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חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 116(, התשע"ז-2017*

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,סעיף48-בטלר1רביטולסעיף48

בסעיף145)ו()2(לחוקהעיקרי,במקום"אוכסטיהמהיתר"יבוא"אובניגודלתנאיהיתר"ר2רתיקוןסעיף145

בסעיף151)ב2()1()ד(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיפים9ר2או241"יבוא"לפיפרקי'"רררתיקוןסעיף151

במקוםפרקי'לחוקהעיקרייבוא:4רהחלפתפרקי'

"פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין

סימן א': הגדרות

בפרקזה-ר20רהגדרות-פרקי'

"גןלאומי"ו"שמורתטבע"-כהגדרתםבחוקגניםלאומיים;

"הריסה"-לרבותפירוקעבודהשנעשתהאוסילוקה,וכןכל
פעולההדרושהלשםהשבתהמקרקעיןלמצבםלפני
בצו שנקבע כפי והכול בהם, עבודה ביצוע תחילת

הריסהלפיפרקזה;

"ועדהמרחבית"-ועדהמקומיתלפיסעיף19;

מקומית רשות ראש לרבות - מקומית" ועדה ראש "יושב
מקומי תכנון מרחב ולעניין לאכיפה, המוסמכת

כמשמעותובסעיף12-יושבראשהוועדההמחוזית;

"היחידההארציתלאכיפה"-היחידההארציתלאכיפתדיני
התכנוןוהבנייהבמשרדהאוצר;

"מהנדסהוועדה"-לרבותמהנדסרשותמקומיתהמוסמכת
לאכיפה,ולענייןמרחבתכנוןמקומיכמשמעותובסעיף

12-מתכנןהמחוז;

להנחיית המחלקה - מקרקעין" דיני לאכיפת "המחלקה
תובעיםמוסמכיהיועץהמשפטילממשלהבפרקליטות

המדינה;

"מנהלהיחידההארציתלאכיפה"-מנהלהיחידהשמונה
לפיסעיף204;

"מנהלרשותהטבעוהגנים"-כמשמעותובחוקגניםלאומיים;

"מפקח"-מישהוסמךלמפקחלפיסעיף205;

"מפקחמיוחד"-מפקחביחידההארציתלאכיפה,שהוסמך
הכשרה שעבר לאחר ,205 סעיף לפי מיוחד למפקח

מיוחדתלענייןהסמכויותהנתונותלולפיכלדין;

"עבודהאסורה"-בנייהאועבודההטעונההיתרשנעשתה
בלאהיתראובניגודלתנאיהיתר;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 באפריל 5( התשע"ז בניסן ט' ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1074,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016(,עמ'1426ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'07ר;התשע"ז,עמ'584ר 1



885 ספרהחוקים5ר26,כ"טבניסןהתשע"ז,2017ר4ר25

"צומינהלי"-כלאחדמאלה:

צומינהלילהפסקתעבודהכאמורבסעיף216; )1(

צולהריסתתוספתבנייהכאמורבסעיף217; )2(

צומינהלילהפסקתשימושכאמורבסעיף219; )ר(

צולסגירתבנייןאומקוםכאמורבסעיף220; )4(

צוהריסהמינהליכאמורבסעיף221; )5(

"צושיפוטי"-כלאחדמאלה:

צושיפוטילמניעתפעולותכאמורבסעיף4ר2; )1(

צוהפסקהשיפוטיכאמורבסעיף6ר2; )2(

צוהריסהבלאהליךפליליכאמורבסעיף9ר2; )ר(

"רשותאוכפת"-כלאחתמאלה,לפיהעניין:

היחידההארציתלאכיפה; )1(

ועדהמקומית-לענייןעבירהשבוצעהבמרחב )2(
התכנוןשלה;

רשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה-לענייןעבירה )ר(
שבוצעהבתחומהשלאותהרשותמקומית;

שבוצעה עבירה והגנים-לעניין רשותהטבע )4(
בתחוםגןלאומיאושמורתטבעאובתחוםשטחשיועד
בתכניתלגןלאומיאולשמורתטבעכאמורבסעיףרר2;

והגנים הטבע לשמירת הרשות - והגנים" הטבע "רשות
הלאומייםכהגדרתהבחוקגניםלאומיים;

מרחבית רשות - לאכיפה" המוסמכת מקומית "רשות
שהוסמכהלפיסעיף254יב;

"שימושאסור"-כלאחדמאלה:

בלא שנעשה היתר הטעון במקרקעין שימוש )1(
במקרקעין שימוש או היתר לתנאי בניגוד או היתר,

בניגודלתכנית;

שימושבעבודהאסורה; )2(

"תובע"-כמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
משולב[,התשמ"ב-21982ר

סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה

מנהלהיחידה
הארציתלאכיפה

שרהאוצרימנהעובדבכירבשירותהמדינהלמנהל204ר )א(
היחידההארציתלאכיפהר

מנהלהיחידההארציתלאכיפהיעמודבראשהיחידה )ב(
הארציתלאכיפהויהיהאחראילמילויתפקידיהלפיחוקזהר

"צומינהלי"-כלאחדמאלה:
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והגנים הטבע לשמירת הרשות - והגנים" הטבע "רשות
הלאומייםכהגדרתהבחוקגניםלאומיים;

מרחבית רשות - לאכיפה" המוסמכת מקומית "רשות
שהוסמכהלפיסעיף254יב;

"שימושאסור"-כלאחדמאלה:

בלא שנעשה היתר הטעון במקרקעין שימוש )1(
במקרקעין שימוש או היתר לתנאי בניגוד או היתר,

בניגודלתכנית;

שימושבעבודהאסורה; )2(

"תובע"-כמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
משולב[,התשמ"ב-21982ר

סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה
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ס"חהתשמ"ב,עמ'ר4ר 2
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הסמכויות יהיו לאכיפה הארצית היחידה למנהל )ג(
הנתונותלמפקחולמפקחמיוחדלפיהוראותחוקזהר

מנהלהיחידההארציתלאכיפהיקבעהנחיותמקצועיות )ד(
שלפיהןיפעילומפקחיםאתסמכויותיהםלפיחוקזה;הנחיות
הארצית היחידה של האינטרנט באתר יפורסמו כאמור

לאכיפהר

שרהאוצריסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחיםלעניין205רהסמכתמפקחים )א(
חוקזה,אשריוסמכובסמכויותלפיסימןזה,כולןאוחלקן,
וכןרשאיהואלהסמיךמפקחיםבסמכויותכאמורמביןאלה:

עובדמעובדיהמדינה-בהסכמתהשרהממונה )1(
עלמשרדושלהעובד;

עובדמעובדירשותמקומיתשהיאועדהמקומית )2(
לפיסעיף18אועובדירשותמקומיתמוסמכתלאכיפה

-בהסכמתראשהרשותהמקומיתשהואעובדבה;

עובדמעובדיועדהמרחבית-בהסכמתיושב )ר(
ראשהוועדההמרחביתשהואעובדבהר

בשטח יהיו המדינה עובדי מבין מפקחים סמכויות )ב(
המדינהכולהאוחלקה,כפישיקבעשרהאוצרבעתהסמכתם;
מקומיתיהיו עובדיועדה מבין מפקחים של סמכויותיהם
בתחוםמרחבהתכנוןשלהוסמכויותיהםשלמפקחיםמבין
עובדירשותמקומיתיהיובתחומהשלאותהרשותמקומיתר

כן אם אלא )א( קטן בסעיף כאמור מפקח יוסמך לא )ג(
מתקיימיםבוכלאלה:

משלושה יאוחר לא הודיעה, ישראל משטרת )1(
חודשיםמיוםקבלתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
למינויומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשלעברו

הפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיחוקזה,כפישהורהשרהאוצר,

בהסכמתהשרלביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורהשר )ר(
האוצר,לאחרהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםר

ובאתר ברשומות תפורסם עלהסמכתמפקח הודעה )ד(
האינטרנטשלהיחידההארציתלאכיפה,הוועדההמקומית

אוהרשותהמקומית,לפיהענייןר

מפקחאינו מצאמנהלהיחידההארציתלאכיפהכי )ה(
ממלאאחרההנחיותהמקצועיותכאמורבסעיף204)ד(,רשאי
הוא,לאחרשנתןלמפקחהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו,
לבקשמשרהאוצרלבטלאתהסמכתושלהמפקחאולהגביל

אתסמכויותיולתקופהר
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רשאי206רסמכויותמפקחים זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )א(
מפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךהדרושיםלולצורךביצועתפקידו;בפסקה
זו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-1995ר;

דוגמאות ליטול או מדידות או בדיקות לערוך )ר(
לשםבדיקהוכןלהורותעלמסירתדוגמאותלבדיקת
מעבדהאועלשמירתןלתקופהשיורה,אולנהוגבהן

בדרךאחרת;

להיכנסבכלעתלכלמקרקעין,ואולםלאייכנס )4(
מפקחלמקוםהמשמשלמגורים,אלאבאחדמאלה:

הסכמת את שקיבל ולאחר סבירה בעת )א(
המחזיק,ובלבדשהמחזיקהואבגירושהמפקח

הודיעלמחזיקכיהוארשאילסרבלכניסתו;

ניתןצושלביתמשפטהמתירלולהיכנס )ב(
למקוםר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיחוקזה,רשאימפקח- )ב(

או כאמור לעבירה הקשור אדם כל לחקור )1(
שעשויותלהיותלוידיעותהנוגעותלעבירהכאמור;
עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים)2(ו–)ר(

בשינויים )עדות(4, הפלילית הפרוצדורה לפקודת
המחויבים;

לתפוסכלחפץהקשורלעבירה;עלתפיסהלפי )2(
סדר לפקודת הוראותהפרקהרביעי יחולו זו פסקה
הדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-

51969)בסעיףזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינויים
המחויבים;

ר2 סעיף לפי חיפוש צו המשפט מבית לבקש )ר(
לפקודתמעצרוחיפושולבצעו;עלחיפושלפיפסקהזו
יחולוהוראותסעיפים24)א()1(,26עד28ו־45לפקודת

מעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויבים;

להיכנסבכלעתסבירהלמקרקעין,ורשאיהמפקח )4(
לעשותשימושבכוחסבירכלפירכושלשםכך,ובלבד
שלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאלפיצושל

ביתמשפטר
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לפקודתמעצרוחיפושולבצעו;עלחיפושלפיפסקהזו
יחולוהוראותסעיפים24)א()1(,26עד28ו־45לפקודת

מעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויבים;

להיכנסבכלעתסבירהלמקרקעין,ורשאיהמפקח )4(
לעשותשימושבכוחסבירכלפירכושלשםכך,ובלבד
שלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאלפיצושל

ביתמשפטר

ס"חהתשנ"ה,עמ'66רר ר

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(9ר4,)א(467ר 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'284ר 5
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סמכותו פי על מפקח, לדרישת להיענות אדם סירב )ג(
בהתאםלהוראותסעיףזה,והיהחשששיימלטאושזהותו
אינהידועה,רשאיהמפקחלעכבו,ויחולועלעיכובכאמור
הוראותסעיף75)ב(ו–)ג(לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות

אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-61996,בשינוייםהמחויביםר

איןבסמכויותמפקחלפיפרקזהכדילגרועמסמכויות )ד(
פיקוחשנתונותלולפיכלדיןאחרר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוק207רחובתהזדהות )א(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידוולובשמדימפקחבצבעובצורהשהורהשר
האוצרלענייןזה,ובלבדשהמדיםכאמוראינםנחזים

להיותמדימשטרה;

האוצר, שר בידי החתומה תעודה בידו יש )2(
המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיראהעל

פידרישהר

חובתהזדהותלפיסעיףקטן)א(לאתחולאםקיומה )ב(
עלוללגרוםלאחדמאלה:

סיכולביצועהסמכותבידיהמפקח; )1(

פגיעהבביטחוןהמפקחאובביטחוןאדםאחרר )2(

חובת את המפקח קיים לא שבשלה הנסיבה חלפה )ג(
)ב(,יקייםהמפקחאתחובתו ההזדהותכאמורבסעיףקטן

כאמור,מוקדםככלהאפשרר

סימן ג': סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון

הסדרתהפיקוח
והאכיפהכלפי

מערכתהביטחון

הוראותסימןזהנועדולהסדיראתהפיקוחוהאכיפהשל208ר
הוראותחוקזהכלפימערכתהביטחוןבאופןשיאזןביןקיום
מטרותיושלחוקזהלביןהשמירהעלביטחוןהמדינהושלום

הציבורר

בסימןזה-209רהגדרות-סימןג'

"מערכת בהגדרה המנויים הגופים אחד - ביטחוני" "גוף
הביטחון";

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף15לחוקשירות
הביטחוןהכללי,התשס"ב-72002;

חוקלהסדרתהביטחוןבגופים "חוקלהסדרתהביטחון"-
ציבוריים,התשנ"ח-1998;

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרד של הסמך ויחידות הביטחון משרד )1(
הביטחון;

ס"חהתשנ"ו,עמ'8ררר 6

ס"חהתשס"ב,עמ'179ר 7
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צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה, )ר(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

בסעיף כמשמעותם הביטחון מערכת מפעלי )4(
כאמור יחידות שאינם הביטחון, להסדרת לחוק 20
בפסקה)ר(,ואשרשרהביטחוןהודיעעליהםלשרהאוצר;

והרשות הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת )5(
להגנהעלעדים;

כהגדרתה הביטחון מערכת של אחרת שלוחה )6(
בסעיף159שאושרהעלידישרהביטחוןלענייןפרקו'

כאמורבאותוסעיף;

"מפקח"-מישהוסמךלמפקחביחידההארציתלאכיפהלפי
סעיף205,ולענייןמיתקןביטחונישחלותעליוהוראות
סעיףר21או214-מישהוסמךלמפקחלפיהוראות

אותםסעיפים,לפיהעניין;

"נוהלעבודה"-נוהלשנקבעלפיסעיף212;

"קציןבכיר"-קציןשדרגתוסגןאלוף,סגןניצבאוסגןגונדר,
לדרגה מקבילה שדרגתו מי או העניין, לפי לפחות,

כאמור;

"קציןמוסמך"-

לענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות)1(,)ר(,)4(ו–)6( )1(
הביטחון שירות למעט הביטחון", "מערכת להגדרה
- מיוחדים ולתפקידים למודיעין והמוסד הכללי

כמשמעותובסעיף21לחוקלהסדרתהביטחון;

לענייןצבאהגנהלישראל-ראשמחלקתביטחון )2(
שהסמיך בכיר קצין או לישראל הגנה בצבא מידע

לענייןזה;

שירות ראש - הכללי הביטחון שירות לעניין )ר(
הביטחוןהכלליאועובדבכירבשירותשהסמיךלעניין

זה;

לענייןהמוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים- )4(
להסדרת לחוק 21א בסעיף כמשמעותו מוסמך קצין

הביטחון;

שהסמיך בכיר קצין - ישראל משטרת לעניין )5(
המפקחהכללישלמשטרתישראללענייןזה;

לענייןשירותבתיהסוהר-קציןבכירשהסמיך )6(
נציבבתיהסוהרלענייןזה;

לענייןהרשותלהגנהעלעדים-מנהלהרשות )7(
אועובדבכירברשותשהסמיךלענייןזה;

"השרהממונה"-

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה, )ר(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

בסעיף כמשמעותם הביטחון מערכת מפעלי )4(
כאמור יחידות שאינם הביטחון, להסדרת לחוק 20
בפסקה)ר(,ואשרשרהביטחוןהודיעעליהםלשרהאוצר;

והרשות הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת )5(
להגנהעלעדים;

כהגדרתה הביטחון מערכת של אחרת שלוחה )6(
בסעיף159שאושרהעלידישרהביטחוןלענייןפרקו'

כאמורבאותוסעיף;

"מפקח"-מישהוסמךלמפקחביחידההארציתלאכיפהלפי
סעיף205,ולענייןמיתקןביטחונישחלותעליוהוראות
סעיףר21או214-מישהוסמךלמפקחלפיהוראות

אותםסעיפים,לפיהעניין;

"נוהלעבודה"-נוהלשנקבעלפיסעיף212;

"קציןבכיר"-קציןשדרגתוסגןאלוף,סגןניצבאוסגןגונדר,
לדרגה מקבילה שדרגתו מי או העניין, לפי לפחות,

כאמור;

"קציןמוסמך"-

לענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות)1(,)ר(,)4(ו–)6( )1(
הביטחון שירות למעט הביטחון", "מערכת להגדרה
- מיוחדים ולתפקידים למודיעין והמוסד הכללי

כמשמעותובסעיף21לחוקלהסדרתהביטחון;

לענייןצבאהגנהלישראל-ראשמחלקתביטחון )2(
שהסמיך בכיר קצין או לישראל הגנה בצבא מידע

לענייןזה;

שירות ראש - הכללי הביטחון שירות לעניין )ר(
הביטחוןהכלליאועובדבכירבשירותשהסמיךלעניין

זה;

לענייןהמוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים- )4(
להסדרת לחוק 21א בסעיף כמשמעותו מוסמך קצין

הביטחון;

שהסמיך בכיר קצין - ישראל משטרת לעניין )5(
המפקחהכללישלמשטרתישראללענייןזה;

לענייןשירותבתיהסוהר-קציןבכירשהסמיך )6(
נציבבתיהסוהרלענייןזה;

לענייןהרשותלהגנהעלעדים-מנהלהרשות )7(
אועובדבכירברשותשהסמיךלענייןזה;

"השרהממונה"-
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לענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות)1(,)2(,)4(ו–)6( )1(
להגדרה"מערכתהביטחון"-שרהביטחון;

להגדרה )ר( בפסקה המנויים הגופים לעניין )2(
"מערכתהביטחון"-ראשהממשלה;

להגדרה )5( בפסקה המנויים הגופים לעניין )ר(
"מערכתהביטחון"-השרלביטחוןהפניםר

הפעלתסמכויות
כלפימערכת

הביטחון

מפקחיפעילאתסמכויותיולפיחוקזהכלפימערכתהביטחון,210ר
בכפוףלסייגיםשבסימןזהר

סמכויותפיקוח
ואכיפהכלפי

מערכתהביטחון-
הוראותמיוחדות

לאיפעילמפקחאתסמכויותיוכלפימערכתהביטחון,211ר )א(
לכך מתאימה ביטחונית התאמה לו נקבעה כן אם אלא

ובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלגוףביטחוניר

עלאףהאמורבסעיף206)א()4(קציןבכיראוקצין)ב( )1(
מוסמךרשאילעכבאתכניסתוהמיידיתשלהמפקח
אםמצאכי למיתקןהמוחזקבידימערכתהביטחון,

התקייםאחדמאלה:

פעילות תשבש העת באותה כניסתו )א(
מבצעיתאומודיעינית,חקירהפלילית,אותרגיל
אואימוןרחביהיקףאושנעשהבהםשימוש

באמצעילחימה;

מתרחשתבמקוםפעילותעוינת; )ב(

מתקיימתבמיתקןפעילותאוישבוציוד )ג(
אומיתקניםשהמפקחאינורשאילהיחשףלהם
מטעמיםביטחוניים,מטעמיםשליחסיהחוץשל
מדינתישראלאומטעמיםשלהגנהעלשלום

הציבורוביטחונור

קבעקציןמוסמךאוקציןבכירכאמורבפסקה)1(, )2(
יודיעעלכךלמפקחבכתב,ויקבעמועדחדשלכניסתו
שלהמפקח,מוקדםככלהאפשרלאחרשחלפההעילה

שמנעהאתכניסתור

מאדם מפקח דרש 206)א()1(, בסעיף האמור אף על )ג(
להזדהותלפניו,לשםהפעלתסמכויותיובמיתקןהמוחזקבידי
גוףביטחוני,וכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוניאוסרים
עלאותואדםלהזדהותאלאלפנימישמוסמךלכךעלפיהם,
רשאיאותואדםלהימנעמהצגתתעודהמזההולהציגאת
עצמובדרךשתיקבעבנוהלעבודה,באופןשיאפשראתזימונו

לחקירהככלשיידרשר

להשתמש מפקח רשאי סמכויותיו, הפעלת לשם )ד(
באמצעיםשוניםלתיעודממצאיו;הכנסתאמצעיםכאמור
הנדרש, אתהתיעוד שיאפשר באופן יהיו והשימושבהם
הגוף של המידע אבטחת לכללי בהתאם שיהיו ובלבד

הביטחוניר
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ידיעה)ה( מסירת 206)א()2(, האמורבסעיף אף על )1(
בהתאם תהיה למפקח, חלקם, או כולם מסמך, או
להתאמתוהביטחוניתובהתאםלכלליאבטחתהמידע

