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הוספת סעיף
יבוא:אחרי סעיף  15יבוא:
התשמ"ד1984-,1
הניקיון,אחרי סעיף 15
התשמ"ד1984-,1
בחוק שמירת
שמירת.1הניקיון,
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הוספת סעיף 15א

למודיע על
15א( -.א) בסעיף זה -
בסעיף זה
"תשלום(א)
"תשלום למודיע על 15א.

השלכת פסולת בניין השלכת פסולת בניין
שלא כדין

שלא כדין
המשפט שהנאשם ביצע
בית ביצע
שהנאשם
קביעה של
המשפט
לרבות
של -בית
"הרשעה"
"הרשעה"  -לרבות קביעה
העבירה בלא הרשעה;
הרשעה;
את העבירה בלא את

בניין או פסולת גושית
פסולתגושית
השלכתפסולת
בניין או
פסולת" -
השלכת פסולת
"השלכת פסולת" "-השלכת
בסעיףפינוי כאמור בסעיף
בדרך של
כאמור
פינוישלא
הנעשית
בדרך של
מתוך רכב
מתוך רכב הנעשית שלא
ובניגוד להוראות סעיף ;2
(7ד)סעיף ;2
(7ד) ובניגוד להוראות
שמונה לרבות מי שמונה
בעצמו תיעוד,
לרבות מי
שביצע
תיעוד,
אדם
בעצמו
"מתעד" -
"מתעד"  -אדם שביצע
ולמעט כל אחד מאלה -
מאלה -
(12ג)
אחד
בסעיף
ולמעט כל
כאמור בסעיף (12ג)כאמור
()1

שוטר;

()1

שוטר;

()2

כמפקח מכוח חיקוק;
חיקוק;
כפקח או
כדיןמכוח
כמפקח
שמונה
כפקח או
( )2מי
מי שמונה כדין

הרשות לשמירת הטבע
עובדהטבע
לשמירת
המשרד או
עובד הרשות
( )3עובד המשרד()3או עובד
בחוק גנים לאומיים,
לאומיים,
כהגדרתה
הלאומיים,גנים
כהגדרתה בחוק
והגנים הלאומיים,והגנים
לאומיים ואתרי הנצחה,
ואתרי הנצחה,
לאומיים אתרים
שמורות טבע,
שמורות טבע ,אתרים
2
התשנ"ח1998- ;2התשנ"ח1998- ;
זה הסמיכו לעניין זה
שהשר
המשרדלעניין
הסמיכו
עובד
שהשר
מוסמך" -
"עובדהמשרד
"עובד מוסמך"  -עובד
ברשומות; פורסמה ברשומות;
פורסמה על מינויו
והודעה על מינויו והודעה
באופן שניתן לזהות בו
לזהות בו
שניתןפסולת
השלכת
באופן
פסולתשל
השלכת צילום
"תיעוד" -
"תיעוד"  -צילום של
אופן השלכתה ,או את
או את
ואת
השלכתה,
שממנו בוצעה
ואת אופן
הרכב
בוצעה
את הרכב שממנו את
המצלםחתום בידי המצלם
בצירוף דוח
חתוםר,בידי
דוחהאמו
ברכב
בצירוף
מיר,שנהג
מי שנהג ברכב האמו
הפסולת ומקומה ,את אופן
השלכתאת אופן
מועדומקומה,
הפסולת
המפרט את
המפרט את מועד השלכת
הרכב האמור או של
שלשל
הזיהוי או
פרטיהאמור
ואתהרכב
השלכתה של
השלכתה ואת פרטי הזיהוי
מי שנהג בו.
מי שנהג בו.
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(ב) הגיש מתעד לעובד מוסמך תיעוד ,ימסור לו העובד
אישור על הגשת התיעוד והסבר על זכויותיו לפי הוראות
סעיף זה שבו יצוין ,בין השאר ,כי יכול שהמתעד יידרש להעיד
בכל הליך שבו ישמש התיעוד כראיה.
(ג) קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן (ב)
תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה לפי פסקאות
(()1א) או (4א) של סעיף (13ב) ,בשל השלכת פסולת ,יורה
בית המשפט לקרן לשלם למתעד סכום של  5,000שקלים
חדשים; קבע בית המשפט כאמור לגבי כמה מתעדים של
אותה עבירה ,יחולק הסכום האמור ביניהם ,כפי שיורה בית
המשפט.
(ד) הסכום כאמור בסעיף קטן (ג) יעודכן ב– 1בינואר בכל שנה
(בסעיף קטן זה  -יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד
הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון
בשנה שקדמה לו; בסעיף קטן זה" ,מדד"  -מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך שהחל במסירת
הזמנה לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי או בהודעת
תשלום קנס לפי סעיף  228לחוק האמור.
(ו) השר רשאי להורות בדבר ביצוע סעיף זה ,בהנחיות
שעליהן יורה.
(ז) השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,
מדי שנתיים ,על יישומו של סעיף זה בשנתיים שקדמו למועד
הדיווח; דיווח כאמור יכלול ,בין השאר ,את כל אלה:
()1

מספר התיעודים שהוגשו בידי מתעדים;

()2

מספר החקירות שנפתחו בעקבות תיעוד;

( )3מספר החקירות כאמור בפסקה ( )2שהסתיימו
בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;
( )4כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות כאמור
בפסקה ( ,)2בשל עבירות כאמור בסעיף קטן (ג);
()5

פסקי דין וגזרי דין בהליכים כאמור בפסקה (;)4

( )6מספר הקביעות שקבע בית המשפט לפי סעיף
קטן (ג) ,והסכום המצטבר של תשלומים ששילמה הקרן
למתעדים לפי אותו סעיף קטן".
תחילה

.2
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