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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 109(, התשע"ו-2016

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1 תיקוןסעיף1

אחריההגדרה"יושבראשמועצתשמאיהמקרקעין"יבוא: )1(

בפברואר2015מינההיועץהמשפטיתממשתה  כללי
המשפטי תיועץ המשנה שת בראשותו צוות 
תממשתה)אזרחי(תבחינתההתמודדותעםעבירותתכנון
וזיקתןתעבירותפתישהתמקרקעיציבור בינואר ובנייה
2016פורסםדוחהצוותהאמוראשרכתתשורתהמתצות
שנועדותשדרגאתיכותתהאכיפהשתהמדינהוהוועדות
המקומיות)תהתן-דוחהצוות( ביוםי"גבסיווןהתשע"ו
1559 מס' הממשתה החתטת התקבתה )2016 ביוני 19(
בנושאחיזוקאכיפתדיניהתכנוןוהבנייה)תהתן-החתטת
הדוח המתצות את השאר בין אימצה אשר הממשתה(,
האמור,תוךשהורתהתמשרדהמשפטיםותמשרדהאוצר
תבצעאתתיקוניהחקיקההנדרשיםתצורךיישוםהמתצות
גובשה תכך בהתאם הממשתה  והחתטת האמור הדוח

הצעתחוקזו 

התכנון תחוק י' בפרק עוסק המוצע התיקון עיקר
והבנייה,התשכ"ה-1965)תהתן-החוקאוחוקהתכנון
והבנייה(,אשרעניינואכיפהועונשיןבתחוםעבירותתכנון
ובנייה עבירותעתחוקהתכנוןוהבנייה,הןביןהעבירות
בידיכתמגזריהאוכתוסייה ביותר,ומבוצעות הנפוצות
ובכתשכבותיה בתיהמשפטהתבטאותאפעםכימדובר
ב״מכתמדינה״שישתהיתחםבהותמגראותה כךמציין
הוועדה 5ע/ע91 בע״פ הדין בפסק העתיון המשפט בית

המקומיתגתיתמזרחינ'אבונימר,פד״ימא)4(29:

והבנייה התכנון חוקי נגד עבירות הפכו "תצערנו,
תחזוןנפרץ,ורביםוגםטוביםאישהישרבעיניויבנה זוהי
פגיעהחמורהוקשהבשתטוןהחוק,המזותזתתעיןהשמש,
ואיןאיששםאתתבתאזהרתהגורמיםהמוסמכיםותפסקי

הדיןשתביתהמשפט״ 

תתכנון המקומית הוועדה ע2/0עע2 רע״פ גם )ר'
ותבנייהתת–אביב-יפונ'מוסאדכה)תאפורסם(( 

שותפיםתכךגורמיםרבים:העדרמידעזמיןועדכני
עתעבירותבנייה,אי–העמדהתדין,התמשכותההתיכים,
ענישהמקתה,העדראכיפהביחסתביצועצוויההריסה
הכתותיםבגזריהדיןומשךהזמןהנדרשתהוצאתםתפועת
שתפסקידיןהכותתיםצוויהריסה כתאתהגורמיםתפגיעה
קשהבהרתעה,הןשתהעברייניםעצמםוהןשתאחרים
נשכר חוטא יוצא כיצד עיניהם תנגד ורואים התומדים

והבנייההבתתיחוקיתמשתתמתתעבריין 

מתפקידיהשת אכיפתהחוקהיאחתקבתתינפרד
הוועדה - )תהתן ותבנייה תתכנון המקומית הוועדה
הוועדה עת כאמור המוטתת החובה אף עת המקומית( 

תנקוט המדינה מסמכות תגרוע בכךכדי אין המקומית,
ועדה שת תכנון מרחב בתחום החוק תאכיפת התיכים
העתיון המשפט בית בידי גם הובהר זה עניין מקומית 
ברע״פ9321/03אדרתאהרוןואח'נ'מדינתישראת)פורסם

בנבו,ניתןביום2005 ע ע1( 

את תהבהיר החוק הצעת מבקשת אתה, כת תאור
סמכויותהיחידההארציתתאכיפתדיניהתכנוןוהבנייה
תאכיפה( הארצית היחידה - )תהתן האוצר במשרד
מרחבי בכתת ואכיפה פיקוח תבצע מטעמה, והפקחים
עבודת עת בקרה סמכות תה תהעניק בארץ, התכנון
האכיפהשתהוועדותהמקומיות,ובמקריםמסוימיםאף
מבצעות שאינן מקומיות ועדות בנעתי תהיכנס סמכות
אכיפהאפקטיבית כמוכן,מוצעתהטיתחובהעתהוועדות
המקומיותתבצעסקרעבירותבנייהותדווחעתפעיתות

האכיפהשתהןתיחידההארציתתאכיפה 

כמוכן,בהתאםתהחתטתהממשתהוכדיתחזקאת
האכיפההמקומית,מוצעכירשותמקומיתשהיאחתק
מוועדהמרחביתומסוגתתתנהתמערכתאכיפהיעיתה,
שת מקצועית תבחינה ובכפוף תבקשתה תקבת, תוכת
יכותותיה,אתסמכויותהאכיפהשתהוועדההמרחבית
כדיתבצעאכיפהיעיתהבתחומה)תהתן-רשותמקומית

המוסמכתתאכיפה( 

נדבךמרכזינוסףבהצעתהחוקהואעדכוןההוראות
העונשיותוהגברתהסנקציותשניתןתהטיתעתעבריינים,
שת ניכרת והחמרה הענישה החמרת שת בדרך בעיקר
בביצוע מרכזי שמניע היות זאת הכתכתית  הענישה
עבירותבנייההואהרווחהכתכתיהגדותשניתןתהפיק
מכך במסגרתזאתמוצעתבצעתיקוןעקיףתחוקהעבירות
העבירות חוק - )תהתן התשמ"ו-5ע19 המינהתיות,
המינהתיות(,ותקבועכיעבירותתפיחוקהתכנוןוהבנייה
יוכתותהיקבעכעבירותמינהתיות תיקוןכאמוריאפשר
הטתתקנסותגבוהיםעתמבצעיעבירותתכנוןובנייהעת
ידימפקחיםשיוסמכותכך,בתאהידרשותהכרחיתתמסתות

שתהתיךפתיתי 

בנוסף,מבקשתהצעתהחוקתעדכןותייעתאתהכתים
והפסקת חוקית הבתתי הבנייה שת סיתוק המאפשרים
הוצאת התיך טיוב שת בדרך הן האסורים, השימושים
צוויםמינהתייםושיפוטיים,הןבדרךשתהענקתסמכויות
תרשויותהאכיפהתבצעצוויםבעצמןוהןבדרךשתצמצום
האפשרותתהותירעתכנהבנייהבתתיחוקיתושימושים

אסוריםתמשךפרקיזמןארוכים 

ס"חהתשכ"ה,עמ'ע30;התשע"ו,עמ'691  1
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""היחידההארציתתאכיפה"-היחידההארציתתאכיפתדיניהתכנוןוהבנייה
במשרדהאוצר;";

אחריההגדרה"מוסדתכנון"יבוא: )2(

""המחתקהתאכיפתדינימקרקעין"-המחתקהתאכיפתדינימקרקעיןבפרקתיטות
המדינה;" 

סעיףע4תחוקהעיקרי-בטת 2 ביטותסעיףע4

בסעיף151)ב2()1()ד(תחוקהעיקרי,במקום"תפיסעיפים239או241"יבוא"תפיפרקי'" 3 תיקוןסעיף151

במקוםפרקי'תחוקהעיקרייבוא:4 החתפתפרקי'

"פרק י': סמכויות אכיפה ועונשין

סימן א': הגדרות

בפרקזה-203 הגדרות

בהתאם שתא שנעשו עבודה או בנייה - אסורה" "בנייה
תהוראותתפיחוקזה,ובכתתזה-

בתא שנעשו היתר הטעונים עבודה או בנייה )1(
היתראובניגודתתנאיהיתר;

בנייהאועבודהשנעשובניגודתתכנית; )2(

""היחידההארציתתאכיפה"-היחידההארציתתאכיפתדיניהתכנוןוהבנייה
במשרדהאוצר;";

אחריההגדרה"מוסדתכנון"יבוא: )2(

""המחתקהתאכיפתדינימקרקעין"-המחתקהתאכיפתדינימקרקעיןבפרקתיטות
המדינה;" 

ביטותסעיףע4סעיףע4תחוקהעיקרי-בטת 2 

תיקוןסעיף151בסעיף151)ב2()1()ד(תחוקהעיקרי,במקום"תפיסעיפים239או241"יבוא"תפיפרקי'" 3 

החתפתפרקי'במקוםפרקי'תחוקהעיקרייבוא:4 

"פרק י': סמכויות אכיפה ועונשין

סימן א': הגדרות

בפרקזה-203 הגדרות

בהתאם שתא שנעשו עבודה או בנייה - אסורה" "בנייה
תהוראותתפיחוקזה,ובכתתזה-

בתא שנעשו היתר הטעונים עבודה או בנייה )1(
היתראובניגודתתנאיהיתר;

בנייהאועבודהשנעשובניגודתתכנית; )2(

כאמור,הצעתהחוקמבוססתעתהמתצותדוחהצוות
חוק בנייהבתתיחוקיתובמידהרבהעתהצעת בנושא
התכנוןוהבנייה,התש"ע-2010)הצ"חהממשתה,התש"ע,

עמ'600(,והדיוניםשנערכובעקבותיה 

מוצעתתקןאתסעיף1תחוק,ותהוסיףתוכמה  סעיף 1
הגדרותהנדרשותתצורךהתיקוןהמוצע  

מוצעתבטתאתסעיףע4תחוקהעיקרי,ותהטמיע  סעיף 2
כדי וזאת המוצע, 230 בסעיף דומות הוראות 
תרכזככתהאפשראתהוראותהעונשיןשתהחוקבפרק

אחד 

וזהנוסחושתסעיףע4תחוקשמוצעתהחתיפו:

"מתן היתר או אישור שלא כדין

מן החתטה בעד שהצביע תכנון מוסד חבר )א( ע4 
האמורותתהתן,אוהיהשותףתהשתאדרךהצבעה,דינו

-מאסרשנהאחת:

החתטהתאשרתכניתאותהמתיץעתאישורה )1(
-בידעושהיאבניגודתהוראותתכניתשכוחהיפה

ממנהתפיחוקזה;

החתטהתתתאישוראחראוהיתראותהמתיץ )2(
עתיהם-בידעושהםבניגודתתכנית,תמעטאישור

אוהיתרתהקתהאותשימושחורגכדין 

עובדמוסדתכנוןאורשותמקומיתאשרקבע )ב(
בכתב,אובעת–פהבשעתדיוןבמוסדהתכנון,כיניתןתתת
אישוראוהיתרמןהאמוריםתהתן,ועתיסודקביעתוניתן

האישוראוההיתראוהומתץעתיהם,דינו-מאסרשנה
אחת:

אישורתכנית-בידעושהיאבניגודתהוראות )1(
תכניתשכוחהיפהממנהתפיחוקזה;

בניגוד שהם בידעו - היתר או אחר אישור )2(
תתכנית,תמעטהיתראואישורתהקתהאותשימוש

חורגכדין "

את ותעדכן תחוק 151 סעיף את תתקן מוצע  סעיף 3
המוצעים תתיקונים בהתאם שבו ההפניות 

בהצעתהחוק 

מוצעתהחתיףאתפרקי'תחוק,ותחוקקתחתיו  סעיף 4
פרקחדששיעסוקבסמכויותאכיפה,עבירות 

ועונשין,כמפורטתהתן:

לסעיף 203 המוצע

מוצעתקבועאתההגדרותהנדרשותתצורךהוראות
הפרקהמוצע 

במסגרתזאתמוצעתהגדיראתהמונחיםהמשמשים
בעבירותהעיקריותתפיהחוק:בנייהאסורהושימושאסור 
הגדרותאתהשונובאופןשבוטתהההבחנהביןבנייהבתא
השימוש עבירת כן וכמו מהיתר, בסטייה תבנייה היתר
איננו הקיים 204 סעיף שכן והובהרה, הורחבה האסור
ברורדיוביחסתעבירתהשימושבמבנהשנבנהשתאכדין 
במסגרתרע״פע0/ע2ע,ע924/0איתגוטתיבואח'נ'מדינת
בית הבהיר ע200 3 30(, ביום ניתן )פורסםבנבו, ישראת
המשפטכישימושבמבנהייחשבכמותראךורקכאשר
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בנייהאועבודההפטורותמהיתראושאינןטעונות )3(
היתר,שנעשושתאבהתאםתהוראותתפיחוקזה;

"מהנדסהוועדה"-תרבותמהנדסרשותמקומיתהמוסמכת
תאכיפה;

"מפקח"-מישהוסמךתמפקחתפיסעיףע25אתחוק;

"צומינהתי"-כתאחדמאתה:

צוהפסקהמינהתיכאמורבסעיף204; )1(

צותהריסתתוספתבנייהכאמורבסעיף205; )2(

צוהריסהמינהתיכאמורבסעיף206; )3(

"רשותאוכפת"-כתאחתמאתה,תפיהעניין:

ועדהמקומית-תענייןעבירהשבוצעהבמרחב )1(
התכנוןשתה;

תעניין - תאכיפה המוסמכת מקומית רשות )2(
עבירהשבוצעהבמרחבהתכנוןשתה;

היחידההארציתתאכיפה; )3(

שבוצעה והגנים-תענייןעבירה רשותהטבע )4(
בתחוםגןתאומיאושמורתטבע;

והגנים הטבע תשמירת הרשות - והגנים" הטבע "רשות
התאומייםכהגדרתהבחוקהגניםהתאומיים;

מרחבית רשות - תאכיפה" המוסמכת מקומית "רשות
שהוסמכהתפיסעיףע24;

"שימושאסור"-כתשימושבמקרקעיןשנעשהשתאבהתאם
תהוראותתפיחוקזה,ובכתתזה-

כתשימושבבנייהאסורה; )1(

שימושבמקרקעיןבניגודתתנאיהיתראובניגוד )2(
תתכנית;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12תחוקסדרהדיןהפתיתי]נוסח
משותב[,התשמ"ב-2ע219 

הואמתבצעבמבנהאשרנבנהבהיתר אםנעשהשימוש
במבנה,עתהמבנהתהיותחוקיועתהשימושהנעשהבו
תהיותתואםאתהשימושהמותרשנקבעתאותומבנה
בהיתרהבנייה תפיכך,קובעפסקהדיןהאמור,כישימוש
פתיתית  עבירה מהווה חוקי, שאינו במבנה המתבצע
במבנה שימוש כי המוצע בסעיף מובהר תכך בהתאם
שנבנהבתאהיתראובסטייהמהיתראומתכנית,מהווה

אףהואעבירה 

עודמוצעתקבועכיתצורךהפרקהמוצע,"מהנדס
המוסמכת מקומית רשות מהנדס גם יהיה הוועדה"
תאכיפה,וזאתכדיתאפשרתמהנדסירשויותאתהתפעות

באופןדומהתמהנדסועדהמקומיתבמקומותהנדרשים 

יהיה "תובע" המונח כי גם תהגדיר מוצע כן כמו
]נוסח הפתיתי הדין סדר תחוק 12 בסעיף כמשמעותו

משותב[,התשמ"ב-2ע19)תהתן-חוקסדרהדיןהפתיתי( 

ס"חהתשמ"ב,עמ'43  2
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סימן ב': אכיפה מינהלית

הארצית204 צוהפסקהמינהתי היחידה תמנהת או הוועדה תמהנדס היה )א(
או אסורה בנייה מתבצעת כי תהניח סביר יסוד תאכיפה
שנעשהשימושאסור,רשאיהואתצוותבכתבעתהגורמים
המנוייםבסעיף222)ב(או)ד(,תפיהעניין,ותכתמישמועסק
בשירותם,תהפסיקבאופןמיידיאתהבנייההאסורהאואת
השימושהאסור)בפרקזה-צוהפסקהמינהתי(,ובתבדשתא
הפסקה תצו בקשה או אישום כתב המשפט תבית הוגשו
שיפוטיתפיסעיף220בענייןהבנייההאסורהאוהשימוש

האסור 

צוהפסקהמינהתייכתותאתכתאתה: )ב(

פרטימיקוםהמקרקעיןשבהםחתהצו; )1(

תיאורהעובדותשעתפיהןהוחתטתתתאתהצו; )2(

הוראותסעיף209בדברהזכותתבקשאתביטות )3(
הצו 

צותהריסתתוספת
בנייהתאחרצו

הפסקהמינהתי

נמשכההבנייההאסורהבניגודתצוהפסקהמינהתי205  )א(
תאחרשהומצאהצו,רשאימהנדסהוועדהאומנהתהיחידה
הארציתתאכיפהתצוותעתמישהופנהכתפיוצוההפסקה
כאמור צו כתפיו תהפנות ניתן שהיה מי עת או המינהתי
תפיסעיף204)א(,תהרוסאתמהשנבנהתאחרשהומצאצו
ההפסקההמינהתי)בסעיףזה-צותהריסתתוספתבנייה(,
ובתבדשתאחתפושישהחודשיםמיוםשהסתיימופעותות

הבנייהבניגודתצוכאמור 

מישהופנהכתפיוצותהריסתתוספתבנייהיבצעאת )ב(
הצובתוך14ימיםמיוםהמצאתהצו 

התקופה בתוך בנייה תוספת תהריסת צו בוצע תא )ג(
האמורהבסעיףקטן)ב(,רשאיתהיחידההארציתתאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,
תפיהעניין,תבצעאתהצו;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי

תפטוראתמישהופנהכתפיוהצומהאחריותתבצעו 

סימן ב': אכיפה מינהלית

הארצית204 צוהפסקהמינהתי היחידה תמנהת או הוועדה תמהנדס היה )א(
או אסורה בנייה מתבצעת כי תהניח סביר יסוד תאכיפה
שנעשהשימושאסור,רשאיהואתצוותבכתבעתהגורמים
המנוייםבסעיף222)ב(או)ד(,תפיהעניין,ותכתמישמועסק
בשירותם,תהפסיקבאופןמיידיאתהבנייההאסורהאואת
השימושהאסור)בפרקזה-צוהפסקהמינהתי(,ובתבדשתא
הפסקה תצו בקשה או אישום כתב המשפט תבית הוגשו
שיפוטיתפיסעיף220בענייןהבנייההאסורהאוהשימוש

האסור 

צוהפסקהמינהתייכתותאתכתאתה: )ב(

פרטימיקוםהמקרקעיןשבהםחתהצו; )1(

תיאורהעובדותשעתפיהןהוחתטתתתאתהצו; )2(

הוראותסעיף209בדברהזכותתבקשאתביטות )3(
הצו 

צותהריסתתוספת
בנייהתאחרצו

הפסקהמינהתי

נמשכההבנייההאסורהבניגודתצוהפסקהמינהתי205  )א(
תאחרשהומצאהצו,רשאימהנדסהוועדהאומנהתהיחידה
הארציתתאכיפהתצוותעתמישהופנהכתפיוצוההפסקה
כאמור צו כתפיו תהפנות ניתן שהיה מי עת או המינהתי
תפיסעיף204)א(,תהרוסאתמהשנבנהתאחרשהומצאצו
ההפסקההמינהתי)בסעיףזה-צותהריסתתוספתבנייה(,
ובתבדשתאחתפושישהחודשיםמיוםשהסתיימופעותות

הבנייהבניגודתצוכאמור 

מישהופנהכתפיוצותהריסתתוספתבנייהיבצעאת )ב(
הצובתוך14ימיםמיוםהמצאתהצו 

התקופה בתוך בנייה תוספת תהריסת צו בוצע תא )ג(
האמורהבסעיףקטן)ב(,רשאיתהיחידההארציתתאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,
תפיהעניין,תבצעאתהצו;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי

תפטוראתמישהופנהכתפיוהצומהאחריותתבצעו 

לסעיף 204 המוצע

עבירותבנייה,מעצםטיבן,מציבותעובדותבשטח,
אשרקשהמאודתהתמודדעמןככתשהבנייהנמשכת 
תאכיפה כתים האכיפה גורמי בידי תתת מוצע תפיכך
זויעיתהביותרשכןניתןבאמצעותה מינהתית אכיפה
תהורותמיידיתעתהפסקתהבנייה,בהתיךפשוט,ובתא
תקבוע מוצע תפיכך שיפוטיות  תערכאות בפנייה צורך
כיאםהיהתמהנדסהוועדהאותמנהתהיחידההארצית
תאכיפהיסודסבירתהניחכימתבצעתבנייהאסורהאו
שנעשהשימושאסור,רשאיהואתצוותבכתבעתהפסקה
מיידיתשתהבנייההאסורהאוהשימושהאסור)תהתן-צו

הפסקהמינהתי( 

לסעיף 205 המוצע 

מוצעתקבועכיבמקרהשבונמשכופעותותהבנייה
בניגודתצוהפסקהמינהתי,שאזניתןתזהותבהןחומרה
יתרה,יהיהניתןתצוותעתמישניתןתוהצותהרוסאת
מהשנבנהתאחרהמצאתהצו)תהתן-צותהריסתתוספת
בנייה(,ובתבדשתאחתפושישהחודשיםמיוםשהסתיימו
פעותותהבנייה אםתאבוצעהההריסהעתידימישקיבת
אתהצובתוך14ימים,רשאיותהיחידההארציתתאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה
תבצעאתהצו מנגנוןזהמאפשראכיפהיעיתהומהירהשת
עבירותבנייההמתגתותבעודןבאיבן,תוךסיתוקהבנייה

הבתתיחוקיתבפרקזמןקצרביותר 
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הארציתתאכיפה206 צוהריסהמינהתי היחידה מנהת או הוועדה מהנדס )א(
או פירוקה אסורה, בנייה הריסת עת בכתב תצוות רשאי
סיתוקה)בפרקזה-צוהריסהמינהתי(;ניתןהצועתידימנהת
היחידההארציתתאכיפה,יודיעעתכךתמהנדסהוועדה
שבתחומהנעשתההבנייה;צוהריסהמינהתייכותשיכתות

גםהוראותבדברהפסקתשימושאסור 

צוהריסהמינהתייבוצעבידיהיחידההארציתתאכיפה, )ב(
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,

תפיהעניין 

צוהריסהמינהתייכותשיחותגםעתחתקמבנייןשנבנה )ג(
כדין,אםביצועהצורקתגביהחתקשנבנהשתאכדיןיסכן

אתשתוםהציבורובטיחותו 

צוהריסהמינהתייחותגםעתתוספתבנייהאסורה )ד(
חדשה אסורה וכןעתבנייה הוצאתהצו תאחר שנעשתה
שנעשתהתאחרביצועהצושישתהזיקהתבנייהשנהרסה,
צורך בתא וזאת מקום, או זמנים סמיכות בשת זה ובכתת
בהוצאתצונוסף,ובתבדשנותןהצואישרזאתבכתבושתא

עברושישהחודשיםמיוםביצועההריסה 

צוהריסהמינהתייכתותאתכתאתה: )ה(

פרטימיקוםהמקרקעיןשבהםחתהצו; )1(

תיאורהעובדותשעתפיהןהוחתטתתתאתהצו; )2(

עת מורה שהצו ממנה אוהחתק הבנייה פרטי )3(
הריסתם,פירוקםאוסיתוקם;

האמורבסעיףקטן)ד(ובסעיפיםע20)ג(ו–209  )4(

תנאיםתמתןצו
הריסהמינהתי

וביצועו

תאיינתןצוהריסהמינהתיאתאאםכןהתקיימוכתע20  )א(
אתה:

הוראות כותת הצו ואם אסורה, בנייה בוצעה )1(
בדברהפסקתשימושאסור-נעשהשימושאסור;

לסעיפים 206 עד 208 המוצעים

מוצעתקבועסמכותתהוצאתצוהריסהמינהתיכנגד
בנייהאסורה,בדומהתסמכויותהקבועותכיוםבחוק צו
כאמורניתןתהוציארקכאשרתאהסתיימההבנייהאו
כאשרהסתיימהתפניתאיותרמשישהחודשיםוהמבנה
-ככתשמדוברבמבנהמגורים-אינומאוכתסאושהוא
מאוכתסתקופהשאינהעותהעת30ימים עודמוצעכי
הודעהעתצוכאמורשהוצאעתידיהיחידההארצית
תמהנדס או המקומית הוועדה תמהנדס תאכיפהתינתן

הרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,תפיהעניין 

ותבטת תעצור נועד מינהתי צו כי העובדה תאור
צו כי תקבוע מוצע היווצרותן, בראשית בנייה עבירות
ותא המצאתו מיום ימים שתושה תאחר יבוצע מינהתי

