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 תמוז, תשפ"א ב"י

 2021יוני,  22

 אל:

 עו"ד איל עופר 

 :בענייןממשרד עורכי דין תדמור לוי 

 חברת דני ונונו בע"מ

 

 אישור מסירהעם בדואר רשום נשלח בדוא"ל + נמסר 

מפגעי אסבסט ואבק )ב( לחוק למניעת 61דרישת תשלום של עיצום כספי לפי סעיף יטול במענה לטיעונים והנדון: 

 2011-מזיק, תשע"א

  5.8.20. מכתביי מיום 1סימוכין: 

 1.10.20. פנייתך מיום 2  

 

-)א( לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א59הודעתי, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  5.8.20ביום  .1

עיצום כספי בסך כולל של מרשתך(  –)להלן  חברת דני ונונו בע"מהחוק(, בכוונתי להטיל על  –)להלן  2011

( 8)ג()58 -( ו5)ג()58(, 3)ג()58ובהתאם לסעיף  )א( לחוק36 -)א( ו14, 10 בשל הפרת הוראות סעיפים ₪ 664,880

 . לחוק

( לתקנות למניעת מפגעי אסבסט 1)א()2סכום זה נקבע לאחר ששקלתי והחלטתי בהתאם לסמכותי לפי תקנה  .2

"תקנות ההפחתה"(,  –)להלן  2011-ואבק מזיק )הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים(, תשע"ב

 (.20%להפחית את סכום העיצום הכספי שבכוונתי להטיל, בשיעור של עשרים אחוזים )

ר שבחנתי בעיון רב את כל טענותיכם במכתב שבסמך, הריני להשיבכם כי אני מקבלת את עיקרי טענות לאח .3

מרשתך ומבטלת בזאת את העיצום שהוטל עליו כמפורט לעיל. זאת, מאחר ומהאסמכתאות שהעברת לידי 

 ותך פעלבמסגרת פנייתך שבסמך, התרשמתי כי מרגע היוודע המפגע לנציג מרשתך, מר אסף רן, הוא ומרש

כמצופה מגורם שומר חוק ונקט במלוא האמצעים הסבירים על מנת להימנע מעבירה על החוק או הפרתו והכל 

 כמפורט להלן:

עצר  –מיד עם היוודע דבר קיומו של צינור האסבסט הפריך לנציג מרשתך הוא פעל כקבלן אחראי ושומר חוק   .4

 הגנת הסביבה.את העבודות ודיווח על כך לגורמים הממונים ולמשרד ל

מרשתך סירב להמשיך בביצוע העבודות עד למציאת פתרון חוקי לפינוי צינור האסבסט. זאת, למרות  .5

 שהמסמכים שהועברו לידינו מעידים על כך שהופעלו עליו לחצים לפעול בניגוד לאמור.

 מרשתך התריע שוב ושוב על הפוטנציאל למפגע אסבסט. .6
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במועד הכוונה על הטלת העיצום, לרבות נוכחותו של מנהל עבודה  השתכנעתי כי, למרות ראיות שהיו בידי .7

מטעמך, מרשתך לא ביצעה את העבודות נשוא העיצום במועד בו התרחשה ההפרה נשוא העיצום וכי העבודות 

 בוצעו ע"י קבלן או קבלנים מטעם של החכ"ל ותאגיד המים.

 כבטלה.בשל כל האמור לעיל, יש לראות את הכוונה על הטלת עיצום  .8

, ירושליםב המשפט המחוזי לבית מינהלית עתירה להגיש ניתן זו החלטה על ירושלים.ב ניתנה זו החלטה .9

 .        מינהליים לעניינים משפט כבית בשבתו

 

 בכבוד רב,

 

 רעות רבי     

 מנהלת רישוי אסבסט      

 

 העתקים:

 גידי מזור, מנהל מחוז מרכז 

 לתעשיות ורישוישולי נזר, סמנכ"לית בכירה 

 רועי טל, ראש תחום תעשיות מחוז מרכז

 , מחוז מרכזאירה אלימלך, מרכזת איכות אוויר ואסבסט

 בוקי ליכטמן, ראש תחום פיקוח ואכיפה

 עו"ד זוהר שקלים, יועמ"ש מחוז מרכז

 זוהר טחורש, לשכה משפטית עו"ד
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