שלהגוףהביטחוני,ואולם-

או להורותכיידיעה רשאי קציןמוסמך )א(
מסמךמסוימיםבעלירגישותביטחוניתגבוהה
לאיועברולמפקח,אףאםהתאמתוהביטחונית
הארצית ביחידה אחר לגורם אלא מתאימה,
לאכיפהכפישייקבעבנוהלעבודה,ככלשניתן

מבחינהביטחוניתלקבועגורםכאמור;

לא מפקח כי להורות מוסמךרשאי קצין )ב(
יוציאממיתקןביטחונימסמךמסויםשקבעלגביו
מסמך גבוהה; ביטחונית רגישות בעל הוא כי
כאמוריישמרבמקוםשייועדלשםכךבמיתקן,
שנקבע האחר לגורם או למפקח נגיש ויהיה
כאמורבפסקתמשנה)א(,לפיהעניין,בהתאם

לכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוניר

קציןמוסמךרשאילהורותכימידעמסווגשאינו )2(
לעילת במישרין קשור ואינו החקירה לחומר קשור
הפיקוח,לאייכללבידיעהאובמסמךהנמסריםלמפקח
לפי )1()א(, בפסקה כאמור שנקבע האחר לגורם או
העניין,ובלבדשימסורלמפקחאולגורםהאחרהודעה

בכתבעלכךשהשמיטמידער

עלאףהאמורבסעיף206)א()ר(,מדידותודגימותשהן )ו(
ויישמרו יבוצעו מסווגות, להיות עשויות תוצאותיהן או
במעבדותמסווגות,כפישייקבעבנוהלעבודה,ובלבדשלא

יהיהבכךכדילמנועעריכתמדידהאונטילתדגימהר

עלאףהאמורבסעיף206)ב()2(לאיתפוסמפקח)ז( )1(
מערכת מידי הוצאתו בשל כי חשש יש אם חפץ
הביטחוןיינזקומשמעותיתכשירותושלגוףביטחוני,
רמתהכוננותשלוויכולתולהגןעלביטחוןהמדינהאו

עלשלוםהציבורר

קציןמוסמךרשאילהורותכימפקחלאיוציא )2(
ממיתקןביטחוניחפץמסויםשקבעלגביוכיהואבעל
רגישותביטחוניתגבוהה;חפץכאמוריישמרבמקום
שייועדלשםכךבמיתקןבהתאםלכלליאבטחתהמידע

שלהגוףהביטחוניויהיהנגישלמפקחר

שרהאוצר,בהסכמתהשרהממונה,יורהבנוהלעבודה212רנוהלעבודה )א(
סימןזהבגוףביטחוני,ורשאישר עלאופןיישוםהוראות
האוצרלקבועבדרךהאמורהנהליםשוניםבעבורכלאחד
מןהגופיםהביטחונייםהמנוייםבהגדרה"מערכתהביטחון"ר

ידיעה)ה( מסירת 206)א()2(, האמורבסעיף אף על )1(
בהתאם תהיה למפקח, חלקם, או כולם מסמך, או
להתאמתוהביטחוניתובהתאםלכלליאבטחתהמידע

שלהגוףהביטחוני,ואולם-

או להורותכיידיעה רשאי קציןמוסמך )א(
מסמךמסוימיםבעלירגישותביטחוניתגבוהה
לאיועברולמפקח,אףאםהתאמתוהביטחונית
הארצית ביחידה אחר לגורם אלא מתאימה,
לאכיפהכפישייקבעבנוהלעבודה,ככלשניתן

מבחינהביטחוניתלקבועגורםכאמור;

לא מפקח כי להורות מוסמךרשאי קצין )ב(
יוציאממיתקןביטחונימסמךמסויםשקבעלגביו
מסמך גבוהה; ביטחונית רגישות בעל הוא כי
כאמוריישמרבמקוםשייועדלשםכךבמיתקן,
שנקבע האחר לגורם או למפקח נגיש ויהיה
כאמורבפסקתמשנה)א(,לפיהעניין,בהתאם

לכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוניר

קציןמוסמךרשאילהורותכימידעמסווגשאינו )2(
לעילת במישרין קשור ואינו החקירה לחומר קשור
הפיקוח,לאייכללבידיעהאובמסמךהנמסריםלמפקח
לפי )1()א(, בפסקה כאמור שנקבע האחר לגורם או
העניין,ובלבדשימסורלמפקחאולגורםהאחרהודעה

בכתבעלכךשהשמיטמידער

עלאףהאמורבסעיף206)א()ר(,מדידותודגימותשהן )ו(
ויישמרו יבוצעו מסווגות, להיות עשויות תוצאותיהן או
במעבדותמסווגות,כפישייקבעבנוהלעבודה,ובלבדשלא

יהיהבכךכדילמנועעריכתמדידהאונטילתדגימהר

עלאףהאמורבסעיף206)ב()2(לאיתפוסמפקח)ז( )1(
מערכת מידי הוצאתו בשל כי חשש יש אם חפץ
הביטחוןיינזקומשמעותיתכשירותושלגוףביטחוני,
רמתהכוננותשלוויכולתולהגןעלביטחוןהמדינהאו

עלשלוםהציבורר

קציןמוסמךרשאילהורותכימפקחלאיוציא )2(
ממיתקןביטחוניחפץמסויםשקבעלגביוכיהואבעל
רגישותביטחוניתגבוהה;חפץכאמוריישמרבמקום
שייועדלשםכךבמיתקןבהתאםלכלליאבטחתהמידע

שלהגוףהביטחוניויהיהנגישלמפקחר

שרהאוצר,בהסכמתהשרהממונה,יורהבנוהלעבודה212רנוהלעבודה )א(
סימןזהבגוףביטחוני,ורשאישר עלאופןיישוםהוראות
האוצרלקבועבדרךהאמורהנהליםשוניםבעבורכלאחד
מןהגופיםהביטחונייםהמנוייםבהגדרה"מערכתהביטחון"ר
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קיבלשרהאוצראתהסכמתושלהשרהממונהלקבוע )ב(
נוהלעבודהכאמורבסעיףקטן)א(אולתקןנוהלעבודהקיים,
יובאהנוהלאותיקונו,לפיהעניין,לידיעתועדתהפניםוהגנת

הסביבהשלהכנסתר

פיקוחואכיפה
לגבימיתקן

ביטחוניסודי

השרהממונהרשאילקבועלענייןסימןזה,כימיתקןר21ר )א(
ביטחוניכהגדרתובפרקו',שמתקייםלגביואחדמאלה,הוא

מיתקןביטחוניסודי:

מתקיימתבופעילותסודית; )1(

קייםצורךדחוףבהקמתו; )2(

הואנועדלפעילותמבצעיתר )ר(

קבעהשרהממונהכימיתקןמסויםהואמיתקןביטחוני )ב(
סודי,יופעלוסמכויותהפיקוחוהאכיפהלפיסימןב',בכפוף
לסייגיםשבסימןזה,לענייןאותומיתקן,עלידימפקחשהוא
הממונהעלאותומיתקןאושהוא עובדמשרדושלהשר
משרתבגוףהביטחוניהאחראיעלאותומיתקן,שהוסמךלפי

הוראותסעיף205ר

השרהממונה,בהסכמתשרהאוצר,יורהבנוהל)ג( )1(
עלאופןהפיקוחוהאכיפהעליישוםההוראותלפיחוק
זהבמיתקןביטחוניסודי,ובכללזהעלאופןהפעלת
הסמכויותלפיסימןזהבמיתקןכאמור,ורשאיהשר
הממונהלקבועבדרךהאמורהנהליםשוניםבעבורכל

אחדמןהגופיםהביטחונייםר

קיבלהשרהממונהאתהסכמתשרהאוצרלקבוע )2(
נוהלכאמורבפסקה)1(אולתקןנוהלקיים,יובאהנוהל
והגנת הפנים ועדת לידיעת העניין, לפי תיקונו, או

הסביבהשלהכנסתר

מפקחכאמורבסעיףזהידווחלמנהלהיחידההארצית )ד(
אחת מקרקעין, דיני לאכיפת המחלקה ולמנהל לאכיפה
לשישהחודשים,בהתאםלכלליאבטחתהמידעשלהגוף
פעולות על ואכיפה, פיקוח פעולות ביצע שבו הביטחוני
הפיקוחוהאכיפהשביצעבמיתקניםביטחונייםסודייםשל

אותוגוףביטחוניר

פיקוחואכיפה
לגבימיתקן

ביטחוניסודי
מיוחד

השרהממונהרשאילקבועלענייןסימןזה,כימיתקן214ר )א(
ביטחוניסודיכמשמעותובסעיףר21,שמתקיימיםבוטעמים
בסעיף כאמור מסירתדיווח מיוחדתהמונעים שלסודיות

קטן)ד(שלאותוסעיף,הואמיתקןביטחוניסודימיוחד)בסעיף
זה-מיתקןביטחוניסודימיוחד(;קבעהשרהממונהכאמור,
עליו ויחולו מיתקן, אותו על ר21 סעיף הוראות יחולו לא

הוראותסעיףזהר
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סמכויותהפיקוחוהאכיפהלפיסימןב'יופעלו,בכפוף )ב(
לסייגיםשבסימןזה,לענייןמיתקןביטחוניסודימיוחד,עלידי
מפקחשהואעובדמשרדושלהשרהממונהעלאותומיתקן
אושהואמשרתבגוףהביטחוניהאחראיעלאותומיתקן,

שהוסמךבידיהשרהממונהלענייןזהר

מנהלהמיתקןהביטחוניהסודיהמיוחדאוראשהגוף )ג(
הביטחוניהאחראיעלהמיתקן,יורהבנוהלעלאופןהפיקוח
מיתקן, באותו זה חוק לפי ההוראות יישום על והאכיפה

בהתבססעלנוהלהעבודהר

שמונה215רנהליםראשונים בתוך ייקבעו זה סימן לפי ראשונים נהלים )א(
חודשיםמיוםפרסומושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'

116(,התשע"ז-82017ר

בהעדרהסכמהביןשרהאוצרוהשרהממונה-יכריע )ב(
במחלוקתהיועץהמשפטילממשלה,והשריםכאמוריקבעו
שלושה בתוך והכול להכרעתו, בהתאם ראשונים נהלים

חודשיםמתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(ר

לאהכריעהיועץהמשפטילממשלהבמחלוקתכאמור )ג(
)ב(,יכריעבדברראשהממשלה,שיקבענהלים בסעיףקטן
לאחרתוםהתקופה 0רימים בתוך ראשוניםלפיסימןזה

כאמורבסעיףקטן)ב(ר

סימן ד': אכיפה מינהלית

צומינהלי
להפסקתעבודה

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה216ר )א(
מקומיתאומהנדסהוועדה,עליסודביקורבמקוםאועליסוד
דיןוחשבוןבכתבשהגישלומפקח,כיישיסודסבירלהניחכי
מתבצעתעבודהאסורה,רשאיהואלצוותבכתבעלהגורמים
המנוייםבסעיףר24)ג(ועלכלמישמועסקבשירותם,להפסיק
באופןמיידיאתהעבודה)בפרקזה-צומינהלילהפסקת
עבודה(,ובלבדשלאהוגשולביתהמשפטכתבאישוםאו
בקשהלצוהפסקהשיפוטילפיסעיף6ר2בענייןאותהעבודהר

צומינהלילהפסקתעבודהיכלולאתכלאלה: )ב(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

אישורבדברקיוםחובתההיוועצותלפיסעיף225; )ר(

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )4(
הוראותסעיף228;

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור )5(

למי היה ו–)ב(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
שהוסמךלתתצוכאמורבסעיףקטן)א(יסודסבירלהניחכי
עבודההמתבצעתלנגדעיניוהיאעבודהאסורה,אושמפקח

סמכויותהפיקוחוהאכיפהלפיסימןב'יופעלו,בכפוף )ב(
לסייגיםשבסימןזה,לענייןמיתקןביטחוניסודימיוחד,עלידי
מפקחשהואעובדמשרדושלהשרהממונהעלאותומיתקן
אושהואמשרתבגוףהביטחוניהאחראיעלאותומיתקן,

שהוסמךבידיהשרהממונהלענייןזהר

מנהלהמיתקןהביטחוניהסודיהמיוחדאוראשהגוף )ג(
הביטחוניהאחראיעלהמיתקן,יורהבנוהלעלאופןהפיקוח
מיתקן, באותו זה חוק לפי ההוראות יישום על והאכיפה

בהתבססעלנוהלהעבודהר

שמונה215רנהליםראשונים בתוך ייקבעו זה סימן לפי ראשונים נהלים )א(
חודשיםמיוםפרסומושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'

116(,התשע"ז-82017ר

בהעדרהסכמהביןשרהאוצרוהשרהממונה-יכריע )ב(
במחלוקתהיועץהמשפטילממשלה,והשריםכאמוריקבעו
שלושה בתוך והכול להכרעתו, בהתאם ראשונים נהלים

חודשיםמתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(ר

לאהכריעהיועץהמשפטילממשלהבמחלוקתכאמור )ג(
)ב(,יכריעבדברראשהממשלה,שיקבענהלים בסעיףקטן
0רימיםלאחרתוםהתקופה בתוך ראשוניםלפיסימןזה

כאמורבסעיףקטן)ב(ר

סימן ד': אכיפה מינהלית

צומינהלי
להפסקתעבודה

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה216ר )א(
מקומיתאומהנדסהוועדה,עליסודביקורבמקוםאועליסוד
דיןוחשבוןבכתבשהגישלומפקח,כיישיסודסבירלהניחכי
מתבצעתעבודהאסורה,רשאיהואלצוותבכתבעלהגורמים
המנוייםבסעיףר24)ג(ועלכלמישמועסקבשירותם,להפסיק
באופןמיידיאתהעבודה)בפרקזה-צומינהלילהפסקת
עבודה(,ובלבדשלאהוגשולביתהמשפטכתבאישוםאו
בקשהלצוהפסקהשיפוטילפיסעיף6ר2בענייןאותהעבודהר

צומינהלילהפסקתעבודהיכלולאתכלאלה: )ב(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

אישורבדברקיוםחובתההיוועצותלפיסעיף225; )ר(

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )4(
הוראותסעיף228;

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור )5(

למי היה ו–)ב(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
שהוסמךלתתצוכאמורבסעיףקטן)א(יסודסבירלהניחכי
עבודההמתבצעתלנגדעיניוהיאעבודהאסורה,אושמפקח

ס"חהתשע"ז,עמ'884ר 8
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הודיעלוכיישלויסודסבירלהניחשעבודההמתבצעת
לנגדעיניוהיאעבודהאסורה,רשאימישהוסמךלתתצו
מינהלילהפסקתעבודהלתתצומינהליארעילהפסקתאותה
עבודה)בסימןזה-צוארעילהפסקתעבודה(,אףאםטרם
הוגשלודיןוחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(אוטרםקוימה

חובתההיוועצותלפיסעיף225,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

קייםצורךדחוףלהפסיקאתהעבודה,ביןהשאר )1(
בשלסכנהלשלוםהציבוראולשלומושלאדם;

החובהלהגישדיןוחשבוןכאמורבסעיףקטן)א( )2(
בהקדם יושלמו 225 סעיף לפי היוועצות ולקיים

האפשריר

על יעלה לא עבודה להפסקת ארעי צו של תוקפו )ד(
חמישהימים;ניתןצוארעיכאמורומולאוכלהתנאיםלמתן
צומינהלילהפסקתעבודה,רשאינותןהצוהארעילהפסקת
עבודהלהודיעלמישניתןלוהצוכיהצוייחשבצומינהלי

להפסקתעבודהלכלדברוענייןר

צולהריסתתוספת
בנייהלאחר

שהופרצומינהלי
להפסקתעבודה

להפסקת217ר מינהלי צו ניתן שלגביה העבודה נמשכה )א(
עבודה,לאחרשהומצאהצוובניגודלהוראותיו,רשאימי
מי על למעט הצו, לו שניתן מי על לצוות הצו את שנתן
ר24)ג(, בסעיף המנויים הגורמים של בשירותם שעובדים
להרוסאתהעבודהשבוצעהלאחרשהומצאהצוהמינהלי
להפסקתעבודה)בפרקזה-צולהריסתתוספתבנייה(,ובלבד

שלאחלפהשנהמיוםמתןהצוהמינהלילהפסקתעבודהר

לאיינתןצולהריסתתוספתבנייהכאמוראלאאםכן )ב(
מפקחהגיש,למישמוסמךלתתאתהצו,דיןוחשבוןבכתב
שבוצייןכילפיבדיקתונמשכההעבודהבניגודלהוראות
הצוהמינהלילהפסקתהעבודה,אתפרטיהעבודהשנמשכה
כאמור,וכילאחלפהשנהממועדמתןהצוהמינהלילהפסקת

העבודהר

צולהריסתתוספתבנייהיכלולאתהפרטיםהמנויים )ג(
בסעיף216)ב(ואתפרטיהצוהמינהלילהפסקתעבודהשניתןר

מישניתןלוצולהריסתתוספתבנייהיבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

התקופה בתוך בנייה תוספת להריסת צו בוצע לא )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,

לפיהעניין,לבצעאתהצור

איסורמינהליעל
שימושברכבאו
ציודמכניהנדסי

מתבצעת218ר כי להניח סביר יסוד מיוחד למפקח היה )א(
לנגדעיניועבירהשלעבודהאסורהבלאהיתרלפיסעיף
ר24)א(או)ב(באמצעותרכבאוציודמכניהנדסי,רשאיהוא
למסורלנוהגברכבאולמפעילהציודהמכניההנדסיהודעה
האוסרתאתהשימושברכבאובציודכאמורלתקופהשלא
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תעלהעלשלושיםימיםוכןרשאיהואליטולאתרישיוןהרכב
לתקופההאמורה;בהודעהתצויןהסיבהלאיסורהשימוש

ברכבאובציודהמכניההנדסיולנטילתהרישיוןר

עלאיסורמינהליעלשימושברכבאוציודמכניהנדסי )ב(
יחולוהוראותסעיפים57א)ב(עד)ו(,57בו־57דעד57זלפקודת
התעבורה9,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםלהלן,
ובענייניםהאמוריםבאותןהוראותלאיחולוהוראותפרקזה:

בכלמקום- )1(

אחרי"רכב"יקראו"אוציודמכניהנדסי"; )א(

המכני בציוד "או יקראו "ברכב" אחרי )ב(
ההנדסי";

המכני הציוד "או יקראו "הרכב" אחרי )ג(
ההנדסי";

אחרי"שהרכב"יקראו"אושהציודהמכני )ד(
ההנדסי";

לענייןמסירתהודעותלרשותהרישוילפיאותם )2(
סעיפים,הודעהלענייןציודמכניהנדסישהוארכב
בחוק כמשמעותו ההנדסי הציוד לרשם גם תימסר
רישוםציודהנדסי,התשי"ז-101957,ולענייןציודמכני

הנדסישאינורכב-לרשםהאמורבלבד;

הסמכותהנתונהבאותםסעיפיםלביתהמשפט )ר(
לבית תהיהנתונה תעבורה בעבירות לדון המוסמך
משפטהשלום,הסמכויותהנתונותלשוטריהיונתונות
למפקחמיוחדוהסמכויותהנתונותלקציןמשטרהיהיו

נתונותלמנהלהיחידההארציתלאכיפה;

יחולו, ו־57ו)א( 57א)ב()2( סעיפים לפי תקנות )4(
ואולםשרהאוצרבהסכמתשרהתחבורהוהבטיחות
של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור בדרכים
הוראות או נוספות הוראות לקבוע רשאי הכנסת,

אחרותבאותםענייניםר

בסעיףזה- )ג(

"ציודמכניהנדסי"-ציודכהגדרתובחוקרישוםציודהנדסי,
התשי"ז-1957;

"רכב"-כמשמעותובפקודתהתעבורהר

צומינהלי
להפסקתשימוש

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה219ר )א(
מקומית,אומהנדסהוועדה,עליסודתצהירשהגישלומפקח
)ג(,כיישיסודסבירלהניחכימתבצע כאמורבסעיףקטן
שימושאסור,רשאיהואלצוותבכתבעלהגורמיםהמנויים

תעלהעלשלושיםימיםוכןרשאיהואליטולאתרישיוןהרכב
לתקופההאמורה;בהודעהתצויןהסיבהלאיסורהשימוש

ברכבאובציודהמכניההנדסיולנטילתהרישיוןר

עלאיסורמינהליעלשימושברכבאוציודמכניהנדסי )ב(
יחולוהוראותסעיפים57א)ב(עד)ו(,57בו־57דעד57זלפקודת
התעבורה9,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםלהלן,
ובענייניםהאמוריםבאותןהוראותלאיחולוהוראותפרקזה:

בכלמקום- )1(

אחרי"רכב"יקראו"אוציודמכניהנדסי"; )א(

המכני בציוד "או יקראו "ברכב" אחרי )ב(
ההנדסי";

