיר שלהם .הם משערים שאולי אדם אחר הכניס את העופר לדיר שלהם ,כנקמה על תוצאות בחירות
לרשות המקומית .החיפוש התבצע לאחר שעד דיווח כי השניים מחזיקים שני עופרים של צבי מוגן והגיע עם
פקחים ובלשי תחנת משטרת עכו לביתם.
בית המשפט קמא קבע כי על אף הבעיות בחקירה ,אין הן מצדיקות את פסילת הראיות שנמצאו בדיר.
העבירה שיוחסה לשניים היא החזקת ערך טבע מוגן ,לפי חוק הגנים הלאומיים .נגזר עליהם קנס בסך 6000
 ₪או לבחירתם ריצוי של  60יום מאסר בפועל.
השניים ערערו בפני בית המשפט המחוזי בחיפה על גזר הדין בטענה של מחדלי חקירה ,כולל חיפוש בלתי
חוקי ,חיפוש ללא עדים ואי מילוי דו"ח חיפוש כנדרש .כמו כן הם טענו כי לא הוסבר להם דבר בעת החיפוש
בביתם.
בית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו כבית דין לערעורים ,גרס כי אכן היה על המשיבה ,המדינה ,להציג בפני
הגברים עותק מצו החיפוש שניתן עשרה ימים קודם למועד החיפוש .עם זאת ,החיפוש היה חוקי ולכן קביל.
הוחלט כי לא נפל פגם בהכרעת הדין של בית משפט קמא ולכן הערעור נדחה והגברים ישלמו את הקנס
שהוטל עליהם או ירצו חודשיים מאסר.
בשם המערערים ,תושבי ירכא :עו"ד נחמני פיינבלט.
בשם המשיבה ,מדינת ישראל :עו"ד ערן בר אור ,פרקליטות מחוז חיפה.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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