הוצאתו עםזאת,כדיתהיערך יאוחרמ–60ימיםמיום
תביצועצוהריסהמינהתינדרשתעתיםזמןרב הצורך
היערכות מחייב ההריסה ביצוע בעת משטרתי בתיווי
ותיאוםביןגורמיםרבים כמוכן,קורהכיעתאףהיערכות
רשויותהאכיפה,ניתןערבמועדההריסהצוהמתתהאו
מעכבאותה,וישתהתחיתאתהתיאוםמבראשית תפיכך
מוצעתקבועהוראותשיאפשרותבצעאתהצובמשך60
ימיםתאחרמתןהחתטתביתמשפטבדברדחייתהבקשה
)תרבותהחתטהבערעורככתשהוגש(אותאחרסיוםתקופת

עיכובביצועשנקבעהעתידיביתהמשפט,אםנקבעה 

מוצעתהבהירכיאיןבביצועהריסהעתפיצוהריסה
מינהתיאוצותהריסתתוספתבנייה,כדיתפטורמאחריות

פתיתיתשתאדםבשתביצועעבירהתפיהחוק 
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הבנייה ,)4( פסקה תפי התצהיר הגשת במועד )2(
חתפויותרמשישה האסורהתאהסתיימהאושתא

חודשיםמיוםשהסתיימה;

ביום - מגורים בית שת אסורה בנייה תעניין )3(
הגשתהתצהירתפיפסקה)4(,ביתהמגוריםתאאוכתס

אושתאחתפויותרמ–30ימיםמהיוםשהואאוכתס;

מפקחהגישתמישמוסמךתתתאתהצו,תצהיר )4(
חתוםבידוהמצייןכיתפיידיעתוהתקיימוהתנאים
המנוייםבפסקאות)1(עד)3(,תוךציוןפרטיהבנייה
האסורה,ובכתתזהאםהיתההבנייהשתאבהתאם
תתכנית,ואםהצוכותתהוראותבדברהפסקתשימוש

אסור-תוךציוןפרטיהשימושהאסור 

60ימיםמיוםהגשת צוהריסהמינהתייבוצעבתוך )ב(
התצהירתפיסעיףקטן)א(,ואותםאם-

הוגשהבקשהתביטותצוההריסההמינהתיתפי )1(
סעיף209ונדחתהבידיביתהמשפט,יבוצעצוההריסה
המינהתיבתוך60ימיםממועדהחתטתביתהמשפט

בדברדחייתהבקשה;

הוגשהבקשהתעיכובביצועצוההריסההמינהתי )2(
תפיסעיף212,יחותוהוראותאתה,תפיהעניין:

אםקיבתביתהמשפטאתהבקשה-יבוצע )א(
מתום ימים 60 בתוך המינהתי ההריסה צו

תקופתעיכובהביצועשקבעביתהמשפט;

אםדחהביתהמשפטאתהבקשה-יבוצע )ב(
ממועד ימים 60 בתוך המינהתי ההריסה צו

החתטתביתהמשפטבדברדחייתהבקשה 

תאיבוצעצוהריסהמינהתיאתאאםכןחתפושתושה )ג(
ימיםמיוםהמצאתו 

שמירתאחריות
פתיתית

איןבביצועהריסהעתפיצוהריסהמינהתיאוצותהריסתע20 
תוספתבנייה,כדיתפטורמאחריותפתיתיתשתאדםבשת

ביצועעבירהתפיחוקזה 

בקשהתביטותצו
מינהתי

הרואהעצמונפגעמצומינהתירשאיתהגישבקשהתביטות209 
הצותביתהמשפטהמוסמךתדוןבעבירהשבגתתהניתןהצו,

ואותםתאיהיהבהגשתהבקשהכדיתעכבאתביצועהצו 

תנאיםתביטותצו
הריסהמינהתיוצו

תהריסתתוספת
בנייה

תהריסת210  צו או מינהתי הריסה צו המשפט בית יבטת תא
תוספתבנייהאתאאםכןהוכחתושהבנייהבוצעהכדיןאו
שתאהתקיימוהדרישותתמתןהצוכאמורבסעיף205)א(או

ע20)א(,תפיהעניין 

הבנייה ,)4( פסקה תפי התצהיר הגשת במועד )2(
חתפויותרמשישה האסורהתאהסתיימהאושתא

חודשיםמיוםשהסתיימה;

ביום - מגורים בית שת אסורה בנייה תעניין )3(
הגשתהתצהירתפיפסקה)4(,ביתהמגוריםתאאוכתס

אושתאחתפויותרמ–30ימיםמהיוםשהואאוכתס;

מפקחהגישתמישמוסמךתתתאתהצו,תצהיר )4(
חתוםבידוהמצייןכיתפיידיעתוהתקיימוהתנאים
המנוייםבפסקאות)1(עד)3(,תוךציוןפרטיהבנייה
האסורה,ובכתתזהאםהיתההבנייהשתאבהתאם
תתכנית,ואםהצוכותתהוראותבדברהפסקתשימוש

אסור-תוךציוןפרטיהשימושהאסור 

60ימיםמיוםהגשת צוהריסהמינהתייבוצעבתוך )ב(
התצהירתפיסעיףקטן)א(,ואותםאם-

הוגשהבקשהתביטותצוההריסההמינהתיתפי )1(
סעיף209ונדחתהבידיביתהמשפט,יבוצעצוההריסה
המינהתיבתוך60ימיםממועדהחתטתביתהמשפט

בדברדחייתהבקשה;

הוגשהבקשהתעיכובביצועצוההריסההמינהתי )2(
תפיסעיף212,יחותוהוראותאתה,תפיהעניין:

אםקיבתביתהמשפטאתהבקשה-יבוצע )א(
מתום ימים 60 בתוך המינהתי ההריסה צו

תקופתעיכובהביצועשקבעביתהמשפט;

אםדחהביתהמשפטאתהבקשה-יבוצע )ב(
ממועד ימים 60 בתוך המינהתי ההריסה צו

החתטתביתהמשפטבדברדחייתהבקשה 

תאיבוצעצוהריסהמינהתיאתאאםכןחתפושתושה )ג(
ימיםמיוםהמצאתו 

שמירתאחריות
פתיתית

איןבביצועהריסהעתפיצוהריסהמינהתיאוצותהריסתע20 
תוספתבנייה,כדיתפטורמאחריותפתיתיתשתאדםבשת

ביצועעבירהתפיחוקזה 

בקשהתביטותצו
מינהתי

הרואהעצמונפגעמצומינהתירשאיתהגישבקשהתביטות209 
הצותביתהמשפטהמוסמךתדוןבעבירהשבגתתהניתןהצו,

ואותםתאיהיהבהגשתהבקשהכדיתעכבאתביצועהצו 

תנאיםתביטותצו
הריסהמינהתיוצו

תהריסתתוספת
בנייה

תהריסת210  צו או מינהתי הריסה צו המשפט בית יבטת תא
תוספתבנייהאתאאםכןהוכחתושהבנייהבוצעהכדיןאו
שתאהתקיימוהדרישותתמתןהצוכאמורבסעיף205)א(או

ע20)א(,תפיהעניין 
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עיכובזמנישת
ביצועצוהריסה

מינהתיאוצו
תהריסתתוספת

בנייה

הוגשהבקשהתביטותצוהריסהמינהתיאוצותהריסת211  )א(
תוספתבנייה)בסעיףזה-צוהריסה(,רשאיביתהמשפט
תתתצותעיכובביצועזמנישתצוההריסה)בסימןזה-צו
עיכובזמני(עדתמועדהדיוןבבקשהתביטותצוההריסה,אם
שוכנעכיהדברמוצדקבנסיבותהעניין;ראהביתהמשפטכי
הבקשהתמתןצועיכובזמנימצריכהדיוןבמעמדהצדדים,

יקבעאתהדיוןבבקשהבהקדםהאפשרי 

ביתהמשפטרשאיתתתצועיכובזמניבמעמדצדאחד, )ב(
ובתבדשתוקפותאיעתהעת15ימים 

ביתהמשפטרשאיתהתנותמתןצועיכובזמניבתנאים )ג(
שיבטיחואתקיומושתצוההריסה,ובכתתזההפקדתערובה,
וכןבחיובהמבקשבתשתוםההוצאותשנגרמובשתעיכוב

ביצועהצו 

בקשתבעתזכות
במקרקעיןתעיכוב

ביצועצומינהתי

בעתזכותבמקרקעיןהרואהעצמונפגעמצומינהתי212  )א(
רשאיתבקשמביתהמשפטתעכבאתביצועהצוהאמור;
ואותםאםהוגשהבקשהתביטותהצוהמינהתיתפיסעיף209,
רשאירקמישהגישאתהבקשהתביטותהצוהמינהתיתבקש

אתעיכובביצועהצוהמינהתיתפיסעיףקטןזה 

ביתהמשפטרשאיתעכבביצועצומינהתימנימוקים )ב(
מיוחדיםשיירשמו,ובתבדשסךכתתקופותעיכובהביצוע

תאיעתהעתשישהחודשים 

)ב(,תאיעכבביתהמשפט עתאףהוראותסעיףקטן )ג(
האסורה הבנייה אם מינהתי הריסה צו שת ביצועו את
אינהתואמתאתהתכניתהחתהעתהמקרקעין;תענייןזה,
"תכנית"-תכניתשניתןתהוציאמכוחההיתרבנייהבתא

צורךבאישורהשתתכניתנוספת 

עודמוצעתקבועכימישנפגעמצומינהתירשאי
תהגישבקשהתביטותו,ואותםתאיהיהבכךכדיתעכב

אתביצועהצו 

לסעיפים 211 עד 214 המוצעים

מוצעתקבועכיביתהמשפטרשאיתעכבבאופןזמני
ביצועשתצותהריסתתוספתבנייהאוצוהריסהמינהתי
עדתמועדהדיוןבבקשהתביטות,תוךשיהיהניתןתהתנות

אתעיכובהביצועבתנאיםשיבטיחואתקיוםהצו 

כמוכן,מוצעתהגביתאתהאפשרותשתבעתזכות
במקרקעיןתבקשתעכבאתביצועושתצוהפסקהמינהתי,
צותהריסתתוספתבנייהאוצוהריסהמינהתי)תהתן-צו
מינהתי(,רקתנימוקיםמיוחדיםשיירשמוותתקופתעיכוב
ביצועשתאתעתהעתשישהחודשיםבמצטבר הארכת
מועדהריסהתתקופההעותהעתשישהחודשיםמעקרת
מתוכןאתההתיךהמינהתיכותו,אשרנועדכאמורתייעת
אתאכיפתהחוק,ביןהשארעתידיהריסהמהירהשת

הבנייההבתתיחוקית 

עודמוצעתקבועכיתאיהיהניתןתעכבביצועצו
הריסהמינהתיאםהבנייהאינהתואמתתכניתמפורטת,
שאזברורכיאיןכתסיכויכייינתןהיתרתבנייהזובתוך
פרקזמןקצרביותרוהותרתהמבנהעתכנותחתחסותבית
המשפטבמסגרתעיכובביצועהצו,תייצרמצבבתתיסביר

שבוחוטאיוצאנשכר 

נוסףעתהוראותאתהובשתהמורכבותהמתוארת
מוצע החוק, רשויות בידי הריסה תביצוע תהיערכות
תאפשרתגוףהמוסמךתבצעאתהצותבקשארכהתביצוע
הצו,ובמקרהזהיהיהרשאיביתהמשפטתהיענותתבקשה
מנימוקיםשיירשמוובתנאישסךתקופתהארכהתאיעתה

עתשישהחודשיםבמצטבר 

עודמוצעתקבועכימכיווןשמדוברבסמכותמינהתית
רחבה,תאיינתןצומינהתיאתאאםכןהתייעץנותןהצו
עםהיועץהמשפטישתהרשותהאחראיתעתהאכיפה
באותועניין,ובוועדהמקומיתאורשותמקומיתהמוסמכת

תאכיפה-עםהתובעמטעמה 

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בקשהתמתןארכה
תביצועצותהריסת

תוספתבנייהאו
צוהריסהמינהתי

ניתןצותהריסתתוספתבנייהאוצוהריסהמינהתי,213  )א(
רשאיתהרשותהמוסמכתתבצעאתהצותפיסעיפים205)ג(

או206)ב(,תבקשמביתהמשפטארכהתביצועהצו 

ביתהמשפטרשאיתתתארכהתביצועצוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,מנימוקיםשיירשמו,ובתבדשסךכתתקופותהארכה

תאיעתהעתשישהחודשים 

חובתהתייעצות
כתנאיתמתןצו

מינהתי

תאיינתןצומינהתיאתאתאחרשנותןהצוהתייעץ-214 

תענייןצושנותןמנהתהיחידההארציתתאכיפה-עם )1(
היועץהמשפטישתהיחידההארציתתאכיפה;

תפי סמכותו מתוקף מחוז מתכנן שנותן צו תעניין )2(
סעיף12-עםהיועץהמשפטישתהוועדההמחוזיתתתכנון

ותבנייה;

תענייןצושנותןמהנדסועדהמקומיתאומהנדסרשות )3(
הוועדה מטעם תובע עם - תאכיפה המוסמכת מקומית
תפי תאכיפה, המוסמכת המקומית הרשות או המקומית

העניין 

צומינהתייומצאבדרךשתהדבקהעתקירחיצוניאועתדתת215 המצאתצומינהתי
שתהבנייןשבובוצעוהבנייההאסורהאוהשימושהאסור
אובמקוםאחרבותטתעיןבמקרקעיןשבהםבוצעוהבנייה
האסורהאוהשימושהאסור;בעתההמצאהירשוםממציא

הצובגוףהצואתיוםההמצאה 

אציתתסמכות
מנהתהיחידה

הארציתתאכיפה

מנהתהיחידההארציתתאכיפהרשאיתאצותתמשנה216  )א(
תמנהתהיחידהאותעובדבכיראחרביחידה,אתהסמכויות
הנתונותתותפיסימןזה,ואותםהסמכותהנוגעתתצוהפסקה
מינהתיתפיסעיף204הכותתהפסקתשימושאסור,תאתואצת

אתאתמשנהתמנהתהיחידה 

אציתתסמכותתפיסעיףקטן)א(תעובדבכירביחידה )ב(
הארציתתאכיפה,טעונהאישורושתהיועץהמשפטיתיחידה

הארציתתאכיפה 

סמכותהאכיפה
שתהרשות

תשמירתהטבע
והגניםהתאומיים

בסעיףזה-ע21  )א(

בקשהתמתןארכה
תביצועצותהריסת

תוספתבנייהאו
צוהריסהמינהתי

ניתןצותהריסתתוספתבנייהאוצוהריסהמינהתי,213  )א(
רשאיתהרשותהמוסמכתתבצעאתהצותפיסעיפים205)ג(

או206)ב(,תבקשמביתהמשפטארכהתביצועהצו 

ביתהמשפטרשאיתתתארכהתביצועצוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,מנימוקיםשיירשמו,ובתבדשסךכתתקופותהארכה

תאיעתהעתשישהחודשים 

חובתהתייעצות
כתנאיתמתןצו

מינהתי

תאיינתןצומינהתיאתאתאחרשנותןהצוהתייעץ-214 

תענייןצושנותןמנהתהיחידההארציתתאכיפה-עם )1(
היועץהמשפטישתהיחידההארציתתאכיפה;

תפי סמכותו מתוקף מחוז מתכנן שנותן צו תעניין )2(
סעיף12-עםהיועץהמשפטישתהוועדההמחוזיתתתכנון

ותבנייה;

תענייןצושנותןמהנדסועדהמקומיתאומהנדסרשות )3(
הוועדה מטעם תובע עם - תאכיפה המוסמכת מקומית
תפי תאכיפה, המוסמכת המקומית הרשות או המקומית

העניין 

צומינהתייומצאבדרךשתהדבקהעתקירחיצוניאועתדתת215 המצאתצומינהתי
שתהבנייןשבובוצעוהבנייההאסורהאוהשימושהאסור
אובמקוםאחרבותטתעיןבמקרקעיןשבהםבוצעוהבנייה
האסורהאוהשימושהאסור;בעתההמצאהירשוםממציא

הצובגוףהצואתיוםההמצאה 

אציתתסמכות
מנהתהיחידה

הארציתתאכיפה

מנהתהיחידההארציתתאכיפהרשאיתאצותתמשנה216  )א(
תמנהתהיחידהאותעובדבכיראחרביחידה,אתהסמכויות
הנתונותתותפיסימןזה,ואותםהסמכותהנוגעתתצוהפסקה
מינהתיתפיסעיף204הכותתהפסקתשימושאסור,תאתואצת

אתאתמשנהתמנהתהיחידה 

אציתתסמכותתפיסעיףקטן)א(תעובדבכירביחידה )ב(
הארציתתאכיפה,טעונהאישורושתהיועץהמשפטיתיחידה

הארציתתאכיפה 

סמכותהאכיפה
שתהרשות

תשמירתהטבע
והגניםהתאומיים

בסעיףזה-ע21  )א(

לסעיף 215 המוצע

מוצעתקבועכיצומינהתייודבקבמקוםבותטתעין
במקרקעיןשתגביהםניתןהצו,ויירשםבויוםההמצאה

שתהצו 

לסעיף 216 המוצע

תאכיפה הארצית היחידה מנהת כי תקבוע מוצע
רשאיתאצותמסמכויותיותפיסימןב'המוצעתעובדבכיר
ביחידה,תמעטסמכויותתהוצאתצוהפסקהמינהתיתפי

204המוצעהכותתגםהפסקתשימוש,אשרבשת סעיף
מידתההגבתהשהיאמטיתה,תואצתרקתמשנהתמנהת

היחידה 

לסעיף 217 המוצע

מוצעתקבועאתסמכויותרשותהטבעוהגניםתמתן
בהתאמות טבע, ושמורות תאומיים גנים בתחום צווים
הנדרשות,כאשרהיועץהמשפטישעמוישתהתייעץבטרם
הוצאתהצוהואהיועץהמשפטישתרשותהטבעוהגנים,

ותצהיריוגשבידיפקחשתרשותהטבעוהגנים 
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"גןתאומי","שמורתטבע"-כהגדרתםבחוקגניםתאומיים;

"מנהתהרשות"-כמשמעותובחוקגניםתאומיים 

תרשותהטבעוהגניםותמנהתהרשותיהיוכתהסמכויות )ב(
ותמנהת תאכיפה הארצית תיחידה זה סימן תפי הנתונות
היחידההארציתתאכיפה,בהתאמה,בתחוםגניםתאומיים

ושמורותטבע,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאתה:

תענייןחובתההתייעצותתפיסעיף214,יתייעץ )1(
הטבע תרשות המשפטי היועץ עם הרשות מנהת

והגנים;

תענייןחובתהגשתתצהירהחתוםבידימפקח )2(
כאמורבסעיףע20)א()4(-יוגשהתצהירבידיפקחשת

רשותהטבעוהגנים 

סימן ג': צווים שיפוטיים

נעשופעותותהכנהתבנייהאסורהאותשימושאסור,רשאיע21 צומניעתפעותות
המנויים עתהגורמים תצוות תובע, תבקשת המשפט, בית
בסעיף222)ב(או)ד(,תפיהעניין,תהימנעמפעותהבמקרקעין,
ובכתתזהתתתצוהאוסרעתשימושבמקרקעיןאוצותסגירת

בניין)בסימןזה-צומניעתפעותות( 

בנייהושימוש
בניגודתצומניעת

פעותות

מניעת219  תצו בניגוד אושנעשהשימוש בוצעהבנייה )א(
פעותות,רשאיתהיחידההארציתתאכיפה,הוועדההמקומית
אורשותמקומיתהמוסמכתתאכיפה,תהרוסאתמהשנבנה
ובתבד תצו, בניגוד השימוש את תהפסיק או תצו בניגוד
שנמסרהתמישהופנהכתפיוהצוהודעהעתהכוונהתעשות

כן14ימיםמראשתפחות 

בתיתגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיביתהמשפט, )ב(
תבקשתתובע,תהטיתאתביצועההריסהעתמישהופנה

כתפיוצומניעתהפעותות 

צוהפסקה
שיפוטי

בוצעהבנייהאסורהאושנעשהשימושאסור,רשאי220  )א(
ביתהמשפט,תבקשתתובע,תצוותעתהפסקתם)בסימןזה-

צוהפסקהשיפוטי( 

ביתהמשפטתאייתןצוהפסקהשיפוטיאתאאםכן )ב(
נוכחשישבידימבקשהצוראיותתכאורהתביצועעבירהשת
בנייהאסורהאושימושאסורכאמורבסעיף222,תפיהעניין 

לסעיפים 218 עד 221 המוצעים

כיום הקיים תהסדר בדומה הסדר, תקבוע מוצע
בסעיפים239עד249תחוק,שתפיובמקריםשבהםמתברר
כינעשיםעבודהאושימושבמקרקעיןהמהוויםעבירה,
תשימוש או אסורה תבנייה הכנה פעותות שנעשות או
מניעת עת המורה צו תתת המשפט בית רשאי אסור,

פעותותבמקרקעיןאוצותהפסקתהעבודהאוהשימוש
במקרקעין,זאתביןשהוגשכתבאישוםוביןשטרםהוגש,
וביןשתאיוגשכתת,וכןהוראותנתוות בנוסףמוצעתקבוע
רשות או מקומית ועדה תאכיפה, הארצית היחידה כי
מקומיתהמוסמכתתאכיפהיוכתותהרוסבנייהשבוצעה

בניגודתצוכאמורבתאצורךבצונוסף 
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מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהתיכים )ג(
נוספיםתפיפרקזה 

בוצעהבנייהאושנעשהשימושבניגודתצוהפסקה )ד(
שיפוטי,רשאיתהיחידההארציתתאכיפה,הוועדההמקומית
אורשותמקומיתהמוסמכתתאכיפהתהרוסאתמהשנבנה
ובתבד תצו, בניגוד השימוש את תהפסיק או תצו בניגוד
שנמסרהתמישהופנהכתפיוהצוהודעהעתהכוונהתעשות

כן14ימיםמראשתפחות 

בתיתגרועמהאמורבסעיףקטן)ד(,רשאיביתהמשפט, )ה(
תבקשתתובע,תהטיתאתביצועההריסהעתמישהופנה

כתפיוצוההפסקההשיפוטי 

ביתהמשפטרשאיתעכבביצועשתצוהפסקהשיפוטי, )ו(
בנסיבותחריגותומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תתקופהשתא
תעתהבמצטברעתשישהחודשים,ויחותוהוראותסעיף212

בשינוייםהמחויבים 

ניתןצוהפסקהשיפוטיאושהוגשכתבאישום,רשאי )ז(
מתטפת תהימנע התכנון תמוסדות תהורות המשפט בית
שתגביהם השימוש או הבנייה שעניינה תהיתר בבקשה
ניתןצוההפסקהאושהוגשכתבהאישום,וזאתעדתגמר

ההתיכיםבענייןבביתהמשפט 

שמירתאחריות
פתיתית

איןבביצועהריסהתפיצושיפוטיכאמורבסעיפים219)א(או221 
220)ד(בידיהיחידההארציתתאכיפה,הוועדההמקומיתאו
הרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,כדיתפטורמאחריות

פתיתיתשתאדםבשתביצועעבירהתפיחוקזה 

סימן ד': עונשין

בנייהאסורה
ושימושאסור

המבצעבנייהאסורה,דינו-מאסרשתוששניםאוקנס222  )א(
כאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,התשת"ז-עע319)תהתן

-חוקהעונשין( 

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהתיכים )ג(
נוספיםתפיפרקזה 

בוצעהבנייהאושנעשהשימושבניגודתצוהפסקה )ד(
שיפוטי,רשאיתהיחידההארציתתאכיפה,הוועדההמקומית
אורשותמקומיתהמוסמכתתאכיפהתהרוסאתמהשנבנה
ובתבד תצו, בניגוד השימוש את תהפסיק או תצו בניגוד
שנמסרהתמישהופנהכתפיוהצוהודעהעתהכוונהתעשות

כן14ימיםמראשתפחות 

בתיתגרועמהאמורבסעיףקטן)ד(,רשאיביתהמשפט, )ה(
תבקשתתובע,תהטיתאתביצועההריסהעתמישהופנה

כתפיוצוההפסקההשיפוטי 

ביתהמשפטרשאיתעכבביצועשתצוהפסקהשיפוטי, )ו(
בנסיבותחריגותומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תתקופהשתא
תעתהבמצטברעתשישהחודשים,ויחותוהוראותסעיף212

בשינוייםהמחויבים 

ניתןצוהפסקהשיפוטיאושהוגשכתבאישום,רשאי )ז(
מתטפת תהימנע התכנון תמוסדות תהורות המשפט בית
שתגביהם השימוש או הבנייה שעניינה תהיתר בבקשה
ניתןצוההפסקהאושהוגשכתבהאישום,וזאתעדתגמר

ההתיכיםבענייןבביתהמשפט 

שמירתאחריות
פתיתית

איןבביצועהריסהתפיצושיפוטיכאמורבסעיפים219)א(או221 
220)ד(בידיהיחידההארציתתאכיפה,הוועדההמקומיתאו
הרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה,כדיתפטורמאחריות

