


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

3בינואר2017 1105 ה'בטבתהתשע"ז

עמוד

הצעתחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,
התשע"ז-2017                                                                  750



הצעותחוקהממשלה-1105,ה'בטבתהתשע"ז,2017צ1צ3 750

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:  

 הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות
)הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

שעה(,1צתיקוןשםהחוק )הוראת המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול בחוק
התשע"א-12011)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,המילים")הוראתשעה("-יימחקוצ

העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול החוק  כללי
, שעה( )הוראת המקומיות ברשויות 
לייעולהאכיפה החוק או החוק התשע"א-2011)להלן-
והפיקוחהעירוניים(,נחקקבהמשךובהשלמהלהחלטת
ועדתהשריםלבחינתהקמתושלמערךהשיטורהעירוני,
מיוםכ"ובסיווןהתש"ע)8ביוני2010(,אשרקיבלהתוקף
שלהחלטתממשלהשמספרה1848ביוםי"בבתמוזהתש"ע
1848(צ מס' הממשלה החלטת - )להלן ,)2010 ביוני 24(
1848הוחלט,ביןהשאר, במסגרתהחלטתהממשלהמס'
עלהקמתושלמערךאכיפהעירונימשולב,הכוללכוח
פיקוחעירוניתייעודית,ברשויות ויחידת שיטורייעודי
מקומיות,אשרירתיע,ימנעויאכוףבתחוםעבירותאיכות
- )להלן האנטי־חברתית וההתנהגות האלימות החיים,
מערךאכיפהעירוני(צזאתבמטרהלאפשררפורמהמהותית
ויסודית,שתגבירבמידהרבהאתהביטחוןהאישיואת
ותושביה, המדינה אזרחי של האישי הביטחון תחושת
כדרךמרכזיתוכמנוףלשיפוראיכותהחייםבמדינתישראלצ

במסגרתיישוםהחלטתהממשלהמס'1848ובמטרה
לייעלאתיכולתהפיקוחוהאכיפהשלהרשויותהמקומיות
בעבירותשבתחוםאחריותןולאפשרלהןלסייעלמשטרת
החוק נחקק בשטחן, אלימות למניעת בפעולות ישראל
לייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםצבמסגרתהחוקהוקנו
לפקחירשויותמקומיותאשרעומדיםבתנאיםהקבועים
בחוקואשרהוסמכולפיהוראותיו,סמכויותמסוימותלשם
פיקוחעלביצועחוקיעזרצכמוכן,לפקחירשויותמקומיות
אשרהוסמכוכ"פקחיםמסייעים"בהתאםלהוראותהחוק,
הוקנוסמכויותנוספותשאותןהםרשאיםלהפעיללשם
סיועלמשטרתישראלבפעולותלמניעתאלימות,בתנאים

ובסייגיםהמפורטיםבחוקצ

לאורחדשנותמערכיהאכיפההעירונייםוכדילבחון
אתהאפקטיביותשבהקמתםואתמידתיעילותםבהשגת
המטרותשהוגדרוופורטולעיל,הוחלטבמסגרתהחלטת
1848כיהמערכיםיוקמוויפעלוכפיילוט הממשלהמס'
לתקופהשלשנתייםצעקבזאת,חוקקהחוקלייעולהאכיפה
והפיקוחהעירונייםכהוראתשעה,בתחילהלתקופהשל
שנתייםעדיוםכ"דבאבהתשע"ג)31ביולי2013(ובהמשך
הוארךתוקףהוראתהשעהלשנתייםנוספותעדיוםט"ו

באבהתשע"ה)31ביולי2015(צ

פורסמה )2015 ביולי 6( התשע"ה בתמוז י"ט ביום
הצעתחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירוניים)הוראת