המכני הציוד "או יקראו "הרכב" אחרי )ג(
ההנדסי";

אחרי"שהרכב"יקראו"אושהציודהמכני )ד(
ההנדסי";

לענייןמסירתהודעותלרשותהרישוילפיאותם )2(
סעיפים,הודעהלענייןציודמכניהנדסישהוארכב
בחוק כמשמעותו ההנדסי הציוד לרשם גם תימסר
רישוםציודהנדסי,התשי"ז-101957,ולענייןציודמכני

הנדסישאינורכב-לרשםהאמורבלבד;

הסמכותהנתונהבאותםסעיפיםלביתהמשפט )ר(
לבית נתונה תהיה תעבורה בעבירות לדון המוסמך
משפטהשלום,הסמכויותהנתונותלשוטריהיונתונות
למפקחמיוחדוהסמכויותהנתונותלקציןמשטרהיהיו

נתונותלמנהלהיחידההארציתלאכיפה;

יחולו, ו־57ו)א( 57א)ב()2( סעיפים לפי תקנות )4(
ואולםשרהאוצרבהסכמתשרהתחבורהוהבטיחות
של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור בדרכים
הוראות או נוספות הוראות לקבוע רשאי הכנסת,

אחרותבאותםענייניםר

בסעיףזה- )ג(

"ציודמכניהנדסי"-ציודכהגדרתובחוקרישוםציודהנדסי,
התשי"ז-1957;

"רכב"-כמשמעותובפקודתהתעבורהר

צומינהלי
להפסקתשימוש

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה219ר )א(
מקומית,אומהנדסהוועדה,עליסודתצהירשהגישלומפקח
)ג(,כיישיסודסבירלהניחכימתבצע כאמורבסעיףקטן
שימושאסור,רשאיהואלצוותבכתבעלהגורמיםהמנויים

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'ר17ר 9

ס"חהתשי"ז,עמ'145ר 10
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להפסיקאת בשירותם, שמועסק ר24)ו(,ועלכלמי בסעיף
השימושהאסורבתוךחמישהעשרימיםמיוםמתןהצו)בפרק
להפסקתשימוש(;ואולםנותןהצורשאי מינהלי זה-צו
לצוותעלהפסקתהשימושהאסורבאופןמיידיאםראהכי

ישבשימושהאסורסכנהלשלוםהציבוראולבטיחותור

כן אם אלא שימוש להפסקת מינהלי צו יינתן לא )ב(
התקיימושניאלה:

לאהוגשולביתהמשפטכתבאישוםאובקשה )1(
לצוהפסקהשיפוטילפיסעיף6ר2בענייןאותושימוש

אסור;

במועדהגשתהתצהירלפיסעיףקטן)ג(לאחלפו )2(
יותרמשישהחודשיםמיוםשהחלהשימושהאסור
באותומקום,ולענייןשימושאסורבביתמגורים-לא
חלפויותרמ־0רימיםמהיוםשבוהחלהשימושהאסורר

לאיינתןצומינהלילהפסקתשימושאלאאםכןמפקח )ג(
הגיש,למישמוסמךלתתאתהצו,תצהירחתוםבידושבוציין
אתפרטיהשימושהאסורשנעשהבמקוםוכןכילפיבדיקתו
במועדהגשתהתצהירלאחלפויותרמשישהחודשיםמיום
שהחלהשימושהאסורבאותומקום,ולענייןשימושאסור
בביתמגורים-לאחלפויותרמ־0רימיםמהיוםשבוהחל

השימושהאסורר

צומינהלילהפסקתשימושיכלולאתכלאלה: )ד(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

סעיף לפי בדברקיוםחובתההיוועצות אישור )ר(
;225

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )4(
הוראותסעיף228;

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור )5(

צולסגירתבניין
אומקוםלאחר

שהופרצומינהלי
להפסקתשימוש

נמשךהשימוששלגביוניתןצומינהלילהפסקתשימוש,220ר )א(
בניגודלהוראותהצו,רשאימישנתןאתהצולצוותעלמישניתן
לוהצו,למעטעלמישעובדיםבשירותםשלהגורמיםהמנויים
בסעיףר24)ו(,עלסגירתהבנייןאוהמקום)בפרקזה-צולסגירת
בנייןאומקום(,לתקופהשלאתעלהעל60ימים,ובלבדשלא

חלפהשנהמיוםמתןהצוהמינהלילהפסקתשימושר

לאיינתןצולסגירתבנייןאומקוםאלאאםכןמפקח )ב(
הגיש,למישמוסמךלתתאתהצו,דיןוחשבוןבכתבשבו
צייןכילפיבדיקתונמשךהשימושהאסורבניגודלהוראות
הצוהמינהלילהפסקתהשימוש,אתפרטיהשימושהאסור
שנמשךכאמור,וכילאחלפהשנהממועדמתןהצוהמינהלי

להפסקתהשימושר
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צולסגירתבנייןאומקוםיכלולאתהפרטיםהמנויים )ג(
בסעיף219)ד(,אתפרטיהצוהמינהלילהפסקתשימוששניתן

ואתפרטיהבנייןאוהמקוםשישלסגורר

מישניתןלוצולסגירתבנייןאומקוםיבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

התקופה בתוך מקום או בניין לסגירת צו בוצע לא )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,
לפיהעניין,לבצעאתהצו;סגירתהבנייןאוהמקוםתיעשה
לתקופהשנקבעהבצו,בניכויהימיםשחלפומתוםהתקופה
כאמורבסעיףקטן)ד(ועדלמועדשבוהחלההסגירהבפועלר

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה221רצוהריסהמינהלי )א(
מקומיתאומהנדסהוועדה,עליסודתצהירשהגישלומפקח
כאמורבסעיףקטן)ב(,כיבוצעהעבודהאסורה,רשאיהוא
לצוותבכתבעלהריסתהעבודההאסורה)בפרקזה-צו
הריסהמינהלי(,ובלבדשבמועדהגשתהתצהירלאהסתיימה
העבודההאסורהאושלאחלפויותרמשישהחודשיםמיום
שהסתיימה,ולענייןעבודהאסורהלגביביתמגורים-בית
המגוריםלאאוכלסאושלאחלפויותרמ־0רימיםמהיום
שאוכלס;צוהריסהמינהלייכולשיכלולגםהוראותבדבר

הפסקתשימושאסורר

לאיינתןצוהריסהמינהליאלאאםכןמפקחהגיש, )ב(
ציין שבו בידו חתום תצהיר הצו, את לתת שמוסמך למי
אתפרטיהעבודההאסורה,ואםהצוכוללהוראותבדבר
הפסקתשימושאסור-גםאתפרטיהשימושהאסור,וכןכי
לפיבדיקתובמועדהגשתהתצהירלאחלפוהמועדיםכאמור

בסעיףקטן)א(ר

צוהריסהמינהלייכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

אישורבדברקיוםחובתההיוועצותלפיסעיף225; )ר(

פרטיםבדברהבנייהשהצומורהעלהריסתה; )4(

האפשרי ביותר המוקדם המועד בדבר פרטים )5(
צו תחולת ובדבר 222)ג( בסעיף כאמור הצו לביצוע
באותם נוספת אסורה עבודה על מינהלי הריסה

מקרקעיןכאמורבסעיףר22;

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )6(
הוראותסעיף228;

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור )7(

צולסגירתבנייןאומקוםיכלולאתהפרטיםהמנויים )ג(
בסעיף219)ד(,אתפרטיהצוהמינהלילהפסקתשימוששניתן

ואתפרטיהבנייןאוהמקוםשישלסגורר

מישניתןלוצולסגירתבנייןאומקוםיבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

התקופה בתוך מקום או בניין לסגירת צו בוצע לא )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,
לפיהעניין,לבצעאתהצו;סגירתהבנייןאוהמקוםתיעשה
לתקופהשנקבעהבצו,בניכויהימיםשחלפומתוםהתקופה
כאמורבסעיףקטן)ד(ועדלמועדשבוהחלההסגירהבפועלר

ראהמנהלהיחידההארציתלאכיפה,יושבראשועדה221רצוהריסהמינהלי )א(
מקומיתאומהנדסהוועדה,עליסודתצהירשהגישלומפקח
כאמורבסעיףקטן)ב(,כיבוצעהעבודהאסורה,רשאיהוא
לצוותבכתבעלהריסתהעבודההאסורה)בפרקזה-צו
הריסהמינהלי(,ובלבדשבמועדהגשתהתצהירלאהסתיימה
העבודההאסורהאושלאחלפויותרמשישהחודשיםמיום
שהסתיימה,ולענייןעבודהאסורהלגביביתמגורים-בית
המגוריםלאאוכלסאושלאחלפויותרמ־0רימיםמהיום
שאוכלס;צוהריסהמינהלייכולשיכלולגםהוראותבדבר

הפסקתשימושאסורר

לאיינתןצוהריסהמינהליאלאאםכןמפקחהגיש, )ב(
ציין שבו בידו חתום תצהיר הצו, את לתת שמוסמך למי
אתפרטיהעבודההאסורה,ואםהצוכוללהוראותבדבר
הפסקתשימושאסור-גםאתפרטיהשימושהאסור,וכןכי
לפיבדיקתובמועדהגשתהתצהירלאחלפוהמועדיםכאמור

בסעיףקטן)א(ר



צוהריסהמינהלייכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

אישורבדברקיוםחובתההיוועצותלפיסעיף225; )ר(

פרטיםבדברהבנייהשהצומורהעלהריסתה; )4(

האפשרי ביותר המוקדם המועד בדבר פרטים )5(
צו תחולת ובדבר 222)ג( בסעיף כאמור הצו לביצוע
באותם נוספת אסורה עבודה על מינהלי הריסה

מקרקעיןכאמורבסעיףר22;

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )6(
הוראותסעיף228;

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור )7(
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צוהריסהמינהלייכולשיחולגםעלחלקמבנייןשנבנה )ד(
כדין,אםעלפיחוותדעתושלמהנדסבנייןביצועהצורק
לגביהחלקשנבנהשלאכדיןיסכןאתשלוםהציבוראואת

בטיחותור

ביצועצוהריסה
מינהלי

צוהריסהמינהלייבוצעבידיהיחידההארציתלאכיפה,222ר )א(
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,

לפיהענייןר

60ימיםמיוםהגשת צוהריסהמינהלייבוצעבתוך )ב(
תצהירלפיסעיף221)ב(,ואולם-

המינהלי ההריסה צו לביטול בקשה הוגשה )1(
לפיסעיף228ועוכבביצועולפיסעיף254ח,ונדחתה
הבקשהלביטולבידיביתהמשפט,יבוצעצוההריסה
המינהליבתוך60ימיםממועדהחלטתביתהמשפט

בדברדחייתהבקשה;

הוגשהבקשהלעיכובביצועצוההריסההמינהלי )2(
לפיסעיף254ט,יחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

קיבלביתהמשפטאתהבקשה-יבוצעצו )א(
ההריסההמינהליבתוך60ימיםמתוםתקופת

עיכובהביצועשקבעביתהמשפט;

דחהביתהמשפטאתהבקשה-יבוצעצו )ב(
ההריסההמינהליבתוך60ימיםממועדהחלטת

ביתהמשפטבדברדחייתהבקשהר

לאיבוצעצוהריסהמינהלישניתןלגביעבודהאסורה )ג(
שטרםהסתיימהאלאאםכןחלפוארבעהימיםמיוםהמצאתו,
ולגביעבודהאסורהשהסתיימה-אלאאםכןחלפושבעה

ימיםמיוםהמצאתור

תחולתצוהריסה
מינהליעלעבודה

אסורהנוספת
באותםמקרקעין

ראהנותןצוהריסהמינהלי,עליסודדיןוחשבוןבכתבר22ר )א(
)ב(,כיבוצעהעבודה שהגישלומפקחכאמורבסעיףקטן
אסורה,לאחרשניתןצוההריסההמינהליאולאחרשבוצע
עבודה - )להלן עליהם חל שהצו מקרקעין באותם הצו,
אסורהנוספת(,יחולצוההריסההמינהליגםעלהעבודה
האסורההנוספת,בלאצורךבהוצאתצונוסף,אםהורהעל
כךנותןהצו,ובלבדשאםבוצעצוההריסההמינהלי-במועד
מתןההוראהלאחלפויותרמשישהחודשיםמיוםביצוע
ההריסה,ולענייןהריסהבביתמגורים-ביתהמגוריםלא

אוכלסאושלאחלפויותרמ־0רימיםמהיוםשאוכלסר

בסעיף כאמור המינהלי ההריסה צו נותן יורה לא )ב(
קטן)א(,אלאאםכןמפקחהגישלודיןוחשבוןבכתבשבו
צייןכילפיבדיקתובוצעהעבודהאסורהנוספת,אתפרטי
העבודההאסורההנוספת,וכילאחלפוהמועדיםכאמור

באותוסעיףקטןר
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הוראהלפיסעיףקטן)א(לענייןעבודהאסורהנוספת )ג(
שבוצעהלאחרשבוצעצוההריסההמינהליתבוצעבתוך
60ימיםמיוםשניתנה,ויחולולענייןזההוראותסעיף222)ב(,

בשינוייםהמחויביםר

בקשהלמתןארכה
לביצועצוהריסה

מינהלי

ניתןצוהריסהמינהלי,ובכללזהניתנההוראהלעניין224ר )א(
עבודהאסורהנוספתלפיסעיףר22,רשאיתהרשותשמוסמכת
לבצעאתהצולבקשמביתהמשפטארכהלביצועהצואו

ההוראהר

ביתהמשפטרשאילתתארכהלביצועהצואוההוראה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,מנימוקיםשיירשמו,ובלבדשסךכל

תקופותהארכהלאיעלהעלשישהחודשיםר

חובתהיוועצות
כתנאילמתןצו

מינהלי

לאיינתןצומינהליאלאלאחרשנותןהצוהתייעץ-225ר )א(

לענייןצושנותןמנהלהיחידההארציתלאכיפה )1(
-עםהיועץהמשפטישלהיחידההארציתלאכיפה

ועםמתכנןהמחוזשבתחומויינתןהצו;

או מחוזית ועדה ראש יושב שנותן צו לעניין )2(
מתכנןמחוזבמרחבתכנוןכמשמעותובסעיף12-עם

תובעהמפוקחבידיהמחלקהלאכיפתדינימקרקעין;

לענייןצושנותןיושבראשועדהמקומית,מהנדס )ר(
המוסמכת מקומית רשות מהנדס או מקומית ועדה
או המקומית הוועדה מטעם תובע עם - לאכיפה

הרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,לפיהענייןר

היוועצותכאמורבסעיףקטן)א(תתועדבכתבר )ב(

שבה226רהמצאתצומינהלי בדרך כלפיו ניתן שהצו יומצאלמי מינהלי צו )א(
מומצאכתבביתדיןבהליךאזרחיר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צוהריסהמינהלייומצא )ב(
בדרךשלהדבקהעלקירחיצוניאועלדלתשלהבנייןשבו
בוצעוהעבודההאסורהאוהשימושהאסוראובמקוםאחר
או האסורה העבודה בוצעו שבהם במקרקעין לעין בולט
השימושהאסור;בעתההמצאהירשוםממציאהצובגוףהצו
אתיוםההמצאהויתעדאתההמצאה;שרהמשפטיםרשאי
לקבועהוראותנוספותלענייןאופןההמצאהותיעודהלפי

סעיףזהר

הודעהעלמתן
צומינהלי

ניתןצומינהלילפיסימןזה,יודיענותןהצולראשהרשות227ר
המקומיתשבתחומהניתןהצו,עלמתןהצו,מידלאחרשניתןר

בקשהלביטולצו
מינהלי

הרואהאתעצמונפגעמצומינהלירשאילהגישבקשה228ר )א(
)ב( לביטולהצולביתהמשפטהמוסמךכאמורבסעיףקטן

בתוך15ימיםמיוםהמצאתהצולפיסעיף226ר

ביתהמשפטהמוסמךלפיסעיףזה- )ב(

הוראהלפיסעיףקטן)א(לענייןעבודהאסורהנוספת )ג(
שבוצעהלאחרשבוצעצוההריסההמינהליתבוצעבתוך
60ימיםמיוםשניתנה,ויחולולענייןזההוראותסעיף222)ב(,

בשינוייםהמחויביםר

בקשהלמתןארכה
לביצועצוהריסה

מינהלי

ניתןצוהריסהמינהלי,ובכללזהניתנההוראהלעניין224ר )א(
עבודהאסורהנוספתלפיסעיףר22,רשאיתהרשותשמוסמכת
לבצעאתהצולבקשמביתהמשפטארכהלביצועהצואו

ההוראהר

ביתהמשפטרשאילתתארכהלביצועהצואוההוראה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,מנימוקיםשיירשמו,ובלבדשסךכל

תקופותהארכהלאיעלהעלשישהחודשיםר

חובתהיוועצות
כתנאילמתןצו

מינהלי

לאיינתןצומינהליאלאלאחרשנותןהצוהתייעץ-225ר )א(

לענייןצושנותןמנהלהיחידההארציתלאכיפה )1(
-עםהיועץהמשפטישלהיחידההארציתלאכיפה

ועםמתכנןהמחוזשבתחומויינתןהצו;

או מחוזית ועדה ראש יושב שנותן צו לעניין )2(
מתכנןמחוזבמרחבתכנוןכמשמעותובסעיף12-עם

תובעהמפוקחבידיהמחלקהלאכיפתדינימקרקעין;

לענייןצושנותןיושבראשועדהמקומית,מהנדס )ר(
המוסמכת מקומית רשות מהנדס או מקומית ועדה
או המקומית הוועדה מטעם תובע עם - לאכיפה

הרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,לפיהענייןר

היוועצותכאמורבסעיףקטן)א(תתועדבכתבר )ב(

שבה226רהמצאתצומינהלי בדרך כלפיו ניתן שהצו יומצאלמי מינהלי צו )א(
מומצאכתבביתדיןבהליךאזרחיר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צוהריסהמינהלייומצא )ב(
בדרךשלהדבקהעלקירחיצוניאועלדלתשלהבנייןשבו
בוצעוהעבודההאסורהאוהשימושהאסוראובמקוםאחר
או האסורה העבודה בוצעו שבהם במקרקעין לעין בולט
השימושהאסור;בעתההמצאהירשוםממציאהצובגוףהצו
אתיוםההמצאהויתעדאתההמצאה;שרהמשפטיםרשאי
לקבועהוראותנוספותלענייןאופןההמצאהותיעודהלפי

סעיףזהר

הודעהעלמתן
צומינהלי

ניתןצומינהלילפיסימןזה,יודיענותןהצולראשהרשות227ר
המקומיתשבתחומהניתןהצו,עלמתןהצו,מידלאחרשניתןר

בקשהלביטולצו
מינהלי

הרואהאתעצמונפגעמצומינהלירשאילהגישבקשה228ר )א(
)ב( לביטולהצולביתהמשפטהמוסמךכאמורבסעיףקטן

בתוך15ימיםמיוםהמצאתהצולפיסעיף226ר

ביתהמשפטהמוסמךלפיסעיףזה- )ב(
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לענייןצושניתןעלידימנהלהיחידההארצית )1(
לאכיפה,יושבראשועדהמחוזיתאומתכנןמחוז-בית
משפטהשלוםשבתחוםשיפוטונמצאיםהמקרקעין,

שהואהקרובלמקרקעין;

לענייןצושניתןעלידייושבראשועדהמקומית, )2(
מקומית רשות מהנדס או מקומית ועדה מהנדס
המוסמכתלאכיפה-ביתהמשפטלענייניםמקומיים
בית ובאין המקרקעין, נמצאים שיפוטו שבתחום
משפטלענייניםמקומייםכאמור-ביתמשפטהשלום
הקרוב שהוא המקרקעין נמצאים שיפוטו שבתחום

למקרקעיןר

הוגשהבקשהלביטולהצו,לאיהיהבהגשתהבקשה )ג(
כשלעצמהכדילעכבאתביצועהצור

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועממישרואהאתעצמו )ד(
נפגעמצומינהלילפנותלנותןהצוולהביאלפניואתטענותיור

תנאיםלביטולצו
מינהלי

לו229ר הוכח כן אם אלא מינהלי צו המשפט בית יבטל לא
התקיימו שלא או כדין בוצעו השימוש או שהעבודה
הדרישותלמתןהצוכאמורבסימןזה,אואםשוכנעכינפל

בצופגםחמורשבשלוישלבטלאתהצור

שמירתאחריות
פלילית

איןבביצועצומינהליכדילפטוראדםמאחריותפליליתבשל0ר2ר
ביצועעבירהלפיפרקזהר

מקום1ר2רפיצויים היה לא כי קבע המשפט ושבית שבוטל מינהלי צו
לנתינתומלכתחילה-מישנגרםלונזקעלידיוזכאילתשלום
פיצויים,כמפורטלהלן,ואולםלאישולמופיצוייםמחמתזה
בלבדשהיהפגםבמינויואובהסמכתושלהאדםשנתןאת