פתיתיתשתאדםבשתביצועעבירהתפיחוקזה 

סימן ד': עונשין

בנייהאסורה
ושימושאסור

המבצעבנייהאסורה,דינו-מאסרשתוששניםאוקנס222  )א(
כאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,התשת"ז-עע319)תהתן

-חוקהעונשין( 

לסעיף 222 המוצע

הבנייה עבירות עת העונש את תהחמיר מוצע
שת מאסר שבמקום כך האסור, והשימוש האסורה
בתא ושימוש בנייה שת עבירות ביצוע בשת שנתיים
כך עת נוסף שנים  שתוש שת מאסר עונש יוטת היתר,
מוצעתהדגישאתההיבטהכתכתישבעבירהותהחמיר
המשפט בית רשאי אשר המקסימתי הקנס את מאוד
תהטיתבשתעבירותאתהותהעמידו,כהוראהמיוחדת,
העונשין תחוק )4 ( 61)א( בסעיף הקבוע הקנס עת
יומי קנס ועת העונשין( חוק - )תהתן התשת״ז-עע19

כאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין 

מעברתכךמוצעתקבועהסדרהמבוססעתהעקרונות
שבסעיפים204ו–ע20הקיימיםכיום הסעיףהמוצעמונה
תעניין האחריות מוטתת שעתיהם אנשים שת רשימה
עבירותהבנייההאסורהוהשימושהאסור:מישמוטתת
או העבודה הבנייה, תביצוע היתר תקבת החובה עתיו
השימוש;מישהואבעתהמקרקעיןבשעתביצועהעבירה;
מישמחזיקבפועתבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה;מי
שמבצעבפועתאתהבנייה,העבודהאוהשימוש,תמעט
תבנייה, שאחראי מי כת ידו; עת המועסקים עובדים
תעבודהאותשימוש,תמעטעובדיםהמועסקיםעתידו 
ותענייןבנייהאסורה-גםהקבתןהראשיוכןהאדריכת,
המהנדס,המתכנןאוההנדסאיהאחראיםתביצועהבנייה

אוהעבודה 

ס"חהתשת"ז,עמ'226  3
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בוצעהבנייהאסורהניתןתהאשיםבהאחדאויותר )ב(
מאתה:

תביצוע היתר תקבת החובה עתיו שמוטתת מי )1(
הבנייהאוהעבודה,וזאתגםאםקיבתהיתרוהבנייה

אוהעבודהבוצעושתאבהתאםתתנאיההיתר;

מישהואבעתהמקרקעיןבשעתביצועהעבירה, )2(
ובבעתותמשותפת-כתאחדמהבעתיםהמשותפים

בשעתביצועהעבירה;

ביצוע בשעת במקרקעין בפועת שמחזיק מי )3(
העבירה;

מישמבצעבפועתאתהבנייהאוהעבודה,תמעט )4(
עובדיםהמועסקיםעתידו;

ההנדסאי, או המתכנן המהנדס, האדריכת, )5(
האחראיםתביצועהבנייהאוהעבודה;

הקבתןהראשי; )6(

כתמישאחראיתבנייהאותעבודה,תמעטעובדים )ע(
המועסקיםעתידו 

או שנים שתוש מאסר - דינו אסור, שימוש העושה )ג(
קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןוקנסנוסףכאמור
61)ג(תחוקהעונשיןתכתיוםשבונמשכתהעבירה בסעיף
מיוםשנמסרהתוהתראהבכתבעתביצועאותהעבירה,מיום
שנמסרתנאשםצותפיפרקזהאומיוםהגשתכתבהאישום,

תפיהמוקדם 

יותר או אחד בו תהאשים ניתן אסור, שימוש נעשה )ד(
מאתה:

מישמוטתתעתיוהחובהתקבתהיתרתשימוש; )1(

מישהואבעתהמקרקעיןבשעתביצועהעבירה, )2(
ובבעתותמשותפת-כתאחדמהבעתיםהמשותפים

בשעתביצועהעבירה;

ביצוע בשעת במקרקעין בפועת שמחזיק מי )3(
העבירה;

מישמבצעבפועתאתהשימוש,תמעטעובדים )4(
המועסקיםעתידו;

עובדים תמעט תשימוש, שאחראי מי כת )5(
המועסקיםעתידו 

לסעיף 223 המוצע

סעיפים עקרונות עת המבוסס הסדר תקבוע מוצע
ע21ו–219תחוקהקיים,שתפיוביתהמשפטיהיהמוסמך
בגובה קנס אחר, תשתום או עונש כת עת נוסף תהטית,

שיעורהאגרותותשתומיהחובהשהיהעתהנאשםתשתם
עתפיחוקזהאיתוניתןהיתרתבנייהאותשימוששתגביהן

הורשע 
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עבירהתפיסעיףזההיאמסוגהעבירותשתאחריות )ה(
קפידה 

הורשעאדםבעבירהתפיסעיף222,רשאיביתהמשפט,נוסף223 קנסותנוספים
עתכתעונשאותשתוםאחר,תהטיתעתיוקנסותאתה:

קנסבגובהשיעורהאגרותותשתומיהחובהשהוטתו )1(
עתיותפיסעיף244;

השווי כפת בגובה קנס - 222)א( סעיף תפי בעבירה )2(
שהיהתבנייהותקרקעשעתיההיאבנויהאיתוהיתההבנייה
האסורהמותרת,אתאאםכןהואהרסאתהבנייההאסורה

תפנימתןגזרהדיןוהשיבאתהמצבתקדמותו;

222)ג(-קנסבגובהכפתההפרש בעבירהתפיסעיף )3(
שביןהשווישהיהתמקרקעיןשבהםנעשההשימושהאסור
איתוהיהאותושימושמותר,תביןשוויאותםמקרקעיןתפי

התכניותהחתותעתיהם 

מישאינומקייםצושניתןתפיפרקזה,במועדשנקבעתכך224 אי–קיוםצו
תפיהחוקאובהחתטתביתהמשפט,דינו-מאסרשנתייםאו
קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןוקנסנוסףכאמור
61)ג(תחוקהעונשיןתכתיוםשבונמשכההעבירה בסעיף

תאחרהמועדהאמור 

הפרעהבמיתוי
תפקיד

מתמתא225  תכנון מוסד בשם שפועת ממי או המונעממפקח
אתתפקידואומתהשתמשבסמכותהנתונהתותפיחוקזה,

דינו-מאסרשנה 

ביצועעבירותעת
ידיתאגיד

נעברהעבירהתפיסעיפים222או224עתידיתאגיד,רשאי226 
ארבעה פי בשיעור קנס התאגיד עת תהטית המשפט בית

מהקנסהקבועתעבירה 

עבירהתפיסעיףזההיאמסוגהעבירותשתאחריות )ה(
קפידה 

הורשעאדםבעבירהתפיסעיף222,רשאיביתהמשפט,נוסף223 קנסותנוספים
עתכתעונשאותשתוםאחר,תהטיתעתיוקנסותאתה:

קנסבגובהשיעורהאגרותותשתומיהחובהשהוטתו )1(
עתיותפיסעיף244;

השווי כפת בגובה קנס - 222)א( סעיף תפי בעבירה )2(
שהיהתבנייהותקרקעשעתיההיאבנויהאיתוהיתההבנייה
האסורהמותרת,אתאאםכןהואהרסאתהבנייההאסורה

תפנימתןגזרהדיןוהשיבאתהמצבתקדמותו;

222)ג(-קנסבגובהכפתההפרש בעבירהתפיסעיף )3(
שביןהשווישהיהתמקרקעיןשבהםנעשההשימושהאסור
איתוהיהאותושימושמותר,תביןשוויאותםמקרקעיןתפי

התכניותהחתותעתיהם 

מישאינומקייםצושניתןתפיפרקזה,במועדשנקבעתכך224 אי–קיוםצו
תפיהחוקאובהחתטתביתהמשפט,דינו-מאסרשנתייםאו
קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןוקנסנוסףכאמור
61)ג(תחוקהעונשיןתכתיוםשבונמשכההעבירה בסעיף

תאחרהמועדהאמור 

הפרעהבמיתוי
תפקיד

מתמתא225  תכנון מוסד בשם שפועת ממי או המונעממפקח
אתתפקידואומתהשתמשבסמכותהנתונהתותפיחוקזה,

דינו-מאסרשנה 

ביצועעבירותעת
ידיתאגיד

נעברהעבירהתפיסעיפים222או224עתידיתאגיד,רשאי226 
ארבעה פי בשיעור קנס התאגיד עת תהטית המשפט בית

מהקנסהקבועתעבירה 

כמוכןמוצעתקבועסמכותתהטיתעתמישהורשע
בעבירהתפיחוקזהקנסנוסףבסכוםשתכפתשוויושת
המבנהאשרהוקםבתאהיתר)והקרקעשעתיההואבנוי(,
אוכפתההפרשביןשוויהקרקעשבהנעשהשימושאסור
תביןשוויהקרקעתוהיהנעשהבהשימושכפישמותרתפי

התכניתהחתהבמקום 

בעתהקמתמבנהבתתיחוקינהנההעברייןמחיסכון
בעתויותהקרקע,מחיסכוןהתכנוןוהרישויהנדרשיםבטרם
קבתתהיתר,מחיסכוןבתשתוםמסיםתוועדההמקומית
ותרשותהמקומיתכחתקמתשתומיהחובהבטרםקבתת
שאיננו זאתבשתכך הבנייה, היתר,ומחיסכוןבעתויות
הנדרשים פיקוח גורמי אותם כת את תהעסיק נדרש
בעתבנייהעתפיהיתר תפיכך,נטרותםשתאתהופגיעה
בכדאיותהכתכתיתשבביצועהעבירה,הםחתקבתתינפרד

מאכיפתהחוקבענייןהבנייההבתתיחוקית 

לסעיפים 224 ו–225 המוצעים

נקבע אשר שונות עבירות קובצו אתה בסעיפים
תגביהןהסדרבדומהתחוקהקיים,תענייןהפרעהבמיתוי

תפקידואי–קיוםצו מוצעתקבועסעיףאחדכותתתעבירה
שתאי–קיוםצושניתןתפיהפרקהמוצע,במקוםההסדר
שנקבעבחוקהקייםשבופורטהעבירהשתאי–קיוםצו
ביחסתכתצובנפרד כמוכן,כדיתהגביראתאכיפתביצוע
צוויםשניתנובהתאםתחוק,ובמסגרתהחמרתהענישהעת
עברייניהבנייה,מוצעתהחמיראתהענישהבשתאי–קיום
צו,מעונשמאסרשתשנהאחתתעונשמאסרשתשנתיים,
ובכךתהשוותאתהענישהבעבירהזותעבירההכתתית
נ' )ר'רע״פ11920/04סעידנאיף הקבועהבחוקהעונשין
מדינתישראת)פורסםבנבו,ניתןביוםע200 3 26(תעניין
הצורךבמדיניותענישההמחמירהעםעברייניםהמפרים

צוויביתהמשפטבנושאהבנייההבתתיחוקית( 

לסעיפים 226 ו–227 המוצעים

חתקניכרמפעיתותהבנייההבתתיחוקיתמבוצעת
המוטת הראיה בנטת קושי קיים כאשר תאגידים, בידי
עתהמאשיםתענייןהוכחתאחריותושתנושאהמשרה
בתאגיד עתכןמוצעתהחמיראתהענישההכתכתיתעת
עבירהכאמורהמבוצעתבידיתאגידוזאתעתידיהגדתת
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אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתןע22  תפקחותעשותכת משרהבתאגידחייב נושא )א(
או התאגיד בידי ו–224 222 סעיפים תפי עבירות תמניעת
כאמור קנס - דינו זו, הוראה המפר מעובדיו; עובד בידי
בסעיף61)א()3(תחוקהעונשין;תענייןסעיףזה,"נושאמשרה"
-מנהתפעיתבתאגיד,שותףתמעטשותףמוגבתאופקיד

האחראימטעםהתאגידעתהתחוםשבובוצעההעבירה 

נעברהעבירהתפיסעיפים222או224בידיתאגידאו )ב(
בידיעובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפר
חובתותפיסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן

כדיתמתאאתחובתו 

מסירתידיעה
כוזבתאומטעה

בכוונהתהשיגדבר

המוסרידיעהתמוסדתכנון,תמכוןבקרהאותממתאתפקידע22 
מכוחחוקזה,ביודעושהיאידיעהכוזבתאומטעה,בכוונה
תהשיגדבר,דינו-מאסרשנתיים;בסעיףזה,"ממתאתפקיד
מכוחחוקזה"-תרבותחבר,נושאמשרה,יועץמשפטי,עובד
אונציגבעתדעהמייעצתבמוסדתכנון,יועץתמוסדתכנון,

חוקראושמאימכריע 

היתרהכותתנתון
אומידעמוטעה

ניתןהיתרעתפיבקשהתהיתרשפרטמהפרטיםשנכתתו229  )א(
בהאונתוןאומידעשנמסרותצורךאישורה,תאהיהנכון,
ואיתונמסרוהפרטים,המידעאוהנתוניםהנכוניםתאהיה
ניתןההיתר-בטתההיתר,ובתבדשתאחתפוחמששנים

מהיוםשניתן 

התנאים תכאורה שמתקיימים הרישוי רשות ראתה )ב(
תודיעתבעתההיתרעתבטתותו, )א(, המנוייםבסעיףקטן

ובתבדשתיתןתוהזדמנותתטעוןאתטענותיותפניה 

תענייןפרקזהיראואתהעבודהאוהשימוששתהם )ג(
ניתןהיתרכאמורבסעיףזה,כאיתובוצעובתאהיתר 

תגבי המחויבים, בשינויים יחותו, זה סעיף הוראות )ד(
בקשהתהיתרשרואיםאותהכהיתרעתפיסעיף145ב)ב()6(

או)ע( 

גובההקנסשביתהמשפטיהיהמוסמךתהטיתעתהתאגיד
שביצעעבירה,תעונששתפיארבעהמשיעורהקנסהקבוע

תאותהעבירה 

עודמוצעתהרחיבאתהאחריותהמוטתתעתנושא
משרהבתאגיד,באופןשבוהואיחויבתפקחותעשותכת
שניתןתמניעתעבירהתפיפרקזהבידיהתאגידאומי
מעובדיו,ותקבועכיכאשרנעברהעבירהבידיהתאגידאו

עובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפרחובהזו 

לסעיפים 228 עד 230 המוצעים

מיוחדות עבירות תקבוע אתה בסעיפים מוצע
תבעתיתפקידיםבהתיךהתכנוןוהרישוי התיקוןהמוצע
הנרחבת הסמכויות העברת נוכח במיוחד משמעותי

שנעשתהבמסגרתחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,
4ע4(,כאשרמובןכי התשע"ד-2014)ס"חהתשע"ד,עמ'
קיימתחשיבותרבהבהרתעתחברימוסדתכנוןמעשיית
שימושתרעהבסמכויותיהם כךתמשת,החתטהביודעין
תאשרתכניתאותתתהיתרבנייהבניגודתהוראותהחוק,
פוגעתבאינטרסהציבוריובתכתיותהתכנון תמעתהמכך,
חתימהעתתכנית,היתראואישורשהםבניגודתתכנית
אותחוק,מהוויםאףהטעיהשתהציבורושתמישבונהעת
פיהם,שכןמסמכיםאתהנחזיםכתקינים תאורכתהאמור,
מוצעתקבועעונשמאסרשתשתוששניםעתחבר,עובדאו
יועץמוסדתכנוןשישתהםחתקבקבתתהחתטותכאמור 
כמוכןמוצעתקבועכיהיתרשניתןעתבסיסמידעמוטעה

כאמוריפקעבתנאיםהמפורטיםבגוףהסעיף 
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מתןאישוראו
היתרשתאכדין

העושהאחדמאתה,דינו-מאסרשתוששנים:230 

חברמוסדתכנוןשהצביעבעדהחתטהתאשרתכניתאו )1(
הקתהאותהמתיץעתאישורהאושהצביעבעדהחתטהתתת
אישוראחראוהיתראותהמתיץעתיהם,ביודעושהםבניגוד
תהוראותתפיחוקזה,אושהיהשותףתהחתטותכאמורשתא

דרךהצבעה,וההחתטהאושרהבמוסדהתכנון;

עובדמוסדתכנוןאויועץשתמוסדתכנוןשקבעבכתב )2(
אובעת–פהכיניתןתאשרתכניתאוהקתהאותהמתיץעת
שניתןתתתאישוראחראוהיתראותהמתיץ אישורהאו
עתיהם,ביודעושהםבניגודתהוראותתפיחוקזה,ועתיסוד
קביעתואושרההתכניתאוההקתהאושניתןהאישוראו

ההיתראוהומתץעתיהם;

בעתתפקידבמוסדתכנוןשחתםעתהיתראועתאישור )3(
אחרתפיחוקזה,ביודעושהםבניגודתהוראותתפיחוקזה 

הפעתתמכוןבקרה
בתארישיוןאו

בניגודתתנאיו

מישעשהפעותההטעונהרישויתפיפרקה'3בתארישיון,231 
בניגודתהוראותסעיףע15יד)א(,אובעתרישיוןתפיהפרק
האמורשהפרתנאימהתנאיםתמתןרישיוןאותנאימתנאי
הרישיון,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,
ואםהיתההעבירהעבירהנמשכת-קנסנוסףכאמורבסעיף
61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשבונמשכתהעבירהתאחר

המועדשנמסרהתוהתראהבכתבעתביצועאותהעבירה 
קנסשהוטתבפסקדיןתפיפרקזה,ישותםכדתקמן,אתאאם232 תשתוםקנסות

כןהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו:

תוועדההמקומית-אםכתבהאישוםהוגשעתידי )1(
תובעמטעמה;

כתב אם - תאכיפה המוסמכת המקומית תרשות )2(
האישוםהוגשעתידיתובעמטעמה;

תאוצרהמדינה-אםכתבהאישוםהוגשעתידיתובע )3(
מטעםהמדינה 

סימן ה': אמצעי אכיפה נוספים

צוויםבמסגרת
גזרדין

תפי233  בעבירה אדם שת עונשו את המשפט בית גזר )א(
סימןד',יצווהבמסגרתגזרהדיןעתאחדאויותרמאתה,
תפיהעניין,אתאאםכןקיימיםנימוקיםמיוחדיםשיירשמו

שתאתעשותכן:

מתןאישוראו
היתרשתאכדין

העושהאחדמאתה,דינו-מאסרשתוששנים:230 

חברמוסדתכנוןשהצביעבעדהחתטהתאשרתכניתאו )1(
הקתהאותהמתיץעתאישורהאושהצביעבעדהחתטהתתת
אישוראחראוהיתראותהמתיץעתיהם,ביודעושהםבניגוד
תהוראותתפיחוקזה,אושהיהשותףתהחתטותכאמורשתא

דרךהצבעה,וההחתטהאושרהבמוסדהתכנון;

עובדמוסדתכנוןאויועץשתמוסדתכנוןשקבעבכתב )2(
אובעת–פהכיניתןתאשרתכניתאוהקתהאותהמתיץעת
שניתןתתתאישוראחראוהיתראותהמתיץ אישורהאו
עתיהם,ביודעושהםבניגודתהוראותתפיחוקזה,ועתיסוד
קביעתואושרההתכניתאוההקתהאושניתןהאישוראו

ההיתראוהומתץעתיהם;

בעתתפקידבמוסדתכנוןשחתםעתהיתראועתאישור )3(
אחרתפיחוקזה,ביודעושהםבניגודתהוראותתפיחוקזה 

הפעתתמכוןבקרה
בתארישיוןאו

בניגודתתנאיו

מישעשהפעותההטעונהרישויתפיפרקה'3בתארישיון,231 
בניגודתהוראותסעיףע15יד)א(,אובעתרישיוןתפיהפרק
האמורשהפרתנאימהתנאיםתמתןרישיוןאותנאימתנאי
הרישיון,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,
ואםהיתההעבירהעבירהנמשכת-קנסנוסףכאמורבסעיף
61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשבונמשכתהעבירהתאחר

המועדשנמסרהתוהתראהבכתבעתביצועאותהעבירה 
קנסשהוטתבפסקדיןתפיפרקזה,ישותםכדתקמן,אתאאם232 תשתוםקנסות

כןהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו:

תוועדההמקומית-אםכתבהאישוםהוגשעתידי )1(
תובעמטעמה;

כתב אם - תאכיפה המוסמכת המקומית תרשות )2(
האישוםהוגשעתידיתובעמטעמה;

תאוצרהמדינה-אםכתבהאישוםהוגשעתידיתובע )3(
מטעםהמדינה 

סימן ה': אמצעי אכיפה נוספים

צוויםבמסגרת
גזרדין

תפי233  בעבירה אדם שת עונשו את המשפט בית גזר )א(
סימןד',יצווהבמסגרתגזרהדיןעתאחדאויותרמאתה,
תפיהעניין,אתאאםכןקיימיםנימוקיםמיוחדיםשיירשמו

שתאתעשותכן:

לסעיף 231 המוצע

בניגוד שנעשות פעותות כעבירה תקבוע מוצע
תהוראותפרקה'3תחוקהעוסקבמכוניבקרה,ובהןהפעתת
מכוןבקרהבתארישיוןאוהפרתתנאירישיוןשתמכון

בקרהבידיבעתהרישיון 

לסעיף 232 המוצע

סעיףזהמבוססעתהוראותסעיף223הקיים,ותפיו
קנסשהוטתבפסקדיןתפיפרקי'המוצע,ישותםכדתקמן,

אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדים
שיירשמו:

תוועדההמקומית-אםכתבהאישוםהוגשעת )1(
ידיתובעמטעמה;

תרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה-אםכתב )2(
האישוםהוגשעתידיתובעמטעמה;

תאוצרהמדינה-אםכתבהאישוםהוגשעת )3(
ידיתובעמטעםהמדינה 
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תענייןבנייהאסורה- )1(

הריסת עת הבנייה, ביצוע הפסקת עת )א(
הבנייההאסורה,פירוקהאוסיתוקה,אועתכך

שתאייעשהבהכתשימוש;

עתהריסה,פירוקאוסיתוקשתחתקמבניין )ב(
שנבנהכדין,אםביצועהצותפיפסקתמשנה)א(
רקתגביהחתקשנבנהשתאכדיןיסכןאתשתום

הציבורובטיחותו;

השימוש הפסקת עת - אסור שימוש תעניין )2(
האסור,ואםהשימושכאמורנעשהבבנייהאסורה-
תצוותעתהריסתהבנייההאסורה,כותהאוחתקה,תפי

העניין 

ביתהמשפטרשאיתתתכתהוראהאחרתשתיראהתו )ב(
בקשרתבנייההאסורהאותשימושהאסור,ובכתתזהתתת
צותמניעתפעותותותסגירתבניין,צותהתאמתהבנייהאו

השימושתהיתראותתכניתאוצותהשבתהמצבתקדמותו 

ביתהמשפטרשאיתצוותכאמורבסעיףזהגםאםקבע )ג(
שהנאשםביצעעבירהתפיסימןד'ותאהרשיעובה 

צושנתןביתמשפטתפיסעיף233יבוצעבידימישהורשע234 ביצועצו
את שביצע קבע המשפט שבית מי או העבירה בביצוע
העבירה)בפרקזה-המורשע(,ואםהיהיותרמאחד-בידי

כותםיחדיואובידימישביתהמשפטקבע 

ידי235 מועדביצועצו עת יבוצע ,233 סעיף תפי המשפט בית שנתן צו )א(
המורשעבתוך30ימיםמיוםשניתןהצו,ואותםרשאיבית
המשפט,אםנוכחכיהבנייהשעתיהחתהצואינהמסכנתאת
שתוםהציבורובטיחותו,תדחותאתמועדהביצועמטעמים
יידחה תא הצו ביצוע שמועד ובתבד שיירשמו, מיוחדים

ביותרמשישהחודשיםמיוםשניתן 

הצו תביצוע המועד דחיית את יתנה המשפט בית )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםשייראותו,ובכתתזההתנאים
המנוייםתהתן,אתאאםכןקיימיםטעמיםמיוחדיםשתא

תקבועתנאיםכאמור:

לסעיפים 233 עד 235 המוצעים

205 סעיפים הוראות עת מבוססים אתה סעיפים
נוספים, אכיפה באמצעי העוסקים הקיימים ע20א עד
מתבדמאסרוקנס,שביתהמשפטרשאיתהטיתעתנאשם
הריסה, עת תצוות כגון: זה, חוק תפי בעבירה שהורשע
פירוקאוסיתוקשתהבנייןאוחתקממנושנבנובתאהיתר
אובסטייהמהיתראומתכנית,תתתצותשינוימבנה,צו