הממשלה, )הצ"ח התשע"ה-2015 ,)2 מס' )תיקון שעה(
התשע"ה,עמ'752(,שבמסגרתההוצעלהפוךאתהוראת
השעהלהוראתקבעולבצעבחוקתיקוניםנדרשיםנוספיםצ
במהלךהדיוןבהצעתהחוקהאמורהבוועדתהפניםוהגנת
הוראת תוקף פקיעת מועד ובשל הכנסת, של הסביבה
השעה,הוחלטלהאריךאתתוקףהוראתהשעהלתקופה
נוספת,עדיוםב'באדרהתשע"ז)28בפברואר2017(צזאת
אכיפה מערכי בתכנית ומעמיק מקיף דיון לאפשר כדי
עירונייםובהצעהלהפוךאתהחוקלהוראתקבעצבנוסף
הוחלטלפצלמהצעתחוקהאמורהאתסעיפים14,11,4,3,
15ו־17,ולדוןבהםכהצעתחוקנפרדת,שתובאלאישור
הכנסתבמועדאחרצהצעתהחוקהאמורהופיצולהסעיפים

האמוריםאושרובידיהכנסתצ

בשנותהפעלתמערכיהאכיפההעירונייםובהתאם
בתוספת כה עד הוכללו לנושא, שהוקצה לתקציב
הראשונהלחוק71רשויותמקומיותצבחלקןפועליםמערכי
אכיפהעירוניים,בחלקןמערכיהאכיפההעירונייםנמצאים
בשלביהקמהוהיערכותשוניםובחלקןטרםהחלההקמת
מערךהאכיפההעירוניבשלקשייםשוניםצבנוסף,פועלים
באזור מקומיות רשויות בכמה עירוניים אכיפה מערכי

יהודהוהשומרוןצ

לדבריהגורמיםהמקצועיים,ככלל,ברשויותמקומיות
שבהןפועלמערךאכיפהעירוני,קיימתשביעותרצוןרבה
בקרבראשיהרשויותהמקומיותומפקדיתחנותהמשטרה
מתחומי לרבות העירוניים, האכיפה מערכי מפעילות
הפרויקט חשיבות את מדגישים מרביתם הפעילותצ
ומצייניםאתהתרומההמשמעותיתשלמערכיהאכיפה
של הביטחון ותחושת החיים איכות העירונייםלשיפור

התושביםברשויותהמקומיותשבהןפועליםהמערכיםצ

האכיפה מערכי של ההפעלה לתפיסת בהתאם
העירונייםכפישגובשהבמשרדלביטחוןהפניםובמשטרת
ישראל,מתמקדיםמערכיהאכיפההעירונייםבאכיפתסל
אלימותצ ומניעת החיים איכות בתחומי מוגדר, עבירות
ובמשטרת הפנים לביטחון במשרד שהצטברו הנתונים
העירוניים האכיפה מערכי פעילות כי מעידים ישראל
במתכונתםהנוכחיתהיאיעילהואפקטיביתצבנוסף,קיימת
שביעותרצוןרבהבקרבראשיהרשויותהמקומיותמהידוק
שיתוףהפעולהביןהרשויותהמקומיותלמשטרתישראל
ומהיוזמהלפעילויותמשותפותשלהןבתחומיהאכיפה

השוניםצ

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התשע"ה,עמ'200צ 1
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במקוםסעיף1לחוקהעיקרייבוא:2צהחלפתסעיף1

מטרתושלחוקזהלייעלאתיכולתהפיקוחוהאכיפהשל1צ"מטרה
הרשויותהמקומיותבעבירותשבתחוםאחריותןוכןלאפשר
אלימות, למניעת בפעולות ישראל למשטרת לסייע להן
באמצעותהפעלתמערכיאכיפהעירונייםבחלקמהרשויות
המקומיות,והכולבלילגרועמתפקידיהןשלמשטרתישראל

ושלהרשויותהמקומיותעלפידיןצ"

במקוםסעיף7לחוקהעיקרייבוא:3צהחלפתסעיף7

"הקמהוהפעלה
שלמערךאכיפה

עירוני

ברשויותמקומיותשיקבעהשר,בצו,בהסכמתשרהפנים,7צ )א(
יוקםויפעלמערךאכיפהעירונישיורכבמיחידתפיקוחעירוני
ייעודיתשלפקחיםמסייעיםומכוחשיטורייעודישלשוטרי