הצו,אםהתקיימובצושארהתנאיםלנתינתו:

מאתהוועדההמקומית-אםהצוניתןעלידייושב )1(
ראשהוועדההמקומיתאומהנדסהוועדההמקומית;

מאתרשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה-אםהצוניתן )2(
עלידיראשהרשותאומהנדסהרשותהמקומיתהאמורה;

מאוצרהמדינה-אםצוכאמורניתןעלידיהיחידה )ר(
הארציתלאכיפה,יושבראשועדהמחוזיתאומתכנןמחוזר

אצילתסמכות
מנהלהיחידה

הארציתלאכיפה

מנהלהיחידההארציתלאכיפהרשאילאצוללמשנה2ר2ר )א(
למנהלהיחידהאולמפקחמיוחדאתהסמכויותהנתונותלו
לפיסימןזה,ואולםהסמכותהנוגעתלצומינהלילהפסקת
שימושלפיסעיף219ולצולסגירתבנייןאומקוםלפיסעיף

220לאתואצלאלאלמשנהלמנהלהיחידהר

אצילתסמכותלפיסעיףקטן)א(למפקחמיוחדטעונה )ב(
אתאישורושלהיועץהמשפטיליחידההארציתלאכיפהר
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סמכותהאכיפה
שלהרשות

לשמירתהטבע
והגניםהלאומיים

בסעיףזה,"תכנית"-תכניתהכוללתאתכלההוראותרר2ר )א(
המאפשרותלהוציאמכוחההיתרלבנייהאולשימושבלא

צורךבאישורהשלתכניתנוספתר

לרשותהטבעוהגניםולמנהלרשותהטבעוהגניםיהיו )ב(
כלהסמכויותהנתונותלפיסימןזהליחידההארציתלאכיפה
ולמנהלהיחידההארציתלאכיפה,בהתאמה,בתחוםגנים
לאומייםושמורותטבעובמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלגנים
לאומייםושמורותטבע,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לענייןחובתההיוועצותלפיסעיף225,יתייעץ )1(
מנהלרשותהטבעוהגניםעםתובעמטעםרשותהטבע

והגנים;

לענייןהגשתדיןוחשבוןאותצהירבידימפקח )2(
כאמורבסימןזה-יוגשהדיןוחשבוןאוהתצהירבידי

פקחשלרשותהטבעוהגניםר

הזכאותלתשלוםפיצוייםלפיסעיף1ר2לגביצומינהלי )ג(
הטבע והגניםתהיהמאתרשות רשותהטבע שנתןמנהל

והגנים,ובלבדשהתקיימוהתנאיםהקבועיםבאותוסעיףר

סימן ה': צווים שיפוטיים

צושיפוטילמניעת
פעולות

נעשופעולותהכנהלעבודהאסורהאולשימושאסור,4ר2ר )א(
רשאיביתהמשפטהמוסמך,לבקשתתובע,לצוותעלהגורמים
)ו(,לפיהעניין,להימנעמפעולה המנוייםבסעיףר24)ג(או
לשימושהאסור, או האסורה לעבודה הקשורה במקרקעין
ובכללזהלאסורעלשימושבמקרקעיןאולהורותעלסגירת
בנייןאומקום)בסימןזה-צושיפוטילמניעתפעולות(;ואולם
צושיפוטילמניעתפעולותלענייןאיסורשימושבמקרקעין
אולענייןסגירתבנייןאומקוםיינתןלתקופהשלאתעלהעל
90ימים,ורשאיביתהמשפטהמוסמךלחזורולצוותכאמור

מזמןלזמןר

למניעת שיפוטי צו ייתן לא המוסמך המשפט בית )ב(
פעולותאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיותלכאורה
לביצועפעולותהכנהלעבודהאסורהאולשימושאסור,לפי

הענייןר

בסעיףזה,"ביתהמשפטהמוסמך"-כלאחדמאלה,לפי )ג(
העניין:

אםהבקשההוגשהבהליךפליליעלעבירהלפי )1(
פרקזה-ביתהמשפטהדןבהליךהפלילי;

כאמור פלילי בהליך הוגשה לא הבקשה אם )2(
בפסקה)1(-ביתהמשפטהמוסמךכמשמעותובסעיף
את התובע הגיש שמטעמו לגורם בהתאם 228)ב(,

הבקשהר

סמכותהאכיפה
שלהרשות

לשמירתהטבע
והגניםהלאומיים

בסעיףזה,"תכנית"-תכניתהכוללתאתכלההוראותרר2ר )א(
המאפשרותלהוציאמכוחההיתרלבנייהאולשימושבלא

צורךבאישורהשלתכניתנוספתר

לרשותהטבעוהגניםולמנהלרשותהטבעוהגניםיהיו )ב(
כלהסמכויותהנתונותלפיסימןזהליחידההארציתלאכיפה
ולמנהלהיחידההארציתלאכיפה,בהתאמה,בתחוםגנים
לאומייםושמורותטבעובמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלגנים
לאומייםושמורותטבע,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לענייןחובתההיוועצותלפיסעיף225,יתייעץ )1(
מנהלרשותהטבעוהגניםעםתובעמטעםרשותהטבע

והגנים;

לענייןהגשתדיןוחשבוןאותצהירבידימפקח )2(
כאמורבסימןזה-יוגשהדיןוחשבוןאוהתצהירבידי

פקחשלרשותהטבעוהגניםר

הזכאותלתשלוםפיצוייםלפיסעיף1ר2לגביצומינהלי )ג(
הטבע והגניםתהיהמאתרשות רשותהטבע שנתןמנהל

והגנים,ובלבדשהתקיימוהתנאיםהקבועיםבאותוסעיףר

סימן ה': צווים שיפוטיים

צושיפוטילמניעת
פעולות

נעשופעולותהכנהלעבודהאסורהאולשימושאסור,4ר2ר )א(
רשאיביתהמשפטהמוסמך,לבקשתתובע,לצוותעלהגורמים
)ו(,לפיהעניין,להימנעמפעולה המנוייםבסעיףר24)ג(או
לשימושהאסור, או האסורה לעבודה הקשורה במקרקעין
ובכללזהלאסורעלשימושבמקרקעיןאולהורותעלסגירת
בנייןאומקום)בסימןזה-צושיפוטילמניעתפעולות(;ואולם
צושיפוטילמניעתפעולותלענייןאיסורשימושבמקרקעין
אולענייןסגירתבנייןאומקוםיינתןלתקופהשלאתעלהעל
90ימים,ורשאיביתהמשפטהמוסמךלחזורולצוותכאמור

מזמןלזמןר

למניעת שיפוטי צו ייתן לא המוסמך המשפט בית )ב(
פעולותאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיותלכאורה
לביצועפעולותהכנהלעבודהאסורהאולשימושאסור,לפי

הענייןר

בסעיףזה,"ביתהמשפטהמוסמך"-כלאחדמאלה,לפי )ג(
העניין:

אםהבקשההוגשהבהליךפליליעלעבירהלפי )1(
פרקזה-ביתהמשפטהדןבהליךהפלילי;

כאמור פלילי בהליך הוגשה לא הבקשה אם )2(
בפסקה)1(-ביתהמשפטהמוסמךכמשמעותובסעיף
את התובע הגיש שמטעמו לגורם בהתאם 228)ב(,

הבקשהר
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צולהריסתעבודה
אוהפסקתשימוש
בניגודלצושיפוטי

למניעתפעולות

מהנדס5ר2ר או לאכיפה הארצית היחידה מנהל ראה  )א(
הוועדה,עליסודדיןוחשבוןבכתבשהגישלומפקחכאמור
בסעיףקטן)ב(,כיבוצעהעבודהאושנעשהשימושבניגוד
לצושיפוטילמניעתפעולות,רשאיהואלצוותעלמישניתן
לוצומניעתהפעולותלהרוסאתהעבודהשבוצעהבניגוד
לצואולהפסיקאתהשימוששנעשהבניגודלצו,ובלבדשאם
חלפהיותרמשנהמיוםשניתןהצולאיורהכןאלאבאישור

ביתהמשפטהמוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(ר

לאיינתןצוכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכןמפקח )ב(
הגיש,למישמוסמךלתתאתהצוכאמורבאותוסעיףקטן,
דיןוחשבוןבכתבשבוצייןכילפיבדיקתובוצעההעבודה
אונעשההשימושבניגודלצומניעתהפעולות,אתפרטי
העבודהאוהשימוששנעשובניגודלצומניעתהפעולות,

וכילאחלפהשנהממועדמתןצומניעתהפעולותר

צוכאמורבסעיףקטן)א(יכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

פרטיהצוהשיפוטילמניעתפעולותשניתן; )ר(

שיש השימוש או להרוס שיש העבודה פרטי )4(
להפסיק,לפיהעניין;

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )5(
הוראותסעיף8ר2ר

מישניתןלוצוכאמורבסעיףקטן)א(יבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

לאבוצעצושניתןלפיסעיףקטן)א(בתוךהתקופה )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,
לפיהעניין,להרוסאתהעבודהשבוצעהבניגודלצומניעת
השימוש להפסקת סבירים אמצעים לנקוט או הפעולות
שנעשהבניגודלאותוצו,לרבותבאמצעותסגירתהבנייןאו
המקום;סגירתהבנייןאוהמקוםתיעשהלתקופהשנקבעה
מתום שחלפו הימים בניכוי 4ר2)א(, בסעיף כאמור בצו
התקופהכאמורבסעיףקטן)ד(ועדלמועדשבוהחלההסגירה

בפועלר

הוראותסעיפים226)א(ו־2ר2יחולועלצוכאמורבסעיף )ו(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםר

בוצעהעבודהאסורהאושנעשהשימושאסור,רשאי6ר2רצוהפסקהשיפוטי )א(
ביתהמשפטהמוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(,לבקשתתובע,
לצוותעלהגורמיםהמנוייםבסעיףר24)ג(או)ו(,לפיהעניין,
עלהפסקתהעבודההאסורהאוהשימושהאסור,אולתתצו

לסגירתהבנייןאוהמקום)בסימןזה-צוהפסקהשיפוטי(ר
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ביתהמשפטהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(לאייתןצו )ב(
הפסקהשיפוטיאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיות
לכאורהלביצועעבודהאסורהאושימושאסור,לפיהענייןר

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהליכים )ג(
נוספיםלפיפרקזהר

צולהריסתעבודה
אוהפסקתשימוש
בניגודלצוהפסקה

שיפוטי

מהנדס7ר2ר או לאכיפה הארצית היחידה מנהל ראה )א(
הוועדה,עליסודדיןוחשבוןבכתבשהגישלומפקחכאמור
בסעיףקטן)ב(,כיבוצעהעבודהאונעשהשימושבניגודלצו
הפסקהשיפוטי,רשאיהואלצוותעלמישניתןלוצוההפסקה
השיפוטילהרוסאתהעבודהשבוצעהבניגודלצואולהפסיק
אתהשימוששנעשהבניגודלצו,ובלבדשאםחלפהיותר
משנהמיוםשניתןהצולאיורהכןאלאבאישורביתהמשפט

המוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(ר

לאיינתןצוכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכןמפקח )ב(
הגיש,למישמוסמךלתתאתהצוכאמורבאותוסעיףקטן,
דיןוחשבוןבכתבשבוצייןכילפיבדיקתובוצעההעבודה
אונעשההשימושבניגודלצוההפסקההשיפוטי,אתפרטי
העבודהאוהשימוששנעשובניגודלצוההפסקההשיפוטי

וכילאחלפהשנהממועדמתןצוההפסקההשיפוטיר

צוכאמורבסעיףקטן)א(יכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

פרטיצוההפסקההשיפוטישניתן; )ר(

שיש השימוש או להרוס שיש העבודה פרטי )4(
להפסיק,לפיהעניין;

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )5(
הוראותסעיף8ר2ר

מישניתןלוצוכאמורבסעיףקטן)א(יבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

לאבוצעצושניתןלפיסעיףקטן)א(בתוךהתקופה )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,
לפיהעניין,להרוסאתהעבודהשבוצעהבניגודלצוההפסקה
השימוש להפסקת סבירים אמצעים לנקוט או השיפוטי
שנעשהבניגודלאותוצו,לרבותבאמצעותסגירתהבנייןאו
המקום;סגירתהבנייןאוהמקוםתיעשהלתקופהשנקבעה
בצוכאמורבסעיף6ר2)א(,ככלשנקבעה,בניכויהימיםשחלפו
מתוםהתקופהכאמורבסעיףקטן)ד(ועדלמועדשבוהחלה

הסגירהבפועלר

הוראותסעיפים226)א(ו־2ר2יחולועלצוכאמורבסעיף )ו(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםר

ביתהמשפטהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(לאייתןצו )ב(
הפסקהשיפוטיאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיות
לכאורהלביצועעבודהאסורהאושימושאסור,לפיהענייןר

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהליכים )ג(
נוספיםלפיפרקזהר

צולהריסתעבודה
אוהפסקתשימוש
בניגודלצוהפסקה

שיפוטי

מהנדס7ר2ר או לאכיפה הארצית היחידה מנהל ראה )א(
הוועדה,עליסודדיןוחשבוןבכתבשהגישלומפקחכאמור
בסעיףקטן)ב(,כיבוצעהעבודהאונעשהשימושבניגודלצו
הפסקהשיפוטי,רשאיהואלצוותעלמישניתןלוצוההפסקה
השיפוטילהרוסאתהעבודהשבוצעהבניגודלצואולהפסיק
אתהשימוששנעשהבניגודלצו,ובלבדשאםחלפהיותר
משנהמיוםשניתןהצולאיורהכןאלאבאישורביתהמשפט

המוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(ר

לאיינתןצוכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכןמפקח )ב(
הגיש,למישמוסמךלתתאתהצוכאמורבאותוסעיףקטן,
דיןוחשבוןבכתבשבוצייןכילפיבדיקתובוצעההעבודה
אונעשההשימושבניגודלצוההפסקההשיפוטי,אתפרטי
העבודהאוהשימוששנעשובניגודלצוההפסקההשיפוטי

וכילאחלפהשנהממועדמתןצוההפסקההשיפוטיר

צוכאמורבסעיףקטן)א(יכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )1(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

פרטיצוההפסקההשיפוטישניתן; )ר(

שיש השימוש או להרוס שיש העבודה פרטי )4(
להפסיק,לפיהעניין;

אתביטולהצולפי פרטיםבדברהזכותלבקש )5(
הוראותסעיף8ר2ר

מישניתןלוצוכאמורבסעיףקטן)א(יבצעאתהצו )ד(
בתוך21ימיםמיוםשהומצאלור

לאבוצעצושניתןלפיסעיףקטן)א(בתוךהתקופה )ה(
האמורהבסעיףקטן)ד(,רשאיתהיחידההארציתלאכיפה,
הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה,
לפיהעניין,להרוסאתהעבודהשבוצעהבניגודלצוההפסקה
השימוש להפסקת סבירים אמצעים לנקוט או השיפוטי
שנעשהבניגודלאותוצו,לרבותבאמצעותסגירתהבנייןאו
המקום;סגירתהבנייןאוהמקוםתיעשהלתקופהשנקבעה
בצוכאמורבסעיף6ר2)א(,ככלשנקבעה,בניכויהימיםשחלפו
מתוםהתקופהכאמורבסעיףקטן)ד(ועדלמועדשבוהחלה

הסגירהבפועלר

הוראותסעיפים226)א(ו־2ר2יחולועלצוכאמורבסעיף )ו(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםר
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בקשהלביטולצו
שניתןלאחרהפרת
צושיפוטילמניעת

פעולותאוצו
הפסקהשיפוטי

)בסעיףזה8ר2ר 7ר2)א( 5ר2)א(אובסעיף בסעיף כאמור ניתןצו
למניעת שיפוטי צו מתן מיום שנה בתוך הנוסף(, הצו -
פעולותאוצוהפסקהשיפוטי,לפיהעניין,רשאימישניתןלו
הצוהנוסףלהגישבקשהלביטולהצוהנוסף,לביתהמשפט
המוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(,שהואביתהמשפטהאחרון
שדןבצומניעתהפעולותאובצוההפסקההשיפוטי,לפי
העניין,בתוך24שעותממועדהמצאתהצו,ויחולועלבקשה

כאמורהוראותסעיף229,בשינוייםהמחויביםר

צוהריסהבלא
הליךפלילי

רשאי,9ר2ר 4ר2)ג( בסעיף כהגדרתו המוסמך המשפט בית )א(
לבקשתתובע,לצוותעלהריסתעבודהאסורהאףאםלא
הוגשכתבאישוםבשלה,ובלבדשישענייןציבורימיוחד

במתןהצוומתקייםאחדמאלה:

לאניתןלמצואאתהאדםשביצעאתהעבודה )1(
האסורה,בשקידהסבירה;

לאניתןאושאיןזהמעשילמסורלאדםהזמנה )2(
לדין,בשקידהסבירה;

לאניתןלהוכיחמיביצעאתהעבודההאסורה; )ר(

מישביצעאתהעבודההאסורהנפטראושאינו )4(
בר־עונשין,לרבותבשלהתיישנותשחלהעלעבירת

העבודההאסורה;

עניין אין המקרה בנסיבות כי החליט התובע )5(
לציבורבהמשךחקירהאובהעמדהלדיןפלילילפי

סימןו'ר

הוראותסעיף226)ב(יחולולגביהמצאתצוהריסהלפי )ב(
סעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויביםר

צוהריסהלפיסעיףקטן)א(יבוצעבידיהיחידההארצית )ג(
המוסמכת מקומית רשות או המקומית הוועדה לאכיפה,
לאכיפה,ובלבדשחלפו21ימיםלפחותממועדהמצאתהצור

בקשהלביטולצו
הריסהבלאהליך

פלילי

הרואהאתעצמונפגעמצוהריסהלפיסעיף9ר2)א(,אשר240ר
בקשה להגיש כאמור,רשאי לבקשהלמתןצו צד לאהיה
לביטולולביתהמשפטהמוסמךכהגדרתובסעיף4ר2)ג(,בתוך
21ימיםמיוםהמצאתהצוכאמורבסעיף226)ב(כפישהוחל

בסעיף9ר2)ב(ר

שמירתאחריות
פלילית

אדם241ר לפטור כדי זה בסימן כאמור צושיפוטי בביצוע אין
מאחריותפליליתבשלביצועעבירהלפיפרקזהר

סימן ו': עונשין

בסימןזה-242רהגדרות-סימןו'

"בעלשליטהבמקרקעין"-מישנוהגמנהגבעליםבמקרקעין,
ביןברשותהבעליםוביןשלאברשותהבעלים,ובכלל
זהמישמנהלאתהמקרקעין,מישמפיקאוזכאילהפיק
הכנסהמהמקרקעיןאומישזכאיליהנותמפירותיהם

שלהמקרקעיןכבעלים;
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"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1977;

"קנסנוסףעלעבירהנמשכת"-כלאחדמאלה:

לענייןשימושאסורשהואשימוששאינולמגורים )1(
-כפלהקנסהאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשין;

- למגורים שימוש אסורשהוא שימוש לעניין )2(
מחציתהקנסהאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןר

עבודהאסורה
ושימושאסור

המבצעעבודהאסורהבמקרקעיןהמפורטיםלהלן,דינור24ר )א(
-מאסרשנתייםאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשין,וכןקנסלפיסעיף245:

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלאחתמהתכליות )1(
המפורטותבהגדרה"תשתיותלאומיות";

מקרקעיןהמצוייםבסביבההחופית; )2(

מקרקעיןשהוכרזוכקרקעחקלאיתעלפיהתוספת )ר(
הראשונה;

או טבע, שמורת או לאומי גן שהם מקרקעין )4(
מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלגןלאומי,לשמורתטבע

אוליער;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלשטחיםציבוריים )5(
פתוחיםר

מפורטים שאינם במקרקעין אסורה עבודה המבצע )ב(
בסעיףקטן)א(,דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף

61)א()4(לחוקהעונשין,וכןקנסלפיסעיף245ר

בוצעהעבודהאסורהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,ניתן )ג(
להאשיםבהאחדאויותרמאלה:

בעלההיתרלביצועהעבודהאומישמוטלתעליו )1(
החובהלקבלהיתרכאמור;

למעט העבירה, ביצוע בשעת המקרקעין בעל )2(
משותפת, בבעלות המקרקעין היו לדורות; מחכיר
ייחשבכבעליםלענייןפסקהזורקמימהבעליםשהיה
בעלשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה,אםניתן
לאתרובשקידהסבירה,ואםלאניתןלאתרוכאמור-
ייחשבכבעליםמישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעל

המקרקעין;

בעלשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה; )ר(

ביצוע בשעת במקרקעין בפועל שמחזיק מי )4(
העבירה;