איסורשימושוכדומה 

סעיףע20תחוקבנוסחכיוםמסמיךאתביתהמשפט
שציווהעתהריסתמבנה,תקבועאתהמועדתביצועושת
הצווכןמסמיכותדחותמועדזה תאורזאת,נוצרמצב
שבובתיהמשפטכיוםדוחים,כדברשבשגרה,אתהמועד
תביצועםשתצוויההריסה תעתיםקרובותהארכתהמועד
מתבקשתבידיהנאשםבמעמדצדאחדובתישעומדת
תנגדעיניביתהמשפטעמדתהמאשים עתסמךגרסתושת
הנאשםנדחההמועדתביצועהצו,וכךממשיךועומדעת
תיתוהמבנהאשרנבנהבתאהיתרוהנאשםממשיךועושה

בושימוששתאכדיןבחסותצוביתהמשפט 
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תנאיםשיבטיחואתקיוםהצו,תרבותהפקדת )1(
ערובה;

האוכפת תרשות שייגרמו ההוצאות תשתום )2(
בשתדחייתמועדביצועהצו;

תפי אחרים חובה ותשתומי האגרות תשתום )3(
סעיף244 

ביצועצובידי
הרשותהאוכפת

תאקייםהמורשעצושעתיותבצעתפיסעיף233,רשאית236  )א(
הרשותהאוכפת,תאחרשחתףהמועדתביצועהצותפיסעיף
235,תבצעאתהצובמקומו,ובתבדשהתובעהודיעתמורשע

בכתב,30ימיםמראשתפחות,עתהכוונהתעשותכן 

עתאףהוראותסעיפים234ו–235וסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
ביתהמשפט,בכתעת,תבקשתהתובע,תהטיתאתביצועהצו
שניתןתפיסעיף233עתהרשותהאוכפת,אףאםתאחתף

המועדתביצועהצובידיהמורשעכאמורבסעיף235 

ביצועצותפיסעיףזהיהיהבהתאםתקבועבסעיףע23  )ג(

תשתוםהוצאות
ביצועצו

בוצעצובידיהרשותהאוכפתכאמורבסעיף236,ישתםע23  )א(
המורשעאתהוצאותהביצועתקופתהרשותהאוכפת 

שרהאוצריקבע,בצו,אתסכוםההוצאותתביצועצווים )ב(
שונים המוטתיםעתהמורשע,ורשאיהואתקבועסכומים
בהתחשב,ביןהשאר,במיקוםהמקרקעיןשאתיהםמתייחס

צוההריסה,בהיקףהבנייהובמורכבותההריסה 

תנאיםשיבטיחואתקיוםהצו,תרבותהפקדת )1(
ערובה;

האוכפת תרשות שייגרמו ההוצאות תשתום )2(
בשתדחייתמועדביצועהצו;

תפי אחרים חובה ותשתומי האגרות תשתום )3(
סעיף244 

ביצועצובידי
הרשותהאוכפת

תאקייםהמורשעצושעתיותבצעתפיסעיף233,רשאית236  )א(
הרשותהאוכפת,תאחרשחתףהמועדתביצועהצותפיסעיף
235,תבצעאתהצובמקומו,ובתבדשהתובעהודיעתמורשע

בכתב,30ימיםמראשתפחות,עתהכוונהתעשותכן 

עתאףהוראותסעיפים234ו–235וסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
ביתהמשפט,בכתעת,תבקשתהתובע,תהטיתאתביצועהצו
שניתןתפיסעיף233עתהרשותהאוכפת,אףאםתאחתף

המועדתביצועהצובידיהמורשעכאמורבסעיף235 

ביצועצותפיסעיףזהיהיהבהתאםתקבועבסעיףע23  )ג(

תשתוםהוצאות
ביצועצו

בוצעצובידיהרשותהאוכפתכאמורבסעיף236,ישתםע23  )א(
המורשעאתהוצאותהביצועתקופתהרשותהאוכפת 

שרהאוצריקבע,בצו,אתסכוםההוצאותתביצועצווים )ב(
שונים המוטתיםעתהמורשע,ורשאיהואתקבועסכומים
בהתחשב,ביןהשאר,במיקוםהמקרקעיןשאתיהםמתייחס

צוההריסה,בהיקףהבנייהובמורכבותההריסה 

המועד תדחיית הסמכות כי תקבוע תפיכך מוצע
תביצועצוהריסהבמסגרתגזרדין,תינתןתביתהמשפט
רקמטעמיםמיוחדיםשיירשמוותאכתאימתש״ראהטעם
תעשותכן"כפישקבועהיוםבסעיף מוצעתקבועאתהכתת
ותפיוהמועדתביצועושתכתצוהניתןתפיהוראותסעיפים
אתהבידימורשע,הוא30ימיםמיוםנתינתו,וזאתכדי
תאפשרתמורשעזמןסבירתהתארגןתקראתביצועהצו 
כמוכן,מוצעכיביתהמשפטידחהאתמועדביצועהצו
רקאםנוכחכיהבנייהאינהמהווהסכנהתשתוםהציבור
ובטיחותו)כךתמשתתאיהיהניתןתדחותביצועצותגבי
מבנההמטתיפותאומבנההמביאתפגיעהקשהבאיכות

הסביבה,וכדומה( 

הסמכות את המשפט תבית תהעניק מוצע כן, כמו
תהתנותאתדחייתהמועדתביצועהצובתנאיםשייראו
הצו קיום תהבטחת כספיות ערבויות הפקדת תרבות תו,
במועדהנדחה,התנאתהדחייהבתשתוםשתההוצאות
שייגרמובשתהדחייהשתמועדהביצוע,תשתוםאגרות
ותשתומיחובהשונים,ותנאיםנוספיםתפישיקותדעת

ביתהמשפט 

לסעיף 236 המוצע

מוצעתקבועכיבחתוףהמועדתביצועהצושהוטתעת
נאשם,רשאיתהרשותהרתוונטיתתבצעאתהצובעצמה 
בית ידי עת שהוצא קיים בצו שמדובר תכך תב בשים
המשפט,הרישכדיתייעתאתהתיךהביצועותמנועעומס
מביתהמשפט,מוצעשתאיהיהעודצורךתשובותבקש
זאתמביתהמשפט,ובתנאישניתנהתנאשםהודעהעתכך

30ימיםמראשתפחות 

לסעיף 237 המוצע

מוצעתקבועכיכאשרהצומבוצעעתידירשות,בין
בעקבותבקשהשתהרשותוביןבשתאי–ביצועהצובידי
הנאשם,יחויבהנאשםבהוצאותהביצוע זאתביןהשאר
במטרהתהרתיעעברייניםמהתעתמותמצוויםוכדיתמנוע

מצבשבוחוטאייצאנשכר 

כדיתסייעבידיביתהמשפטותייעתאתההתיך,מוצע
צווי תביצוע תעריפים בצו יקבע האוצר שר כי תקבוע
הריסה,בהתחשבביןהשאר,במיקוםהקרקעאוהבנייה
שאתיהםמתייחסצוההריסה,בהיקףהבנייהובמורכבות

ההריסה 
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הוטתצותפיפרקזה,רשאימפקחמטעםהרשותהאוכפתע23 סמכויותביצועצו )א(
תהיכנסתמקוםשהצוחתעתיותשםביצועהצו,תהרחיקממנו
כתאדםוחפץותנקוטאתכתהאמצעים,תרבותשימושבכוח
סביר,כדיתהבטיחאתביצועהצו,ובתבדשהזדההכאמור

בסעיףע25ג)א( 

נמצאובמקרקעיןבשעתביצועהפעותהכאמור)ב( )1(
הוציאם, תא שהמורשע מיטתטתין )א(, קטן בסעיף
תשמוראותםהרשותהאוכפתתמשךתקופהסבירה;תא
נדרשוהמיטתטתיןתאחרשהודעתנאשםעתהימצאם
בידיהרשות,רשאיתהיאתמכרםתאחרתקופהסבירה,
ובתבדשקודםתכןניתנהתמורשעהודעהעתהמכירה,
אםניתןתאתרו;היוהמיטתטתיןפסידים-ימכרוםמיד 

הוצאותהשמירהוהמכירהיחותועתהמורשע, )2(
ואםנמכרוהמיטתטתיןזכאיהואתדמיהמכרבניכוי

ההוצאותהאמורותוההוצאותתפיסעיףע23 

תחותתהוראות
תענייןהוצאות

ביצועצווים
אחרים

הוראותסעיפים236עדע23תענייןהוצאותביצועצווים,239 
הפקדתערובה,הוצאותהשמירהוהמכירהשתמיטתטתין,
תשתוםאגרותותשתומיחובהתפיסעיף244,והוצאותבשת
דחייתמועדביצועצו,יחותו,בשינוייםהמחויבים,גםעת
צוויםאחריםשניתנותפיפרקזה,ככתשתאנקבעאחרת

בחוקזה 

סימן ו': רישום בפנקסי המקרקעין

רישוםהערהבדבר
כתבאישום

ד',240  סימן תפי בעבירה אישום כתב המשפט תבית הוגש
שההרשעהבהעתותהתגרוראחריהמתןצוכאמורבסעיף
בדבר הערה תובע, תבקשת המקרקעין, רשם ירשום ,233

הגשתכתבהאישוםבפנקסיהמקרקעין 

רישוםהערה
בדברצו

נתןביתהמשפטצותפיסעיפים233או245,יורהעת241  )א(
רישוםהערהבדברמתןהצוהאמורבפנקסיהמקרקעין 

ניתןצומינהתי,ירשוםרשםהמקרקעין,תבקשתנותן )ב(
הצוהמינהתי,הערהבדברמתןהצובפנקסיהמקרקעין 

הערהשנרשמהתפיסעיף240,תימחקתבקשתתובע 242 מחיקתהערה )א(

לסעיף 238 המוצע

סעיףזהמבוססעתהוראותסעיף211הקיים,המעניק
כדי הרתוונטית הרשות מטעם תמפקח שונות סמכויות
שיוכתתבצעפעותותאשרציווהעתיהןביתהמשפט כך
תמשתרשאימפקחתהיכנסתמקוםשהצונוגעתו,תהרחיק
ממנוכתאדםוחפץותנקוטאתכתהאמצעיםכדיתהבטיח
אתהעת תהבהירותהחיתהוראות אתקיוםהצו מוצע
י'המוצע:צוהריסהבתא כתהצוויםהניתניםתפיפרק
הרשעה,צוהפסקהמינהתי,צוהריסהמינהתי,צוהפסקה

שיפוטי,צוהריסהשיפוטיוצומניעתפעותות 

לסעיף 239 המוצע

צווים, ביצוע תעניין ההוראות את תהחית מוצע
הוצאותביצועצווים,סמכויותמפקחיםבעתביצועצווים
וסמכותביתמשפטתהורותעתתשתוםאגרותאותשתומי
חובה,כמפורטבסעיפים236עדע23ו–244המוצעים,עת

כתהצוויםהאחריםשמוצאיםתפיפרקי' 

לסעיפים 240 עד 243 המוצעים

הערה רישום תעניין שונות הוראות תקבוע מוצע
בפנקסיהמקרקעיןעתצוויםשניתנותפיפרקי'המוצעועת
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הערהשנרשמהתפיסעיף241)א(,תימחקעתפיצושת )ב(
ביתמשפט 

הערהשנרשמהתפיסעיף241)ב(,תימחקעתפיבקשה )ג(
שתנותןהצוהמינהתי 

טפסיםתעניין
רישוםומחיקה

שתהערות

תמעט243  זה, סימן תפי הערות שת ותמחיקה תרישום בקשה
סעיפים241)א(ו–242)ב(,תוגשתפיטופסשיקבעשרהמשפטים 

סימן ז': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

חיובבתשתום
אגרותותשתומי

חובהאחרים

222או224,רשאי244  הורשעאדםבעבירהתפיסעיפים )א(
ביתהמשפטתצוותעתיותשתםכתאגרהאותשתוםחובה
אחר,תרבותהיטתהשבחה,שהיהחייבבתשתומםתפיחוקזה
איתוהיהניתןהיתרתבנייהאותשימוששבשתהםהורשע,
ככתשתאשיתםאותםקודםתכן;בסעיףזה,"הורשע"אדם-

תרבותאםביתהמשפטקבעשהואביצעאתהעבירה 

תשימוש או תבנייה היתר תמתן בקשה אדם הגיש )ב(
תשתום ושיתם )א( קטן בסעיף כאמור הורשע שבשתהם
כאמורבאותוסעיףקטן,יראוזאתכאיתושיתםאתהאגרה

אותשתוםהחובההאחראוחתקמהם,תפיהעניין 

ביתהמשפטרשאיתבקשמיושבראשמועצתשמאי )ג(
המקרקעיןשימנהשמאימכריעמרשימתהשמאיםהמכריעים
תפיסעיף202ג,שיקבעאתשיעורהיטתההשבחהתענייןסעיף
זה;הצדדיםיישאובעתויותשכרטרחתושתהשמאיהמכריע
בחתקיםשווים;עתפעותתוושכרטרחתושתשמאימכריע
תפיסעיףזהיחותוההוראותהחתותעתפעותתוושכרטרחתו

שתשמאימכריעתפיסעיף202יג,בשינוייםהמחויבים 

תאשיתםמורשעאתחתקובשכרהטרחהשתהשמאי )ד(
המכריעכאמורבסעיףקטן)ג(,תשתםהוועדההמקומיתאו
המדינהאתחתקובמקומו;שותםתשתוםעתידיהוועדה
תתשתומים התשתום ייווסף כאמור, המדינה או המקומית

שעתהמורשעתשתםתפיסעיףזה 

סכוםשהצטווהאדםתשתםתפיסעיףזה,ייגבהבדרך )ה(
שגוביםקנסשהטיתביתהמשפט 

שרהאוצררשאיתקבועתקנותתשםביצועהוראות )ו(
סעיףזה,ובכתתזהתענייןקביעתגובהתשתוםהחובה,מועד

גיבושהחיובוהתיכיעררעתגובההחיוב 

הערהשנרשמהתפיסעיף241)א(,תימחקעתפיצושת )ב(
ביתמשפט 

הערהשנרשמהתפיסעיף241)ב(,תימחקעתפיבקשה )ג(
שתנותןהצוהמינהתי 

טפסיםתעניין
רישוםומחיקה

שתהערות

תמעט243  זה, סימן תפי הערות שת ותמחיקה תרישום בקשה
סעיפים241)א(ו–242)ב(,תוגשתפיטופסשיקבעשרהמשפטים 

סימן ז': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

חיובבתשתום
אגרותותשתומי

חובהאחרים

222או224,רשאי244  הורשעאדםבעבירהתפיסעיפים )א(
ביתהמשפטתצוותעתיותשתםכתאגרהאותשתוםחובה
אחר,תרבותהיטתהשבחה,שהיהחייבבתשתומםתפיחוקזה
איתוהיהניתןהיתרתבנייהאותשימוששבשתהםהורשע,
ככתשתאשיתםאותםקודםתכן;בסעיףזה,"הורשע"אדם-

תרבותאםביתהמשפטקבעשהואביצעאתהעבירה 

תשימוש או תבנייה היתר תמתן בקשה אדם הגיש )ב(
תשתום ושיתם )א( קטן בסעיף כאמור הורשע שבשתהם
כאמורבאותוסעיףקטן,יראוזאתכאיתושיתםאתהאגרה

אותשתוםהחובההאחראוחתקמהם,תפיהעניין 

ביתהמשפטרשאיתבקשמיושבראשמועצתשמאי )ג(
המקרקעיןשימנהשמאימכריעמרשימתהשמאיםהמכריעים
תפיסעיף202ג,שיקבעאתשיעורהיטתההשבחהתענייןסעיף
זה;הצדדיםיישאובעתויותשכרטרחתושתהשמאיהמכריע
בחתקיםשווים;עתפעותתוושכרטרחתושתשמאימכריע
תפיסעיףזהיחותוההוראותהחתותעתפעותתוושכרטרחתו

שתשמאימכריעתפיסעיף202יג,בשינוייםהמחויבים 

תאשיתםמורשעאתחתקובשכרהטרחהשתהשמאי )ד(
המכריעכאמורבסעיףקטן)ג(,תשתםהוועדההמקומיתאו
המדינהאתחתקובמקומו;שותםתשתוםעתידיהוועדה
תתשתומים התשתום ייווסף כאמור, המדינה או המקומית

שעתהמורשעתשתםתפיסעיףזה 

סכוםשהצטווהאדםתשתםתפיסעיףזה,ייגבהבדרך )ה(
שגוביםקנסשהטיתביתהמשפט 

שרהאוצררשאיתקבועתקנותתשםביצועהוראות )ו(
סעיףזה,ובכתתזהתענייןקביעתגובהתשתוםהחובה,מועד

גיבושהחיובוהתיכיעררעתגובההחיוב 

כתביאישוםשהוגשותפיהפרקהאמור חשיבותושתרישום
זההיאביידועואזהרתהציבורעתאודותהעבירהשנעברה
במקרקעיןאתה,ועתאודותחובתהריסתהבנייןמגבתות
עתשימושבמקרקעיןוכיוצאבאתה,וכןישתוהיבטמרתיע

באשרישבותהשפיעעתהערךהכתכתישתהנכס 

לסעיף 244 המוצע

סעיףזהמבוססעתהוראותסעיףע21הקייםותפיו,
אחר,רשאיביתהמשפטתחייבאדם כתעונש נוסףעת

שהורשעבעבירהתשתםכתאגרהאותשתוםחובהאחר,
תרבותהיטתהשבחה,שהיהחייבבתשתומםמכוחהחוק
הורשע, תשימוששבשתהם או תבנייה היתר ניתן איתו
בית בידי תסייע כדי נשכר  חוטא ייצא שתא כדי וזאת
המשפטתקבועאתשיעורםשתתשתומיםכאמור,רשאי
ביתהמשפטתבקשמיושבראשמועצתשמאיהמקרקעין
שימנהשמאימכריעמרשימתהשמאיםהמכריעיםכדי

שיקבעאתשיעורהיטתההשבחה 

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-4ע10,כ"ובתמוזהשע"ו,2016 ע 1 1444

סימן ח': הריסה בלא הרשעה

צוהריסהבתא
התיךפתיתי

ביתהמשפטרשאי,תבקשתתובע,תצוותעתהריסת245  )א(
בנייהאסורהאףאםתאהוגשכתבאישוםבשתה,אםמצא
עת תצוות רשאי היה ביצועה בשת אדם הורשע איתו כי
הריסתהבהתאםתסעיף233,ובתבדשישענייןציבוריבמתן

הצוומתקייםאחדמאתה:

תאניתןתמצואאתהאדםשביצעאתהעבירה; )1(

תאניתןאושאיןזהמעשיתמסורתאדםהזמנה )2(
תדין;

תאניתןתהוכיחמיביצעאתהעבירה; )3(

מישביצעאתהעבירהמתאושאינובר–עונשין, )4(
הבנייה עבירת עת שחתה התיישנות בשת תרבות

האסורה;

עניין אין המקרה בנסיבות כי החתיט התובע )5(
תציבורבהמשךחקירהאובהעמדהתדיןפתיתיתפי

סימןד' 

סעיף תפי הריסה צו תגבי יחותו 215 סעיף הוראות )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויבים 

צוהריסהתפיסעיףקטן)א(יבוצעבידיהיחידההארצית )ג(
המוסמכת מקומית רשות או המקומית הוועדה תאכיפה,
תאכיפה,ובתבדשחתפו30ימיםתפחותמהמצאתהצוכאמור

בסעיף215 

הרואהעצמונפגעמצוהריסהתפיסעיף245)א(,רשאיתבקש246 בקשהתביטותצו
הצו מהמצאת ימים 30 בתוך ביטותו, את המשפט מבית

כאמורבסעיף215כפישהוחתבסעיף245)ב( 

לסעיפים 245 ו–246 המוצעים

מוצעתקבועהסדרבדומהתסעיף212הקייםותפיו
בתא גם מבנה הריסת עת תהורות רשאי המשפט בית
הרשעתנאשם,כאשראיןתמצואאתהאדםשביצעאת
העבירה,כאשרתאניתןאושאיןזהמעשיתמסורתוהזמנה
תדין,כאשראיןתהוכיחמיביצעאתהעבירהאוכאשר
מישביצעאתהעבירהמתאושאיננובר–עונשיןמסיבות
שאיןבהןכדיתעשותאתפעותתוחוקית ביתהמשפט
צמצםאתהיקףתחותתושתהסעיףהאמורוקבעבשורה
שתפסקידין,כיהשימושבסעיףזהייעשהרקבמקרים
שבהםישענייןציבוריחשובהמצדיקאתמתןצוההריסה,
כגוןכאשרהבנייההיאבשטחיציבוראוכאשרהבנייה
מונעתהקמתמבנהאחר,כפישמפורטברע"פ124/01ניקר
נ' ע3490/9יצחק 151,ובע״פ נו)3( נ'מדינתישראתפ״ד
הוועדההמקומיתתתכנוןותבנייהכפרסבא,פ״דנב)1(,
136 תכןמוצעתקבועבסעיףזהמפורשות,כיביתהמשפט

רשאייהיהתתתצובתאהרשעהבנסיבותהמפורטותבו,
רקאםישבמתןהצוענייןציבורי 

כמוכן,מוצעתהרחיבאתהיקףתחותתהסעיףותהוסיף
עיתהחדשהשתאפשרמתןצובתאהרשעה תעתיםעשוי
התיךהחקירהשתעבירתהבנייהובירורזהותושתמבצע
העבירהאוהמחזיקוהמשתמשבמקרקעין,תהיותמורכב
ביותר זאתעתאףשאיןכתקושיבזיהויהמבנהשבובוצעה
העבירהומיקומו בנסיבותאתהנראהכיהזמןוהמשאבים
המושקעיםבגיתויובירורמתואהפרטיםוהמידעהדרושים
תצורךהכנתתיקפתיתי,מכבידיםביותרואףמיותרים,שכן
האינטרסהציבוריהעיקריהואבהריסתהמבנהאשרנבנה
שתאכדיןותאודווקאבהעמדהתדיןפתיתיוהטתתעונש
בשתביצועהבנייה עתכןמוצעתאפשרביצועהריסהבתא
הרשעהגםבמקריםשבהםנקבעעתידיתובעכיבנסיבות
המקרהאיןענייןתציבורבהעמדהתדיןפתיתידווקא,אך

עםזאתישענייןציבוריבביצועההריסהעצמה 
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סימן ט': רשות מקומית המוסמכת לאכיפה

בסימןזה-ע24 הגדרות

מנציגשרהאוצר, ועדההמורכבת - המייעצת" "הוועדה
תאכיפה הארצית היחידה מנציג הפנים, שר מנציג
שימנהמנהתהיחידה,מנציגהמחתקהתאכיפתדיני
מקרקעיןשימנהמנהתהמחתקה,ומנציגמינהתהתכנון

שימנהמנהתמינהתהתכנון;

"ועדהמרחבית"-ועדהמקומיתכאמורבסעיף19 

הסמכתרשות
מרחביתתרשות

מקומיתהמוסמכת
תאכיפה

תהסמיךע24  מרחבית, רשות תבקשת רשאי, האוצר שר )א(
זה; פרק תפי אכיפה סמכויות בעתת תרשות בצו, אותה,

הוסמכהרשותמרחביתכאמור-

הכתות שתה השיפוט שטח תגבי אותה, יראו )1(
הוועדההמרחביתשאתיההיא שת התכנון במרחב
שייכת,כוועדהמקומיתתענייןהוראותפרקזה,ויראו
אתשטחהשיפוטהאמורכמרחבהתכנוןהמקומישתה

תענייןהוראותפרקזה;

יהיונתוניםתהכתהתפקידיםוהסמכויותתפי )2(
פרקזהשתהוועדההמרחביתשאתיההיאשייכת,

וזאתתגבימרחבהתכנוןהמקומישתה 

בצוכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעוהוראותתענייןהתיכים )ב(
תפיפרקזהשהוחתבהםטרםכניסתהצותתוקף,במרחב

התכנוןהמקומישתהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה 

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוועדההמרחביתתוכת )ג(
תהפעיתסמכויותתפיפרקזהבמרחבהתכנוןשתהרשות
המקומיתהמוסמכתתאכיפה,כותהאוחתקה,דרךכתתאו
תענייןמסוים,אםהתקבתתכךאישורשתהיועץהמשפטי

תממשתהאומישהואהסמיךתכך 

תנאיםתהסמכה
תרשותמקומית

המוסמכתתאכיפה

מקומית249  תרשות מרחבית רשות האוצר שר יסמיך תא
המוסמכתתאכיפה,אתאאםכןהתקיימוכתאתה:

המרחבית שהרשות המרחבית הוועדה ראש תיושב )1(
שייכתאתיה,ניתנההזדמנותתהעתותאתטענותיובדרך

שהורהשרהאוצרתפיסעיף31א)ז(;

סימן ט': רשות מקומית המוסמכת לאכיפה

בסימןזה-ע24 הגדרות

מנציגשרהאוצר, ועדההמורכבת המייעצת"- "הוועדה
תאכיפה הארצית היחידה מנציג הפנים, שר מנציג
שימנהמנהתהיחידה,מנציגהמחתקהתאכיפתדיני
מקרקעיןשימנהמנהתהמחתקה,ומנציגמינהתהתכנון

שימנהמנהתמינהתהתכנון;