משטרתישראל)בחוקזה-מערךאכיפהעירוני(צ

החלפתסעיף1במקוםסעיף1לחוקהעיקרייבוא:2צ

מטרתושלחוקזהלייעלאתיכולתהפיקוחוהאכיפהשל1צ"מטרה
הרשויותהמקומיותבעבירותשבתחוםאחריותןוכןלאפשר
אלימות, למניעת בפעולות ישראל למשטרת לסייע להן
באמצעותהפעלתמערכיאכיפהעירונייםבחלקמהרשויות
המקומיות,והכולבלילגרועמתפקידיהןשלמשטרתישראל

ושלהרשויותהמקומיותעלפידיןצ"

החלפתסעיף7במקוםסעיף7לחוקהעיקרייבוא:3צ

"הקמהוהפעלה
שלמערךאכיפה

עירוני

ברשויותמקומיותשיקבעהשר,בצו,בהסכמתשרהפנים,7צ )א(
יוקםויפעלמערךאכיפהעירונישיורכבמיחידתפיקוחעירוני
ייעודיתשלפקחיםמסייעיםומכוחשיטורייעודישלשוטרי

משטרתישראל)בחוקזה-מערךאכיפהעירוני(צ

מאחרשמטרותחקיקתהחוקובהןהמאבקבאלימות,
של החיים באיכות הפוגעות ובעבירות בעבריינות
התושביםברשויותמקומיותבעינןעומדות,ולאורהצלחת
המודלשלמערכיהאכיפההעירוניים,מוצעלהפוךאת

הוראתהשעהבנושאלהוראתקבעצ

וכנדרש בנושא, שהצטבר הניסיון לאור בנוסף,
במסגרתהפיכתהוראתהשעהלהוראתקבע,מוצעלערוך

בחוקכמהתיקוניםושינוייםצ

מטרתההעיקריתשלהצעתהחוקהיאלהפוך  סעיף 1
אתהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירוניים 
להוראתקבע,כאמורלעילצעלכןמוצעלמחוקמשםהחוק

אתהמילים")הוראתשעה("צ

מאחר החוקצ מטרת את קובע לחוק 1 סעיף  סעיף 2
שבמסגרתהצעתהחוקמוצע,ביןהשאר,להפוך 
אתהוראתהשעהלהוראתקבע,מוצעלהחליףאתסעיף
המטרהולחדדולהתאיםאותולנוסחהמוצעשלהחוק,
הפיקוח יכולת את לייעל החוק של מטרתו כי ולקבוע
שבתחום בעבירות המקומיות הרשויות של והאכיפה
אחריותןוכןלאפשרלהןלסייעלמשטרתישראלבפעולות
למניעתאלימותבדרךשלהפעלתמערכיאכיפהעירוניים
בחלקמהרשויותהמקומיות,והכולבלילגרועמתפקידיהן

שלמשטרתישראלושלהרשויותהמקומיותעלפידיןצ"

והפיקוח האכיפה לייעול לחוק 1 סעיף נוסח וזה
העירוניים,שמוצעכאמורלהחליפו:

"מטרה

הפיקוח יכולת את לייעל זה חוק של מטרתו )א( 1צ
שבתחום בעבירות המקומיות הרשויות של והאכיפה
אחריותןוכןלאפשרלהןלסייעלמשטרתישראלבפעולות
למניעתאלימות,והכלבלילגרועמתפקידיהןשלמשטרת

ישראלושלהרשותהמקומיתעלפידיןצ

פקחים יוסמכו זה חוק מטרת השגת לשם )ב(
עזר, חוקי ביצוע על פיקוח לצורך בסמכויות עירוניים
וברשויותמקומיותמסוימותיפעל,לתקופתניסיון,מערך

אכיפהעירונישיסייעלמשטרתישראלבפעולותלמניעת
אלימותצ"

מקומית "ברשות כי כיום קובע לחוק 7 סעיף  סעיף 3
המנויהבתוספתהראשונהיפעלמערךאכיפה 
עירוני,שיורכבמיחידתפיקוחעירוניייעודיתשלפקחים
מסייעיםומכוחשיטורעירוניייעודישלשוטרים"צסעיף
18)א(לחוקקובעכיהשררשאי,בצו,בהסכמתשרהפנים
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,לשנות