מישביצעבפועלאתהעבודההאסורה,למעט )5(
עובדיםהמועסקיםעלידו;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1977;

"קנסנוסףעלעבירהנמשכת"-כלאחדמאלה:

לענייןשימושאסורשהואשימוששאינולמגורים )1(
-כפלהקנסהאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשין;

- למגורים שימוש אסורשהוא שימוש לעניין )2(
מחציתהקנסהאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןר

עבודהאסורה
ושימושאסור

המבצעעבודהאסורהבמקרקעיןהמפורטיםלהלן,דינור24ר )א(
-מאסרשנתייםאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשין,וכןקנסלפיסעיף245:

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלאחתמהתכליות )1(
המפורטותבהגדרה"תשתיותלאומיות";

מקרקעיןהמצוייםבסביבההחופית; )2(

מקרקעיןשהוכרזוכקרקעחקלאיתעלפיהתוספת )ר(
הראשונה;

או טבע, שמורת או לאומי גן שהם מקרקעין )4(
מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלגןלאומי,לשמורתטבע

אוליער;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלשטחיםציבוריים )5(
פתוחיםר

מפורטים שאינם במקרקעין אסורה עבודה המבצע )ב(
בסעיףקטן)א(,דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף

61)א()4(לחוקהעונשין,וכןקנסלפיסעיף245ר

בוצעהעבודהאסורהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,ניתן )ג(
להאשיםבהאחדאויותרמאלה:

בעלההיתרלביצועהעבודהאומישמוטלתעליו )1(
החובהלקבלהיתרכאמור;

למעט העבירה, ביצוע בשעת המקרקעין בעל )2(
משותפת, בבעלות המקרקעין היו לדורות; מחכיר
ייחשבכבעליםלענייןפסקהזורקמימהבעליםשהיה
בעלשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה,אםניתן
לאתרובשקידהסבירה,ואםלאניתןלאתרוכאמור-
ייחשבכבעליםמישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעל

המקרקעין;

בעלשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה; )ר(

ביצוע בשעת במקרקעין בפועל שמחזיק מי )4(
העבירה;

מישביצעבפועלאתהעבודההאסורה,למעט )5(
עובדיםהמועסקיםעלידו;
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האחראים ההנדסאי, או המהנדס, האדריכל, )6(
לתכנוןהעבודהאולפיקוחעליהלפיהוראותחוקזה,

אומישתכנןבפועלאתהעבודה;

הקבלןהראשי,למעטעובדיםהמועסקיםעלידור )7(

בסעיף המפורטים במקרקעין אסור שימוש העושה )ד(
האמור הקנס כפל או שנתיים מאסר - דינו )א(, קטן

בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,וכןקנסנוסףעלעבירהנמשכת
לנאשם שהומצאה מיום העבירה נמשכת שבו יום לכל
התראהבכתבעלביצועאותהעבירה,מיוםשהומצאלוצו
לפיפרקזהאומיוםהגשתכתבהאישום,לפיהמוקדם,וקנס

לפיסעיף245ר

העושהשימושאסורבמקרקעיןשאינםמפורטיםבסעיף )ה(
קטן)א(,דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(
לחוקהעונשיןוכןקנסנוסףעלעבירהנמשכתלכליוםשבו
נמשכתהעבירהמיוםשהומצאהלנאשםהתראהבכתבעל
ביצועאותהעבירה,מיוםשהומצאלוצולפיפרקזהאומיום

הגשתכתבהאישום,לפיהמוקדם,וקנסלפיסעיף245ר

יותר או אחד בו להאשים ניתן אסור, שימוש נעשה )ו(
את ששוכר מי זה סעיף לפי יואשם לא ואולם מאלה,

המקרקעיןלמטרתמגוריובהם:

בעלההיתרלביצועהעבודהאולשימושאומי )1(
שמוטלתעליוהחובהלקבלהיתרלשימוש;

מישהואבעלהמקרקעיןבשעתביצועהעבירה, )2(
למעטמחכירלדורות;היוהמקרקעיןבבעלותמשותפת,
ייחשבכבעליםלענייןפסקהזורקמימהבעליםשהיה
בעלשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה,אםניתן
לאתרובשקידהסבירה,ואםלאניתןלאתרוכאמור-
ייחשבכבעליםמישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעל

המקרקעין;

בעלהשליטהבמקרקעיןבשעתביצועהעבירה; )ר(

ביצוע בשעת במקרקעין בפועל שמחזיק מי )4(
העבירה;

מישביצעבפועלאתהשימוש,למעטעובדים )5(
המועסקיםעלידור

עבירהלפיסעיףזההיאמסוגהעבירותשלאחריות )ז(
קפידהר

עבודהושימוש
עלפיהיתרשאינו

תואםתכנית

המבצעעבודהאסורהעלפיהיתרשאינותואםתכנית,244ר )א(
דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשיןוכןקנסלפיסעיף245ר
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העושהשימושאסורעלפיהיתרשאינותואםתכנית, )ב(
דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק
העונשין,וכןקנסנוסףעלעבירהנמשכתלכליוםשבונמשכה
העבירהמיוםשהומצאהלנאשםהתראהבכתבעלביצוע
אותהעבירה,מיוםשהומצאלוצולפיפרקזהאומיוםהגשת

כתבהאישום,לפיהמוקדם,וקנסלפיסעיף245ר

הורשעאדםבעבירהלפיסעיףר24או244,רשאיביתהמשפט,245רקנסותנוספים
נוסףעלכלעונשאותשלוםאחר,להטילעליוקנסותאלה:

קנסבגובהשיעורהאגרותותשלומיהחובהשהוטלו )1(
ותשלומי האגרות את שילם אם אף 254י, סעיף לפי עליו

החובההאמורים;

קנס - ו־244)א( )ב( או ר24)א( סעיפים לפי בעבירה )2(
בגובהכפלהשווישהיהלעבודתהבנייהולמקרקעיןשעליהם
היאבנויהאילוהיתההעבודההאסורהמותרת;בקביעת
גובההקנסלפיפסקהזורשאיביתהמשפטלהתחשבבכך
הדין גזר מתן לפני האסורה העבודה את הרס שהמורשע

והשיבאתהמצבלקדמותו;

קנס - ו־244)ב( )ה(, או ר24)ד( סעיפים לפי בעבירה )ר(
שבהם למקרקעין שהיה השווי שבין ההפרש כפל בגובה
נעשההשימושהאסוראילוהיהאותושימושמותר,לביןשווי

אותםמקרקעיןלפיהתכניותאוההיתריםהחליםעליהםר

מישאינומקייםצושהוטלעליולפיפרקזה,במועדשנקבע246ראי־קיוםצו
לכךלפיהוראותהפרקהאמוראובהחלטתביתהמשפט,דינו
-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין
וכןקנסנוסףכאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבו

נמשכההעבירהלאחרהמועדהאמורר

עבירהלפיפרק
ה'1

מישאינומקייםהוראהשניתנהלוכאמורבסעיף158גבתוך247ר
המועדשנקבעבהוראה,דינו-מאסרשנה,וכןקנסנוסף
נמשכה שבו יום לכל העונשין לחוק 61)ג( בסעיף כאמור

העבירהלאחרהמועדהאמורר

הפרעהבמילוי
תפקיד

המפריעלמפקחאולמישפועלבשםמוסדתכנוןמלמלא248ר
אתתפקידואומלהשתמשבסמכותהנתונהלולפיחוקזה,

דינו-מאסרשנהר

מסירתידיעה
כוזבתאומטעה

המוסרידיעהלמוסדתכנון,למכוןבקרהאולממלא249ר )א(
תפקידלפיחוקזה,שהיאידיעהכוזבתאומטעה,דינו-
מאסרשנתיים;לענייןסעיףזה,"ממלאתפקידלפיחוקזה"
-לרבותחברמוסדתכנון,נושאמשרה,יועץמשפטי,עובד
אונציגבעלדעהמייעצתבמוסדתכנון,יועץלמוסדתכנון,

חוקר,שמאימכריע,עובדמכוןבקרהאומפקחר

העושהשימושאסורעלפיהיתרשאינותואםתכנית, )ב(
דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק
העונשין,וכןקנסנוסףעלעבירהנמשכתלכליוםשבונמשכה
העבירהמיוםשהומצאהלנאשםהתראהבכתבעלביצוע
אותהעבירה,מיוםשהומצאלוצולפיפרקזהאומיוםהגשת

כתבהאישום,לפיהמוקדם,וקנסלפיסעיף245ר

הורשעאדםבעבירהלפיסעיףר24או244,רשאיביתהמשפט,245רקנסותנוספים
נוסףעלכלעונשאותשלוםאחר,להטילעליוקנסותאלה:

קנסבגובהשיעורהאגרותותשלומיהחובהשהוטלו )1(
ותשלומי האגרות את שילם אם אף 254י, סעיף לפי עליו

החובההאמורים;

קנס - ו־244)א( )ב( או ר24)א( סעיפים לפי בעבירה )2(
בגובהכפלהשווישהיהלעבודתהבנייהולמקרקעיןשעליהם
היאבנויהאילוהיתההעבודההאסורהמותרת;בקביעת
גובההקנסלפיפסקהזורשאיביתהמשפטלהתחשבבכך
הדין גזר מתן לפני האסורה העבודה את הרס שהמורשע

והשיבאתהמצבלקדמותו;

קנס - ו־244)ב( )ה(, או ר24)ד( סעיפים לפי בעבירה )ר(
שבהם למקרקעין שהיה השווי שבין ההפרש כפל בגובה
נעשההשימושהאסוראילוהיהאותושימושמותר,לביןשווי

אותםמקרקעיןלפיהתכניותאוההיתריםהחליםעליהםר

מישאינומקייםצושהוטלעליולפיפרקזה,במועדשנקבע246ראי־קיוםצו
לכךלפיהוראותהפרקהאמוראובהחלטתביתהמשפט,דינו
-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין
וכןקנסנוסףכאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבו

נמשכההעבירהלאחרהמועדהאמורר

עבירהלפיפרק
ה'1

מישאינומקייםהוראהשניתנהלוכאמורבסעיף158גבתוך247ר
המועדשנקבעבהוראה,דינו-מאסרשנה,וכןקנסנוסף
נמשכה שבו יום לכל העונשין לחוק 61)ג( בסעיף כאמור

העבירהלאחרהמועדהאמורר

הפרעהבמילוי
תפקיד

המפריעלמפקחאולמישפועלבשםמוסדתכנוןמלמלא248ר
אתתפקידואומלהשתמשבסמכותהנתונהלולפיחוקזה,

דינו-מאסרשנהר

מסירתידיעה
כוזבתאומטעה

המוסרידיעהלמוסדתכנון,למכוןבקרהאולממלא249ר )א(
תפקידלפיחוקזה,שהיאידיעהכוזבתאומטעה,דינו-
מאסרשנתיים;לענייןסעיףזה,"ממלאתפקידלפיחוקזה"
-לרבותחברמוסדתכנון,נושאמשרה,יועץמשפטי,עובד
אונציגבעלדעהמייעצתבמוסדתכנון,יועץלמוסדתכנון,

חוקר,שמאימכריע,עובדמכוןבקרהאומפקחר
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בית רשאי )א(, קטן סעיף לפי בעבירה אדם הורשע )ב(
המשפטלבטלאתהאישוראוההיתרשהושגעלידימסירת
הידיעההכוזבתאוהמטעהשבשלההורשע,ולקבועכייראו
אתהתכניתאוההוראהשאושרואוהעבודהאוהשימוש
שלגביהםניתןההיתר,כאילובוצעובלאאישוראובלאהיתר,

לפיהענייןר

בטלותהיתרשניתן
בהליךרישויבדרך

מקוצרתעלפי
מידעשאינונכון

סעיף250ר לפי כהיתר, להיתר בקשה ראו או היתר ניתן )א(
145ב)ב()7(או)8(,עליסודהצהרהשהגישמבקשההיתרלפי
אותןפסקאותשפרטמהפרטים,מידעאונתוןשנכללובה
לאהיהנכון,ואילוהיתהאותההצהרהנכונהלאהיהניתן
ההיתר-בטלההיתר,ובלבדשלאחלפוחמששניםמהיום

שניתןאומהיוםשראובוהיתר,לפיהענייןר

התנאים שמתקיימים,לכאורה, הרישוי רשות ראתה )ב(
בטלותו, ההיתרעל לבעל תודיע )א(, קטן המנוייםבסעיף

ובלבדשנתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהר

לענייןפרקזהיראואתהעבודהאוהשימוששלגביהם )ג(
ניתןהיתראושלגביהםראובבקשהלהיתרכהיתרכאמור

בסעיףזה,כאילובוצעובלאהיתרר

מתןאישוראו
היתרשלאכדין

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששנים:251ר

חברמוסדתכנוןשהצביעבעדהחלטהלאשרתכניתאו )1(
הקלהאולהמליץעלאישורהאושהצביעבעדהחלטהלתת
אישוראחראוהיתראולהמליץעליהם,בניגודלהוראותלפי
חוקזה,אושהיהשותףלהחלטותכאמורשלאדרךהצבעה,

והכלאםההחלטהאושרהבמוסדהתכנון;

עובדמוסדתכנוןאויועץשלמוסדתכנוןשקבעבכתב )2(
אובעלפהכיניתןלאשרתכניתאוהקלהאולהמליץעל
אישורהאושניתןלתתאישוראחראוהיתראולהמליץ
עליהם,בניגודלהוראותלפיחוקזה,ועליסודקביעתואושרה
התכניתאוההקלהאוניתןהאישוראוההיתראוהומלץ

עליהם;

בעלתפקידבמוסדתכנוןשחתםעלהיתראועלאישור )ר(
אחרלפיחוקזה,בניגודלהוראותלפיחוקזהר

הפעלתמכוןבקרה
בלארישיוןאו

בניגודלתנאיו

מישעשהפעולההטעונהרישוילפיפרקה'רבלארישיון,252ר
158יד)א(,אובעלרישיוןלפיהפרק בניגודלהוראותסעיף
האמורשהפרתנאימהתנאיםלמתןרישיוןאותנאימתנאי
הרישיון,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(
לחוקהעונשין,ואםהיתההעבירהעבירהנמשכת-קנס
נוסףכאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבונמשכה
העבירהלאחרהמועדשבוהומצאהלוהתראהבכתבעל

ביצועאותהעבירהר
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ביצועעבירותעל
ידיתאגיד

נעברהעבירהלפיחוקזהעלידיתאגיד,רשאיביתהמשפטר25ר
להטילעלהתאגידקנסבשיעורפישלושהמהקנסהקבוע

לעבירהר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן254ר כל ולעשות לפקח בתאגידחייב משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי זה חוק לפי עבירות למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()ר(
לחוקהעונשין;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעיל
בתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבלאופקידהאחראימטעם

התאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

נעברהעבירהלפיחוקזהבידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפרחובתולפי
סעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלא

אתחובתור

קנסשהוטלבפסקדיןלפיפרקזהישולםכמפורטלהלן,אלא254ארתשלוםקנסות
אםכןהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו:

ידי המקומית-אםכתבהאישוםהוגשעל לוועדה )1(
תובעמטעמה;

לרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה-אםכתבהאישום )2(
הוגשעלידיתובעמטעמה;

לאוצרהמדינה-אםכתבהאישוםהוגשעלידיתובע )ר(
אחרמהתובעיםהמנוייםבפסקאות)1(ו–)2(ר

סימן ז': אמצעי אכיפה נוספים

צוויםבמסגרת
גזרדין

גזרביתהמשפטאתעונשושלאדםבעבירהלפיסימןו',254בר )א(
יצווהבמסגרתגזרהדיןעלאחדאויותרמאלה,לפיהעניין,
אלאאםכןקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמושלאלעשותכן:

לענייןעבודהאסורה- )1(

עלהפסקתביצועהעבודההאסורה,על )א(
הריסתהעבודההאסורה,אועלכךשלאייעשה

בהכלשימוש;

עלהריסהשלחלקמבנייןשנבנהכדין,אם )ב(
ביצועהצולפיפסקתמשנה)א(רקלגביהחלק
שנבנהשלאכדיןיסכןאתשלוםהציבוראואת

בטיחותו;

השימוש הפסקת על - אסור שימוש לעניין )2(
האסור,ואםהשימושכאמורנעשהבעבודהאסורה-

לצוותעלהריסתהעבודההאסורה,כולהאוחלקהר

ביתהמשפטרשאילתתכלהוראהאחרתשתיראהלו )ב(
בקשרלעבודההאסורהאולשימושהאסור,ובכללזהלתת
צושיפוטילמניעתפעולות,צולסגירתבנייןאומקום,צו
צו או לתכנית או להיתר השימוש או העבודה להתאמת

להשבתהמצבלקדמותור

ביצועעבירותעל
ידיתאגיד

נעברהעבירהלפיחוקזהעלידיתאגיד,רשאיביתהמשפטר25ר
להטילעלהתאגידקנסבשיעורפישלושהמהקנסהקבוע

לעבירהר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן254ר כל ולעשות לפקח בתאגידחייב משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי זה חוק לפי עבירות למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()ר(
לחוקהעונשין;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעיל
בתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבלאופקידהאחראימטעם

התאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

נעברהעבירהלפיחוקזהבידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפרחובתולפי
סעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלא

אתחובתור

קנסשהוטלבפסקדיןלפיפרקזהישולםכמפורטלהלן,אלא254ארתשלוםקנסות
אםכןהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו:

ידי לוועדההמקומית-אםכתבהאישוםהוגשעל )1(
תובעמטעמה;

לרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה-אםכתבהאישום )2(
הוגשעלידיתובעמטעמה;

לאוצרהמדינה-אםכתבהאישוםהוגשעלידיתובע )ר(
אחרמהתובעיםהמנוייםבפסקאות)1(ו–)2(ר

סימן ז': אמצעי אכיפה נוספים

צוויםבמסגרת
גזרדין

גזרביתהמשפטאתעונשושלאדםבעבירהלפיסימןו',254בר )א(
יצווהבמסגרתגזרהדיןעלאחדאויותרמאלה,לפיהעניין,
אלאאםכןקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמושלאלעשותכן:

לענייןעבודהאסורה- )1(

עלהפסקתביצועהעבודההאסורה,על )א(
הריסתהעבודההאסורה,אועלכךשלאייעשה

בהכלשימוש;

עלהריסהשלחלקמבנייןשנבנהכדין,אם )ב(
ביצועהצולפיפסקתמשנה)א(רקלגביהחלק
שנבנהשלאכדיןיסכןאתשלוםהציבוראואת

בטיחותו;

השימוש הפסקת על - אסור שימוש לעניין )2(
האסור,ואםהשימושכאמורנעשהבעבודהאסורה-

לצוותעלהריסתהעבודההאסורה,כולהאוחלקהר

ביתהמשפטרשאילתתכלהוראהאחרתשתיראהלו )ב(
בקשרלעבודההאסורהאולשימושהאסור,ובכללזהלתת
צושיפוטילמניעתפעולות,צולסגירתבנייןאומקום,צו
צו או לתכנית או להיתר אוהשימוש העבודה להתאמת

להשבתהמצבלקדמותור
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ביתהמשפטרשאילצוותכאמורבסעיףזהגםאםקבע )ג(
שהנאשםביצעעבירהלפיסימןו'ולאהרשיעובהר

מי254גרביצועצו בידי יבוצע 254ב סעיף לפי משפט בית שנתן צו )א(
שהורשעבביצועהעבירהאומישביתהמשפטקבעשביצע
אתהעבירה)בפרקזה-מורשע(,ואםהיהיותרממורשע

אחד-בידיכולםיחדיואובידימישביתהמשפטקבער

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הרשותהאוכפתרשאית )ב(
לבצעצושניתןלפיסעיף254בבהתקייםאחדמאלה:

המורשעלאקייםאתהצווחלףהמועדלביצוע )1(
הצולפיסעיף254ד,ובלבדשהתובעהודיעלמורשע,
הרשות כוונת על לפחות, מראש ימים 21 בכתב,

האוכפתלבצעאתהצו;

הרשות אתביצועהצועל הטיל ביתהמשפט )2(
האוכפת,ובלבדשהתובעביקשזאתטרםמתןהצור

ידי254דרמועדביצועצו יבוצעעל 254ב סעיף לפי המשפט צושנתןבית )א(
המורשעבתוך0רימיםמיוםשניתןהצו,ואולםרשאיבית
המשפט,אםנוכחכיהעבודההאסורהאוהשימושהאסור
שלגביהםחלהצואינםמסכניםאתשלוםהציבוראואת
מועדביצועהצו,מטעמיםמיוחדים לדחותאת בטיחותו,
שיירשמו,ובלבדשמועדביצועהצולאיידחהביותרמשנה