"ועדהמרחבית"-ועדהמקומיתכאמורבסעיף19 

הסמכתרשות
מרחביתתרשות

מקומיתהמוסמכת
תאכיפה

תהסמיךע24  מרחבית, רשות תבקשת רשאי, האוצר שר )א(
זה; פרק תפי אכיפה סמכויות בעתת תרשות בצו, אותה,

הוסמכהרשותמרחביתכאמור-

הכתות שתה השיפוט שטח תגבי אותה, יראו )1(
הוועדההמרחביתשאתיההיא שת התכנון במרחב
שייכת,כוועדהמקומיתתענייןהוראותפרקזה,ויראו
אתשטחהשיפוטהאמורכמרחבהתכנוןהמקומישתה

תענייןהוראותפרקזה;

יהיונתוניםתהכתהתפקידיםוהסמכויותתפי )2(
פרקזהשתהוועדההמרחביתשאתיההיאשייכת,

וזאתתגבימרחבהתכנוןהמקומישתה 

בצוכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעוהוראותתענייןהתיכים )ב(
תפיפרקזהשהוחתבהםטרםכניסתהצותתוקף,במרחב

התכנוןהמקומישתהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה 

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוועדההמרחביתתוכת )ג(
תהפעיתסמכויותתפיפרקזהבמרחבהתכנוןשתהרשות
המקומיתהמוסמכתתאכיפה,כותהאוחתקה,דרךכתתאו
תענייןמסוים,אםהתקבתתכךאישורשתהיועץהמשפטי

תממשתהאומישהואהסמיךתכך 

תנאיםתהסמכה
תרשותמקומית

המוסמכתתאכיפה

מקומית249  תרשות מרחבית רשות האוצר שר יסמיך תא
המוסמכתתאכיפה,אתאאםכןהתקיימוכתאתה:

המרחבית שהרשות המרחבית הוועדה ראש תיושב )1(
שייכתאתיה,ניתנההזדמנותתהעתותאתטענותיובדרך

שהורהשרהאוצרתפיסעיף31א)ז(;

לסעיפים 247 עד 251 המוצעים 

מוצעכירשותמקומיתשהיאחתקמוועדהמרחבית,
בתחומה האכיפה סמכויות את עצמה עת תקבת תוכת
ותוסמךתכךעתידישרהאוצר מטרתהתיקוןהיאתאפשר
תרשותמקומיתשהיאחתקמוועדהמרחביתכאמור,תפעות
באופןישירויעיתבתחוםהשיפוטשתהתקידוםאכיפה
בהתאםתמדיניותוסדרעדיפויותשתקבע,ומתוךמטרה
תהביאבסופושתדברתאכיפהיעיתהיותרשתעבירות

תכנוןובנייה 

הסמכהשתרשותמקומיתמוסמכתתאכיפהכאמור,
מייעצתשתקבעכיהרשות תינתןתאחרהמתצתועדה
מסוגתתתנהתמערכתאכיפהיעיתהומקצועיתתפיהוראות
חוקהתכנוןוהבנייהובכפוףתמתןזכותשימועתוועדה
מקומית תרשות בתחומה  נמצאת שהרשות המרחבית
כת שתה, השיפוט בתחום יינתנו תאכיפה המוסמכת
פרק תפי המרחבית הוועדה שת והסמכויות התפקידים

י'המוצע 
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שרהאוצרנוכח,תאחרשהוגשהתוהמתצתהוועדה )2(
יעית באופן תנהת יכותה המרחבית הרשות כי המייעצת,
ומקצועימערכתאכיפהתפיהוראותחוקזהוכיניתןמענה
הותםתענייןהמשאביםהדרושיםתרשותהמרחביתתשםכך;

שרהאוצרנתןאתדעתובדברחשדתעבירותשעניינן )3(
טוהרהמידותבפעותותבעתיתפקידיםועובדיםשתהרשות
המרחבית,תפיחוותדעתשקיבתמהיועץהמשפטיתממשתה

אומישהואהסמיךתכך 

תוקפושתצו
תהסמכתרשות

מקומיתהמוסמכת
תאכיפה

צוכאמורבסעיףע24יינתןתתקופהשתאתעתהעתחמש250 
שניםוניתןתשובותתתצוכאמורבהתאםתהוראותסעיפים
רשות תגבי תראשונה שניתן כאמור צו ואותם ו–249, ע24

מרחביתיינתןתתקופהשתאתעתהעתשנתיים 

ביטותהסמכה
תרשותמקומית

המוסמכתתאכיפה

שרהאוצררשאיתבטת,בצו,הסמכהשתרשותמקומית251  )א(
המוסמכתתאכיפה,בהתקייםאחדמאתה:

ביקשה תאכיפה המוסמכת המקומית הרשות )1(
זאת;

הואמצאשהרשותהאמורהאינהמקיימתעוד )2(
אתהתנאיםהנדרשיםתהסמכתהתפיסעיףע24,תאחר
שהוגשהתוהמתצתהוועדההמייעצתבענייןותאחר
שניתנהתראשהרשותהמקומיתהמוסמכתתאכיפה
הזדמנותתהעתותאתטענותיובדרךשהורהשרהאוצר

תפיסעיף31א)ז( 

תקבוע האוצר שר רשאי )א( קטן בסעיף כאמור בצו )ב(
הרשות שנקטה ועומדים תתויים התיכים תעניין הוראות

המקומיתהמוסמכתתאכיפהתפניביטותהסמכתה 

סימן י': סדרי דין

ניהותהתיכים
בידיתובע

כתההתיכיםתפיפרקזהינוהתובידיתובע 252 

כתעודתאנקבעוסדרידיןתהתיכיםתפיפרקזהבתקנותתפי253 סדרידין
סעיףע26,יידונוההתיכיםתפיפרקזהבדרךובמועדיםשבהם

נדוניםהתיכיםפתיתיים,בשינוייםהמחויבים "

החתפתסעיףע25א במקוםסעיףע25אתחוקהעיקרייבוא:5 

מוצעתהגביתאתתקופתההסמכהשתרשותמקומית
המוסמכתתאכיפה,וכןתקבועהתיךתביטותההסמכהככת
שראהשרהאוצרכיכברתאמתקיימיםהתנאיםשנדרשו

תהסמכתה 

לסעיפים 252 עד 253 המוצעים

תפי ההתיכים כת כי אתה בסעיפים תקבוע מוצע 
פרקי'המוצעינוהתובידיתובע,ויידונובדרךובמועדים
שבהםנדוניםהתיכיםפתיתיים,בשינוייםהמחויבים,אתא
אםכןנקבעאחרתבתקנותמכוחסעיףע26תחוקהעוסקות

בסדרידין 

לסעיפים 257א עד 257ג המוצעים סעיף 5

סעיףע25אתחוקקובעכיוםכדתקמן: 

"מינוי מפקחים

שרהאוצררשאיתהסמיךמפקחיםתצורךביצוע ע25א )א(
הכשרה עבר שהמפקח ובתבד תפיו, והתקנות זה חוק
מתאימהכפישקבעושרהאוצרושרהמשטרה;עתמפקח
שהוסמךתפיסעיףזה,שאינועובדרשותמקומית,יחותו

דיניהמשמעתהחתיםעתעובדימדינה 
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שרהאוצראומישהואהסמיךתכך,רשאיתמנותמביןע25א "מינוימפקחים )א(
עובדיהמדינה,עובדיועדהמקומיתועובדירשותמקומית
הוא ורשאי זה, חוק תעניין מפקחים תאכיפה, המוסמכת
תהגביתאתהמינויתמרחבתכנוןמקומיאותתחוםהשיפוט

שתרשותמקומיתהמוסמכתתאכיפה 

תמפקחכאמורבסעיףקטן)א(ימונהמישמתקיימיםבו )ב(
כתאתה:

משתושה יאוחר תא הודיעה, ישראת משטרת )1(
חודשיםמיוםקבתתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
תמינויומטעמיםשתביטחוןהציבור,תרבותבשתעברו

הפתיתי;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותתותפיחוקזה,כפישהורהשרהאוצר,

בהסכמתהשרתביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורהשר )3(
האוצר,בהתייעצותעםהשרתביטחוןהפנים 

הנחיותע25ב סמכויותמפקחים יקבע תאכיפה הארצית היחידה מנהת )א(
תפי סמכויותיהם את מפקחים יפעיתו שתפיהן מקצועיות
חוקזה;הנחיותכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשתהיחידה

הארציתתאכיפה 

רשאי זה, חוק תפי ההוראות ביצוע עת פיקוח תשם )ב(
מפקח-

שרהאוצראומישהואהסמיךתכך,רשאיתמנותמביןע25א "מינוימפקחים )א(
עובדיהמדינה,עובדיועדהמקומיתועובדירשותמקומית
הוא ורשאי זה, חוק תעניין מפקחים תאכיפה, המוסמכת
תהגביתאתהמינויתמרחבתכנוןמקומיאותתחוםהשיפוט

שתרשותמקומיתהמוסמכתתאכיפה 

תמפקחכאמורבסעיףקטן)א(ימונהמישמתקיימיםבו )ב(
כתאתה:

משתושה יאוחר תא הודיעה, ישראת משטרת )1(
חודשיםמיוםקבתתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
תמינויומטעמיםשתביטחוןהציבור,תרבותבשתעברו

הפתיתי;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותתותפיחוקזה,כפישהורהשרהאוצר,

בהסכמתהשרתביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורהשר )3(
האוצר,בהתייעצותעםהשרתביטחוןהפנים 

הנחיותע25ב סמכויותמפקחים יקבע תאכיפה הארצית היחידה מנהת )א(
תפי סמכויותיהם את מפקחים יפעיתו שתפיהן מקצועיות
חוקזה;הנחיותכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשתהיחידה

הארציתתאכיפה 

רשאי זה, חוק תפי ההוראות ביצוע עת פיקוח תשם )ב(
מפקח-

יהיו )א( קטן בסעיף כאמור שמונה תמפקח )ב(
הסמכויותהמסורותתשוטרתפיסעיפים3,2)1(ו–)4(עד
)6(תפקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,
התשכ"ט-1969,והסמכויותהמסורותתקציןמשטרהתפי
סעיפים2ו–3תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(,ע192,

תצורךביצועחוקזהוהתקנותתפיו 

שמות את ברשומות יפרסם האוצר שר )ג(
המפקחים "

במקומו ותקבוע האמור הסעיף את תהחתיף מוצע
בסעיפיםע25אעדע25גהמוצעים,הוראותתענייןמפקחים 
מוצעתקבועתנאיםתהסמכתמפקחים,תרבותקבתתעמדת
המשטרהביחסתאפשרותתמנותאדםכמפקחוכןשהמפקח
עברהכשרהמתאימה כמוכןמוצעתקבועהוראותתעניין
סמכויותמפקחיםוהפעתתן כךתמשת,מוצעתהסדיראת
סמכויותמנהתהיחידההארציתתאכיפהכךשיוכתתקבוע
הנחיותמקצועיותשתפיהןיפעיתומפקחיםאתסמכותם

תפיהחוק 

רשאי יהיה פיקוח, ביצוע תשם כי מוצע כן, כמו
מפקח,ביןהשאר,תדרושמידעאומסמכיםותהיכנסבכת
עתתמקרקעין עםזאת,מוצעכיככתשמדוברבמקרקעין
בעת רק תמקרקעין המפקח ייכנס תמגורים, המשמשים

סבירהותאחרשקיבתאתהסכמתהמחזיקאואםניתןתו
צושתביתמשפטתהיכנסתמקום 

עודמוצעתקבועכיבמקריםשבהםהתעוררחשד
תביצועעבירה,יהיהרשאימפקחתחקורכתאדםשקשור
תעבירה,תתפוסכתחפץהקשורתעבירה,תבקשצוחיפוש
ואףתהיכנסתמקרקעיןותעשותשימושבכוחסבירתשם
כך עםזאת,ככתשמדוברבמקרקעיןהמשמשיםתמגורים,
והתעוררחשדכאמור,יהיהניתןתהיכנסתמקוםרקבצו
ביתמשפט כמוכןמוצעכימפקחיפעיתאתסמכויותיו
רקכשהואעונדתגותבושמדים,תמעטבמקריםחריגים

כמפורטבסעיףהמוצע 

תגבי האמורות הפיקוח סמכויות תחותת תעניין
גופיםשוניםבמערכתהביטחון,ובכתתזהמשרדהביטחון
ויחידותהסמךשתו,צבאהגנהתישראת,יחידותויחידות
סמךשתמשרדראשהממשתה,שעיקרפעיתותןבתחום
ביטחוןהמדינה,מפעתימערכתהביטחון,משטרתישראת,
שירותבתיהסוהרוהרשותתהגנהעתעדים,מוצעתקבוע
כיהשרהממונהעתכתגוףביטחוניכאמור,בהתייעצות
עםשרהאוצר,יורהבנוהתעתאופןהפיקוחוהאכיפהעת
אתה בנוהתכאמור בגופים תפיהחוק יישוםההוראות
ייקבע,ביןהשאר,אופןהפעתתסמכויותהפיקוחהאמורות
והגורםהמוסמךתהפעיתן כתעודתאנקבעאחרתבנוהת
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תדרושמכתאדםתמסורתואתשמוומענוותהציג )1(
תפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעה )2(
אומסמךהדרושיםתותצורךביצועתפקידו;בפסקה
זו,"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-41995;

תהיכנסבכתעתתכתמקרקעין,ואותםתאייכנס )3(
מפקחתמקוםהמשמשתמגורים,אתאבאחדמאתה:

הסכמת את שקיבת ותאחר סבירה בעת )א(
המחזיק;

תהיכנס תו המתיר משפט בית צו ניתן )ב(
תמקום;

תערוךבדיקותאומדידות  )4(

רשאי זה, חוק תפי עבירה תביצוע חשד התעורר )ג(
מפקח-

או כאמור תעבירה הקשור אדם כת תחקור )1(
שעשויותתהיותתוידיעותהנוגעותתעבירהכאמור;
)2( סעיפים הוראות יחותו זו פסקה תפי חקירה עת

ו–)3(תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(5,בשינויים
המחויבים;

תתפוסכתחפץהקשורתעבירה;עתתפיסהתפי )2(
פסקהזויחותוהוראותהפרקהרביעיתפקודתסדרהדין
הפתיתי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-61969

)תהתן-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

23 סעיף תפי חיפוש צו המשפט מבית תבקש )3(
תפקודתמעצרוחיפושותבצעו;עתחיפושתפיפסקהזו
יחותוהוראותסעיפים24)א()1(,26עדע2ו–45תפקודת

מעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויבים;

תהיכנסבכתעתסבירהתמקרקעין,ורשאיהמפקח )4(
תעשותשימושבכוחסבירתשםכך,ובתבדשתאייכנס
תמקוםהמשמשתמגוריםאתאתפיצושתביתהמשפט 

סמכותו פי עת מפקח, תדרישת תהיענות אדם סירב )ד(
בהתאםתהוראותסעיףזה,והיהחשששיימתטאושזהותו
אינהידועה,רשאיהמפקחתעכבו,ויחותועתעיכובכאמור
הוראותסעיפיםע6ו–ע6תחוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויות

אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-1996ע,בשינוייםהמחויבים 

ס"חהתשנ"ה,עמ'366  4

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(ע46  5

דינימדינתישראת,נוסחחדש12,עמ'4ע2  6

ס"חהתשנ"ו,עמ'ע33  ע
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איןבסמכויותמפקחתפיחוקזהכדיתגרועמסמכויות )ה(
פיקוחשנתונותתותפיכתדיןאחר 

כאמור בסמכויותיו שימוש מפקח יעשה תא )1(
בסעיףזהתגבימקוםהמוחזקבידימערכתהביטחון,

אתאאםכןנקבעאחרתבנוהתתפיפסקה)2( 

השרהממונה,בהתייעצותעםשרהאוצר,יורה )2(
בנוהתעתאופןהפיקוחוהאכיפהעתיישוםההוראות
אופן עת זה ובכתת הביטחון, במערכת זה חוק תפי
הפעתתהסמכויותכאמורבסעיףזהוהגורםהמוסמך

תהפעיתן 

בסעיףזה- )ו(

"מערכתהביטחון"-כתאחדמאתה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשתמשרד )1(
הביטחון;

צבאהגנהתישראת; )2(

ראש משרד שת סמך ויחידות יחידות )3(
ביטחון בתחום פעיתותן שעיקר הממשתה,

המדינה;

כמשמעותם הביטחון מערכת מפעתי )4(
בגופים הביטחון תהסדרת תחוק 20 בסעיף
ציבוריים,התשנ"ח-ע199ע,שאינםיחידותכאמור
עתיהם הודיע הביטחון שר ואשר בפסקה)3(,

תשרהאוצר;

משטרתישראת,שירותבתיהסוהרוהרשות )5(
תהגנהעתעדים;

"השרהממונה"-

)2( ,)1( תענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות )1(
ו–)4(תהגדרה"מערכתהביטחון"-שרהביטחון;

תענייןהגופיםהמנוייםבפסקה)3(תהגדרה )2(
"מערכתהביטחון"-ראשהממשתה;

תענייןהגופיםהמנוייםבפסקה)5(תהגדרה )3(
"מערכתהביטחון"-השרתביטחוןהפנים 

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיחוקע25ג חובתהזדהות )א(
זה,אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

ואת אותו המזהה תג גתוי באופן עונד הוא )1(
תפקידוותובשמדימפקחבצבעובצורהשהורהשר
האוצרתענייןזה,ובתבדשהמדיםכאמוראינםנחזים

תהיותמדימשטרה;

איןבסמכויותמפקחתפיחוקזהכדיתגרועמסמכויות )ה(
פיקוחשנתונותתותפיכתדיןאחר 

כאמור בסמכויותיו שימוש מפקח יעשה תא )1(
בסעיףזהתגבימקוםהמוחזקבידימערכתהביטחון,

אתאאםכןנקבעאחרתבנוהתתפיפסקה)2( 

השרהממונה,בהתייעצותעםשרהאוצר,יורה )2(
בנוהתעתאופןהפיקוחוהאכיפהעתיישוםההוראות
אופן עת זה ובכתת הביטחון, במערכת זה חוק תפי
הפעתתהסמכויותכאמורבסעיףזהוהגורםהמוסמך

תהפעיתן 

בסעיףזה- )ו(

"מערכתהביטחון"-כתאחדמאתה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשתמשרד )1(
הביטחון;

צבאהגנהתישראת; )2(

ראש משרד שת סמך ויחידות יחידות )3(
ביטחון בתחום פעיתותן שעיקר הממשתה,

המדינה;

כמשמעותם הביטחון מערכת מפעתי )4(
בגופים הביטחון תהסדרת תחוק 20 בסעיף
ציבוריים,התשנ"ח-ע199ע,שאינםיחידותכאמור
עתיהם הודיע הביטחון שר ואשר בפסקה)3(,

תשרהאוצר;

משטרתישראת,שירותבתיהסוהרוהרשות )5(
תהגנהעתעדים;

"השרהממונה"-

)2( ,)1( תענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות )1(
ו–)4(תהגדרה"מערכתהביטחון"-שרהביטחון;

תענייןהגופיםהמנוייםבפסקה)3(תהגדרה )2(
"מערכתהביטחון"-ראשהממשתה;

תענייןהגופיםהמנוייםבפסקה)5(תהגדרה )3(
"מערכתהביטחון"-השרתביטחוןהפנים 

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיחוקע25ג חובתהזדהות )א(
זה,אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

ואת אותו המזהה תג גתוי באופן עונד הוא )1(
תפקידוותובשמדימפקחבצבעובצורהשהורהשר
האוצרתענייןזה,ובתבדשהמדיםכאמוראינםנחזים

תהיותמדימשטרה;

ס"חהתשנ"ח,עמ'ע34  ע
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האוצר, שר בידי החתומה תעודה בידו יש )2(
יראה שאותה סמכויותיו, ועת תפקידו עת המעידה

עתפידרישה 

חובתהזדהותתפיסעיףקטן)א(תאתחותאםקיומה )ב(
עתותתגרוםתפגיעהבביטחוןהמפקחאובביטחוןאדםאחר 

דיווחעתפעותות
אכיפהוסקר

עבירותבנייה

ושת)א(ע25ד  המקומיות הוועדות שת הראש יושבי )1(
הרשויותהמקומיותהמוסמכותתאכיפהיעבירותמנהת
היחידההארציתתאכיפה,מדישתושהחודשים,דיווח
הוועדות שנקטו זה חוק תפי האכיפה פעותות עת
המקומיותאוהרשויותהמקומיותהמוסמכותתאכיפה
אסורה בנייה עת זה ובכתת עומדים, הם שבראשן
ושימושאסורשאותרו;דיווחכאמוריכותשיתבצע

באופןמקוון 

ועדות ראש יושבי ,)1( בפסקה האמור אף עת )2(
מקומיותעצמאיותיעבירודיווחכאמורבאותהפסקה

רקאחתתשישהחודשים 

מנהתהיחידההארציתתאכיפהיפרסםבאתר )3(
האינטרנטשתהיחידההארציתתאכיפהטופסדיווח
אחידוהנחיותמפורטותתדיווחכאמורבסעיףקטןזה 

תאכיפה המוסמכת מקומית ורשות מקומית ועדה )ב(
יבצעובתחוםמרחבהתכנוןהמקומישתהםסקרעבירות
בנייהבתוךע1חודשיםמתחיתתושתחוקהתכנוןוהבנייה
)תיקוןמס'109(,התשע"ו-2016,ויעדכנואתהסקרמדיחמש
שנים;סקרועדכוןסקרשנערכוכאמוריוגשותמנהתהיחידה
הארציתתאכיפהותמנהתהמחתקהתאכיפתדינימקרקעין;
בסעיףזה,"סקרעבירותבנייה"-סקרשנערךתפיכתתים
שהורהעתיהםמנהתהיחידההארציתתאכיפהושפורסמו
באתרהאינטרנטשתהיחידההארציתתאכיפה,הכותת,בין
השאר,ריכוזשתהעבירותהמשמעותיותבתחומיהתכנון

והבנייהשבוצעובמרחבהתכנון 

כאמור,מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהפיקוחשתו
תגבימקוםהמוחזקבידיגופימערכתהביטחוןהאמורים 

לסעיף 257ד המוצע

והרשויות המקומיות הוועדות כי תקבוע מוצע
היחידה תמנהת יעבירו תאכיפה המוסמכות המקומיות
הארציתתאכיפהמדירבעון,דיווחעתעבירותתפיפרקי'
שנקטו  האכיפה פעותות ועת בשטחן, שאותרו המוצע
זאת,תמעטועדהמקומיתעצמאית,כהגדרתהבחוק,אשר
תעבירדיווחכאמוררקמדיחצישנה הדברנועדתאפשר
תיחידההארציתתאכיפהתתתאתההנחיההמקצועית
המקומיות הוועדות עבודת עת בקרה ותבצע הנדרשת
והרשויותהמקומיותהמוסמכותתאכיפהבתחוםהאכיפה

ויעיתותה 

עודמוצעתקבועכיבתוךע1חודשיםמיוםכניסתו
המקומיות הוועדות יבצעו המוצע התיקון שת תתוקף
עבירות סקר תאכיפה המוסמכות המקומיות והרשויות
בנייהבתחומן,שיוגשתמנהתהיחידההארציתתאכיפה
ויעודכןעתידיהםמדיחמששנים מוצעתקבועכיאם
המוסמכת מקומית רשות או מקומית ועדה ביצעה תא
תאכיפהסקרעבירותבנייהאועדכוןשתוכאמור,יהיה
מנהתהיחידההארציתתאכיפהרשאיתבצעאתהסקר
אואתהעדכוןבעצמוותהשיתאתהוצאותעריכתהסקר
המקומיות הוועדות יוכתו זו בדרך עתיהן  העדכון או
והרשויותהמקומיותהמוסמכותתאכיפהתעצבותשדרג
אתמדיניותהאכיפהשתהןותפעותבאופןשוויוניושקוף,
כתזאתעתבסיסנתוניאמתהמשקפיםאתמפתהעבירות

במרחבהתכנוןשתהן 

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תאביצעהועדהמקומיתאורשותמקומיתהמוסמכת )ג(
תאכיפהסקרעבירותבנייהאועדכוןשתותפיסעיףקטן)ב(,
רשאימנהתהיחידההארציתתאכיפהאומישהואהסמיך
תכך,תבצעאתהסקראואתהעדכוןכאמור,והוצאותעריכת
הסקראוהעדכוןיוטתועתהוועדההמקומיתאועתהרשות

המקומיתהמוסמכתתאכיפה,תפיהעניין 

נטיתתסמכויות
אכיפהמוועדה

מקומית

מצאומנהתהיחידההארציתתאכיפהומנהתהמחתקהע25ה  )א(
תאכיפתדינימקרקעיןכיועדהמקומיתאינהממתאתאת
התפקידיםהמוטתיםעתיהתפיפרקי',ביןבכתמרחבהתכנון
המקומישתהוביןבאזוראובמתחםמסויםבו,רשאיםהם
את תמתא ממנה ותדרוש המקומית תוועדה בכתב תפנות
שנקבעה תקופה בתוך כאמור עתיה התפקידיםהמוטתים
בהתאם סמכויותיה תנטיתת יפעתו כן תא שאם בהודעה,