אתהתוספתהראשונהצ

כיוםגיבושרשימתהרשויותהמקומיותהרלוונטיות
בהתאם הפנים, לביטחון במשרד מתבצעים ודירוגן
לתבחיניםולתנאיםשנקבעובנושאבהחלטתהממשלה
מס'1645מיוםא'בתמוזהתשע"ו)7ביולי2016()להלן-
1645(,המהווהעדכוןשלהחלטת החלטתממשלהמס'
ממשלהמס'1331מיוםי"דבאדרא'התשע"ד)12בפברואר
2014()להלן-החלטתהממשלהמס'1331(,שעדכנהאת
החלטתהממשלהמס'2910מיוםכ'באדרא'התשע"א)24
בפברואר2011()להלן-החלטתהממשלהמס'2910(,אשר
קבעהאתהתבחיניםהראשוניםבנושאצהכללתרשויות
מקומיותבתכניתנעשיתכיוםבהתאםלתבחיניםהאמורים

ולתקציבהמוקצהלנושאצ

את להחליף מוצע בנושא, שהצטבר הניסיון לאור
סעיף7לחוקולעגןבמקומובחקיקהראשיתהסדרמפורט
להקמהולהפעלהשלמערךאכיפהעירוניברשותמקומית
ברשות עירוני אכיפה מערך של פעילות להפסקת וכן

מקומית,והכולכמפורטלהלן:

לסעיף 7 המוצע

לסעיף קטן )א(

הרשויות קביעת תהליך את ולייעל לקצר כדי
המקומיותשבהןיוקםויפעלמערךאכיפהעירוני,מוצע
ברשויות ויפעל יוקם עירוני אכיפה מערך כי לקבוע
בהסכמת בצו, הפנים, לביטחון השר שיקבע מקומיות
שרהפניםצזאת,בהתבססעלאמותמידהשיקבעהשר,

בהסכמתשרהפנים,אשרעיקריהןיפורטובחוקצ
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על בהתבסס תיעשה )א( קטן בסעיף כאמור קביעה )ב(
אמותמידהשקבעהשרבהסכמתשרהפנים;אמותהמידה

האמורותיביאובחשבון,ביןהשאר,אתכלאלה:

היקףהעבריינותבתחומיהרשותהמקומית; )1(

גודלהאוכלוסייהבתחומיהרשותהמקומית; )2(

החברתי- המדד לפי המקומית הרשות דירוג )3(
כלכלישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

דירוגהרשותהמקומיתלפימדדהפריפריאליות )4(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהצ

אלא מקומית ברשות עירוני אכיפה מערך יוקם לא )ג(
בהתקייםכלאלה:

המקומית הרשות בתחומי האוכלוסייה גודל )1(
עולהעל16,000תושביםלפינתוניהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהאולפינתונימשרדהפנים;השריהיה
רשאילקבוע,בצו,בהסכמתשרהפנים,גודלאוכלוסייה

שונהלענייןזה;

להקמה המקומית הרשות הסכמת ניתנה )2(
ולהפעלהשלמערךהאכיפההעירוניבתחומה;

כוח את להעמיד התחייבה המקומית הרשות )3(
האדםוהאמצעיםהנדרשיםלצורךההקמהוההפעלה

שלמערךהאכיפההעירוניצ

רשימתהרשויותהמקומיותשקבעהשרכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(,תפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדלביטחוןהפניםצ

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיאמותהמידההאמורותיביאובחשבון
להבטיח השאר, בין נועדו, אשר שלהלן, הנושאים את
בחירהשלרשויותמקומיותבעלותמאפייניםשונים,שבהן

קייםצורךבהקמתוהפעלתמערךאכיפהעירוני:

היקףהעבריינותברשותהמקומית; )1(

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )2(

דירוגהרשותהמקומיתלפיהמדדהחברתי-כלכלי )3(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

הפריפריאליות מדד לפי המקומית הרשות דירוג )4(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהצ

לסעיף קטן )ג(

קבע, להוראת שעה מהוראת המעבר עם בנוסף,
מוצעלעגןבחוקאתתנאיהסףשבהםנדרשותהרשויות
המקומיותלעמודלצורךהקמהוהפעלהשלמערךאכיפה

עירוניבתחומן,כמפורטלהלן:

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומיתעולהעל16,000 )1(
תושביםצתנאיזהנקבעבמסגרתהחלטתהממשלהמס'
1645,כיווןשלדעתהגורמיםהמקצועייםמערךהאכיפה
העירונינדרשואפקטיביברשויותמקומיותבעלותהיקף

האוכלוסייההאמורצלצדקביעתתנאיסףזה,וכדילאפשר
אתהרחבתיישוםמערכיהאכיפההעירונייםבהמשךככל
שיידרש,ובהתאםלתקציבשיוקצהלנושא,מוצעלהסמיך
אתהשרלביטחוןהפניםלקבוע,בצו,בהסכמתשרהפנים,

גודלאוכלוסייהשונהלענייןזה;

הסכמתהרשותהמקומיתלהקמהולהפעלהשלמערך )2(
האכיפההעירוניבתחומהצהניסיוןשהצטברבנושאהראה
כיישמקריםשבהםהרשותהמקומית,מטעמיםשונים,
אכיפה מערך של בהפעלה או בהקמה מעוניינת אינה

עירוניבתחומה;

הרשותהמקומיתהתחייבהלהעמידאתכוחהאדם )3(
והאמצעיםהנדרשיםלצורךההקמהוההפעלהשלמערך
אכיפה מערך הקמת לצורך בתחומהצ העירוני האכיפה
וכן מסייעים פקחים להקצות הרשות נדרשת עירוני
אמצעיםאשרישמשואותםלצורךתפקידםצבמקרהשל
אי־הקצאתכוחאדםואמצעיםמצדהרשותהמקומית,לא

יתאפשרלהפעילמערךאכיפהעירוניבתחומהצ

לסעיף קטן )ד(

התוספת את לבטל מוצע החוק, הצעת במסגרת
הראשונהלחוקולקבועכירשימתהרשויותהמקומיות
שבהןהוקםומופעלמערךאכיפהעירוניתפורסםבאתר

האינטרנטשלהמשרדלביטחוןהפניםצ
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הפסקתפעילות
מערךאכיפה

עירוני

השררשאילקבוע,בצו,בהסכמתשרהפנים,כיברשות7אצ )א(
מקומיתתופסקפעילותמערךהאכיפההעירוני,בהתקיים

אחדמאלה:

הרשותהמקומיתביקשהאתהפסקתהפעילות )1(
כאמור;

בהתחייבויות עמדה לא המקומית הרשות )2(
הנדרשותממנהלצורךההקמהאוההפעלהשלמערך

האכיפההעירוניבתחומה;

מערך הצדקהלהפעלת איןעוד כי השרמצא )3(
אכיפהעירוניברשותהמקומיתאוכינדרשתהפסקת
המקומית, ברשות העירוני האכיפה מערך פעילות
מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,ונמסרהעלכךהודעה
לרשותהמקומית60ימיםלפחותלפניהפסקתפעילות

מערךהאכיפההעירוניבתחומהצ

הפסקתפעילותמערךאכיפהעירוניברשותמקומית )א(
)3(,תיעשהלאחרשניתנהלרשות לפיסעיףקטן)א()2(או

המקומיתהזדמנותלהשמיעאתטענותיהצ"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרהוקםבה4צתיקוןסעיף10
אופועלבהמערךאכיפהעירוני"צ

בסעיף17לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרהוקםבהאו5צתיקוןסעיף17
פועלבהמערךאכיפהעירוני"צ

בסעיף18לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף18

בכותרתהשוליים,במקום"התוספות"יבוא"התוספתהשנייה"; )1(

סעיףקטן)א(-בטלצ )2(

הפסקתפעילות
מערךאכיפה

עירוני

השררשאילקבוע,בצו,בהסכמתשרהפנים,כיברשות7אצ )א(
מקומיתתופסקפעילותמערךהאכיפההעירוני,בהתקיים

אחדמאלה:

הרשותהמקומיתביקשהאתהפסקתהפעילות )1(
כאמור;

בהתחייבויות עמדה לא המקומית הרשות )2(
הנדרשותממנהלצורךההקמהאוההפעלהשלמערך

האכיפההעירוניבתחומה;

מערך איןעודהצדקהלהפעלת כי השרמצא )3(
אכיפהעירוניברשותהמקומיתאוכינדרשתהפסקת
המקומית, ברשות העירוני האכיפה מערך פעילות
מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,ונמסרהעלכךהודעה
לרשותהמקומית60ימיםלפחותלפניהפסקתפעילות

מערךהאכיפההעירוניבתחומהצ

הפסקתפעילותמערךאכיפהעירוניברשותמקומית )א(
)3(,תיעשהלאחרשניתנהלרשות לפיסעיףקטן)א()2(או

המקומיתהזדמנותלהשמיעאתטענותיהצ"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרהוקםבה4צ
אופועלבהמערךאכיפהעירוני"צ

תיקוןסעיף10

בסעיף17לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרהוקםבהאו5צ
פועלבהמערךאכיפהעירוני"צ

תיקוןסעיף17

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-6צ

בכותרתהשוליים,במקום"התוספות"יבוא"התוספתהשנייה"; )1(

סעיףקטן)א(-בטלצ )2(

לסעיף 7א המוצע

בנוסף,מוצעלהוסיףסעיף7אלחוקשבמסגרתויפורטו
העילותשמכוחןרשאיהשרלביטחוןהפנים,בצו,בהסכמת
שרהפנים,להפסיקפעילותמערךאכיפהעירוניצזאת,לאור
הניסיוןשהצטברבשנותהפעלתמערכיאכיפהעירוניים

ברשויותמקומיות,כמפורטלהלן:

לבקשתהרשותהמקומית-במקריםשבהםהרשות )1(
המקומית,מטעמיםשונים,אינהמעוניינתבהמשךפעילות

מערךהאכיפההעירוניבתחומה;

הרשותהמקומיתלאעמדהבהתחייבויותהנדרשות )2(
האכיפה מערך של ההפעלה או ההקמה לצורך ממנה
את להשמיע הזדמנות לה וניתנה בתחומה העירוני
הרשות שבהם במקרים בעיקר מדובר בענייןצ טענותיה
המקומיתאינהמעמידהאתכוחהאדםואתהאמצעים
הנדרשיםממנהאובמקריםשהרשותהמקומיתמעוניינת
שונות למשימות העירוני האכיפה מערך את להפעיל

מהמשימותשהוגדרולוצ

השרלביטחוןהפניםמצאכיאיןעודהצדקהלהפעלת )3(
נדרשת מערךהאכיפההעירוניברשותהמקומיתאוכי
הפסקתפעילותמערךהאכיפההעירוניתברשותהמקומית
מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,ונמסרהעלכךהודעהלראש
הרשותהמקומית60ימיםלפניהפסקתהפעלתוצהפסקת
פעילותמערךאכיפהעירוניברשותמקומיתבנסיבותאלה
תיעשהלאחרשניתנהלרשותהמקומיתהזדמנותלהשמיע

אתטענותיהצ

ולייעל לקצר מוצע החוק הצעת במסגרת  סעיפים
הרשויותהמקומיותשבהן אתתהליךקביעת  6 ,5 ,4 
יוקמוויפעלומערכיאכיפהעירוניים,כךשלא  ו־10 

יידרשאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל 
הכנסתוקביעתרשימתהרשויותהמקומיותשבהןיוקם
ויפעלמערךאכיפהעירונילאתיעשהבתוספתהראשונה
לחוקאלאבצושלהשרבהסכמתשרהפנים,כאמורבסעיף
7המוצעצלפיכךמוצעלבטלאתהתוספתהראשונהלחוק
ולמחוקאתההפניותלתוספתהראשונהואתהאזכורים

שלהבסעיפים10)א(,17ו־18צ
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סעיף19לחוקהעיקרי-בטלצ7צביטולסעיף19

בסעיף21לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילים"הוראתשעה"-יימחקוצ8צתיקוןסעיף21

