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יחידת הפיקוח והאכיפה במועצת פרדס חנה
כרכור ממשיכה לפעול למען שמירה על
מושבה נקייה וירוקה
מבצע סמוי של מפקחי היחידה השבוע הוביל
למניעת הטמנת פסולת בבור באדמה בידי חברת
עבודות עפר
אתמול יום ב'  ,25.7.16 ,בשעות הצהרים במהלך פעילות סמויה של מפקחי היחידה לפיקוח
ואכיפה פרדס חנה ,נתפס מפעיל בובקט של חברת עבודות עפר כאשר הוא טומן פסולת בבור פתוח
באדמה בסמוך לאנדרטת הנחל בפרדס חנה.
המפעיל ביצע זאת ברשות הרבים תוך שהוא מכסה בחול את הפסולת ומשטח את האדמה .הודות
למבצע הסמוי  ,החשוד ,מנהל העבודה ובעלי החברה עוכבו על ידי פקחי היחידה והובאו לחקירה
במשרדי היחידה .
הטרקטור נתפס הועבר למחסן היחידה שנמצא בתחנת המשטרה ויוחזק על ידי המועצה עד
לקבלת החלטה בנושא ובהתאם להתקדמות החקירה.
בימים אלה ההליך נמצא בחקירה והחומר הועבר ליועץ המשפטי של המועצה להמשך החלטה.
לאחרונה הודיעה המועצה על מדיניות הגברת האכיפה בנושא השלכת פסולת בניין ברבים .יישום
המדיניות בא לידי ביטוי בשטח כאשר חשודים הנתפסים בביצוע העבירה נקנסים ובחלק
מהמקרים אף מוגשים כתבי אישום.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מסר כי "השלכת פסולת בניין בשטחים ציבורים הינה
אסורה ע"פ חוק ומהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין .הטיפול בעבירה מסוג זה מלווה בקנס
כספי גבוה ויכולה להסתיים בכתב אישום" האכיפה מתוגברת כחלק ממהלך כולל אותו אנחנו
מובילים ,הקורא להפסקת השלכת פסולת בשטחים פתוחים .אנו ממשיכים ופועלים בנחישות
למיגור התופעה"
לדברי מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה ואיכות הסביבה ,אייל שני" :,הפקח יניב שלום הוביל את
המבצע" .על פי שני  ":יחידת האכיפה העירונית פועלת באמצעות סיורים ,תצפיות ,מצלמות
נסתרות ואמצעים טכניים ואחרים בכדי להביא לאיתור אלו אשר עוברים על החוק .על פי הנחיית
ראש המועצה ,אנחנו מבצעים אכיפה מוגברת למניעת השלכת פסולת בניין ברבים אשר מזהמת
את הסביבה ופוגעת באיכות חיי תושבינו"
שני הוסיף כי  ":מוקד  106ערוך לקבלת דיווחי התושבים על אלו המשליכים פסולת בניין
בשטחים ציבוריים .אנו שבים וקוראים לציבור האכפתי לגלות ערנות ולדווח למוקד  106בכל
מקרה של עדות לעבירות חמורות אלו" .
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