מיוםשניתןר

ביתהמשפטיתנהאתדחייתהמועדלביצועהצוכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(בתנאיםשייראולו,ובכללזההתנאיםהמנויים
להלן,אלאאםכןקיימיםטעמיםמיוחדיםשלאלקבועתנאים

כאמור:

הפקדת שיבטיחואתקיוםהצו,לרבות תנאים )1(
ערובה;

לרשות שייגרמו או שנגרמו ההוצאות תשלום )2(
האוכפתבשלדחייתמועדביצועהצו;

תשלוםהאגרותותשלומיהחובההאחריםלפי )ר(
סעיף254יר

ניתןצולפיפרקזה,רשאימפקחמטעםהרשותהאוכפת254הרסמכויותביצועצו )א(
להיכנסלמקוםשהצוחלעליולשםביצועהצו,להרחיקממנו
כלאדםוחפץולנקוטאתכלהאמצעים,לרבותשימושבכוח
סבירכלפירכוש,כדילהבטיחאתביצועהצו,ובלבדשהזדהה
כאמורבסעיף207,ורשאישוטרלסייעלמפקחכאמורבביצוע
הצו,לרבותבאמצעותשימושבכוחסבירכלפירכושוכלפי

אדםר
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נמצאובמקרקעיןבשעתביצועהפעולהכאמור)ב( )1(
הוציאם, לא שהמורשע מיטלטלין )א( קטן בסעיף
לא סבירה; לתקופה האוכפת הרשות אותם תשמור
נדרשוהמיטלטליןלאחרשהודעלנאשםעלהימצאם
בידיהרשות,רשאיתהיאלמכרםלאחרתקופהסבירה,
ובלבדשנתנהלמורשעהודעהעלהמכירה,אםניתן
לאתרו;היוהמיטלטליןפסידים-תמכוראותםהרשות

האוכפתמידר

המיטלטלין של והמכירה השמירה הוצאות )2(
נמכרו ואם המורשע, על יחולו )1( בפסקה כאמור
בניכויההוצאות המכר לדמי הוא המיטלטליןזכאי

האמורותוההוצאותלפיסעיף254ור

תשלוםהוצאות
ביצועצו

בוצעצובידיהרשותהאוכפתכאמורבסעיף254ג)ב(,254ור )א(
ישלםהמורשעאתהוצאותהביצועלקופתהרשותהאוכפתר

הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור האוצר, שר )ב(
שלהכנסת,יקבע,בצו,אתסכוםההוצאותלביצועצווים
שונים סכומים לקבוע הוא ורשאי מורשע, על המוטלים
בהתחשב,ביןהשאר,במיקוםהמקרקעיןשאליהםמתייחס
הצו,בהיקףהעבודההאסורהאוהשימושהאסורשלגביהם

חלהצוובמורכבותביצועהצור

תחולתהוראות
לענייןביצועצווים

אחרים

הוראותסעיפים254ג)ב(,254הו־254ולענייןביצועצוויםבידי254זר
הרשותהאוכפת,הוצאותביצועם,סמכויותמפקחבביצועצו,
השמירהוהמכירהשלמיטלטליןוההוצאותבשלהן,יחולו,
בשינוייםהמחויבים,גםעלצוויםאחריםשניתנולפיפרק

זה,ככלשלאנקבעאחרתבחוקזהר

סימן ח': עיכוב ביצוע צווים

עיכובביצועזמני
שלצועדלהכרעה

בבקשהלביטול
הצואובערעור

הוגשהבקשהלביטולצולפיסעיף8,228ר2או240,או254חר )א(
הוגשערעורעלהחלטתביתמשפטבבקשתביטולכאמוראו
עלהחלטהלענייןצושיפוטילפיפרקזה,לרבותצושניתן
לפיסעיף254ב,לאיעכבביתהמשפטהדןבבקשהלביטול
הצואוביתמשפטשלערעוראתביצועהצואלאאםכןראה
כיהדברמוצדקבנסיבותהענייןונוכחכיהעבודההאסורה
את מסכנים אינם הצו חל שלגביהם האסור השימוש או
שלוםהציבוראואתבטיחותו;ביתהמשפטרשאילעכבאת
ביצועהצוכאמורעדלמועדההכרעהבבקשתביטולהצו

אובערעור,לפיהענייןר

ביתהמשפטיחליטבבקשהלעיכובביצועצולפי)ב( )1(
סעיףקטן)א(עליסודהבקשהותגובתהרשותהאוכפת
בלבד,אולםרשאיהואלהחליטבבקשהלאחרשקיים
דיוןבמעמדהצדדים,אםראהצורךבכך;ביתהמשפט
יחליטבבקשהבהקדםהאפשרילאחרקבלתתגובת

הרשותהאוכפתאוקיוםהדיון,לפיהענייןר

נמצאובמקרקעיןבשעתביצועהפעולהכאמור)ב( )1(
הוציאם, לא שהמורשע מיטלטלין )א( קטן בסעיף
לא סבירה; לתקופה האוכפת הרשות אותם תשמור
נדרשוהמיטלטליןלאחרשהודעלנאשםעלהימצאם
בידיהרשות,רשאיתהיאלמכרםלאחרתקופהסבירה,
ובלבדשנתנהלמורשעהודעהעלהמכירה,אםניתן
לאתרו;היוהמיטלטליןפסידים-תמכוראותםהרשות

האוכפתמידר

המיטלטלין של והמכירה השמירה הוצאות )2(
נמכרו ואם המורשע, על יחולו )1( בפסקה כאמור
בניכויההוצאות המכר לדמי הוא המיטלטליןזכאי

האמורותוההוצאותלפיסעיף254ור

תשלוםהוצאות
ביצועצו

בוצעצובידיהרשותהאוכפתכאמורבסעיף254ג)ב(,254ור )א(
ישלםהמורשעאתהוצאותהביצועלקופתהרשותהאוכפתר

הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור האוצר, שר )ב(
שלהכנסת,יקבע,בצו,אתסכוםההוצאותלביצועצווים
שונים סכומים לקבוע הוא ורשאי מורשע, על המוטלים
בהתחשב,ביןהשאר,במיקוםהמקרקעיןשאליהםמתייחס
הצו,בהיקףהעבודההאסורהאוהשימושהאסורשלגביהם

חלהצוובמורכבותביצועהצור

תחולתהוראות
לענייןביצועצווים

אחרים

הוראותסעיפים254ג)ב(,254הו־254ולענייןביצועצוויםבידי254זר
הרשותהאוכפת,הוצאותביצועם,סמכויותמפקחבביצועצו,
השמירהוהמכירהשלמיטלטליןוההוצאותבשלהן,יחולו,
בשינוייםהמחויבים,גםעלצוויםאחריםשניתנולפיפרק

זה,ככלשלאנקבעאחרתבחוקזהר

סימן ח': עיכוב ביצוע צווים

עיכובביצועזמני
שלצועדלהכרעה

בבקשהלביטול
הצואובערעור

הוגשהבקשהלביטולצולפיסעיף8,228ר2או240,או254חר )א(
הוגשערעורעלהחלטתביתמשפטבבקשתביטולכאמוראו
עלהחלטהלענייןצושיפוטילפיפרקזה,לרבותצושניתן
לפיסעיף254ב,לאיעכבביתהמשפטהדןבבקשהלביטול
הצואוביתמשפטשלערעוראתביצועהצואלאאםכןראה
כיהדברמוצדקבנסיבותהענייןונוכחכיהעבודההאסורה
את מסכנים אינם הצו חל שלגביהם האסור השימוש או
שלוםהציבוראואתבטיחותו;ביתהמשפטרשאילעכבאת
ביצועהצוכאמורעדלמועדההכרעהבבקשתביטולהצו

אובערעור,לפיהענייןר

ביתהמשפטיחליטבבקשהלעיכובביצועצולפי)ב( )1(
סעיףקטן)א(עליסודהבקשהותגובתהרשותהאוכפת
בלבד,אולםרשאיהואלהחליטבבקשהלאחרשקיים
דיוןבמעמדהצדדים,אםראהצורךבכך;ביתהמשפט
יחליטבבקשהבהקדםהאפשרילאחרקבלתתגובת

הרשותהאוכפתאוקיוםהדיון,לפיהענייןר
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רשאי המשפט בית ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
שלצוכאמורבסעיף עיכובביצועזמני להורותעל

קטן)א(במעמדצדאחד,ובלבדשמבקשהעיכובהצהיר
לפניביתהמשפטכיהואהודיעלרשותהאוכפתעל
למשך בתוקף תהיה כאמור הוראה הבקשה; הגשת
שבעהימיםאועדלקיוםדיוןבבקשהלעיכובביצוע

הצובמעמדהצדדים,לפיהמוקדםר

ביתהמשפטרשאילהתנותעיכובביצועזמנישלצו )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםשיבטיחואתקיומושלהצו
נושאבקשתהביטולאוהערעור,ובכללזהבהפקדתערובה
אובחיובהמבקשבתשלוםההוצאותשנגרמואוייגרמובשל
ותשלומי האגרות בתשלום וכן האמור, הצו ביצוע עיכוב

החובהכאמורבסעיף254י,כולםאוחלקםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיעכבביתהמשפטאת )ד(
ביצועושלצוהריסהשניתןלפיסעיפים5,221,217ר7,2ר2או
9ר2ולאיורהעלדחייתמועדביצועושלצוהריסהשניתן
לפיסעיף254ב,אםמצאכיהעבודההאסורהשלגביהניתן

הצונמשכהלאחרשהומצאהצור

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,הוגשהבקשה )ה(
לביטולושלצומינהלילהפסקתעבודה,אוהוגשערעורעל
החלטתביתמשפטבבקשתביטולכאמור,עלהחלטהלעניין
צושיפוטילמניעתפעולותאועלהחלטהלענייןצוהפסקה
שיפוטילפיסעיף6ר2לגביעבודהאסורה-לאיעכבבית
המשפטאתביצועושלהצונושאהבקשהאוהערעור,והוא
יחליטבבקשהלביטולהצואובערעור,לפיהעניין,בתוך0ר

ימיםמיוםהגשתה,לאחרשקייםדיוןבמעמדהצדדיםר

בקשתבעלזכות
לגבימקרקעין

לעיכובביצועשל
צוסופי

בעלזכותלגבימקרקעיןשניתןלגביהםצומינהלי,צו254טר )א(
לפיסעיף5ר2או7ר2,אוצושיפוטילפיפרקזה,לרבותצו
שניתןלפיסעיף254ב,אומישהיהצדלהליךלפיסעיף254ח,
אותו לגבי חלות ולא מצוכאמור, עצמונפגע את הרואה
צוהוראותסעיף254ח,רשאילבקשמביתהמשפטכאמור

בפסקאות)1(או)2(שלהלןלעכבאתביצועהצוהאמור:

אםהבקשהלעיכובהביצועהיאבענייןצושניתן )1(
לגביופסקדיןסופי-רשאירקמישהיהצדלהליך
המשפט לבית תוגש והבקשה הבקשה את להגיש

האחרוןשדןבעניין;

אםלאחלותעלהבקשהלעיכובביצועהוראות )2(
המוסמך המשפט לבית הבקשה תוגש ,)1( פסקה

כמשמעותובסעיף228)ב(ר

בקשהלעיכובביצועלפיסעיףקטן)א(ניתןלהגישפעם )ב(
אחתבלבדר
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ביתהמשפטיחליטבבקשהלעיכובביצועצולפי)ג( )1(
סעיףקטן)א(עליסודהבקשהותגובתהרשותהאוכפת
בלבד,ואולםרשאיהואלהחליטבבקשהלאחרשקיים
דיוןבמעמדהצדדים,אםראהצורךבכך;ביתהמשפט
יחליטבבקשהבהקדםהאפשרילאחרקבלתתגובת

הרשותהאוכפתאוקיוםהדיון,לפיהענייןר

רשאי המשפט בית ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
שלצוכאמורבסעיף עיכובביצועזמני להורותעל

קטן)א(במעמדצדאחד,ובלבדשמבקשהעיכובהצהיר
לפניביתהמשפטכיהואהודיעלרשותהאוכפתעל
למשך בתוקף תהיה כאמור הוראה הבקשה; הגשת
שבעהימיםאועדלקיוםדיוןבבקשהלעיכובביצוע

הצובמעמדהצדדים,לפיהמוקדםר

ביתהמשפטלאיעכבביצועצובבקשהשהוגשה)ד( )1(
לפיסעיףזהאלאמטעמיםמיוחדיםשיירשמו,ואםנוכח
כיהעבודההאסורהאוהשימושהאסורשלגביהםחל

הצואינםמסכניםאתשלוםהציבוראואתבטיחותור

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,ביתהמשפטלאיעכב )2(
אתביצועושלצוהריסהשניתןלפיסעיפים221,217,
אינה האסורה העבודה אם 254ב או 9ר2 7ר2, 5ר2,
תואמתאתהתכניתהחלהעלהמקרקעיןאואםמצא
כיהעבודהשלגביהניתןהצונמשכה,לאחרשהומצא
הצו;לענייןזה,"תכנית"-תכניתשניתןלהוציאמכוחה

היתרבנייהבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתר

תקופתעיכובהביצועבהחלטהלפיסעיףקטן)ד(לא )ה(
תעלהעלשישהחודשיםר

בית הורה ו–)ה(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ו(
משישה פחותה לתקופה הצו ביצוע עיכוב על המשפט
חודשים,רשאיהוא,לבקשתמגישהבקשהלעיכובביצוע,
להאריךאתתקופתעיכובהביצועלתקופותנוספות,ובלבד
שהתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)ד(ושתקופתעיכוב
הביצועלפיסעיףקטן)ד(ולפיסעיףקטןזהלאתעלהעל

שישהחודשיםבמצטברר

בית רשאי ו–)ו(, )ה( קטנים בסעיפים האמור אף על )ז(
המשפטבנסיבותחריגותויוצאותדופןומטעמיםמיוחדים
שיירשמו,לעכבביצועצו,כאמורבסעיףקטןזה,לתקופה

אחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםר

ביתהמשפטרשאילהתנותעיכובביצועכאמורבסעיף )ח(
זהבתנאיםשיבטיחואתקיומושלהצונושאהבקשה,ובכלל
זהבהפקדתערובהאובחיובהמבקשבתשלוםההוצאות
שנגרמואוייגרמובשלעיכובביצועהצוהאמור,וכןבתשלום
האגרותותשלומיהחובהכאמורבסעיף254י,כולםאוחלקםר

ביתהמשפטיחליטבבקשהלעיכובביצועצולפי)ג( )1(
סעיףקטן)א(עליסודהבקשהותגובתהרשותהאוכפת
בלבד,ואולםרשאיהואלהחליטבבקשהלאחרשקיים
דיוןבמעמדהצדדים,אםראהצורךבכך;ביתהמשפט
יחליטבבקשהבהקדםהאפשרילאחרקבלתתגובת

הרשותהאוכפתאוקיוםהדיון,לפיהענייןר

רשאי המשפט בית ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
שלצוכאמורבסעיף עיכובביצועזמני להורותעל

קטן)א(במעמדצדאחד,ובלבדשמבקשהעיכובהצהיר
לפניביתהמשפטכיהואהודיעלרשותהאוכפתעל
למשך בתוקף תהיה כאמור הוראה הבקשה; הגשת
שבעהימיםאועדלקיוםדיוןבבקשהלעיכובביצוע

הצובמעמדהצדדים,לפיהמוקדםר

ביתהמשפטלאיעכבביצועצובבקשהשהוגשה)ד( )1(
לפיסעיףזהאלאמטעמיםמיוחדיםשיירשמו,ואםנוכח
כיהעבודההאסורהאוהשימושהאסורשלגביהםחל

הצואינםמסכניםאתשלוםהציבוראואתבטיחותור

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,ביתהמשפטלאיעכב )2(
אתביצועושלצוהריסהשניתןלפיסעיפים221,217,
אינה האסורה העבודה אם 254ב או 9ר2 7ר2, 5ר2,
תואמתאתהתכניתהחלהעלהמקרקעיןאואםמצא
כיהעבודהשלגביהניתןהצונמשכה,לאחרשהומצא
הצו;לענייןזה,"תכנית"-תכניתשניתןלהוציאמכוחה

היתרבנייהבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתר

תקופתעיכובהביצועבהחלטהלפיסעיףקטן)ד(לא )ה(
תעלהעלשישהחודשיםר

בית הורה ו–)ה(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ו(
משישה פחותה לתקופה הצו ביצוע עיכוב על המשפט
חודשים,רשאיהוא,לבקשתמגישהבקשהלעיכובביצוע,
להאריךאתתקופתעיכובהביצועלתקופותנוספות,ובלבד
שהתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)ד(ושתקופתעיכוב
הביצועלפיסעיףקטן)ד(ולפיסעיףקטןזהלאתעלהעל

שישהחודשיםבמצטברר

בית רשאי ו–)ו(, )ה( קטנים בסעיפים האמור אף על )ז(
המשפטבנסיבותחריגותויוצאותדופןומטעמיםמיוחדים
שיירשמו,לעכבביצועצו,כאמורבסעיףקטןזה,לתקופה

אחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםר

ביתהמשפטרשאילהתנותעיכובביצועכאמורבסעיף )ח(
זהבתנאיםשיבטיחואתקיומושלהצונושאהבקשה,ובכלל
זהבהפקדתערובהאובחיובהמבקשבתשלוםההוצאות
שנגרמואוייגרמובשלעיכובביצועהצוהאמור,וכןבתשלום
האגרותותשלומיהחובהכאמורבסעיף254י,כולםאוחלקםר
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החלטתביתהמשפטבבקשהלעיכובביצועלפיסעיףזה )ט(
דינהכדיןהחלטהאחרתשלביתמשפטוהיאניתנתלערעור
לפניביתמשפטשלערעוראםניתנהלכךרשותמאתשופט

שלביתהמשפטשלערעורר

סימן ט': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

חיובבתשלום
אגרותותשלומי

חובהאחרים

לפי254יר בעבירות מורשע על לצוות רשאי המשפט בית )א(
סעיפיםר244,24או246לשלםכלאגרהאותשלוםחובה
אחר,לרבותהיטלהשבחה,שהיהחייבבתשלומםלפיחוק
זהאילוהיהניתןהיתרלבנייהאולשימוששבשלהםהורשע,
ככלשלאשילםאותםקודםלכן;תשלומיחובהכאמור,למעט
אגרות,יחושבובהתחשבבתקופהשבהלאנהרסההעבודה

האסורהאושבהנעשההשימושהאסורר

הגישמורשעבקשהלמתןהיתרלבנייהאולשימוש )ב(
שבשלהםהורשעכאמורבסעיףקטן)א(ושילםאתהתשלומים
שהוטלועליוכאמורבאותוסעיףקטן,לאיידרשלשלמםשוב

לגביההיתרנושאהבקשהשהגישר

ביתהמשפטרשאילבקשמיושבראשמועצתשמאי )ג(
המקרקעיןשימנהשמאימכריעמרשימתהשמאיםהמכריעים
היטל שיעור בדבר דעתו שייתןאתחוות 202ג, סעיף לפי
שכר בעלויות יישאו הצדדים זה; סעיף לעניין ההשבחה
טרחתושלהשמאיהמכריעבחלקיםשווים;עלפעולתוושכר
טרחתושלשמאימכריעלפיסעיףזהיחולוההוראותהחלות
עלפעולתוושכרטרחתושלשמאימכריעלפיסעיף202יג,

בשינוייםהמחויביםר

לאשילםמורשעאתחלקובשכרהטרחהשלהשמאי )ד(
המכריעכאמורבסעיףקטן)ג(,תשלםהרשותהאוכפתאת
חלקובמקומו;שולםתשלוםעלידיהרשותהאוכפתכאמור,
ייווסףהתשלוםלתשלומיםשעלהמורשעלשלםלפיסעיף

זהר

סכוםשהצטווהאדםלשלםלפיסעיףזהייגבהבדרך )ה(
שגוביםקנסשהוטלעלידיביתמשפטר

שרהאוצררשאילהתקיןתקנותלשםביצועושלסעיףזהר )ו(

סימן י': רישום בפנקסי המקרקעין

רישוםהערות
בפנקסיהמקרקעין

הוגשלביתהמשפטכתבאישוםבעבירהלפיסימןו',254יאר )א(
שההרשעהבהעלולהלגרוראחריהמתןצוכאמורבסעיף
254ב,ירשוםרשםהמקרקעין,בפנקסיהמקרקעין,הערהבדבר
הגשתכתבהאישום,אםביקשהזאתהרשותהאוכפת;חלפה
העילהלרישוםהערהכאמור,ביןבשלכךשהנאשםזוכה,
שכתבהאישוםבוטלאומסיבהאחרת,ימחקרשםהמקרקעין
אתההערהלפיבקשהשתגישלוהרשותהאוכפתשמטעמה

