
חוקיות בעיירה רהט -תחנות דלק בלתי

חרות כרמי ואוריה קניג 

 

, בישראל' ירוקים'המאגד את הארגונים ה', חיים וסביבה'הפרויקט נערך בשיתוף עם ארגון 

ארגון יוצא דופן ', רהט הירוקה'גורם מרכזי נוסף שמולו עבדנו היתה עמותת . ר אלון טל"ונציגו ד

. ששם לו למטרה לשפר את איכות החיים והסביבה ברהט, מסוגו במגזר הבדווי

 

: מטרת הפרויקט

 סגירתן של תחנות הדלק הרבות הפועלות ברהט ללא רישיון וללא פיקוח ויוצרות סיכון תברואתי 

.  הבאת מפעילי התחנות להסדרת פעילותם באופן חוקי–לחלופין . ובטיחותי

 

:  משפטי-רקע עובדתי

סובלת מבעיות סביבתיות , שבע בעבור האוכלוסייה הבדווית-שהוקמה סמוך לבאר, העיירה רהט

המצב מחריף עוד יותר . שפיכת פסולת באתרים ציבוריים ועוד,  היעדר שטחים ירוקים–רבות 

ובשל מה שנראה לכאורה כהעלמת עין מצד , בשל חוסר מודעות סביבתית בקרב התושבים

.  שאינן מטפלות למשל בהשתלטות קבלנים על שטחי ציבור, הרשויות העירוניות

ששמה לה למטרה להילחם במפגעים הרבים ', רהט הירוקה'מספר תושבים הקימו את עמותת 

בין היתר פועלת העמותה . ולהביא למודעות התושבים את זכותם לאיכות חיים ברמה גבוהה יותר

רק , מבין עשרות תחנות דלק הקיימות במקום. חוקיות בעיירה-כנגד ריבוי תחנות הדלק הלא

בעוד שכל היתר למעשה אינן מפוקחות ולפיכך מסכנות , פעילותה של אחת מוסדרת באופן חוקי

בהיעדר ,  וכן עשויות לפגוע במי התהום– במקרה של התלקחות חומרים מסוכנים –את סביבתן 

לעירייה בבקשה לנקוט אמצעים כנגד ' רהט הירוקה'בעבר כבר פנתה . אמצעי אחסון נאותים

, אך הפעולות שנקטה העירייה היו מוגבלות למדי, חוקית הנעשית לעין כל-הפעילות הבלתי

. ותחנות הדלק המועטות שנסגרו שבו ונפתחו בתוך זמן קצר

 

: פעילות צוות הקליניקה

שהתרעמו על מפגעים , ועם תושבים נוספים' רהט הירוקה'ראשית כל נפגשנו ברהט עם אנשי 

בנושא , כאמור, לאחר שהוחלט כי פעילותנו תתמקד. סביבתיים ומחסור בשטחים ירוקים בעירם

, כפי שסיפרו לנו פעילי הסביבה המקומיים. יצאנו לעמוד במו עינינו על התופעה, תחנות הדלק

כתובות על גבי הקירות הסמוכים מפנות . ברבות מהחצרות ניתן להבחין במשאבות דלק ובמכלים

, אנשי רהט הירוקה, יצוין כי מדריכינו בסיור הזה. למקום שבו יימכר להם הדלק' צרכנים'את ה

וזאת לאחר שקיבלו איומים על חייהם אם תימשך , הקפידו להסוות את עצמם לבל יבולע להם

. פעילותם

-לאחר מכן כתבנו חוות דעת המפרטת מספר דרכים שבעזרתן ניתן לפעול לסגירת התחנות הלא

 אינה נוקטת פעולה – מתוך אוזלת יד או בכוונת מכוון –מכיוון שהובהר לנו שהעירייה . חוקיות

למפיצי הדלק ' לסגור את הברז'הוחלט שאפיק מרכזי של הפעילות יהיה ניסיון , של ממש בנושא

לשם כך עלינו להסתמך . שככל הנראה קונים את סחורתם מחברות הגז הישראליות, הפיראטים

שכפי שניכר , 2005-ה"התשס, (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)חוק משק הדלק על 



חוק זה אוסר על מכירת דלק לתחנה שאינה מנויה בנספח . משמו נכנס לתוקף לפני זמן לא רב

ומטיל ; ל"מטיל עונשי מאסר וקנסות על מוכר דלק כנ; וכוללת את כל התחנות המורשות, לחוק

באמצעות הפניית תשומת לבן של . אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד שהפר את החוק

, חוקית-אנו מקווים להרתיע אותן מלהמשיך בפעילות הבלתי, חברות הדלק לסעיפי החוק החדש