סעיף23לחוקהעיקרי-בטלצ9צביטולסעיף23

ביטולהתוספת
הראשונה

התוספתהראשונהלחוקהעיקרי-בטלהצ10צ

וזהנוסחהתוספתהראשונהלחוקלייעולהאכיפה
והפיקוחהעירונייםשמוצעכאמורלבטלה:

"תוספת ראשונה

)סעיף7(

אילת; 1צ

בניברק; 2צ

גבעתיים; 3צ

דימונה; 4צ

טירה; 5צ

כרמיאל; 6צ

לוד; 7צ

מגדלהעמק; 8צ

נצרת; 9צ

נתניה; 10צ

ערד; 11צ

רמתגן; 12צ

בארשבע; 13צ

עפולה; 14צ

רמלה; 15צ

)בוטל(; 16צ

בתים; 17צ

אשקלון; 18צ

חדרה; 19צ

פתחתקוה; 20צ

קריתביאליק; 21צ

טבריה; 22צ

קריתגת; 23צ

באקהאלגרביה; 24צ

הרצליה; 25צ

כפרסבא; 26צ

אוריהודה; 27צ

גדרה; 28צ

יבנה; 29צ

צפת; 30צ

שפרעם; 31צ

עראבה; 32צ

קרייתאתא; 33צ

עכו; 34צ

ראשהעין; 35צ

אשדוד; 36צ

נשר; 37צ

זכרוןיעקב; 38צ

אלעד; 39צ

תלאביב; 40צ

רעננה; 41צ

מודיעין-מכבים-רעות; 42צ

קריתמלאכי; 43צ

סחנין; 44צ

אוםאלפאחם; 45צ

קריתמוצקין; 46צ

נהריה; 47צ

רחובות; 48צ

קריתים; 49צ

יהוד־מונוסון; 50צ

אופקים; 51צ

טייבה; 52צ

קלנסואה; 53צ

נתיבות; 54צ

קריתשמונה; 55צ

שדרות; 56צ

ירושלים; 57צ

באריעקב; 58צ

טירתכרמל; 59צ

חולון; 60צ
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ברשויותמקומיותשבהןפועלמערךאכיפהעירוניערבתחילתושלחוקזה)להלן11צהוראותמעבר )א(
-יוםהתחילה(,ימשיךלפעולמערךהאכיפההעירוני,אלאאםכןהופסקהפעילותו

בהתאםלהוראתסעיף7אלחוקהעיקריכנוסחובסעיף3לחוקזהצ

עדלקביעתאמותמידהראשונותבהתאםלסעיף7לחוקהעיקריכנוסחובסעיף3 )ב(
לחוקזה,יראואתהתבחיניםלבחירתרשויותמקומיותשבהןיוקםויפעלמערךאכיפה
עירונישנקבעובהחלטתהממשלהמס'1645מיוםא'בתמוזהתשע"ו)7ביולי2016(

כאמותמידהלענייןהסעיףהאמורצ

ברשויותמקומיותשבהןפועלמערךאכיפהעירוניערבתחילתושלחוקזה)להלן11צ )א(
-יוםהתחילה(,ימשיךלפעולמערךהאכיפההעירוני,אלאאםכןהופסקהפעילותו

בהתאםלהוראתסעיף7אלחוקהעיקריכנוסחובסעיף3לחוקזהצ

הוראותמעבר

עדלקביעתאמותמידהראשונותבהתאםלסעיף7לחוקהעיקריכנוסחובסעיף3 )ב(
לחוקזה,יראואתהתבחיניםלבחירתרשויותמקומיותשבהןיוקםויפעלמערךאכיפה
עירונישנקבעובהחלטתהממשלהמס'1645מיוםא'בתמוזהתשע"ו)7ביולי2016(