הוגשכתבהאישוםר
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נתןביתהמשפטצולפיסעיף9ר2או254ב,יורהעל )ב(
רישוםהערהבדברמתןהצוהאמורבפנקסיהמקרקעין;הערה

שנרשמהכאמור,תימחקעלפיצושלביתמשפטר

רשם ירשום ,221 סעיף לפי מינהלי הריסה צו ניתן )ג(
המקרקעין,בפנקסיהמקרקעין,הערהבדברמתןהצו,אם
ביקשהזאתהרשותהאוכפת;חלפההעילהלרישוםהערה
מסיבה או בוצע שהצו בוטל, שהצו כך בשל בין כאמור,
אחרת,ימחקרשםהמקרקעיןאתההערהלפיבקשהשתגיש

לוהרשותהאוכפתשמטעמהניתןהצור

האוכפת הרשות תצרף זה, סעיף לפי הערה נרשמה )ד(
אתהעתקההערהוכןאתכתבהאישוםאואתהצושבשלו
לגבי המקומית בוועדה המתנהל הבניין לתיק נרשמה,

המקרקעיןשעליהםנרשמהההערהר

סימןזה, בקשהלרישוםאולמחיקהשלהערותלפי )ה(
למעטלפיסעיףקטן)ב(,תוגשלפיטופסשיקבעשרהמשפטיםר

סימן י"א: רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת 
סמכויות פיקוח ואכיפה

הסמכתרשות
מרחביתלרשות

מקומיתהמוסמכת
לאכיפה

שרהאוצררשאי,לבקשתרשותמרחבית,להסמיךאותה,254יבר )א(
בצו,לרשותמקומיתמוסמכתלאכיפהבעלתסמכויותאכיפה

לפיפרקזה;הוסמכהרשותמרחביתכאמור-

כוועדה  זה, פרק הוראות לעניין אותה, יראו )1(
של התכנון במרחב הכלול תחומה לגבי מקומית
הוועדההמרחביתשאליההיאשייכת,ויראו,לעניין
הוראותפרקזה,אתהתחוםהאמורכמרחבהתכנון

המקומישלה;

המקומי יהיונתוניםלה,לענייןמרחבהתכנון )2(
שלה,כלהתפקידיםוהסמכויותהנתוניםלפיפרקזה

לוועדההמרחביתשאליההיאשייכתר

בצוכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעוהוראותלענייןהליכים )ב(
לתוקף,במרחב לפיפרקזהשהחלובהםטרםכניסתהצו

התכנוןהמקומישלהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפהר

לאיסמיךשרהאוצררשותמרחביתלרשותמקומית )ג(
המוסמכתלאכיפה,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

שהרשות המרחבית הוועדה ראש ליושב )1(
את לטעון הזדמנות ניתנה אליה שייכת המרחבית

טענותיובדרךשהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(;

נתןביתהמשפטצולפיסעיף9ר2או254ב,יורהעל )ב(
רישוםהערהבדברמתןהצוהאמורבפנקסיהמקרקעין;הערה

שנרשמהכאמור,תימחקעלפיצושלביתמשפטר

רשם ירשום ,221 סעיף לפי מינהלי הריסה צו ניתן )ג(
המקרקעין,בפנקסיהמקרקעין,הערהבדברמתןהצו,אם
ביקשהזאתהרשותהאוכפת;חלפההעילהלרישוםהערה
מסיבה או בוצע שהצו בוטל, שהצו כך בשל בין כאמור,
אחרת,ימחקרשםהמקרקעיןאתההערהלפיבקשהשתגיש

לוהרשותהאוכפתשמטעמהניתןהצור

האוכפת הרשות תצרף זה, סעיף לפי הערה נרשמה )ד(
אתהעתקההערהוכןאתכתבהאישוםאואתהצושבשלו
לגבי המקומית בוועדה המתנהל הבניין לתיק נרשמה,

המקרקעיןשעליהםנרשמהההערהר

בקשהלרישוםאולמחיקהשלהערותלפיסימןזה, )ה(
למעטלפיסעיףקטן)ב(,תוגשלפיטופסשיקבעשרהמשפטיםר

סימן י"א: רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת 
סמכויות פיקוח ואכיפה

הסמכתרשות
מרחביתלרשות

מקומיתהמוסמכת
לאכיפה

שרהאוצררשאי,לבקשתרשותמרחבית,להסמיךאותה,254יבר )א(
בצו,לרשותמקומיתמוסמכתלאכיפהבעלתסמכויותאכיפה

לפיפרקזה;הוסמכהרשותמרחביתכאמור-

כוועדה  זה, פרק הוראות לעניין אותה, יראו )1(
של התכנון במרחב הכלול תחומה לגבי מקומית
הוועדההמרחביתשאליההיאשייכת,ויראו,לעניין
הוראותפרקזה,אתהתחוםהאמורכמרחבהתכנון

המקומישלה;

המקומי יהיונתוניםלה,לענייןמרחבהתכנון )2(
שלה,כלהתפקידיםוהסמכויותהנתוניםלפיפרקזה

לוועדההמרחביתשאליההיאשייכתר

בצוכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעוהוראותלענייןהליכים )ב(
לתוקף,במרחב לפיפרקזהשהחלובהםטרםכניסתהצו

התכנוןהמקומישלהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפהר

לאיסמיךשרהאוצררשותמרחביתלרשותמקומית )ג(
המוסמכתלאכיפה,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

שהרשות המרחבית הוועדה ראש ליושב )1(
את לטעון הזדמנות ניתנה אליה שייכת המרחבית

טענותיובדרךשהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(;
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המלצת לו שהוגשה לאחר נוכח, האוצר שר )2(
הוועדההמייעצת,כיהרשותהמרחביתיכולהלנהל
באופןיעילומקצועימערכתאכיפהלפיהוראותחוק
זהוכיניתןמענההולםלענייןהמשאביםהדרושים
לרשותהמרחביתלשםכך;לענייןסעיףזה,"הוועדה
המייעצת"-ועדההמורכבתמנציגשרהפנים,מנציג
היחידההארציתלאכיפהשימנהמנהלהיחידה,מנציג
המחלקהלאכיפתדינימקרקעיןשימנהמנהלהמחלקה,

ומנציגמינהלהתכנוןשימנהמנהלמינהלהתכנון;

שרהאוצרנתןאתדעתובדברחשדלעבירות )ר(
תפקידים בעלי בפעולות המידות טוהר שעניינן
ועובדיםשלהרשותהמרחבית,לפיחוותדעתשקיבל

מהיועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיךלכךר

צוכאמורבסעיףקטן)א(יינתןלתקופהשלאתעלהעל )ד(
שנתיים,ואולםניתןלשובולתתצוכאמורבהתאםלהוראות
סעיףזהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתר

שרהאוצררשאי,בצו,לבטלהסמכהשלרשותמרחבית )ה(
לרשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה,בהתקייםאחדמאלה:

הרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפהביקשהזאת; )1(

הואמצאשהרשותהמקומיתהמוסמכתלאכיפה )2(
אינהמקיימתעודאתהתנאיםהנדרשיםלהסמכתה
הוועדה המלצת לו שהוגשה לאחר זה, סעיף לפי
הרשות לראש שניתנה ולאחר בעניין המייעצת
את לטעון הזדמנות לאכיפה המוסמכת המקומית

טענותיובדרךשהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(ר

מקומית רשות של הסמכה האוצר שר יבטל לא )ו(
המוסמכתלאכיפה,אלאלאחרשניתנהליושבראשהוועדה
שייכת לאכיפה המוסמכת המקומית שהרשות המרחבית
אליהולשארראשיהרשויותהמרחביותהנכללותבתחום
אותהועדהמרחבית,הזדמנותלטעוןאתטענותיהםבדרך

שהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(ר

בסעיף כאמור הסמכה ביטול על האוצר שר הורה )ז(
קטן סעיף באותו כאמור בצו לקבוע הוא רשאי )ה(, קטן
הרשות שנקטה ועומדים תלויים הליכים לעניין הוראות

המקומיתהמוסמכתלאכיפהלפניביטולהסמכתהר

הודעהעלהסמכהשלרשותמרחביתלרשותמקומית )ח(
מוסמכתלאכיפהועלביטולהסמכהכאמורתפורסםברשומות

ובאתרהאינטרנטשלהוועדההמרחביתהנוגעתבדברר



917 ספרהחוקים5ר26,כ"טבניסןהתשע"ז,2017ר4ר25

העברתהטיפול
בהליךאכיפה

מסוים

המחלקה254יגר מנהל או לאכיפה הארצית היחידה מנהל )א(
הליך ייפתח לא כי להורות רשאי מקרקעין דיני לאכיפת
אכיפהלפיפרקזהלגביענייןמסויםעלידיועדהמקומית
אורשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה,ואםהחלהליךכאמור
אחר לידיגורם הפסקתווהעברתו על הואלהורות רשאי

שעליויורה,המוסמךלנהלאתאותוהליךלפיפרקזהר

מנהלהמחלקהלאכיפתדינימקרקעיןרשאילהורות )ב(
עלהעברתהטיפולבכתבאישוםשהגישתובעמטעםועדה
מקומיתאומטעםרשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה,לתובע

אחרר

נטילתסמכויות
אכיפהמוועדה

מקומית

מצאומנהלהיחידההארציתלאכיפהומנהלהמחלקה254ידר )א(
לאכיפתדינימקרקעיןכיועדהמקומיתאינהממלאתאת
התפקידיםהמוטליםעליהלפיפרקזה,ביןבכלמרחבהתכנון
המקומישלהוביןבאזורמסויםבו,רשאיםהםלפנותבכתב
התפקידים את למלא ממנה ולדרוש המקומית לוועדה
המוטליםעליהכאמורבתוךתקופהשנקבעהבדרישה,שאם
סעיף להוראות בהתאם סמכויותיה לנטילת יפעלו כן לא

קטן)ב(ר

בסעיף כאמור דרישה המקומית הוועדה קיימה לא )ב(
קטן)א(בתוךהתקופהשנקבעהלכך,רשאיםמנהלהיחידה
מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה ומנהל לאכיפה הארצית
ליטולממנהאתהסמכויותהנתונותלהלפיפרקזה,כולןאו
חלקן,בכלמרחבהתכנוןהמקומיאובאזורמסויםבו,לתקופה
ובתנאיםשיקבעו,ובכללזהלענייןביצועפעולותאכיפהעל

ידיעובדיהוועדההמקומיתר

ומנהל לאכיפה הארצית היחידה מנהל יחליטו לא )ג(
מוועדה סמכות ליטול מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה
מקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

הוגשהלהםהמלצהשלהוועדההמייעצת,לאחר )1(
שבחנהאםישצורךבנטילתהסמכותוהתייעצהבעניין
עםמנהלחטיבתהשמירהעלהקרקעברשותמקרקעי
ישראל;לענייןסעיףזה,"הוועדההמייעצת"-ועדה
התכנון מינהל מנציג הפנים, שר מנציג המורכבת
הוועדה ראש ומיושב התכנון, מינהל מנהל שימנה

המחוזיתשבתחומהנמצאתהוועדההמקומית;

ניתנהליושבראשהוועדההמקומיתהזדמנות )2(
לטעוןאתטענותיובשםהוועדההמקומיתלפניהוועדה

המייעצת,בדרךשהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(;

היועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיך )ר(
לכךאישרזאתר

ניטלהסמכותמוועדהמקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(, )ד(
יחולוהוראותאלה:

העברתהטיפול
בהליךאכיפה

מסוים

המחלקה254יגר מנהל או לאכיפה הארצית היחידה מנהל )א(
הליך ייפתח לא כי להורות רשאי מקרקעין דיני לאכיפת
אכיפהלפיפרקזהלגביענייןמסויםעלידיועדהמקומית
אורשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה,ואםהחלהליךכאמור
אחר לידיגורם הפסקתווהעברתו על להורות הוא רשאי

שעליויורה,המוסמךלנהלאתאותוהליךלפיפרקזהר

מנהלהמחלקהלאכיפתדינימקרקעיןרשאילהורות )ב(
עלהעברתהטיפולבכתבאישוםשהגישתובעמטעםועדה
מקומיתאומטעםרשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה,לתובע

אחרר

נטילתסמכויות
אכיפהמוועדה

מקומית

מצאומנהלהיחידההארציתלאכיפהומנהלהמחלקה254ידר )א(
לאכיפתדינימקרקעיןכיועדהמקומיתאינהממלאתאת
התפקידיםהמוטליםעליהלפיפרקזה,ביןבכלמרחבהתכנון
המקומישלהוביןבאזורמסויםבו,רשאיםהםלפנותבכתב
התפקידים את למלא ממנה ולדרוש המקומית לוועדה
המוטליםעליהכאמורבתוךתקופהשנקבעהבדרישה,שאם
סעיף להוראות בהתאם סמכויותיה לנטילת יפעלו כן לא

קטן)ב(ר

בסעיף כאמור דרישה המקומית הוועדה קיימה לא )ב(
קטן)א(בתוךהתקופהשנקבעהלכך,רשאיםמנהלהיחידה
מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה ומנהל לאכיפה הארצית
ליטולממנהאתהסמכויותהנתונותלהלפיפרקזה,כולןאו
חלקן,בכלמרחבהתכנוןהמקומיאובאזורמסויםבו,לתקופה
ובתנאיםשיקבעו,ובכללזהלענייןביצועפעולותאכיפהעל

ידיעובדיהוועדההמקומיתר

ומנהל לאכיפה הארצית היחידה מנהל יחליטו לא )ג(
מוועדה סמכות ליטול מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה
מקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

הוגשהלהםהמלצהשלהוועדההמייעצת,לאחר )1(
שבחנהאםישצורךבנטילתהסמכותוהתייעצהבעניין
עםמנהלחטיבתהשמירהעלהקרקעברשותמקרקעי
ישראל;לענייןסעיףזה,"הוועדההמייעצת"-ועדה
התכנון מינהל מנציג הפנים, שר מנציג המורכבת
הוועדה ראש ומיושב התכנון, מינהל מנהל שימנה

המחוזיתשבתחומהנמצאתהוועדההמקומית;

ניתנהליושבראשהוועדההמקומיתהזדמנות )2(
לטעוןאתטענותיובשםהוועדההמקומיתלפניהוועדה

המייעצת,בדרךשהורהשרהאוצרלפיסעיף1רא)ז(;

היועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיך )ר(
לכךאישרזאתר

ניטלהסמכותמוועדהמקומיתכאמורבסעיףקטן)ב(, )ד(
יחולוהוראותאלה:
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הוועדההמקומיתובעליתפקידיםבהלאיפעילו )1(
סמכותמהסמכויותשניטלוממנהכאמור,אלאבאישור
מראשבכתבשלמנהלהיחידההארציתלאכיפהאו
מנהלהמחלקהלאכיפתדינימקרקעין;פעולהשנעשתה
תוךהפעלתסמכותשניטלהבליקבלתאישורמראש

כאמור-בטלה;

היחידההארציתלאכיפהאוהמחלקהלאכיפת )2(
דינימקרקעין,לפיהעניין,יהיורשאיותלהפעילבעצמן
אתהסמכויותשניטלומהוועדההמקומיתלפיסימן
זה,במקוםהוועדההמקומית,ולגבותאתההוצאות
מהוועדההמקומית;פעולותשייעשועלידיהיחידה
הארציתלאכיפהאוהמחלקהלאכיפתדינימקרקעין
זויראואותןכאילונעשועלידיהוועדה לפיפסקה

המקומית;

מנהלהיחידההארציתלאכיפה,מנהלהמחלקה )ר(
לאכיפתדינימקרקעיןאומישהםהסמיכולכךמקרב
עובדיהיחידהאוהמחלקההאמורות,יהיורשאיםלדרוש
כלמידעאומסמךהדרושיםלהםלשםמילויתפקידם-

ממלא חבר, ומכל המקומית מהוועדה )א(
תפקיד,עובדאויועץבה;

מרחביות מרשויות או מקומית מרשות )ב(
שבתחוםמרחבהתכנוןהמקומי;

מגורםאחרשהמידעאוהמסמךנמצאים )ג(
המנויים הגורמים בסמכות ואשר ברשותו

בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(לדרושאותםממנו;

)ר(, בפסקה כאמור שנדרשו מסמך או מידע )4(
יימסרובאופןובמועדשנקבעובדרישה;

למנהלהיחידההארציתלאכיפה,למנהלהמחלקה )5(
לאכיפתדינימקרקעיןולמישהםהסמיכולכךמקרב
עובדיהיחידהאוהמחלקההאמורות,תהיהגישהלכל
מאגרמידעשלהוועדההמקומית,וכןלכלמאגרמידע
שגורםאחרמחזיקבו,שלוועדההמקומיתישגישהאליו
לפידיןאוהסכם;לענייןזה,"מאגרמידע"-מאגרמידע

הנדרשלשםביצועהוראותלפיחוקזהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותהשלהמדינה )ה(
לבצעפעולותאכיפהלפיכלדיןר

סימן י"ב: דיווח על פעולות אכיפה וסקר בנייה

דיווחעלפעולות
אכיפה

ראשי)א(254טור המקומיות, הוועדות של הראש יושבי )1(
הרשויותהמקומיותהמוסמכותלאכיפה,מנהלרשות
הטבעוהגניםוהעומדבראשכלגורםאחרשהוסמך
לבצעפעולותפיקוחואכיפהלפיחוקזה,יעבירולמנהל
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היחידההארציתלאכיפה,מדישלושהחודשים,דיווח
עלפעולותהאכיפהלפיחוקזהשנקטוכלאחדמאותם
גורמים,לפיהעניין,ובכללזהעלעבודהאסורהועל
שימושאסורשאותרובתחוםהנתוןלפיקוחם;דיווח

כאמוריכולשיתבצעבאופןמקווןר

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

רקאחתלשישהחודשיםר

באתר יפרסם הארציתלאכיפה מנהלהיחידה )ר(
האינטרנטשלהיחידההארציתלאכיפהטופסדיווח
אחידוהנחיותמפורטותלדיווחכאמורבסעיףקטןזהר

לוועדתהפניםוהגנתהסביבהשל שרהאוצרידווח )ב(
פעולות על באפריל, מ־0ר יאוחר לא שנה, מדי הכנסת,
אחד וכל לאכיפה הארצית היחידה שביצעה האכיפה
מהגורמיםכאמורבסעיףקטן)א()1(בשנהשקדמהלמועד

הדיווחר

ועדהמקומיתורשותמקומיתהמוסמכתלאכיפהיבצעו254טזרסקרעבירותבנייה )א(
בתחומןסקרעבירותבנייהבתוך18חודשיםמיוםתחילתושל
חוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'116(,התשע"ז-2017,ויעדכנו
אתהסקרמדיחמששנים;סקרועדכוןסקרשנערכוכאמור
המחלקה יוגשולמנהלהיחידההארציתלאכיפהולמנהל

לאכיפתדינימקרקעיןר

סקרעבירותבנייהייערךלפיהוראותשיפרסםמנהל )ב(
היחידה של האינטרנט באתר לאכיפה הארצית היחידה
ויכלול,ביןהשאר,ריכוזשלהעבירותהמשמעותיות,בתחומי
שבוצעו הוראות, באותן שהוגדרו כפי והבנייה, התכנון

בתחוםכאמורבסעיףקטן)א(ר

לאביצעהועדהמקומיתאורשותמקומיתהמוסמכת )ג(
סעיף לפי שלו עדכון או בנייה עבירות סקר לאכיפה

קטן)א(,רשאימנהלהיחידההארציתלאכיפהאומישהוא
הסמיךלכך,לבצעאתהסקראואתהעדכוןכאמורולהטיל
המוסמכת המקומית הוועדההמקומיתאועלהרשות על
בסךכפלההוצאות לשאתבתשלום העניין, לפי לאכיפה,

שהוצאולעריכתהסקראועדכונור

בסעיףזה,"סקרעבירותבנייה"-סקרלענייןעבירות )ד(
שלביצועעבודהאסורהאושימושאסורר

סימן י"ג: סדרי דין והוראות שונות

סמכותלדרוש
מידעאומסמכים

לשםביצועתפקידיהםלפיחוקזה,ובכללזהעריכתביקורת,254יזר
למנהל לאכיפה, הארצית היחידה למנהל נתונות יהיו
לכך, הסמיכו שהם ולמי מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה
בסעיף כאמור הבקרה יחידת למנהל הנתונות הסמכויות

1רג)ג(ר

היחידההארציתלאכיפה,מדישלושהחודשים,דיווח
עלפעולותהאכיפהלפיחוקזהשנקטוכלאחדמאותם
גורמים,לפיהעניין,ובכללזהעלעבודהאסורהועל
שימושאסורשאותרובתחוםהנתוןלפיקוחם;דיווח

