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הגברת  . 1
האכיפה הכלכלית

העלאה משמעותית של הקנסות  •

(75,000₪במקום ₪ 1,356,000–₪ 226,000)

253, 243סעיפים 

הגדלת הקנס היומי בעבירות שימוש שלא למגורים  •
(1,400₪במקום ₪ 2,800)

242-243סעיפים 

מתן ביטוי לנסיבות מחמירות  •

(        תשתיות, גן לאומי, קרקע חקלאית, סביבה חופית)

243סעיף 

סמכויות תפיסה למפקחים•

218, (א)206סעיפים 



צמצום עיכוב  . 2
הצווים

;  ימים או  עד שנה אם אינו מסוכן30–צמצום המועד לביצוע צו בגזר הדין •
ד254סעיף 

; שישה חודשים–משך עיכוב הביצוע שיינתן •

(ה), (ב)ט254שיפוטי סעיף , 224סעיף -מנהלי

;חריגות ויוצאות דופןבנסיבות, ששה חודשים נוספים•

(ז)ט254סעיף 

;  בעניןהבקשה תוגש לבית המשפט האחרון שדן •

(1()א))ט254סעיף 

;  הערעור על ההחלטה הוא ערעור ברשות בלבד•

(ט)ט254סעיף

; יינתן עיכוב ביצוע רק אם יש תכנית מכוחה ניתן לקבל היתר•

(2()ד)ט254סעיף 

(ב)ג254סעיף–רשויות האכיפה יבצעו את הצו –אם הנאשם לא מבצע במועד•



הסדרת  . 3
סמכויות האכיפה

;  מדינה•

;  ועדה מקומית•

'יד–' יג254סעיפים 

;רשות אוכפת•

יב254סעיף 

סקר•

טז254סעיף 



הרחבת ארגז  . 4
הכלים

הרחבת ארגז כלי האכיפה•

מתיישב עם מגמות נוספות בחקיקה•

...אולי המגמה המעניינת ביותר•



:שהפעילה התביעה" קלאסי"המבחן ה

:הערות

מבחן בינארי•

עומס על המערכת  •

"לא מתאים"תחושה פעמים רבות שהכלי •

רעיון מוסכם שנשאר בעיקר תיאורטי–עקרון שיוריות ההליך הפלילי •



אלא שבשנים  
האחרונות פותחו  

הליכים אלטרנטיביים  
:להליך הפלילי

הרחבה של הצווים המנהליים

צווים שיפוטיים עצמאים

הסדרים מותנים

קנסות מנהליים

הודעות קנס

עיצומים כספיים



הרחבה של הצווים  
המנהליים

(:לחוק התכנון והבניה116תיקון )25.10.17

כעת בלתי מוגבל בזמן       -צו מנהלי להפסקת עבודה •
(.ימים בעבר30במקום )

כולל עבודות שהסתיימו חצי שנה בטרם                     -צו הריסה מנהלי •
;                                                (ימים60במקום )הצו 

(.ימים30במקום )ימים 60מועד הביצוע תוך 

(:לחוק רישוי עסקים34תיקון )1.1.19

ניתן להאריך אותו ללא הגבלת זמן –צו הפסקת עיסוק מנהלי •
וללא צורך בהגשת כתב אישום                                    

(.בעבר היה צורך בהגשת כתב אישום)



צווים שיפוטיים
עצמאים

(:לחוק התכנון והבניה116תיקון )25.10.17

בין שהוגש ובין שטרם  "בעבר צו הפסקת שימוש שיפוטי•
".הוגש כתב אישום

מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים  "היום •
".נוספים לפי פרק זה

(:לחוק רישוי עסקים34תיקון )1.1.19

אינו מותנה בנקיטת הליכים  –צו הפסקת עיסוק שיפוטי •
.נוספים



-סגירה בהסדר 
הסדרים מותנים

מספיקותראיותקיימותכיתובעראה-בהסדרסגירה•
ולהציע,לדיןחשודלהעמידשלאהוארשאי,בעבירהלאישום

-לאימתאימותבכללותןהענייןנסיבותכיראהאםהסדרלו
א67סעיף)תנאיוומילויההסדרעריכתנוכחלדיןהעמדה

.(פ"לחסד

:הערות•

.  תכנון ובניה היה התחום הראשון שהתחיל במימוש הכלי•

.היום התרחב מאוד•

.בתי משפט ביטלו כתבי אישום כשהסדר מותנה לא נשקל•

ש יש להציע הסדר מותנה בכל  "על פי הנחיית יועמ–לאחרונה •
.ר"מ25בניה עד 



קנסות מנהליים

(:20.12.18)קנסות מנהלים בתכנון ובניה 

המדינה וועדות עצמאיות  •

.כתב אישום–החריג ; קנס מנהלי–הכלל •

.הופך להליך פלילי רגיל–ניתן כמובן לבקש להישפט •

-ברישוי עסקים יש כלים דומים 

עבירות קנס בשל אי קיום דרישת תיקון  : רשויות מקומיות•
(. טרם נכנס לתוקף)ליקוים 

.עיצומים כספיים: משרדי ממשלה•



קרקע לא מוגנתקרקע מוגנתר"גודל העבירה במ

הסדר מותנה20,000תאגיד 1010,000–0

הסדר מותנה50,000תאגיד 2525,000–10מעל 

50,000תאגיד 100,00025,000תאגיד 5050,000–25מעל 

100,000תאגיד 200,00050,000תאגיד 75100,000–50מעל 

200,000תאגיד 400,000100,000תאגיד 100200,000–75מעל 

300,000תאגיד 600,000150,000תאגיד 100300,000מעל 

קרקע לא מוגנתקרקע מוגנתר"גודל העבירה במ

הסדר מותנה20,000תאגיד , (5,000למגורים )1010,000–0

הסדר מותנה5,0000תאגיד , (12,500למגורים )10-2525,000מעל 

100,000תאגיד , (25,000למגורים )100,00050,000תאגיד , (25,000למגורים )5050,000–25מעל 

100,000תאגיד , (25,000למגורים )200,00050,000תאגיד , (50,000למגורים )75100,000–50מעל 

100,000תאגיד , (25,000למגורים )400,00050,000תאגיד , (100,000למגורים )100200,000–75מעל 

200,000תאגיד , (50,000למגורים )600,000100,000תאגיד , (150,000למגורים )100300,000מעל 

:עבירות עבודה אסורה

:עבירות שימוש אסור

קנסות מנהליים בתכנון ובניה



השפעת  
האלטרנטיבות על 

המשפט

: אלא משלל כלים. הבחירה היום של התביעה היא כבר לא בינארית•

כתב אישום/ קנס מנהלי / הסדר מותנה / צו שיפוטי/ צו מנהלי

:  לא ברור מה חמור יותר בעיני המשתמשים•

כתב אישום/ קנס מנהלי/ צו

השאלה המאתגרת היום היא האם עקרון השרויות יקבל כעת ביטוי  •
?האם בית משפט יתערבו בבחירה של הכלי? במעשה

(נעמי ארז–דן מחזור )

–בעולם של ביקורת מנהלית הולכת וגוברת גם בהליכים פליליים •
.ניתן להעלות את הטענות במסגרת טענה של הגנה מן הצדק

(   פ רפי רותם"ורדי ועפ"רע–צ פלונית "בג)

התשובה לשאלה הכללית תינתן סביר להניח בפסיקה בתכנון  •
.ובניה



ד"עו, זליגראשר 

תודה