תהוראותסעיףקטן)ב( 

בסעיף כאמור הוראה המקומית הוועדה קיימה תא )ב(
קטן)א(בתוךהתקופהשנקבעהתכך,רשאיםמנהתהיחידה
דינימקרקעין תאכיפת המחתקה ומנהת תאכיפה הארצית
תיטותממנהאתהסמכויותהנתונותתהתפיפרקי',כותןאו
חתקן,בכתמרחבהתכנוןהמקומיאובחתקממנו,תתקופה
ובתנאיםשיקבעו,ובכתתזהתענייןביצועפעותותאכיפהעת

ידיעובדיהוועדההמקומית 

ומנהת תאכיפה הארצית היחידה מנהת יחתיטו תא )ג(
מוועדה סמכות תיטות מקרקעין דיני תאכיפת המחתקה
מקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(,אתאאםכןהתקיימוכתאתה:

המייעצת, הוועדה שת המתצה תהם הוגשה )1(
הסמכות בנטיתת שהיאבחנההאםישצורך תאחר
הקרקע עת השמירה חטיבת מנהת עם והתייעצה
ברשותמקרקעיישראתתפניהגשתהמתצתה;בסעיף

זה,"הוועדההמייעצת"-כהגדרתהבסעיףע24;

ניתנהתיושבראשהוועדההמקומיתהזדמנות )2(
תפני המקומית הוועדה בשם טענותיו את תהעתות
הוועדההמייעצת,בדרךשהורהשרהאוצרתפיסעיף

31א)ז(;

תאביצעהועדהמקומיתאורשותמקומיתהמוסמכת )ג(
תאכיפהסקרעבירותבנייהאועדכוןשתותפיסעיףקטן)ב(,
רשאימנהתהיחידההארציתתאכיפהאומישהואהסמיך
תכך,תבצעאתהסקראואתהעדכוןכאמור,והוצאותעריכת
הסקראוהעדכוןיוטתועתהוועדההמקומיתאועתהרשות

המקומיתהמוסמכתתאכיפה,תפיהעניין 

נטיתתסמכויות
אכיפהמוועדה

מקומית

מצאומנהתהיחידההארציתתאכיפהומנהתהמחתקהע25ה  )א(
תאכיפתדינימקרקעיןכיועדהמקומיתאינהממתאתאת
התפקידיםהמוטתיםעתיהתפיפרקי',ביןבכתמרחבהתכנון
המקומישתהוביןבאזוראובמתחםמסויםבו,רשאיםהם
את תמתא ממנה ותדרוש המקומית תוועדה בכתב תפנות
שנקבעה תקופה בתוך כאמור עתיה התפקידיםהמוטתים
בהתאם סמכויותיה תנטיתת יפעתו כן תא שאם בהודעה,

תהוראותסעיףקטן)ב( 

בסעיף כאמור הוראה המקומית הוועדה קיימה תא )ב(
קטן)א(בתוךהתקופהשנקבעהתכך,רשאיםמנהתהיחידה
דינימקרקעין תאכיפת המחתקה ומנהת תאכיפה הארצית
תיטותממנהאתהסמכויותהנתונותתהתפיפרקי',כותןאו
חתקן,בכתמרחבהתכנוןהמקומיאובחתקממנו,תתקופה
ובתנאיםשיקבעו,ובכתתזהתענייןביצועפעותותאכיפהעת

ידיעובדיהוועדההמקומית 

ומנהת תאכיפה הארצית היחידה מנהת יחתיטו תא )ג(
מוועדה סמכות תיטות מקרקעין דיני תאכיפת המחתקה
מקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(,אתאאםכןהתקיימוכתאתה:

המייעצת, הוועדה שת המתצה תהם הוגשה )1(
הסמכות בנטיתת ישצורך שהיאבחנההאם תאחר
הקרקע עת השמירה חטיבת מנהת עם והתייעצה
ברשותמקרקעיישראתתפניהגשתהמתצתה;בסעיף

זה,"הוועדההמייעצת"-כהגדרתהבסעיףע24;

ניתנהתיושבראשהוועדההמקומיתהזדמנות )2(
תפני המקומית הוועדה בשם טענותיו את תהעתות
הוועדההמייעצת,בדרךשהורהשרהאוצרתפיסעיף

31א)ז(;

לסעיף 257ה המוצע

מוצעתקבועכיאםמצאומנהתהיחידההארצית
תאכיפהומנהתהמחתקהתאכיפתדינימקרקעיןבפרקתיטות
המדינה)תהתן-המחתקהתאכיפתדינימקרקעין(כיועדה
מקומיתאינהממתאתאתהתפקידיםהמוטתיםעתיהתפי
הסמכויותשתפי יוכתותיטותממנהאת י'המוצע, פרק
התכנון מרחב שטח בכת חתקן, או כותן האמור, הפרק
ובתנאים תתקופהשתיקבעעתידם אובחתקו, המקומי
שייקבעועתידם במסגרתנטיתתהסמכותמוצעתקבוע
כיתאיופעתוסמכויותתפיפרקי'המוצע,אתאבאישור

מראשבכתבשתמנהתהיחידההארציתתאכיפהאומנהת
היחידה מנהת כי וכן מקרקעין, דיני תאכיפת המחתקה
ומנהתהמחתקההאמוריםיהיורשאיםתדרושכתמידע
השאר בין תפקידם, מיתוי תשם תהם הדרושים ומסמך
מהוועדההמקומיתומכתחבר,ממתאתפקיד,עובדאויועץ
בה,ויקבתוגישהתכתמאגריהמידעשברשותהוועדה

המקומית 

עודמוצעתקבועכימנהתהיחידההארציתתאכיפה
עת יחתיטו תא מקרקעין דיני תאכיפת המחתקה ומנהת
המשפטי היועץ באישור אתא כאמור, סמכות נטיתת
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היועץהמשפטיתממשתהאומישהואהסמיך )3(
תכךאישרזאת 

ניטתהסמכותתפיסעיףקטן)ב(,יחותוהוראותאתה: )ד(

הוועדההמקומיתובעתיתפקידיםבהתאיפעיתו )1(
סמכותמהסמכויותשניטתוכאמור,אתאבאישורמראש
בכתבשתמנהתהיחידההארציתתאכיפהאומנהת
סמכות הפעתת מקרקעין; דיני תאכיפת המחתקה

שניטתהבתיקבתתאישורמראשכאמור-בטתה;

מנהתהיחידההארציתתאכיפהומנהתהמחתקה )2(
תאכיפתדינימקרקעיןומישהםהסמיכותכךמקרב
האמורים,יהיורשאים המחתקה היחידהאו עובדי
מיתוי תהםתשם ומסמךהדרושים תדרושכתמידע

תפקידם-

ממתא חבר, ומכת המקומית מהוועדה )א(
תפקיד,עובדאויועץבה;

מרחביות מרשויות או מקומית מרשות )ב(
שבתחוםמרחבהתכנוןהמקומי;

מגורםאחרשהםנמצאיםברשותוואשר )ג(
בסמכותהגורמיםהמנוייםבפסקאותמשנה)א(

ו–)ב(תדרושאותםממנו;

,)2( בפסקה כאמור שנדרשו מסמך או מידע )3(
יימסרובאופןובמועדשנקבעובדרישה;

ותמנהת תאכיפה הארצית היחידה תמנהת )4(
המחתקהתאכיפתדינימקרקעיןותמישהםהסמיכו
הוועדה שת מידע מאגר תכת גישה תהיה תכך,
המקומית,וכןתכתמאגרמידעשגורםאחרמחזיקבו,
שתוועדההמקומיתישגישהאתיותפידיןאוהסכם;
תענייןזה,"מאגרמידע"-מאגרמידעהנדרשתצורך

ביצועהוראותחוקזה 

איןבהוראותסעיףזהכדיתגרועמסמכותהשתהמדינה )ה(
תבצעפעותותאכיפהתפיכתדין 

סמכותדרישת
מידעומסמכים

תשםביצועתפקידיהםתפיחוקזה,ובכתתזהעריכתביקורת,ע25ו 
יהיונתונותתמנהתהיחידההארציתתאכיפהותמנהתהמחתקה
תאכיפתדינימקרקעיןותמישהםהסמיכותכך,הסמכויות

הנתונותתמנהתיחידתהבקרהכאמורבסעיף31ג)ג( "

תממשתהותאחרשהוגשהתהםהמתצתהוועדההמייעצת
בנושא,ובכפוףתשמיעתטענותיושתיושבראשהוועדה
המקומית מטרתהנטיתההיאתהביאתשינוימיידיוממשי
שתפעיתותהאכיפהבשטח,תוךניסיוןתהביאאתהוועדה
תתפקודמתאונכוןתצורךביצועתפקידיהתאכיפתעבירות

תכנוןובנייה 

לסעיף 257ו המוצע 

מוצעתתתתמנהתהיחידההארציתתאכיפהותמנהת
מידע תדרוש סמכות מקרקעין דיני תאכיפת המחתקה
ומסמכיםמכתחבר,ממתאתפקיד,עובדאויועץבוועדה
מקומיתוברשותמקומיתבמרחבתכנוןשתועדהמקומית,
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בסעיףע25תחוקהעיקרי,במקום"מישהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותכך"יבוא6 תיקוןסעיףע25
"מישהואתובעכהגדרתובסעיף203" 

בסעיף259תחוקהעיקרי-ע תיקוןסעיף259

בסעיףקטן)א(,במקום"פרטתסעיף239"יבוא"פרטתסעיף220"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"תפיסעיף239"יבוא"תפיסעיף220"  )2(

תיקוןחוקתתיקון
סדריהדיןהאזרחי

)המדינהכבעת
דין(

בחוקתתיקוןסדריהדיןהאזרחי)המדינהכבעתדין(,התשי"ח-ע9195,אחריסעיף6יבוא:ע 

"ביצועפסקדין
תפינויאותסיתוק

ידממקרקעי
ישראתתטובת

המדינה

ניתןתטובתהמדינהפסקדיןתפינויאותסיתוקידממקרקעי6א 
והפך ישראת10 מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם ישראת
תחתוט,יהיהניתןתבצעובדרךשבהמבוצעצותפיסעיף4
תחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ע1119,ויחותו
תענייןזהההוראותתפיסעיפים5ו–5אתחוקהאמור,בשינויים
המחויבים,ובתבדשניתנהתחייבהתראהעתביצועפסקהדין

21ימיםתפחותתפנימועדהביצוע "

תיקוןחוק
ההוצאהתפועת

בחוקההוצאהתפועת,התשכ"ז-ע9-12196 

בסעיףע,אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )1(

הוגשהבקשהתביצועפסקדיןתפינויאותסיתוקידממקרקעיישראת ")א4(
תכתות המדינה, תטובת ניתן אשר ישראת, מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם
האזהרההודעהתחייבבשפהפשוטהוברורה,כיאםתאימתאאחרפסקהדין
)א(,תהיהתמנהתתשכתההוצאהתפועת בתוךהתקופהכאמורבסעיףקטן
סמכותתהיכנסתמקרקעיןהאמורים,תפנותםותמסרםתמישזכאיתקבתםתפי

פסקהדין,בהתאםתהוראותסעיף64 ";

בסעיף64,אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )2(

בסעיףע25תחוקהעיקרי,במקום"מישהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותכך"יבוא6 
"מישהואתובעכהגדרתובסעיף203" 

תיקוןסעיףע25

תיקוןסעיף259בסעיף259תחוקהעיקרי-ע 

בסעיףקטן)א(,במקום"פרטתסעיף239"יבוא"פרטתסעיף220"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"תפיסעיף239"יבוא"תפיסעיף220"  )2(

תיקוןחוקתתיקוןבחוקתתיקוןסדריהדיןהאזרחי)המדינהכבעתדין(,התשי"ח-ע9195,אחריסעיף6יבוא:ע 
סדריהדיןהאזרחי

)המדינהכבעת
דין(

"ביצועפסקדין
תפינויאותסיתוק

ידממקרקעי
ישראתתטובת

המדינה

ניתןתטובתהמדינהפסקדיןתפינויאותסיתוקידממקרקעי6א 
והפך ישראת10 מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם ישראת
תחתוט,יהיהניתןתבצעובדרךשבהמבוצעצותפיסעיף4
תחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ע1119,ויחותו
תענייןזהההוראותתפיסעיפים5ו–5אתחוקהאמור,בשינויים
המחויבים,ובתבדשניתנהתחייבהתראהעתביצועפסקהדין

21ימיםתפחותתפנימועדהביצוע "

תיקוןחוקבחוקההוצאהתפועת,התשכ"ז-ע9-12196 
ההוצאהתפועת

בסעיףע,אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )1(

הוגשהבקשהתביצועפסקדיןתפינויאותסיתוקידממקרקעיישראת ")א4(
תכתות המדינה, תטובת ניתן אשר ישראת, מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם
האזהרההודעהתחייבבשפהפשוטהוברורה,כיאםתאימתאאחרפסקהדין
)א(,תהיהתמנהתתשכתההוצאהתפועת בתוךהתקופהכאמורבסעיףקטן
סמכותתהיכנסתמקרקעיןהאמורים,תפנותםותמסרםתמישזכאיתקבתםתפי

פסקהדין,בהתאםתהוראותסעיף64 ";

בסעיף64,אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )2(

תענייןועדהמקומיתמסוימת,בדומהתסמכויותשניתנו
31ג)ג( סעיף תפי האוצר במשרד הבקרה יחידת תמנהת

תחוק,והכותתצורךביצועתפקידיהםתפיחוקזה 

מוצעתהבהירכיועדהמקומיתרשאיתתהיות  סעיף 6
כהגדרתו תובע ידי עת משפט בבית מיוצגת 
בסעיף203המוצע,המגדיר"תובע"כמשמעותובסעיף12

תחוקסדרהדיןהפתיתי 

את ותעדכן תחוק 259 סעיף את תתקן מוצע  סעיף 7
המוצעים תתיקונים בהתאם שבו ההפניות 

בהצעתהחוק 

מוצעתתקןאתחוקתתיקוןסדריהדיןהאזרחי  סעיף 8
ותקבוע התשי"ח-ע195, דין(, כבעת )המדינה 
כיפסקדיןתפינויאותסיתוקידממקרקעיציבורשניתן

תטובתהמדינה,יהיהניתןתבצעובדרךשבהמבוצעצו
תפינויקרקעתפיסעיף4תחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,
התשמ"א-1ע19,ותאדרךההוצאהתפועתכפישקבועהיום 
והמתצות מסקנות בעקבות השאר, בין מוצע, זה תיקון
הצוותתהתמודדותעםפתישותתמקרקעיציבור,בראשות
המשנהתפרקתיטהמדינהתענייניםאזרחיים,אשרהוקם

בידיהיועץהמשפטיתממשתהבינואר2012 

תפועת, ההוצאה חוק את תתקן מוצע  סעיף 9
התשכ"ז-ע196,ותקבועבו,ביןהשאר,כיפסקדין 
תפינויאותסיתוקידממקרקעיישראתיבוצעבתוך14ימים
מתוםהתקופהשנקבעהבאזהרהשנמסרהתחייב,וכירשם
ההוצאהתפועתרשאיתהאריךאתתקופתהפינויהאמורה
בתקופותנוספותשתאיעתועת30ימיםכתאחת זאתכדי

תאפשרגמישותוישימותתביצועהצווים 

ס"חהתשי"ח,עמ'ע11;התשנ"ט,עמ'34  9

ס"חהתש"ך,עמ'56  10

ס"חהתשמ"א,עמ'105  11

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ו,עמ'51ע  12
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עתאףהוראותסעיףקטן)א(,הומצאהאזהרהכאמורבסעיףע)א4(ותא ")א3(
מיתאהחייבאחרפסקהדיןבתוךהתקופהשנקבעהבאזהרה,ייכנסמנהתתשכת
ההוצאהתפועתתמקרקעיןשתגביהםניתןפסקהדין,יפנהאותםוימסרםתמי
שזכאיתקבתםתפיפסקהדין,בתוך14ימיםמתוםהתקופהשנקבעהבאזהרה;
רשםההוצאהתפועתרשאי,תפיבקשתהזוכה,תהאריךאתתקופתהפינויתפי
פסקהזו,אףתאחרשהסתיימה,בתקופותנוספותשתאיעתועת30ימיםכתאחת;
הודעהעתהארכתתקופתהפינויכאמורתומצאתחייבוכןתצדשתישיהמחזיק

באותםמקרקעיןאובחתקמהםבדרךהקבועהבסעיףע)ב()1( "

תיקוןחוקסדר
הדיןהפתיתי

בחוקסדרהדיןהפתיתי]נוסחמשותב[,התשמ"ב-2ע19,בתוספתהשנייה-10 

בפרט)19(,במקום"תפיסעיף204תחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"תפיסעיף222 )1(
תחוקהתכנוןוהבנייה";

בפרט)20(,במקום"תפיסעיף204תחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"תפיסעיף222 )2(
תחוקהתכנוןוהבנייה" 

תיקוןחוק
העבירות

המינהתיות

בחוקהעבירותהמינהתיות,התשמ"ו-5ע11-1319 

בסעיף1א,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965;";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עתאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תגביעבירותעתהוראותתפיחוק ")ב1(
התכנוןוהבנייהשהןעבירותמינהתיות,יהיהרשאישרהאוצרתמנותתובעתפי
סעיף12תחוקסדרהדיןהפתיתימטעםהמדינהאומטעםועדהמקומיתעצמאית
אוועדהמקומיתעצמאיתמיוחדתכהגדרתןבחוקהתכנוןוהבנייה,תהיותמפקח

תפיחוקזה ";

במקוםסעיף22יבוא: )3(

"קנסשהטיתו
רשותמקומית,

ועדהמקומיתאו
תאגידשהוקם

בחוק

קנסמינהתישהטיתמפקחשהואעובדשתרשותמקומיתאו22 
שתתאגידשהוקםבחוק,שהטיתמפקחמטעםועדהמקומית
כאמורבסעיף5)ב1(אושהוטתבביתמשפטתענייניםמקומיים
אובביתמשפטאחרעקבהפעתתסמכותושתעובדהרשות

סדר תחוק השנייה התוספת את תתקן מוצע  סעיפים 
תחוק הראשונה התוספת ואת הפתיתי הדין  10 ו–12 
איסורהתבנתהון,התש"ס-2000,ותעדכןבהן 
אתההפניותתסעיפיםהמתאימיםבחוקהתכנוןוהבנייה,

בהתאםתתיקוניםהמוצעיםבהצעתהחוק 

המינהתיות, העבירות חוק את תתקן מוצע  סעיף 11
העבירות חוק - )תהתן 5ע19 התשמ"ו- 

המינהתיות(,כדתקמן:

מוצעתתקןאתסעיף5תחוקהעבירותהמינהתיות
ותקבועבסעיףקטן)ב1(המוצע,כימפקחיםשיוסמכותעניין
עבירותמינהתיותשתפיחוקהתכנוןוהבנייהיהיותובעים
מפרקתיטותהמדינה)תפיסעיף12תחוקסדרהדיןהפתיתי(
אותובעיםמטעםועדהמקומיתעצמאיתאוועדהמקומית
עצמאיתמיוחדת)תפיסעיףע25תחוקהתכנוןוהבנייה( 

מפקחיםכאמוריוסמכועתידישרהאוצרהממונהעת
ביצועחוקהתכנוןוהבנייה 

סעיף22תחוקהעבירותהמינהתיותקובעכדתקמן:

"קנס שהטילו רשות מקומית או תאגיד 

רשות שת עובד שהוא מפקח שהטית מינהתי קנס  22
בבית שהוטת או בחוק, שהוקם תאגיד שת או מקומית
משפטתעניניםמקומייםאובביתמשפטאחר,עקבהפעתת
סמכותושתעובדהרשותהמקומיתאוהתאגיד,ישותם

תקופתהרשותהמקומיתאותקופתהתאגיד,תפיהענין "

כיום,סעיף22קובעהסדרהשתפיההרשותשמטעמה
תאור תקופתה  הקנס את תקבת המינהתי הקנס נגבה
היום עד מוסמכת היתה תא מקומית העובדהשוועדה
תגבותקנסות,מוצעתהחתיףאתהסעיףהאמורותקבוע

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ו,עמ'196  13
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המקומיתאוהתאגידאוהמפקחמטעםהוועדההמקומית
כאמור,ישותםתקופתהרשותהמקומית,תקופתהתאגידאו

תקופתהוועדההמקומית,תפיהעניין ";

בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא: )4(

"חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965

חוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ע19" 

תיקוןחוקאיסור
התבנתהון

בחוקאיסורהתבנתהון,התש"ס-142000,בתוספתהראשונה,בפרט)ע1ג(,במקום"עבירה12 
שתביצועעבודהאושימושבמקרקעיןבתאהיתראובסטייהמהיתר"יבוא"עבירה

תפיסעיף222" 

הוראותסימניםב',ג',ה'ו–ח'בפרקי'תחוקהעיקריכנוסחובסעיף4תחוקזה,יחותו13 תחותה
עתצוויםשניתנומכוחהסימניםהאמוריםמיוםהתחיתהואיתך 

עתאףהוראותסעיףע23תחוקהעיקריכנוסחובסעיף4תחוקזה,עדתקביעתצובידי14 הוראותמעבר )א(
שרהאוצרתפיהסעיףהאמור,רשאיתהרשותהאוכפתתגבותמהמורשעאתההוצאות

שהוציאהבפועתתביצועצוכאמורבאותוסעיף,בדרךשבהגוביםחובאזרחי 

עתאףהאמורבסעיףע25ד)ב(תחוקהעיקרי,אםבמהתךשתושהשניםשתפני )ב(
תחיתתושתחוקזהנערךסקרנכסיםבשטחהשיפוטשתרשותמקומיתאוסקרשת
עבירותבנייהבמרחבתכנוןמקומי,והסקרעומדבהנחיותמנהתהיחידההארצית
תאכיפהוהוגשתיחידההארציתתאכיפהותמחתקהתאכיפתדינימקרקעין,יראוזאת
כאיתוהוגשסקרעבירותבנייהראשוןתפיהסעיףהאמורתגבישטחהשיפוטשתהרשות

המקומיתאומרחבהתכנוןהמקומי,תפיהעניין;בסעיףזה-

"הנחיותמנהתהיחידההארציתתאכיפה"-הנחיותשפרסםמנהתהיחידההארצית
תאכיפהבאתרהאינטרנטשתהיחידההארציתתאכיפה;

"סקרנכסים"-סקרתמיפויומדידהשתנכסיםשעורכתרשותמקומיתמכוחסמכותה
תפידין 

המקומיתאוהתאגידאוהמפקחמטעםהוועדההמקומית
כאמור,ישותםתקופתהרשותהמקומית,תקופתהתאגידאו

תקופתהוועדההמקומית,תפיהעניין ";

בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא: )4(

"חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965

חוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ע19" 

בחוקאיסורהתבנתהון,התש"ס-142000,בתוספתהראשונה,בפרט)ע1ג(,במקום"עבירה12 
שתביצועעבודהאושימושבמקרקעיןבתאהיתראובסטייהמהיתר"יבוא"עבירה

תפיסעיף222" 

תיקוןחוקאיסור
התבנתהון

הוראותסימניםב',ג',ה'ו–ח'בפרקי'תחוקהעיקריכנוסחובסעיף4תחוקזה,יחותו13 
עתצוויםשניתנומכוחהסימניםהאמוריםמיוםהתחיתהואיתך 

תחותה

עתאףהוראותסעיףע23תחוקהעיקריכנוסחובסעיף4תחוקזה,עדתקביעתצובידי14  )א(
שרהאוצרתפיהסעיףהאמור,רשאיתהרשותהאוכפתתגבותמהמורשעאתההוצאות

שהוציאהבפועתתביצועצוכאמורבאותוסעיף,בדרךשבהגוביםחובאזרחי 

הוראותמעבר

עתאףהאמורבסעיףע25ד)ב(תחוקהעיקרי,אםבמהתךשתושהשניםשתפני )ב(
תחיתתושתחוקזהנערךסקרנכסיםבשטחהשיפוטשתרשותמקומיתאוסקרשת
עבירותבנייהבמרחבתכנוןמקומי,והסקרעומדבהנחיותמנהתהיחידההארצית
תאכיפהוהוגשתיחידההארציתתאכיפהותמחתקהתאכיפתדינימקרקעין,יראוזאת
כאיתוהוגשסקרעבירותבנייהראשוןתפיהסעיףהאמורתגבישטחהשיפוטשתהרשות

המקומיתאומרחבהתכנוןהמקומי,תפיהעניין;בסעיףזה-

"הנחיותמנהתהיחידההארציתתאכיפה"-הנחיותשפרסםמנהתהיחידההארצית
תאכיפהבאתרהאינטרנטשתהיחידההארציתתאכיפה;

