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    לכבוד      לכבוד

 הלשכה המשפטית    עו"ד אביחי מנדלבליט

 רשות הטבע והגנים    היועץ המשפטי לממשלה

 5006215-02בפקס:     6467001-02בפקס: 

 

 שלום רב,

 

 עיכוב ההליכים הפליליים המתנהלים בגין צמחי הזעתר, העכוב והמראמיה  הנדון:

 והנחיית גורמי האכיפה בנושא

 22.5.2019; 1.4.2019והתזכורות מיום  13.1.2019סימוכין: מכתבנו מיום 

מטעם היועץ  כי טרם קיבלנו מענה לגופו של עניין לפניותינו שבסימוכין להזכירהרינו  .1

 .המשפטי לממשלה

ובסמוך לכך התקבלה  התקבלה במשרדנו תגובת השר להגנת הסביבה 30.6.2019ביום  .2

כי  . מתגובות אלה עולהשבנדון תגובת הלשכה המשפטית של רשות הטבע והגנים בנושא

מסמך  רשות הטבע והגנים שוקדת בימים אלה על עדכון מדיניות האכיפה בנושא וכי

 ם בחודש אוגוסט לערך.מדיניות כאמור נמצא בהליכי אישור ועתיד להתפרס

ותגובת רשות הטבע והגנים  13.6.2019העתק מתשובת השר להגנת הסביבה מיום  ---

 ג' בהתאמה. –מצורפות ומסומנות א'  13.6.2019ומיום  7.5.2019מיום 

אנו שנבקש לראותו כחלק בלתי נפרד ממכתב זה, כאמור במכתב תגובתנו לתשובת השר,  .3

מברכים על החשיבה המחודשת שעורכת רשות הטבע והגנים בימים אלה בנוגע למדיניות 

  .המתבקשהאכיפה ורואים זאת באור חיובי לקראת ריכוך האכיפה 

 העתק מתגובתנו לתשובת השר מצורף ומסומן ד'. ---

למסור את המתגבשת על מנת שנוכל החדשה לעניין זה, נבקש לשתפנו במדיניות  .4

באופן שיאפשר מתן משקל למלוא השיקולים הרלוונטיים בעת גיבוש  ו לגביההערותינ

  .המדיניות

על בסיס האמור ונוכח החשיבה המוחדשת שעורכת הרשות בנוגע למדיניותה הפוגענית,  .5

וכן במכתבנו לשר להגנת הסביבה המצ"ב,  13.1.2019ונוכח הנימוקים שבמכתבנו מיום 

היעדרו של בסיס מדעי איתן המצריך אימוצה של אכיפה פלילית פוגענית, לאור ובפרט 

הסמכות המוענקת ליועץ המשפטי להורות ללא דיחוי ומתוקף  ולבקשלחזור  הרינו

ההליכים הפליליים המתנהלים בגין פגיעה, החזקה או סחר בצמחים  עיכובעל  לממשלה
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ה שלא לאכוף איסור זה עד להנחות את גורמי האכיפ הרינו לבקששבנדון. כמו כן, 

 מדיניות חדשה בנושא כאמור. לאימוצה של

 

 בכבוד רב,

 רביע אגבריה, עו"ד


