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פקח מועצת פרדס חנה כרכור הותקף אתמול,
יום ג' ,43.3.4 ,על רקע ניסיונו לתת התראת
דו"ח לתושב אשר חסם חנית נכים
הוגשה תלונה במשטרה ,התושב הוחזק במעצר במשך הלילה
עד לבירור מלא של פרטי המקרה
אתמול יום ג' ,43.3.4 ,בשעות הצהריים הותקף פקח ממחלקת פיקוח ואכיפה במועצת פרדס חנה
כרכור על ידי תושב מקומי 3בעת סיור שגרתי נתקל הפקח ברכב החוסם חנית נכים במרכז
המושבה ,סמוך למתחם מסחרי נווה יובלים 3הפקח ניגש לנהג הרכב ושאלו האם ברשותו תג נכה,
ללא קבלת מענה ברור 3הנהג יצא מהרכב החונה אל עבר פיצוציה סמוכה תוך שהוא מתעלם
משאלת הפקח 3בעת שראה את הפקח מוציא את המצלמה על מנת לתעד את העבירה ניגש הנהג
לפקח תוך שהוא מנסה לחטוף אותה מידו על מנת למנוע את התיעוד3
התקרית לוותה באיומים ובאמירות תוקפניות כלפי הפקח אשר כאמור מילא את תפקידו ,שמירה
על הסדר הציבורי בישוב3
במהלך התקרית חייג הפקח למוקד והוגשה תלונה למשטרה 3התושב נעצר על ידי מפקד התחנה
המקומית אלעד עזר וצוות התחנה והוחזק במשך הלילה במעצר ,עד לבירור פרטי המקרה3
מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה והיחידה לאיכות הסביבה במועצת פרדס חנה כרכור ,אייל שני,
מציין כי " על פי הדיווח מדובר בתקרית חמורה 3התושב חנה בחניית נכה ללא תו ומנע בכך גישה
לחניה זו לתושב אחר אשר באמת זקוק לכך 3ניסיונו של הפקח לשמור על הסדר הציבורי
באמצעות מתן התראה לנהג אשר עבר על החוק נתקל בתגובה תוקפנית ואלימה תוך ניסיון למנוע
ממנו לבצע את תפקידו כנדרש3
"פקחי המועצה אמונים על שמירה על הסדר הציבורי ברחבי הישוב ואין הדעת סובלת כי הפקח
יותקף בשל תפקידו זה 3בהמשך לכך הוגשה מידית תלונה למשטרה אשר טופלה על ידי מפקד
נקודת המשטרה בישוב" 3אמר שני בהתייחס לתקרית3
בחודשים האחרונים הורחבה מצבת כוח האדם במחלקת פיקוח ואכיפה במועצה וגיוסו פקחים
חדשים זאת כחלק מתוכנית עבודה שנתית המעניקה דגש לשמירה על הסדר הציבורי במגוון
היבטים ברחבי המושבה3
מפקד נקודת המשטרה בפרדס חנה כרכור אלעד עזר ביקש להוסיף כי "כל אדם אשר יתקוף אחר,
ובמיוחד כשמדובר בנושא משרה המשרת את הציבור יתקל באפס סובלנות מצד משטרת פרדס
חנה ,ויטופל בחומרה הראויה 3בהמשך לכך ,התושב אשר תקף את פקח המועצה בתקרית זו נחקר
ונעצר" 3מסר עזר3