"סקרנכסים"-סקרתמיפויומדידהשתנכסיםשעורכתרשותמקומיתמכוחסמכותה
תפידין 

כיקנסמינהתישהוטתעתידימפקחשהואעובדועדה
מקומיתישותםתקופתאותהועדהמקומית,תוךשההסדר
הקייםייוותרגםהוא,וכךכתרשותתקבתתקופתהאת

הקנסותשנגבומטעמה 

עודמוצעתהוסיףאתחוקהתכנוןוהבנייהתתוספת
העבירותהמינהתיות,כדישיהיהניתן הראשונהתחוק
תקבועכיעבירהעתהוראהמהוראותחוקהתכנוןוהבנייה
אתה עבירות קביעת כי יצוין מינהתית  עבירה תהיה
כעבירותמינהתיותמעתהשאתותתגביהיחסביןקביעתן
במסגרתן תהגיע האפשרות תבין מינהתיות כעבירות
סעיף תהוראות בהתאם תיק תסגירת מותנה תהסדר

צורך יהיה ותפיכך הפתיתי, הדין סדר תחוק ע6א)ג()1(
בקביעתהוראותמשתימותתענייןזה כמוכן,מוצעתהוסיף
תתוספתהראשונהתחוקהעבירותהמינהתיותגםאתחוק

מקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ע19 

המוצע י' בפרק הסעיפים כי תקבוע מוצע  סעיף 13
המתייחסיםתצווים,יחותועתצוויםשהוצאו 
צווים עת ואיתו ואיתך, המוצע התיקון תחיתת מיום

שהוצאותפניתחיתתהתיקוןהמוצעימשיכותחותהוראות
החוקכנוסחםערבתחיתתהתיקוןהמוצע 

ע23 סעיף תעניין מעבר הוראת תקבוע מוצע  סעיף 14
המוצע,שתפיהעדתקביעהשתשרהאוצר,בצו, 
אתסכוםהוצאותביצועצותפיהסעיףהאמור,רשאית
הרשותהאוכפתתגבותמהמורשעאתההוצאותשהוציאה
בפועתתביצועצוכאמורבאותוסעיף,בדרךשבהגובים

חובאזרחי 

עודמוצעתקבועהוראתמעברתענייןסעיףע25ד)ב(
המוצע,שתפיהאםבמהתךשתושהשניםשתפניתחיתתו
שתהתיקוןהמוצענערךסקרנכסיםבשטחהשיפוטשת
רשותמקומיתאוסקרשתעבירותבנייהבמרחבתכנון
הארצית היחידה מנהת בהנחיות עומד והסקר מקומי,
ותמחתקה תאכיפה הארצית תיחידה והוגש תאכיפה
תאכיפתדינימקרקעין,יראוזאתכאיתוהוגשסקרעבירות
בנייהראשוןתפיהסעיףהאמורתגבישטחהשיפוטשת

הרשותהמקומיתאומרחבהתכנוןהמקומי,תפיהעניין 

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ד,עמ'42ע  14
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והבנייה, התכנון תחוק י' פרק נוסח תהתן
התשכ"ה-1965,שמוצעבסעיף4תהצעתהחוקתהחתיפו:

פרק י': עבירות ועונשין

הגדרות 

בפרקזה- )א(  203

"ביתהמשפט"-ביתמשפטהשתוםאוביתמשפט
תהטית רשאי יהיה תא עירוני משפט בית אותם עירוני;
קנסאומאסראתאבגבותותסמכויותיותפיפקודתבתי

המשפטהעירוניים;

שימוש או עבודה - מתכנית" או מהיתר "סטיה
במקרקעיןבניגודתהיתראושתאבהתאםתתנאיהיתראו
תקנהאחרתתפיחוקזהאושתאבהתאםתתכנית,תמעט
עבודהאושימושתפיהקתהאושימושחורגשניתנוכדין 

קיים תבנין הוספה שת או בנין שת הקמתם )ב(
כת תפי תהתקינו חובה כשקיימת מקתט התקנת תתא
חיקוק,אוהקמתםתתאמקתטמותקןתפיתכניתשאישרה
האזרחית, ההתגוננות בחוק כאמור המוסמכת הרשות
התשי"א-1951-רואים,תעניןפרקזה,כעבודהבסטיה

מהיתר,עתאףהאמורבתנאיההיתר 

עונשין 

בתא במקרקעין משתמש או עבודה המבצע )א(  204
היתרכשביצועהעבודהאוהשימושטעוניםהיתרתפיחוק
זהאותקנהעתפיו,דינו-קנס,מאסרשנתיים,ובעבירה
יום תכת ימים שבעה נוסף מאסר נוסף, קנס - נמשכת
שבונמשכתהעבירהתאחרשקיבתהנאשםהודעהבכתב

מהוועדההמקומיתעתאותהעבירהאותאחרהרשעתו 

במקרקעין משתמש או עבודה המבצע )ב(
אחת שנה מאסר - דינו מתכנית, או מהיתר בסטיה
ובעבירהנמשכתקנסכאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין,
תשת"ז-עע19)תהתן-חוקהעונשין(,תכתיוםשבונמשכת
העבירה,תאחרשנמסרהתנאשםהודעהבכתבמהוועדה

המקומיתעתאותהעבירהאותאחרהרשעתו 

תהוראות בניגוד חקתאית בקרקע המשתמש )ג(
התוספתהראשונהאוהשניה,דינו-קנסמאסרשנהאחת
ובעבירהנמשכת-קנסנוסףתכתיוםשבונמשכתהעבירה
תאחרשקיבתהנאשםהודעהבכתבמהוועדההמקומית

עתאותהעבירהאותאחרהרשעתו 

המשתמששימושחורגבמקרקעיןתאחרתום )ד(
תקופתהמקסימוםשנקבעהבהתאםתהוראותפרקז',או
תאחרשנמסרהתוהוראהמהוועדההמקומיתתפיסעיף

4ע1ואיןעודעררעתיה,דינו-מאסרשנה 

מישעשהפעותההטעונהרישויתפיפרקה'3 )ה(
בתארישיון,בניגודתהוראותסעיףע15יד)א(,אובעתרישיון
מכוןבקרהשהפרתנאימהתנאיםתמתןרישיוןאותנאי
מתנאיהרישיון,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(תחוק
העונשין;ואםהיתהעבירהנמשכת-קנסנוסףכאמור
בסעיף61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשבונמשכתהעבירה

תאחרהמועדשבונדרשעתידישרהאוצרתהפסיקאת
ההפרה 

אמצעים נוספים

בית רשאי ,204 סעיף תפי עבירה עת אדם הורשע  205
המשפט,בשעתגזרהדין-

תצוותשהבניןאואותוחתקממנושנבנותתא )1(
היתראובסטיהמהיתראומתכניתייהרס,יפורקאו
יסותקעתידיהנשפטאועתידיהוועדההמקומית,
היועץ או המקומית הוועדה כך עת ביקשו אם
הנשפט את ותחייב נציגו, או תממשתה המשפטי

בהוצאותהביצוע;

נבנה שתא מהבנין חתק אותו שאף תצוות )2(
כאמורבפיסקה)1(,ייהרס,יפורקאויסותק,אםיש
בביצועצותפיפיסקה)1(בתבדכדיתסכןאתהנפש

אואתבטיחותהציבור;

תתתתנשפטכתצואחרשייראהתביתהמשפט, )3(
בקשרתדרךאותבניןשבהםנעברההעבירה,תרבות
וצו שימוש איסור צו סגירה, צו מבנה תשינוי צו

תהתאמתהבנייהאוהשימושתהיתראותתכנית;

אםהיתההעבירהתפיסעיף204)ב(-תצוותעת )4(
הנשפטתהפסיקאתהעבודהאוהשימושבמקרקעין
שבסטיהמהיתראומתכנית,אותצוותעתהנשפטאו
עתהוועדההמקומיתתפיבקשתהתבצעאתהוראת
התכניתאשרהופרהותחייבאתהנשפטבהוצאות

הביצוע 

צו בית המשפט - חובה

הורשעאדםעתעבירהבבניןתפיסעיף204ובתחיתת  206
ההתיכיםנגדותפיאותוסעיףטרםנסתיימההקמתושת
אותובנין,אושנסתיימהתוךששהחדשיםשתפניתחיתת
ההתיכים,יתןביתהמשפטצוכאמורבסעיף205,זותתאם

הראההנשפטטעםמשכנעמדועתאיינתןהצו 

מועד לביצוע הצו 

ביתהמשפטרשאי,בזמןמתןצותפיסעיפים205או ע20 
206ובכתעתתאחרמכן,תקבועאתהמועדתביצועוורשאי

הואתהאריךמועדשקבע,אםראהטעםתעשותכן 

ביצוע צו 

הטיתביתמשפטעתהוועדההמקומיתתבצעצו ע20א )א(
תפיסעיף205)1(או)2(תבצעאותוהוועדהתוךהמועד

שנקבעבו 

הוועדההמקומיתרשאית,תאחרשעיינהבחוות )ב(
המשפט שבית תבקש המחוז, משטרת מפקד שת דעתו
יצווהעתהנשפטתבצעצוכאמורבסעיףקטן)א(במקום

הוועדההמקומית 

עברושתושהחדשיםמהמועדשנקבעתביצוע )ג(
תאבוצע,יפנוהוועדה והוא )א( בסעיףקטן כאמור צו
המקומית,הוועדההמחוזיתאוהיועץהמשפטיתממשתה

ר ב ס ה ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ
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אונציגואתביתהמשפטויבקשוהושיצווהכיביצועהצו
יוטתעתהנשפטבמקוםעתהוועדההמקומית;פניהשת

אחתהרשויותהאמורותמשחררתאתהשארמחיובן 

מעצר הנשפט עד ביצוע הצו 

עת צו תבצע הנשפט עת המשפט בית הטית ע20ב 
)ג(והואתאביצעאותו,רשאיבית פיסעיףע20א)ב(או
המשפט,עתפיפנייהשתאחתהרשויותהאמורותבסעיף

ע20א)ג(,תצוותעתמעצרהנשפטעדתביצועהצו 

שמירת דינים

האמורבסעיפיםע20או–ע20באינובאתגרוע ע20ג 
מהוראותכתדיןאחראתאתהוסיףעתיהן 

האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר 

בוצעהעבודהאוהשתמשובמקרקעיןבנסיבות )א( ע20 
ובדרךשישבהםעבירהתפיסעיף204,ניתןתהאשיםבה

אחדאויותרמאתה:

בעתההיתרתביצועהעבודהאוהשימוש )1(
כאמור;

היתר תהשיג חובה עתיו שמוטתת מי )2(
כאמורמכוחחוקזהאותקנהעתפיו;

בעתהמקרקעיןבשעתביצועהעבירה; )3(

מישהוחזקכבעתיםשתהמקרקעיןבשעת )4(
ביצועהעבירה;

בבעתותמשותפתבמקרקעין-כתאחדמן )5(
השותפיםבשעתביצועהעבירה;

המבצעבפועתאתהעבירה; )6(

המשתמשבפועתבמקרקעין; )ע(

תרבות תשימוש, או תעבודה האחראי )ע(
או המהנדס המתכנן, המהנדס האדריכת,
הראשי הקבתן תביצוע, האחראים ההנדסאי
וכןסוכניהם,אךתמעטעובדיםהמועבדיםעת

ידיהם 

נאשםאחדמהמפורטיםבסעיףקטן)א(בעבירה )ב(
תפיסעיף204תהאזוהגנהטובהאםיוכיחשנייםאתה:

העבירהנעברהשתאבידיעתו; )1(

הואנקטבכתהאמצעיםהנאותיםתקיום )2(
הנוגע בכת פיו עת והתקנות זה חוק הוראת

תעבודההנדונה 

)בוטת(  )ג(

אחריות פלילית של בעל מקרקעין או של מחזיק

בנסיבות במקרקעין השתמשו או עבודה בוצעה  209
204,רשאיםהוועדה ובדרךשישבהןעבירהתפיסעיף
המקומיתאוהיועץהמשפטיתממשתהאונציגותדרוש
בהודעהבכתבממישהואאותהשעהבעתהמקרקעיןאו

המחזיקבהם,

שימציאותהםאתשמוומענושתמבצעהעבודהאו
שתהמשתמשבמקרקעיןכאמור;תאקיימובעתהמקרקעין
אוהמחזיקבהםאתהדרישה,יתנואתהדיןעתהעבירה

האמורהכאיתועברוה 

עבירה לפי פרק ה'1

כאמור תו שניתנה הוראה מקיים שאינו מי 209א )א(
בסעיףע15)ג(בתוךהמועדשנקבעבהוראה,דינו-מאסר
שנקבע המועד תום אחרי העבירה נמשכה ואם שנה,
כאמור,דינו-קנסכאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין,תכת

יוםשתעבירה 

נעברהעבירהתפיפרקה'1בידיתאגיד- )ב(

רשאיביתהמשפטתהטיתעתיוקנסשתא )1(
יעתהעתכפתשיעורהקנסשהיהרשאיתהטית

עתפיסעיףקטן)א(;

אשרבשעת אדם כת גם בעבירה יאשם )2(
ביצועהעבירההיהמנהתפעית,שותף-תמעט
שותףמוגבת-אופקידבאותותאגידואחראי
תעניןהנדון,אםתאהוכיחשהעבירהנעברה
שתאבידיעתואושנקטכתהאמצעיםהסבירים

תהבטחתביצועההוראה 

אי קיום צו בית המשפט

נשפטשאינומקייםצותפיסעיפים205או206,בתוך  210
המועדשקבעביתהמשפט,דינו-מאסרשנהואםנמשכה
העבירהאחריתוםהמועד,דינו-קנסכאמורבסעיף61)ג(

תחוקהעונשין,תכתיוםשתעבירה 

סמכויות מוסד תכנון

ציווהביתהמשפטעתמוסדתכנוןתבצעפעותה )א(  211
פתונית,רשאיםמוסדהתכנוןאושתיחיותהיכנסתמקום
כת ממנו תהרחיק הפעותה, ביצוע תשם תו נוגע שהצו
אדםוחפץותנקוטאתכתהאמצעים,תרבותשימושבכוח
סביר,כדיתהבטיחאתקיוםהצו,ואםחייבביתהמשפט
בהוצאותהביצועשתהפעותה,רשאימוסדהתכנוןתגבותן

בדרךשגוביםחובאזרחי 

נמצאובמקרקעיןבשעתביצועהפעותהכאמור )ב(
ישמרו שהנשפטתאהוציאם, )א(מיטתטתין בסעיףקטן
אותםמוסדהתכנוןאושתיחיוורשאיםהםתמכרםתאחר
תקופהסבירהובתבדשקודםתכןניתנההודעהעתהמכירה
תנשפטאםניתןתאתרו;היוהמיטתטתיןפסידים-ימכרום
מיד;הוצאותהשמירהוהמכירהיחותועתהנשפטואם
נמכרוהמיטתטתיןזכאיהואתדמיהמכרבניכויההוצאות

האמורות 

הריסה ללא הרשעה

נעברהעבירהבבניןתפיפרקזה,ואיתוהורשעעתיה  212
אדםהיהביתהמשפטרשאיתצוותכאמורבסעיף205,
רשאיהואתצוותכןאףתתאהרשעה,ובתבדשחתהאחת

הנסיבותהאתה:



הצעותחוקהממשתה-4ע10,כ"ובתמוזהשע"ו,2016 ע 1 ע145

איןתמצואאתהאדםשביצעאתהעבירה; )1(

אי–אפשראובתתימעשיהואתמסורתוהזמנה )2(
תדין;

העבירה ביצוע בשעת הבנין בעת שהיה מי )3(
וביצעאותהאיננובעתהבניןעוד;

איןתהוכיחמיביצעאתהעבירה; )4(

מישביצעאתהעבירהמתאואיננובר–עונשין )5(
מסיבותשאיןבהןכדיתעשותאתפעותתוחוקית 

ביצוע על–ידי הוועדה המקומית

בצותפיסעיף212רשאיביתהמשפט,עתפיבקשת  213
הוועדההמקומיתאוהיועץהמשפטיתממשתהאונציגו,
תהרשותאתהוועדההמקומיתתבצעו,ואםנהרסהבנין,
את תגבות המקומית הוועדה רשאית מקצתו, או כותו
הוצאותהביצועעתידימכירתהחמריםשתהבניןשנהרס 

הודעה כוזבת

המוסרתמוסדתכנוןאותרשותמקומיתאותעובד  214
מעובדיהםידיעה,בידעושהיאכוזבתאומטעהבפרט
חשוב,במטרהתהשיגאישורהשתתכניתאושתהוראה
שבהאוהיתרתפיחוקזהאותקנהעתפיו,במטרהתהשיג
אתדחייתםאובמטרהכיוצאתבאתה,דינו-מאסרשנתיים;

הוראהזואינהגורעתמאחריותפתיתיתתפיכתדיןאחר 

ביטול עקב הודעה כוזבת

הורשעאדםבעבירהתפיסעיף214יהאהאישוראו  215
ההיתרשהושגעתידימסירתההודעההכוזבתאוהמטעה
שעתיההורשע-בטתמעיקרו,ואתהתכניתאוההוראה
שאושרו,אוהעבודהאוהשימוששעתיהםניתןההיתר,
אישוראותתאהיתר,הכתתפי יראוכאיתובוצעותתא

העניין 

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי 
מידע שאינו נכון 

ניתןהיתראוראואתהבקשהתהיתרכהיתרעת 215א )א(
פיסעיף145ב)ב()ע(או)ע(,ופרטמהפרטיםשנכתתובבקשה
תהיתרכאמור,אונתוןאומידעשנמסרותצורךאישורה,
תאהיהנכון,ואיתוכתתההבקשהאתהפרטים,המידע
והנתוניםהנכוניםתאהיהניתןההיתראותאהיורואים
אתהבקשהתהיתרכהיתר-בטתההיתר,ובתבדשתאחתפו
חמששניםמיוםשניתן;תענייןפרקזהיראואתהעבודה
אוהשימוששתהםניתןהיתראושראוזאתכהיתרכאמור

כאיתובוצעובתאהיתר 

תכאורה שמתקיימים הרישוי רשות ראתה )ב(
התנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,תודיעתבעתההיתר
עתבטתותו,ובתבדשתיתןתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו

תפניה 

ביטול עקב מתן פרטים בלתי נכונים

ניתןתאדםאישוראוהיתרתפיחוקזהעתסמך )א(  216
פרטיםבתתינכוניםותאחתעתהמקרהסעיף215,רשאית

תאותואדםהזדמנות הוועדההמקומית,תאחרשנתנה
תהשמיעאתטענותיו,תבטתאתהאישוראוההיתר,הכת
תפיהענין,אותםכשהיההאישוראוההיתרתעניןבנייה,

תאתעשהכןאחרישהחתאותואדםבבנייה 

דיןהחתטתהוועדההמקומיתתבטתאישוראו )ב(
היתרכאמורכדיןהחתטתסירובתעניןסעיף152 

מניעת מילוי תפקיד 

המונעאתמישפועתבשםמוסדתכנוןאובתוקף ע21 
תפקידשהוטתעתיובדרךאחרתתפיחיקוקמתמתאתפקיד
אומתהשתמשבסמכותתפיחוקזהאותקנהעתפיו,דינו
-מאסרשנה;הוראהזואינהגורעתמאחריותפתיתיתתפי

חוקאחר 

חיוב בתשלום 

עונש תכת בנוסף הנשפט, עת יצווה המשפט בית ע21 
שיטיתעתעבירהתפיפרקזהותחיובבהוצאותהמשפט,
תשתםאתהאגרהאואתתשתוםהחובההאחרהקשורים
בעבירהושהנשפטחייבבתשתומםאותהשעהמכוחחוק
זהוטרםשיתםאותם,ואםהיתההעבירהבקשרתעבודה
אותשימושהטעוניםהיתרתפיחוקזה-אותןאגרותאו
תשתומיחובהאחריםשהיומגיעיםממנומכוחחוקזה
אותהשעהאיתוניתןההיתר;ביתהמשפטרשאיגםתחייב
אתהנשפטבתשתוםנוסףשתאיעתהעתסכוםהאגרהאו

תשתוםהחובההקשוריםבעבירה 

קנס או תביעה לגביית רווחים מבנייה בלתי חוקית 

בעבירהתפיפרקזה,רשאיבית הורשעאדם )א(  219
המשפטאםנתבקשתעשותכןתהטיתעתיו,בנוסףתקנס

הקבועבסעיף204אובמקומו,קנסותכדתקמן:

בעבירהבקשרתבנייההטעונההיתרתפי )1(
חוקזה-כפתשוויושתהמבנהאושתהתוספת

תמבנהשהוקמותתאהיתר;

בעבירהבקשרתבנייהבסטיהמהיתראו )2(
חוק אחרתמכוח בניגודתהוראה מתכניתאו
זה-כפתההפרשביןשוויהמבנהאוהתוספת
שהיה כפי שוויים תבין שהוקמו כפי תמבנה
איתוהוקמובהתאםתהיתר,תתכניתאותהוראה

האחרת 

בסעיף כאמור קנס המשפט בית הטית תא )ב(
המשפטי היועץ או המקומית הוועדה רשאית )א(, קטן
תממשתהאונציגיהםתתבועמהנשפטבדרךשתתובענה
)1(ו–)2( אזרחיתסכומיםבשיעוריםהאמוריםבפסקאות

תסעיףקטן)א( 

תבית הוכח אם יחותו תא זה סעיף הוראות )ג(
המשפטכיתפנימתןגזרהדין,הרסהנשפטאתהמבנה
אואתהתוספתתמבנהשתגביהםנעברההעבירה;בית
המשפטרשאיתדחותאתמתןגזרהדיןתמועדשיקבעכדי

תאפשרתנשפטתבצעאתההריסה 
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תעניןסעיףזה,"שוויהמבנהאוהתוספת"- )ד(
בית החתטת מתן ביום או העבירה ביצוע ביום שווים

המשפט,תפיהגדותשבהם,כשהםפנויים 

כתסכוםשנפסקתפיסעיףזהישותםתקופת )ה(
הוועדההמקומית 

דיור חלוף

ציווהביתהמשפטתפיפרקזהעתהריסתמבנה )א(  220
בהסכמת אחר אדם ידי עת שנתפשו מבנה תוספת או
האחראיתפיחוקזהתביצוע הנשפטאובהסכמתאדם
שיטית עונש תכת בנוסף המשפט, בית רשאי העבירה,
בסעיף האמורים ובסכומים המשפט בהוצאות ותחיוב
ע21,תחייבאתהנשפט,עתפיבקשתהתופשאוהוועדה
המקומית,תתתתודיורחתוףסביראותשתםתופיצויים
כדיהשגתדיורחתוףסביר,הכתכפישייראהתביתהמשפט,
זותתאםהוכיחהנשפטכיהתופשתפשאתהמבנהאואת

התוספתשתאבתוםתב 

הוראותסעיףזהבאותתהוסיףעתסמכויותיו )ב(
שתביתהמשפטועתזכויותיוהאחרותשתהתופשתפיכת

דיןאחרותאתגרועמהן 

בהתיכיםתפיסעיףזהרשאיביתהמשפטתקבת )ג(
ראיותאףאםתאהיהרשאיתקבתןבהתיכיםרגיתים 

רישום בפנקסי מקרקעין 

הוגשתביתהמשפטכתבאישוםבעבירהתפי )א(  221
פרקזהשההרשעהבהעתותהתגרוראחריהמתןצוכאמור
בסעיף205,רשאייושב–ראשהוועדההמחוזיתאויושב–

ראשהוועדההמקומיתתהורותתרשםהמקרקעיןתרשום
בפנקסיהמקרקעיןהערהבדברכתבהאישוםעתידרישום

המקרקעיןשהאישוםמתייחסאתיהם 

ציווהביתהמשפטעתהריסהתפיפרקזה,יורה )ב(
ביתהמשפטשהצויירשםבפנקסיהמקרקעיןכאמור 

נתןביתהמשפטצוכאמורבסעיף205)3(רשאי )ג(
הואתהורותשהצואוחתקממנויירשםבפנקסיהמקרקעין

כאמור 

תרשם עת בכת תהורות רשאי המשפט בית )ד(
המקרקעיןתמחוקהערהאוצושנרשמותפיסעיףזה,או

תתקנם 

נרשמההערהתפיסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,תא )ה(
תירשםעסקההסותרתאתתוכןההערהכתעודתאנמחקה

ההערה 

גביית הקנס הנוסף

נצטווהאדםתשתםכתסכוםתפיסעיףע21גוביםאותו  222
בדרךשגוביםקנסשהוטתעתידיביתהמשפט 

תשלום קנסות

כתקנסאותשתוםחובהאחרשאדםשיתםעתפי  223
פסקדיןתפיפרקזהבקשרתעבירהשנעברהבמרחבתכנון
מקומיפתוני,תמעטפיצויתפיסעיף220,ישותםתוועדה