. אם ישנה כזו

החוק . ולבקש את התערבותו, עוד נוכל על בסיס חוק משק הדלק לפנות למנהל מינהל הדלק

גם בלא , ובהן כוח להטיל עיצום כספי על העובר על חוק זה, מעניק למנהל הדלק סמכויות נרחבות

להטיל קנס על בסיס חשד סביר בלבד על מי שמספק דלק בניגוד לאמור ; הגשת כתב אישום נגדו

לפנות ; לפנות לתחנות דלק אשר מוכרות דלק ולדרוש מהן היתר בנייה ורישיון עסק;  בחוק

 לדרוש ולקבל מידע מהרשות המקומית ;לחברות דלק ולדרוש כל מידע הקשור לאספקת הדלק

 .לגבי תחנות דלק הפועלות בתחום שיפוטה

באשר הוא מסייג , נציין כאן כי ייתכן שבחוק ישנה לאקונה מסוימת, מבלי לפרט יתר על המידה

שברישיון העסק שלהן או בהיתר הבנייה מצוין כי הן , "תחנות דלק פנימיות"עצמו מלחול על 

באמצעות , ייתכן שבמקרים מסוימים ישיגו מפעילי התחנות הפיראטיות. רשאיות לעסוק בתדלוק

וכתוצאה מכך לא תעלה מכירת , את רישיונות עסק והיתרי הבנייה, שותפיהם ברשויות המקומיות

בחוות הדעת שכתבנו ציינו עובדה זו לצד המלצה להפוך . הדלק לתחנות אלו כדי עבירה על החוק

. משמעי ואפקטיבי-את החוק בנושא לחד

ניתן לתקוף ישירות את אלו האחרונות , מלבד תקיפת החברות המוכרות דלק לתחנות הפיראטיות

. 19681-ח"האפשרות הראשונה היא עשיית שימוש בחוק רישוי עסקים תשכ. בשתי דרכים נוספות

על בית המשפט להורות ולאחר שהורשע יכול , החוק מטיל עונשים על המפעיל עסק בלא רישיון

כמו כן כאשר מתבצעת .  ועודבהם מתנהל אותו עסקש סגירת החצרים ,האסורהפסקת העיסוק 

הרופא המחוזי או , הממונה על איכות הסביבה, ממונה על המחוזניתנת סמכות ל, עבירה על החוק

 . ליתן צו הפסקה מינהלי, ראש רשות מקומית

בהתייחס , 19652-ה"תשכ, היסמכויות אכיפה לפי חוק התכנון והבניאפשרות נוספת היא הפעלת 

לחוק זה  204סעיף . שהוקמו שלא כחוק לעובדה שמכירת הדלק הפיראטית נשענת על מבנים

 לצוות  יכולבית המשפט. מהווה עבירה שעונש בצידה, יה ללא היתרימורה כי ביצוע של עבודות בנ

. והפרה של צו זה מהווה עבירה עצמאית,  להרוס ולסלק את אשר בנהזועל מי שהורשע בעבירה 

ולבקש את אישור , ה המבוצעת ללא היתריעל הפסקת בניגורמים שונים יכולות להורות  ,גם כאן

 סמכות -יה חרף קיומו של הצו המינהלי מצויה תרופה ילהמשך הבנ. הצו על ידי בית המשפט

 . ולחייב את העבריין בהוצאות לבצע את ההריסהאו להורות על הריסה 

 

: סיכום הפעילות ומגמות לעתיד

וכעת הקליניקה ממתינה לתשובתם , חוות הדעת הנזכרת הוגשה לאנשי ארגון חיים וסביבה

בהתאם לכך ייתכן שיישלחו מכתבים לחברות הדלק ולרשויות המוסמכות . ולשימוש שיעשו בה

. לתת מענה למפגע

בהתאם . והקליניקה נעשתה מעורבת בו רק לפני חודשים מספר, יחסית' צעיר'הפרויקט הזה הנו 

.  גם בשנה הקרובה– בידי סטודנטים אחרים –עשויה הפעילות להימשך , להתפתחויות
                                                 

1
 204, 537ח "ס, 1968ח "תשכ ,חוק רישוי עסקים  
2

. 307, 467ח "ס,1965-ה"תשכ,  חוק התכנון והבניה



 

 

 

 

 

   

.  מארחי הקליניקה ברהט                          בדיקת השטחים הירוקים ברהט-       משפחת עמראני  

". רהט הירוקה"                  מעמותת 

 

 

 

 

 .                                               בניה בלתי חוקית ברהט על שטחים ירוקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