כאמותמידהלענייןהסעיףהאמורצ

גןיבנה; 61צ

ביתשאן; 62צ

אורעקיבא; 63צ

נצרתעילית; 64צ

יקנעםעילית; 65צ

רהט; 66צ

דליתאל־כרמל; 67צ

נסציונה; 68צ

ראשוןלציון; 69צ

ביתשמש; 70צ

מעלותתרשיחא; 71צ

תלשבעצ" 72צ

סעיף19לחוקקובעחובתדיווחשלהשרלוועדת  סעיף 7
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,מדיחצישנה, 
האכיפה מערכי להפעלת הנוגעים שונים נתונים בדבר
אפקטיביות בחינת לצורך השאר, בין זאת, העירונייםצ
לסיים עםההצעה בבד העירונייםצבד האכיפה מערכי
העירונייםכפיילוט האכיפה אתתקופתהפעלתמערכי
ולהפעילםבאופןקבועולאכהוראתשעה,מוצעלבטלאת
חובתהדיווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת

בנושאצ

והפיקוח האכיפה לייעול לחוק 19 סעיף נוסח וזה
העירונייםשמוצעכאמורלבטלו:

"דיווח לכנסת

השרימסורלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, 19צ
מדיחצישנה,דיווחעלכלאלה:

אחת בכל שבוצעו האלימות עבירות מספר )1(
הראשונה בתוספת המנויות המקומיות מהרשויות
בששתהחודשיםשקדמולדיווח,לפיסוגהעבירה,

והשינויבהשוואהלששתהחודשיםשקדמולהם;

ברשויות שבוצעו האלימות עבירות מספר )2(
המקומיותשאינןמנויותבתוספתהראשונהבששת
החודשיםשקדמולדיווח,לפיסוגהעבירה,והשינוי

בהשוואהלששתהחודשיםשקדמולהם;

קבע דרך הפועלים השוטרים במספר שינוי )3(
בתוספת המנויות המקומיות הרשויות בתחומי

הראשונה;

מסייעים פקחים עשו שבהם המקרים מספר )4(
שימושבכלאחתמסמכויותיהםלפיפרקזהצ"

הרשויות חוק תוקן לחוק 21 סעיף במסגרת  סעיף 8
המקומיות)משמעת(,התשל"ח-1978,כהוראת 
שעה,באופןהקובעכיהפעלתסמכותעיכוב,חיפושאו
תהווה מקומית רשות עובד ידי על כדין שלא כניסה,
עבירתמשמעתצעםהפיכתהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח
עבירת את גם לקבוע מוצע קבע, להוראת העירוניים

המשמעתהאמורהכהוראתקבעצ

סעיף23לחוקקובעאתתוקפושלהחוקכהוראת  סעיף 9
השעהצעםההצעהלהפוךאתהוראתהשעה 
להוראתקבע,מוצעלבטלוצוזהנוסחסעיף23לחוקלייעול

האכיפהוהפיקוחהעירונייםשמוצעכאמורלבטלו:

"תוקף

התשע"ה באב ט"ו יום עד בתוקפו יעמוד זה חוק 23צ
)31ביולי2015(צ"

כפישצויןלעיל,כיוםמנויותבתוספתהראשונה  סעיף 11
לחוק71רשויותמקומיותצבחלקןפועליםמערכי 
אכיפהעירוניים,בחלקןמערכיהאכיפההעירונייםנמצאים
והיערכותשוניםצכדילאפשראתהמשך בשלביהקמה
הפעלתמערכיהאכיפההעירונייםברשויותמקומיותשבהן
הםפועליםכיוםואתהמשךהקמתמערכיאכיפהעירוניים
ברשויותהמקומיותהרלוונטיות,בהתאםלתקציבהמוקצה

לנושא,מוצעלקבועהוראותמעברכדלקמן:

ברשויותמקומיותשבהןפועלמערךאכיפהעירוני )1(
מערך לפעול ימשיך המוצע, החוק של תחילתו ערב
האכיפההעירוני,אלאאםכןהופסקהפעילותובהתאם

להוראתסעיף7אהמוצעצ

לסעיף בהתאם ראשונות מידה אמות לקביעת עד )2(
7המוצע,יראואתהתבחיניםלבחירתרשויותמקומיות
שבהןיוקםויפעלמערךאכיפהעירוני,שנקבעובהחלטת

הממשלהמס'1645,כאמותמידהלענייןהסעיףהאמורצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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