המקומיתשתאותומרחבתכנון,כשכתבהאישוםהוגש
מטעמהתפיסעיףע25;ותאוצרהמדינה-כשכתבהאישום
הוגשמטעםהמדינה,אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרת,

מטעמיםמיוחדיםשיירשמו 

הפסקת ביניים מינהלית 

היהתיושב–ראשהוועדההמקומית,ובעיריה-גם  224
תיושב– או ותבנייה, תתכנון המשנה ועדת תיושב–ראש

תמהנדס או המחוז תמתכנן או המחוזית הוועדה ראש
העיר,ובאיןמהנדסעיר-תמהנדסשהוסמךתכךעתידי
יושב–ראשהוועדההמחוזיתאועתידייושב-ראשהוועדה
המקומית,ובתחוםגןתאומיאושמורתטבעכהגדרתם
בחוק כמשמעותו תמנהת גם התאומיים, הגנים בחוק
האמור,יסודסבירתהניחכימבצעיםעבודתבנייהבתי
היתרתפיחוקזהאובסטיהמהיתראומתכנית,הריכת
עודתאהוגשתביתהמשפטכתבאישוםבדברהעבירה
שבבנייהזאתאובקשהתהפסיקהתפיסעיף239,רשאי
הואתצוותבכתבתכתאדםהנראהתואחראיתפיסעיף
ע20תביצועהעבירהותכתעובדבשירותושתאותואדם,
תהפסיקמיד,אתהבנייהשנעשתהתתאהיתראובסטיה

מהיתראומתכנית)תהתן-צוהפסקהמינהתי( 

הפסקת בנייה על–ידי קצין משטרה והג"א

גם ניתנת מינהתי הפסקה צו תתת הסמכות  225
יסוד תו יש אם ומעתה, מפקח בדרגת משטרה תקצין
סבירתהניחכימבצעיםעבודתבניןבתיהיתרתפיחוק
בחוק כאמור מחוזי הג"א תמפקד או הג"א ותראש זה,
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-1951,אםישתהםיסוד
מהיתר, בסטיה בנייה עבודת מבצעים כי תהניח סביר

כאמורבסעיף203)ב( 

מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין

בסעיף האמור מחמת מינהתי הפסקה צו הנותן 225א 
203)ב(,ימסורהודעהעתכךגםתבעתהמקרקעין,אךאין

באי-מסירתההודעהכדיתפסותאתתקפושתהצו 

בקשת אישור צו הפסקה מינהלי 

מיום יום שתושים בתום בטת מינהתי הפסקה צו  226
תבית הוגשה מועד אותו תום תפני אם זותת נתינתו,
המשפטהמוסמךתדוןבעבירהשבגתתהניתןהצו,בקשה
תאישורווהעתקממנההומצאתמישנגדוניתןהצובדרך
שהומצאתוצוההפסקההמינהתי,אובדרךאחרתשיחתיט

עתיהביתהמשפטעתפיבקשתמבקשהאישור 

אישור צו הפסקה מינהלי

עם ההפסקההמינהתי, צו את אישרביתהמשפט ע22 
שינוייםאובתישינויים,רואיםאותומאותויוםואיתך

כצוהפסקהשיפוטיכמשמעותובסעיף241 

סירוב לאשר צו הפסקה מינהלי

סירבביתהמשפטתאשרצוהפסקהמינהתי,בטתהצו ע22 
מיוםהחתטתביתהמשפט 
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ערעור בעניני צו הפסקה מינהלי

צו תאשר תא או תאשר המשפט בית החתטת דין  229
הפסקהמינהתי,תעניןערעור,כדיןצותפיסעיף250 

תוכן צו הפסקה מינהלי 

צוהפסקהמינהתייפרטביןהשאר-  230

אתהמקרקעיןשעתיהםהואחת; )1(

אתהעובדהשהעבודהאוחתקממנהבוצעה )2(
תתאהיתראובניגודתתכניתאובאיזומידהישבהם
משוםהפרתתנאיההיתר בוצעההעבודהבניגוד
העבודה התכנית,את הצואתשם יפרט תתכנית,

שבוצעהבניגודתהואתהוראתהתכניתשהופרה;

אתהחתקשבוצעמתוךהעבודהשישתהפסיקה; )3(

אתהוראתסעיף236בדברהזכותתבקשביטות )4(
הצו,ואתהמועדוהמקוםתהגשתהבקשהתביטות

הצו 

הריסת תוספת הבנייה אחרי צו הפסקה מינהלי

נמשכופעותותהבנייהבניגודתצוהפסקהמינהתי  231
בסטיה או זה, חוק תפי מקום באותו תבנייה היתר בתי
מהיתראומתכניתכשישבהמשוםסכנתנפשות,רשאי
הוועדה יושב–ראש או המחוזית הוועדה יושב–ראש
המקומיתתצוותעתמישניתןתוצוההפסקההמינהתיאו
עתמישהצוהיהיכותתהינתןתו,תהרוסמהשנבנהאחרי

מתןצוההפסקהמינהתיובניגודתו 

ביצוע הריסה מינהלית 

מישניתןתוצותפיסעיף231יבצעומיד;תאעשהכן,  232
רשאייושבראשהוועדההמחוזיתאויושב–ראשהוועדה
המקומית,עת–ידיעובדיואושתיחיו,תהרוסכתאשרנבנה
תאחרמסירתצוההפסקההמינהתי,עתחשבונושתמי
שהוצאנגדוהצו;תכיסויהוצאותההריסהמותראףתמכור

אתהחמריםשתהמבניםשנהרסו 

הריסה אינה פוטרת מאחריות פלילית

הריסהתפיסעיף232אינהפוטרתאתהחייבבהריסה  233
מאחריותתאי–קיוםצוההפסקההמינהתי 

שמירת סמכויות

אינן מינהתית תרשות זה בפרק שניתנו סמכויות  234
גורעותמסמכותביתהמשפטתפיחוקזה 

תקפו של צו הפסקה מינהלי

צוהפסקהמינהתייעמודבתקפועדשיבוטתמכוח  235
סעיפים226אוע22אועתידימישנתןאתהצואועת
ידייושב–ראשהוועדההמחוזית,אועתידיביתהמשפט

בהתיכיםתפיסעיף236 

בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי 

הרואהעצמונפגעעתידיצוהפסקהמינהתי,רשאי  236
תהגישתביתהמשפטהמוסמךתדוןבעבירהשבגתתהניתן

הצובקשהתביטותהצו;הגשתהבקשהאינהמתתהאת
תקפושתהצו,ותעניןערעורעתהחתטהשתביתהמשפט

בבקשהכאמור,דינהכדיןצותפיסעיף250 

אי–קיום צו הפסקה מינהלי 

תו, שהומצא מינהתי הפסקה צו מקיים שאינו מי ע23 
דינו-מאסרשנה,ואםנמשכההעבירהאחריהמצאת
הצו,קנסכאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשת

עבירהאחריהמצאתהצו 

נזיקין

צוהפסקהמינהתישבוטתבאחתהדרכיםהאמורות ע23 
בסעיף235ושנקבעכיתאהיהמקוםתנתינתומתכתחיתה
-מישנגרםתונזקעתידיוזכאיתתשתוםפיצוייםמאת
הוועדההמקומית,אםהצוניתןעתידייושב–ראשהוועדה
המקומיתאומהנדסשהוסמךעתידיואועתידימהנדס
העיר,או,בעיריה,עתידייושב–ראשועדתהמשנהתתכנון
ובנייה,והואיהיהזכאיתפיצוייםמאוצרהמדינהאםצו
כאמורניתןעתידיאדםאחר;אותםתאישותמופיצויים
מחמתזהבתבדשהיהפגםבמינויואובהסמכתושתהאדם

שנתןאתהצו,אםנתקיימובצויתרהתנאיםתנתינתו 

צו הריסה מינהלי

הוקםבניןחורג,תרבותתתאהיתראובסטיה ע23א )א(
כאמור, שתבנין בהקמתו הוחת או מהיתראומתכנית,
רשאייושבראשהוועדההמקומיתתצוותבכתבשהבנין,
אואותוחתקממנושהוקםאוהוחתבהקמתותתאהיתראו
בסטיהמהיתראומתכנית,ייהרס,יפורקאויסותק,ובתבד
שהוגשתותצהירחתוםבידמהנדסהוועדההמקומית
אומהנדסהרשותהמקומיתאומהנדסאחראואדריכת,

שאחדמהםהסמיכותכך,המצייןכי-

תפיידיעתוהוקםהבניןתתאהיתראושהבנין )1(
חורגובמההואחורג;

או הבנין הקמת נסתיימה תא ידיעתו תפי )2(
שנסתיימהתאיותרמשישיםימיםתפנייוםהגשת

התצהיר;

ביוםהגשתהתצהיר,איןהבניןשתגביומבוקש )3(
הצומאוכתסאושהואמאוכתסתקופהשאינהעותה

עתשתושיםימים;

תצוכאמורייקרא"צוהריסהמינהתי" 

היתההוועדההמקומיתמועצתרשותמקומית )ב(
יועץ מקומית רשות תאותה ונתמנה ע1 בסעיף כאמור
משפטי,תאיינתןצוהריסהמינהתיאתאתאחרהתייעצות
עמו;היתההוועדההמקומיתועדהתמרחבתכנוןמקומי
כאמורבסעיף19,תאיינתןצוהריסהמינהתיאתאתאחר
מצוי שבתחומה המקומית הרשות ראש עם התייעצות

הבניןהחורג 

תיושבראשועדהמחוזיתאותמישהוא )1( )ב1(
הנתונותתיושב הסמכויות יהיו הסמיכותכך
ראשועדהמקומיתותמתכנןמחוזאותמישהוא
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הסמיךתכךיהיוהסמכויותהנתונותתמהנדס
ועדהמקומיתתעניןמתןצוויהריסהמינהתיים
בתחוםהמחוזובתחוםמרחבתכנוןמחוזיתפי

סעיף12,בשינוייםהמחוייבים 

תאיתןיושבראשועדהמחוזיתצוהריסה )2(
מקומית ועדה ראש תיושב יורה ותא מינהתי
תיתןצוהריסהכאמורבפסקה)3(,אתאתאחר
בועדה המשפטים שר נציג עם התייעצות

המחוזית 

תאיפעיתיושבראשועדהמחוזיתסמכותו )3(
)1(,תגביבנייהבתחוםשאיננו כאמורבפסקה
מרחבתכנוןמחוזיכאמור,אתאתאחרשהודיע
ראש מיושב בכתב האוצרודרש כךתשר עת
הוועדההמקומיתתיתןצוהריסהמינהתיתגבי
אותהבנייה,ויושבראשהוועדההמקומיתתא
עשהכןתוךשבעהימיםמיוםהמצאתההודעה
תוך בוצע תא הצו צו, נתן אם או, תוועדה;
ארבעהעשרימיםמיוםנתינתו,זותתאםנמנע
ביצועועת–פיהחתטהשתביתמשפט;תקופות
אתהתאיבואובמנייןשתושיםהימיםהאמורים

בסעיףקטן)ט( 

יושבראשועדהמקומיתשקיבתהוראה )4(
כאמורבפסקה)3(פטורמחובתהתייעצותעם
היועץהמשפטישתהרשותכאמורבסעיףקטן
,19 בסעיף כאמור מקומי תכנון ובמרחב )ב(,
פטורהואמחובתהתייעצותעםראשהרשות
המקומיתשבתחומהמצויהבניןהחורג,אותם
ההריסה צו מתן תפני תהודיעו עתיו חובה

המינהתיעתהוראהשקיבתכאמור 

צוהריסהמינהתייחותגםעתכתתוספתבנייה )ג(
תתאהיתרשנתווספהתבניןאחרימתןהצו,ותאיהאצורך

במתןצונוסףתגביתוספתבנייהכאמור 

בצוהריסהמינהתייפורטו- )ד(

המקרקעיןשעתיהםהואחת; )1(

ממנה החתק או שהבנייה, העובדה )2(
שיפורט,בוצעותתאהיתר,אומההןההפרות
שתתנאיההיתראוהעובדותהאחרותשבגתתן

הבניןהואחורג;

הבניןאוהחתקממנושהצומסמיךתהרסו, )3(
תפרקואותסתקו;

תוכןסעיפיםקטנים)ג(,)ו(,)ז(ו–)ח(  )4(

שת חיצון קיר עת יודבק מינהתי הריסה צו )ה(
הבנין,ובהעדרקירחיצון-עתמקוםאחרהנראהתעין
המודבק הצו בגוף יירשמו ההדבקה בשעת במקרקעין;

היוםוהשעהשתההדבקה 

צוהריסהמינהתייהיהניתןתביצוע- )ו(

אםהוקםבניןתתאהיתר-בתום24שעות )1(
משעתהדבקתו;

בכתמקרהאחר-בתום2עשעותמשעת )2(
הדבקתו 

הריסה צו ידי עת נפגע עצמו הרואה )1( )ז(
מינהתירשאיתבקשמביתהמשפטאתביטותו,
אותםהגשתהבקשהתאתתתהאתתקפושת
הצואתאאםכןנתןביתהמשפטצוזמניתעיכוב
ביצועושתצוההריסההמינהתי;ביתהמשפט
רשאיתתתצוזמניכאמורבמעמדצדאחדאם
שוכנעכיהדברמוצדקבנסיבותהענין,ובתבד
שתקפותאיעתהעת15ימים,ואותםרשאיבית
הצדדים, במעמד דיון תאחרשקיים המשפט,
כאמור הזמני הצו שת תוקפו את תהאריך

תתקופותנוספות;

המשפט בית החתטת עת ערעור תענין )2(
תפי צו כדין דינה )1( בפסקה בבקשהכאמור

סעיף250 

תאיבטתביתהמשפטצוהריסהמינהתיאתא )ח(
אםהוכחתושהבנייהשבגתתהניתןהצובוצעהכדיןאו

שביצועהצואינודרושתשםמניעתעובדהמוגמרת 

יבוצע תא )ב1()3( קטן בסעיף תאמור בכפוף )ט(
צוהריסהמינהתיאםחתפושתושיםימיםמיוםהגשת
התצהירכאמורבסעיףקטן)א(אומיוםמתןההחתטהשת
ביתהמשפטהדוחהאתהבקשהתביטותהצו,אםניתנה
המשפט בית ורשאי המאוחר, תפי הכת כאמור, החתטה
תהאריךאתתקופת30הימים,אםראהכימןהנכוןתעשות

כן 

יושבראשהוועדההמקומיתיודיעעתמתןצו )י(
הריסהמינהתי,בעיריה-תועדתהמשנהכאמורבסעיף
ע1)ד(,ובכתמקרהאחר-תוועדההמקומית יושבראש
הוועדההמחוזיתיודיעעתמתןצוהריסהמינהתיתוועדה
המחוזית;ההודעהתינתןבישיבההראשונהשתועדותאתו

תאחרמתןהצו 

הוועדה רשאים מינהתי הריסה צו בביצוע )יא(
המקומית,עובדיהושתיחיהשהסמיכהתכך,תפעות,אף
תתאצושתבית-משפט,עת-פיהסמכויותכאמורבסעיף
211,ובתחוםהמחוזיהיותוועדההמחוזיתכתהסמכויות

האמורות,בשינוייםהמחוייבים 

פוטר אינו מינהתי הריסה צו שת ביצועו )יב(
מאחריותפתיתיתתעבירהתפיחוקזה 

בוצעוהריסה,פירוקאוסיתוקשתבניןעתפי )יג(
צושניתןאובוצעשתאבהתאםתסעיףזה,אושנתברר
שהוצאתבניןהיתרכדיןאושהבניןתאהיהבניןחורג,תפי
הענין,יהאהנפגעמביצועוזכאיתמתואהפיצוייםמאת
הוועדההמקומיתאוהמחוזית,תפיהענין;באיןהסכמהעת
חוקיותהבנייהאועתשיעורהפיצויים,רשאיהנפגעתתבוע

פיצוייםבביתהמשפטהמוסמךבדרךשתהמרצתפתיחה 
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צו הפסקה שיפוטי 

נעשתהעבירה,אוהשתמשובמקרקעין,בדרך )א(  239
בין ,204 סעיף תפי עבירה משום בהם שיש ובנסיבות
שהוגשעתהעבירהכתבאישוםתביתהמשפטוביןשטרם
הוגש,רשאיביתהמשפטתצוותעתהנאשם,אועתמי
שנראהתביתהמשפטאחראיתביצועהעבירה,ועתכתמי
שעובדבשירותם-תהפסיקאתהעבודהאואתהשימוש
עד יהיה הצו שת ותקפו שיפוטי(, הפסקה צו - )תהתן

תביטותואושינויועתידיביתהמשפט 

כתב הוגש או שיפוטי הפסקה צו משניתן )ב(
התכנון תמוסדות תהורות המשפט בית רשאי אישום,
או ההפסקה צו נושא תהיתר בבקשה מתטפת תהימנע

כתבהאישוםעדתגמרההתיכיםבביתהמשפט 

אי–קיום צו הפסקה שיפוטי 

מישאינומקייםצושניתןתפיסעיף239ושהומצא  240
תו,דינו-מאסרשנהואםנמשכההעבירהאחריהמצאת
הצו,קנסכאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשת

עבירה 

הריסה על אי–קיום צו ביניים

נמשכופעותותהבנייהבניגודתצוהפסקהמינהתי  241
אובניגודתצוהפסקהשיפוטי,בתיהיתרתפיחוקזהאו
בסטיהמהיתראומתכנית,רשאיביתהמשפט,תפיבקשת
היועץהמשפטיתממשתהאונציגואוהוועדההמקומית,
ואםראהשמןהצדקתעשותכן,תצוותשכתמבנהאוכת
חתקממנושהוקמובניגודתהוראותצוההפסקההמינהתי

אוהשיפוטיייהרסומיד)תהתן-צוהריסהשיפוטי( 

ביצוע צו הריסה שיפוטי

ביצועושתצוהריסהשיפוטייטיתביתהמשפטעת  242
העבירה תביצוע זה פרק תפי אחראי תו הנראה האדם
באין תכך; הסכימו והמבקש אדם אותו אם שבבנייה,
הסכמה,וכןבמקרהשאותואדםתאביצעאתצוההריסה,

יחותוהוראותאתה:

הוגשההבקשהתצוההריסהעתידיהוועדה )1(
המקומית,יטיתביתהמשפטאתביצועהצועתיה;

היועץ ידי עת ההריסה תצו הבקשה הוגשה )2(
המשפטיתממשתהאונציגו,יטיתביתהמשפטאת

ביצועהצועתיושב-ראשהוועדההמחוזית 

צו הריסה שיפוטי - מתי

כתב שהוגש בין תהינתן יכות שיפוטי הריסה צו  243
אישוםבשתעבירהתפיסעיף240וביןשתאהוגש 

דיון בצו הריסה שיפוטי

צוהריסהשיפוטיתאיינתןאתאתאחרשניתנהתנוגע  244
בדברהזדמנותנאותהתהשמיעאתדבריו,זותתאםראה
ביתהמשפטכיישתתתאתהצותאתתר,בתיתתתהזדמנות
תהשמיעטענותכאמורכדיתמנועאתגמרפעותותהבנייה
בניגודתצוההפסקההמינהתיאוהשיפוטיואתתפישת

המבנה 

גביית הוצאות

הוצאות גביית בדבר ו–213 211 סעיפים הוראות  245
הריסהיחותועתהריסהתפיסעיף241,בשינוייםהמחויבים

תפיהענין 

צו זמני למניעת פעולות

נעשובמקוםפתוניפעותותהכנהתבנייהאותשימוש  246
במקרקעיןתתאהיתראובסטיהמהיתראומתכנית,רשאי
ביתהמשפטתפיבקשתםשתיושבראשהוועדההמחוזית
אושתיושבראשהוועדההמקומית,ובעיריה-שתיושב
ראשועדתהמשנהתתכנוןותבנייה,אושתהיועץהמשפטי
תממשתהאונציגו,תיתןצועתכתאחדמהמנוייםבסעיף
ע20תהימנעמפעותהבאותומקום,תרבותצוהאוסראת
השימושבמבנהאובמקרקעיןאוצותסגירתהמבנהאו
המקום)תהתן-צומניעתפעותות(;ביתהמשפטרשאי
בנסיבות תנכון שימצא תתנאים בכפוף כאמור צו תתת

הענין 

כפיית צו מניעת פעולות 

ביתהמשפטהנותןצומניעתפעותותרשאיגם )א( ע24 
תהורותבושכתמהשייבנהבניגודתהוראותהצוייהרס
בעיריה, או, המקומית הוועדה יושב–ראש ידי עת מיד
יושב–ראשועדתהמשנהתתכנוןותבנייה-אםהםהגישו
הוועדה יושב–ראש ידי עת או הצו, תמתן הבקשה את

המחוזיתבכתמקרהאחר 

שימצא בדרך צו באותו יאשר המשפט בית )ב(
תנכוןמהוהמבנהאוהמבניםשבמקוםהנדוןאויאושר
שאיןבומבנה,וכתמבנהאוחתקממנושיימצאבאותו
מקוםבניגודתאמורבאישוראובנוסףעתכך,יראואותו

כאיתונבנהבניגודתצו 

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדיתגרועמכתדרך )ג(
הוכחהאחרת 

שמירת סמכויות 

גורעת אינה פעותות מניעת צו תתת סמכות )א( ע24 
מסמכותאחרתתפיחוקזהאותפיכתדיןאחר 

בנייה מניעת צו מתן עת ערעור בהגשת אין )ב(
תהתתותאתתקפושתצוכאמור,אותםרשאיביתהמשפט

שתערעורתהורותהוראהאחרתתגביההריסה 

אי קיום צו מניעת פעולות 

מישאינומקייםצומניעתפעותותשהומצאתו,דינו  249
-מאסרשנה,ואםנמשכההעבירהאחרימסירתהצו,קנס

כאמורבסעיף61)ג(תחוקהעונשין,תכתיוםשתעבירה 

ערעור על צווים

נושא שהם מקרקעין בעת המשפט, בבית דין בעת  250
ההתיכיםבביתהמשפטאו-בהתיכיםתפיסעיף212-גם
את הרואים שהיא, כת תתקופה המקרקעין שת שוכרם
עצמםנפגעיםעתידיצוביתהמשפטתפיפרקזהאועת
ידיאי–מתןצוכאמור,רשאים,בדרךובמועדשמערערים
הצו עתפסקדיןשתביתהמשפטבפתיתים,תערערעת
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תפני תפיהענין, אועתדחייתהבקשהתמתןהצו,הכת
ביתהמשפטהמחוזי,והוארשאיתקבתאתהערעוראו
תדחותואותהחזיראתהדיוןתביתהמשפטשעתהחתטתו
מערערים,אותתתכתצושביתהמשפטכאמורהיהרשאי

תתיתו 

זכות הערעור שמורה

שוםדברבסעיף250תאיתפרשכבאתגרועמזכות  251
ערעורעתהחתטהשתביתמשפטתפיפרקזה 

היתר שהושג בטענות שוא

המבצעעבודותבנייהעתפיהיתרשהשיגבמסירת  252
ידיעותשהואידע,אושהיהתויסודתהניח,שהןכוזבות,
רואיםאותו,תעניןמתןצוהפסקהשיפוטי,כאיתוביצעאת

עבודתהבנייהתתאהיתר 

אחריות של תאגיד

נעברהעבירהתפיפרקזהעתידיתאגיד-  253

רשאיביתהמשפטתהטיתעתיוקנסשתאיעתה )1(
עתכפתשיעורהקנסשהיהרשאיתהטיתואיתותא

סעיףזה;

יואשםבעבירהגםכתאדםאשרבשעתביצוע )2(
העבירההיהמנהתפעית,שותף-תמעטשותףמוגבת
-אופקידבאותותאגידואחראיתעניןהנדון,אםתא
הוכיחושהעבירהנעברהשתאבידיעתםאושנקטו
כתהאמצעיםהסביריםתהבטחתשמירתושתחוקזה 

זכות מעצר

מישאינומקייםצוהפסקהשיפוטי,אוצוהפסקה  254
מינהתי,רשאישוטרתעצרו,תתאצומעצרמביתהמשפט,
וסעיפיםעעד14ו–25עדע2תפקודתהפרוצידורההפתיתית
אינה זו סמכות מעצרזה; עת יחותו וחיפושים(, )מעצר

גורעתמסמכויותאחרותתמעצרתפיכתדין 

בזיון בית המשפט

תגרוע בא כאיתו יתפרש תא זה בפרק דבר שום  255
מסמכותושתביתהמשפט,תפיפקודתבזיוןביתהמשפט,
ובצוויםשתביתהמשפטהעירונייהיותביתמשפטהשתום
כתהסמכויותתפיהפקודההאמורהכאיתוניתנוצווים
אתהעתידיביתמשפטהשתום;אךתאישאאדםבאחריות

גםתפיחוקזהוגםתפיפקודתבזיוןביתהמשפט 
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