
 

מגמות חשיבות עריכתה של תכנית אכיפה פנימית נוכח ה –דיני סביבה וקיימות 

 באכיפה משפטיותה

 מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד

בדבר "מדיניות התביעה בהעמדה לדין  1.14פורסמה הנחית פרקליט המדינה מס'  2.10.2019ביום 

 יםכוללדברי החקיקה הסביבתית בישראל  מרביתזו הנחיה חשובה, שכן פלילי וענישה של תאגיד". 

גם על התאגיד וגם על  – תאגידבוצעה בידי ובמקרה שהעבירה  ,על מבצע העבירהפליליות  סנקציות

ק יהענלמחד, ו ,הרתעה לבסס הנועד לפי ההנחיה, הטלת אחריות פלילית על תאגידים 1.נושא משרה

 תמריץ ליצירת מנגנוני פיקוח ובקרה שיוכלו למנוע מראש את ביצוע העבירות, מאידך.

 רשויותעל  ,פרקליט המדינה הנחה כי בבחינת שאלת קיומו של עניין לציבור בהעמדה לדין של תאגיד

הנזק מידת : חומרת העבירה ונסיבותיה, לרבות את השיקולים הבאים בין היתרלשקול  האכיפה

טובת ההנאה שהפיק התאגיד מביצוע העבירה; מאפייני התאגיד, ושנגרם, הפגיעה בערכים מוגנים 

מעורבות מידת הוהיקף עסקיו; מידת הכשל בתרבות הציות לחוק בתאגיד; במשק לרבות מרכזיותו 

; מידת שיתוף הפעולה של התאגיד עם החקירה; כירים בתאגיד בביצוע העבירהנושאי משרה בשל 

הפגיעה שתיווצר כתוצאה מהעמדתו של התאגיד לדין; קיומם של אמצעי אכיפה חלופיים; חילופי 

 .האם התאגיד בפירוקושליטה בתאגיד; עברו הפלילי של התאגיד; 

ישה הראויה נגד תאגידים הטלת סנקציה מדיניות הענ תהא פרקליט המדינה ציין בהנחיה כי ככלל

תמריץ תרתיע ותיצור ובכך  ,את היתרון הכלכלי שהפיק התאגיד מביצוע העבירה שתבטל ,כספית

 למנוע עבירות. 

במקרים חריגים ניתן יהיה להימנע מהרשעת תאגיד ולהסתפק לפיו  חידוש חשוב,בהנחיה נקבע 

ושינויים ארגוניים שימנעו  ,תכנית אכיפה פנימיתלצד הצגת  ,בהתחייבותו להימנע מביצוע עבירה

עוד נקבע כי בנוסף לשיקולי הענישה הכלליים, תיתן  את אפשרות ביצוען של עבירות דומות בעתיד.

מצבו הכלכלי של התאגיד גם לבגיבוש עמדתה לעניין ענישת תאגיד שהורשע, התביעה את דעתה 

 . פגיעה בגורמים קשורים כתוצאה מענישת התאגידלו

 קיומה של תכנית אכיפה פנימית יישקל כשיקול מקל אך ורק אם היא תהיההודגש בהנחיה כי 

 . תרבות ארגונית כאמוריד ביד עם תרבות ארגונית המדברת באותה השפהתלך ואפקטיבית 

; ופעילותם ליישומה עם תכנית האכיפה הפנימית דרגים הבכיריםהבהיכרות של  ככללתתבטא 

קיום מנגנוני הדרכה ועדכון עיתיים במינוי גורם בכיר שיהא אחראי על תכנית האכיפה הפנימית; ב

ביצירת נקיטה באמצעי פיקוח ובקרה ליישומה; ב; ביחס לעקרונות תכנית האכיפה הפנימית ונהליה

 .ידהנטל להוכיח זאת יוטל על התאגכי עוד הודגש  .מנגנוני דיווח אנונימיים על הפרות חוק; ועוד

להיות מותאמת למאפייניו של התאגיד, ובהם גודלו, היקף פעילותו גם על תכנית האכיפה 

 . ותחומיה

                                                 
; 2011 -תשע"אההחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ; 1993 -תשנ"גהראו לדוגמא: חוק החומרים המסוכנים,  1

 .2008 -תשס"חהיר נקי, וחוק או



 

 

 

 2.בגין ביצוע עבירות סביבתיותמשקפות החמרה בענישה מצד בתי המשפט  המגמות הנוכחיות

להם חשיפה ופוטנציאל שתאגידים אנו ממליצים ל, שתיארנו ת פרקליט המדינהיהנחיבהתחשב ב

, במטרה לצמצם את חשיפתם ואת תוכנית אכיפה פנימיתלערוך לביצוע עבירות סביבתיות, 

 .חשיפת נושאי המשרה בהם, לאחריות פלילית

נזכיר כי בעבר זיכה בית המשפט את מנכ״ל החברה ונושא משרה נוסף בה מאישומים סביבתיים, 

עליהם לנקוט, ובהן מאפיינים ליישומה של תוכנית משהוכח לו כי הם נקטו בכל הפעולות שהיה 

מדינת  6909-02-09ת"פ )שלום חי'( אכיפה פנימית כגון ביצוע הדרכות והקפדה על קיום נהלים )

. עוד נזכיר כי תקופה קצרה (02.09.2010)פורסם בנבו,  ישראל נ' יוניליוור בסטפודס ישראל בע"מ

מלהרשיע ארבעה ית משפט השלום בירושלים ב נמנעלאחר פרסום הנחיית פרקליט המדינה 

וחוק  1968-, התשכ"חחוק רישוי עסקיםעל נאשמים, בהם שני נושאי משרה ותאגיד, בעבירות 

בית המשפט נמנע מהרשעה, גם מהטעם שעיקר הכנסתה של . 1984-, התשמ"דשמירת הניקיון

. משרדנו מקומיות מביצוע עבודות סביבתיות בהתאם למכרזים שמפרסמות רשויותהחברה מגיע 

 בשני המקרים האלה.בהצלחה ייצג 

לעו"ד איל עופר, ראש תחום דיני איכות סביבה וקיימות  לפנות ייעוץ ובשאלות ניתן לקבלת

 .במשרדנו

 

לצפייה בהנחית פרקליט המדינה יש ללחוץ כאן

 

                                                 
)פורסם  מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה נ' דור כימיקלים בע"מ 17-09-1003ע"פ )מחוזי חי'(  ראו לדוגמא: 2

הרשעתם של נושאי משרה בעבירות סביבתיות לפי חוק -המחוזי קיבל ערעור על אי בו בית המשפט (29.01.2018בנבו, 
-וחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1984-, חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד1959-המים, התשי"ט

ם מיוחדים הרשעה זהו חריג שיש לשמור למקרי-. בית המשפט המחוזי קבע כי הכלל חייב להיות הרשעה ואילו אי1988
 בלבד.
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