כאמוריכולשיתבצעבאופןמקווןר

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

רקאחתלשישהחודשיםר

באתר יפרסם הארציתלאכיפה מנהלהיחידה )ר(
האינטרנטשלהיחידההארציתלאכיפהטופסדיווח
אחידוהנחיותמפורטותלדיווחכאמורבסעיףקטןזהר

לוועדתהפניםוהגנתהסביבהשל ידווח האוצר שר )ב(
פעולות על באפריל, מ־0ר יאוחר לא שנה, מדי הכנסת,
אחד וכל לאכיפה הארצית היחידה שביצעה האכיפה
מהגורמיםכאמורבסעיףקטן)א()1(בשנהשקדמהלמועד

הדיווחר

ועדהמקומיתורשותמקומיתהמוסמכתלאכיפהיבצעו254טזרסקרעבירותבנייה )א(
בתחומןסקרעבירותבנייהבתוך18חודשיםמיוםתחילתושל
חוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'116(,התשע"ז-2017,ויעדכנו
אתהסקרמדיחמששנים;סקרועדכוןסקרשנערכוכאמור
המחלקה היחידההארציתלאכיפהולמנהל יוגשולמנהל

לאכיפתדינימקרקעיןר

סקרעבירותבנייהייערךלפיהוראותשיפרסםמנהל )ב(
היחידה של האינטרנט באתר לאכיפה הארצית היחידה
ויכלול,ביןהשאר,ריכוזשלהעבירותהמשמעותיות,בתחומי
שבוצעו הוראות, באותן שהוגדרו כפי והבנייה, התכנון

בתחוםכאמורבסעיףקטן)א(ר

לאביצעהועדהמקומיתאורשותמקומיתהמוסמכת )ג(
סעיף לפי שלו עדכון או בנייה עבירות סקר לאכיפה

קטן)א(,רשאימנהלהיחידההארציתלאכיפהאומישהוא
הסמיךלכך,לבצעאתהסקראואתהעדכוןכאמורולהטיל
המוסמכת הוועדההמקומיתאועלהרשותהמקומית על
כפלההוצאות בסך לשאתבתשלום העניין, לפי לאכיפה,

שהוצאולעריכתהסקראועדכונור

בסעיףזה,"סקרעבירותבנייה"-סקרלענייןעבירות )ד(
שלביצועעבודהאסורהאושימושאסורר

סימן י"ג: סדרי דין והוראות שונות

סמכותלדרוש
מידעאומסמכים

לשםביצועתפקידיהםלפיחוקזה,ובכללזהעריכתביקורת,254יזר
למנהל לאכיפה, הארצית היחידה למנהל נתונות יהיו
לכך, הסמיכו שהם ולמי מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה
בסעיף כאמור הבקרה יחידת למנהל הנתונות הסמכויות

1רג)ג(ר
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ניהולהליכיםבידי
תובע

רשותאוכפתתיוצגבביתהמשפטבהליךלפיפרקזהבידי254יחר
תובער

255,268רסדרידין סעיף לפי בתקנות או זה בחוק נקבעו, לא עוד כל
סדרידיןלהליכיםלפיפרקזה,יידונוההליכיםהאמורים
בדרךובמועדיםשבהםנדוניםהליכיםפלילייםמאותוסוג,

בשינוייםהמחויביםר"

במקוםסעיף257לחוקהעיקרייבוא:5רהחלפתסעיף257

"כניסהלמקרקעין
לשםעריכת

סקירה,בדיקהאו
מדידה

לשםעריכתהשלתכניתאוביצועהאולשםקבלתהחלטה257ר
הוועדה ידי על לכך שהורשה מי רשאי להיתר, בבקשה
המקומיתאועלידיהוועדההמחוזיתלהיכנסבכלעתסבירה
בשעותהיוםלכלמקרקעין,לאחרשמסרהודעהעלכךלבעל
המקרקעיןשבעהימיםלפחותמראש,כדילסקור,לבדוקאו
למדודאותם,ובלבדשלאייכנסלביתמגוריםאלאבהסכמת
המחזיקבבית,שהואבגיר,ולאייכנסלמקרקעיןשבהחזקת
צבאההגנהלישראלאושלוחהאחרתשלמערכתהביטחון
שאושרהעלידישרהביטחוןאלאבאישורשלמישהוסמך

לכךעלידישרהביטחוןר"

סעיף257אלחוקהעיקרי-בטלר6רביטולסעיף257א

258לחוקהעיקרי,במקום"ייצגאתהועדהמישהיועץהמשפטילממשלה7רתיקוןסעיף258 בסעיף
הסמיכולכך"יבוא"יחולוהוראותסעיף254יח"ר

בסעיף259לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף259

בסעיףקטן)א(,במקום"הוראותפרקי',פרטלסעיף9ר2"יבוא"הוראותסימןו' )1(
בפרקי'";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

י'ינוהלבידי הליךאכיפהכלפיהמדינהלפיהוראותסימןד'בפרק ")ב1(
היחידההארציתלאכיפהאובידיהמחלקהלאכיפתדינימקרקעיןכהגדרתם

בסעיףר20,בלבדר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיסעיף9ר2"יבוא"לפיהוראותפרקי'"ר )ר(

בסעיף261)ה()6(לחוקהעיקרי,במקום"בסטיהמהרשאה"יבוא"בניגודלתנאיהרשאה"ר9רתיקוןסעיף261

תיקוןחוקלתיקון
סדריהדיןהאזרחי

)המדינהכבעל
דין(-מס'2

בחוקלתיקוןסדריהדיןהאזרחי)המדינהכבעלדין(,התשי"ח-111958,אחריסעיף6יבוא:10ר

"ביצועפסקדין
לטובתהמדינה

לפינויאולסילוק
ידממקרקעי

ישראל

ניתןלטובתהמדינהפסקדיןלפינויאולסילוקידממקרקעי6אר
שהם ישראל12, מקרקעי בחוק־יסוד: כמשמעותם ישראל
מקרקעיןהמיועדיםלפיתוח,והפךלסופי,יהיהניתןלבצעו
בדרךשבהמבוצעצולפיסעיף4לחוקמקרקעיציבור)פינוי
לפי ההוראות זה לעניין ויחולו התשמ"א-1981ר1, קרקע(,
ובלבד המחויבים, בשינויים האמור, לחוק ו־5א 5 סעיפים
שניתנהלמישניתןנגדופסקהדיןהתראהעלביצועפסקהדין

ס"חהתשי"ח,עמ'118;התשנ"ט,עמ'4רר 11

ס"חהתש"ך,עמ'56ר 12

ס"חהתשמ"א,עמ'105ר ר1
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21ימיםלפחותלפנימועדהביצוע;לענייןסעיףזה,"מקרקעין
המיועדיםלפיתוח"-מקרקעיןהכלוליםבתחומהשלתכנית
התשכ"ה- והבנייה, התכנון בחוק כמשמעותה בת–תוקף

141965,שניתןלהוציאמכוחההיתרבנייהבלאצורךבאישורה
שלתכניתנוספת,ברבעמשטחהתכניתלפחות,ושייעודם
בתכניתכאמורהואלמגורים,לתעשייה,למלאכה,למסחר,
למלונאותאולדרך)בסעיףזה-הייעודיםהעיקריים(או
לייעודשלמיתקניתשתיתאותשתיותלאומיות,כהגדרתם
נקבעו שבה התכנית למימוש הנדרשים האמור, בחוק

הייעודיםהעיקרייםר"

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'79

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-11-151982ר

67ג)ד(,אחרי"בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"יבוא"אורשות בסעיף )1(
מקומיתהמוסמכתלאכיפהכהגדרתהבפרקי'לחוקהאמור"ובמקום"הוועדההמקומית

לתכנוןולבנייה"יבוא"הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתכאמור,לפיהעניין";

בתוספתהשנייה- )2(

בפרט)19(,במקום"לפיסעיף204לחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לפיסעיף )א(
ר24לחוקהתכנוןוהבנייה";

בפרט)20(,במקום"לפיסעיף204לחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לפיסעיף )ב(
ר24לחוקהתכנוןוהבנייה";

"תובע"", להגדרה )ר( פסקה לפי "תובע שכותרתו בטור הרביעית, בתוספת )ר(
בפרט)1(,המילים"ולפיסעיף258לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"-יימחקו;

בתוספתהחמישית,בפרט)7(- )4(

בפרטימשנה)1(ו–)4(,בכלמקום,במקום"בסטייהמהיתראומתכנית"יבוא )א(
"בניגודלתנאיהיתר";

בפרטמשנה)2(,במקום"אתהנפשאובטיחותהציבור"יבוא"אתשלום )ב(
הציבוראואתבטיחותו";

במקוםפרטמשנה)ר(יבוא: )ג(

הפסקתעבודהבמקרקעיןהנעשיתבלאהיתראובניגודלתנאיהיתר, ")ר(
אוהפסקתשימושבמקרקעיןהנעשהבלאהיתראובניגודלתנאיהיתר

אוהנעשהבניגודלתכנית;"ר

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-
מס'22

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-12-161985ר

בסעיף1א,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-171965;";

בסעיף22- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"רשותמקומית"יבוא"רשותמקומית,ועדה )א(
מקומיתעצמאית";

21ימיםלפחותלפנימועדהביצוע;לענייןסעיףזה,"מקרקעין
המיועדיםלפיתוח"-מקרקעיןהכלוליםבתחומהשלתכנית
התשכ"ה- והבנייה, התכנון בחוק כמשמעותה בת–תוקף

141965,שניתןלהוציאמכוחההיתרבנייהבלאצורךבאישורה
שלתכניתנוספת,ברבעמשטחהתכניתלפחות,ושייעודם
בתכניתכאמורהואלמגורים,לתעשייה,למלאכה,למסחר,
למלונאותאולדרך)בסעיףזה-הייעודיםהעיקריים(או
לייעודשלמיתקניתשתיתאותשתיותלאומיות,כהגדרתם
נקבעו שבה התכנית למימוש הנדרשים האמור, בחוק

הייעודיםהעיקרייםר"

תיקוןחוקסדרבחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-11-151982ר
הדיןהפלילי-

מס'79 67ג)ד(,אחרי"בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"יבוא"אורשות בסעיף )1(
מקומיתהמוסמכתלאכיפהכהגדרתהבפרקי'לחוקהאמור"ובמקום"הוועדההמקומית

לתכנוןולבנייה"יבוא"הוועדההמקומיתאוהרשותהמקומיתכאמור,לפיהעניין";

בתוספתהשנייה- )2(

בפרט)19(,במקום"לפיסעיף204לחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לפיסעיף )א(
ר24לחוקהתכנוןוהבנייה";

בפרט)20(,במקום"לפיסעיף204לחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לפיסעיף )ב(
ר24לחוקהתכנוןוהבנייה";

"תובע"", להגדרה )ר( פסקה לפי "תובע שכותרתו בטור הרביעית, בתוספת )ר(
בפרט)1(,המילים"ולפיסעיף258לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"-יימחקו;

בתוספתהחמישית,בפרט)7(- )4(

בפרטימשנה)1(ו–)4(,בכלמקום,במקום"בסטייהמהיתראומתכנית"יבוא )א(
"בניגודלתנאיהיתר";

בפרטמשנה)2(,במקום"אתהנפשאובטיחותהציבור"יבוא"אתשלום )ב(
הציבוראואתבטיחותו";

במקוםפרטמשנה)ר(יבוא: )ג(

הפסקתעבודהבמקרקעיןהנעשיתבלאהיתראובניגודלתנאיהיתר, ")ר(
אוהפסקתשימושבמקרקעיןהנעשהבלאהיתראובניגודלתנאיהיתר

אוהנעשהבניגודלתכנית;"ר

תיקוןחוקבחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-12-161985ר
העבירות

המינהליות-
מס'22

בסעיף1א,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-171965;";

בסעיף22- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"רשותמקומית"יבוא"רשותמקומית,ועדה )א(
מקומיתעצמאית";

ס"חהתשכ"ה,עמ'07רר 14

ס"חהתשמ"ב,עמ'ר4;התשע"ז,עמ'500ר 15

ס"חהתשמ"ו,עמ'1ר;התשע"ז,עמ'12רר 16

ס"חהתשכ"ה,עמ'07רר 17
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במקום"תאגידשהוקםבחוק"יבוא"תאגידשהוקםבחוק,שהטילמפקח )ב(
מטעםועדהמקומיתעצמאיתכאמורבסעיף5רא)2()ב(",אחרי"אוהתאגיד"יבוא
"אוהמפקחמטעםהוועדההמקומיתכאמור"ובמקום"אולקופתהתאגיד"יבוא

"לקופתהתאגידאולקופתהוועדההמקומית";

אחריסעיף5ריבוא: )ר(

"תחולהעל
עבירותלפיחוק
התכנוןוהבנייה

הוראותחוקזהיחולועלעבירותלפיחוקהתכנוןוהבנייה5ראר
שהןעבירותמינהליות,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

סמכויותהוועדהלפיחוקזהיהיונתונותלוועדתהפנים )1(
והגנתהסביבהשלהכנסת;

עלאףהאמורבסעיף5,מישימונהלמפקחלפיחוקזה )2(
לגביאותןעבירותיהיהאחדמאלה:

התכנון לחוק י' בפרק כהגדרתו מיוחד מפקח )א(
והבנייה;

לענייןעבירותשנעברובתחוםמרחבתכנוןשל )ב(
ועדהמקומיתעצמאית-עובדשלהוועדההמקומית,
לפי מקומית ועדה שהיא המקומית הרשות של או
סעיף18לחוקהתכנוןוהבנייה,העומדבראשהיחידה
העוסקתבפיקוחעלהבנייהבאותהועדהמקומיתאו
רשותמקומית,לפיהעניין)בסעיףזה-מנהלהפיקוח(;
לענייןזה,"מרחבתכנון"ו"ועדהמקומיתעצמאית"-

כמשמעותםבחוקהתכנוןוהבנייה;

נתונות יהיו לתובע זה חוק לפי הנתונות הסמכויות )ר(
לאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעבירותשבסמכותושלמפקחמיוחדכאמור )א(
בפסקה)2()א(להטילקנסבשלהן,ולענייןהגשתכתב
אישוםבשלאותןעבירות-תובעבמחלקהלאכיפת
דינימקרקעיןכהגדרתהבפרקי'לחוקהתכנוןוהבנייה;

הפיקוח מנהל של שבסמכותו עבירות לעניין )ב(
להטילקנסבשלהןולענייןהגשתכתבאישוםבשל
המקומית הוועדה מטעם תובע - עבירות אותן

העצמאיתר";

בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא"חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"ר )4(

תיקוןחוקגנים
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי
הנצחה-מס'14

בחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-181998,ר1ר
בסעיף55)ב(,במקום"בסטיהמהיתראומתכנית"יבוא"בניגודלתנאיהיתר"ובמקום

"224"יבוא"רר2"ר

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

מס'21

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-192000,בתוספתהראשונה,בפרט)18ג(,במקום"עבירה14ר
שלביצועעבודהאושימושבמקרקעיןבלאהיתראובסטייהמהיתרלפיסעיף204"

יבוא"עבירהלפיסעיףר24"ר

ס"חהתשנ"ח,עמ'202;התשע"ו,עמ'ר19ר 18

ס"חהתש"ס,עמ'ר29;התשע"ז,עמ'4ר5ר 19
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תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'110

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-202000,בתוספתהראשונה,בפרט10)א(,15ר
במקום"עבירותועונשין"יבוא"פיקוח,אכיפהועונשין"ר

תחילתושלחוקזה,למעטסימןג'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוק16רתחילהותחולה )א(
זה,שישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר

תחילתושלסימןג'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,שנהמיום )ב(
פרסומושלחוקזה,והסמכויותכאמורבאותוסימןיופעלועלעבודהשבוצעההחל
ביוםז'בניסןהתשס"ט)1באפריל2009(ואילךועלשימוששנעשההחלבאותומועד

ואילךר

הוראותסימניםד',ה',ז'ו־ח'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיף4לחוקזה, )ג(
יחולועלצוויםשניתנומכוחהסימניםהאמוריםביוםהתחילהואילךר

לפנייוםהתחילה שבוצעה עבודהאסורה )ג(,על האמורבסעיףקטן אף על )ד(
במקרקעיןשאינםמנוייםבסעיףר24)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,או
במקרקעיןשאינםבשטחהמיועדבתכניתלמבניציבור,לאיחולוהוראותסעיף9ר2לחוק
העיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לענייןצוהריסהבלאהליךפלילי,וכןלאיחולועליה
שארהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,הנוגעותלצוכאמור,ובכלל
זההוראותסעיפים254,241,240ז,254ח,254טו־254יא,ויוסיפולחולעלעבודהאסורה
כאמורהוראותסעיף212לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,לענייןצוהריסה
בלאהרשעה,ושארהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןערביוםהתחילה,הנוגעות

לצוכאמור,ובכללזההוראותסעיפיםר21ו־250ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,בתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשנתיים )ה(
מהמועדהאמור,עלשימושאסורשהואשימושלמגורים,אשרהחללפנייוםכ"גבאדר
התשע"ז)21במרס2017(ונעשהבעבודהאסורהשהיאבנייןשבנייתוהסתיימהשנתיים
לפנייוםפרסומושלחוקזה,לאיחולוהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף4
לחוקזה,ויוסיפולחולעלשימושאסורכאמורהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחן

ערביוםהתחילהר

בסעיףזה,"עבודהאסורה"ו"שימושאסור"-כהגדרתםבסעיףר20לחוקהעיקרי, )ו(
כנוסחובסעיף4לחוקזהר

עלאףהאמורבסעיף254ולחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,עדלקביעת17רהוראותמעבר )א(
צובידישרהאוצרלפיהסעיףהאמור,רשאיתרשותאוכפתכהגדרתהבסעיףר20לחוק
העיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לגבותמהמורשעאתההוצאותשהוציאהבפועל

לביצועצוכאמורבאותוסעיף,בדרךשבהגוביםחובאזרחיר

עלאףהאמורבסעיף254טז)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,אםבמהלך )ב(
שלושהשניםשקדמוליוםהתחילהנערךסקרנכסיםבתחומהשלרשותמקומיתאו
סקרעבירותבנייהבמרחבתכנוןמקומי,והסקרעומדבהנחיותמנהלהיחידההארצית
לאכיפהוהוגשליחידההארציתלאכיפהולמחלקהלאכיפתדינימקרקעין,יראוזאת
כאילוהוגשסקרעבירותבנייהראשוןלפיהסעיףהאמורלגביתחומהשלהרשות

המקומיתאומרחבהתכנוןהמקומי,לפיהענייןר

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-202000,בתוספתהראשונה,בפרט10)א(,15ר
במקום"עבירותועונשין"יבוא"פיקוח,אכיפהועונשין"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'110

תחילתושלחוקזה,למעטסימןג'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוק16ר )א(
זה,שישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר

תחילהותחולה

תחילתושלסימןג'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,שנהמיום )ב(
פרסומושלחוקזה,והסמכויותכאמורבאותוסימןיופעלועלעבודהשבוצעההחל
ביוםז'בניסןהתשס"ט)1באפריל2009(ואילךועלשימוששנעשההחלבאותומועד

ואילךר

הוראותסימניםד',ה',ז'ו־ח'בפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיף4לחוקזה, )ג(
יחולועלצוויםשניתנומכוחהסימניםהאמוריםביוםהתחילהואילךר

לפנייוםהתחילה שבוצעה עבודהאסורה )ג(,על האמורבסעיףקטן אף על )ד(
במקרקעיןשאינםמנוייםבסעיףר24)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,או
במקרקעיןשאינםבשטחהמיועדבתכניתלמבניציבור,לאיחולוהוראותסעיף9ר2לחוק
העיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לענייןצוהריסהבלאהליךפלילי,וכןלאיחולועליה
שארהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,הנוגעותלצוכאמור,ובכלל
זההוראותסעיפים254,241,240ז,254ח,254טו־254יא,ויוסיפולחולעלעבודהאסורה
כאמורהוראותסעיף212לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,לענייןצוהריסה
בלאהרשעה,ושארהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןערביוםהתחילה,הנוגעות

לצוכאמור,ובכללזההוראותסעיפיםר21ו־250ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,בתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשנתיים )ה(
מהמועדהאמור,עלשימושאסורשהואשימושלמגורים,אשרהחללפנייוםכ"גבאדר
התשע"ז)21במרס2017(ונעשהבעבודהאסורהשהיאבנייןשבנייתוהסתיימהשנתיים
לפנייוםפרסומושלחוקזה,לאיחולוהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף4
לחוקזה,ויוסיפולחולעלשימושאסורכאמורהוראותפרקי'לחוקהעיקרי,כנוסחן

ערביוםהתחילהר

בסעיףזה,"עבודהאסורה"ו"שימושאסור"-כהגדרתםבסעיףר20לחוקהעיקרי, )ו(
כנוסחובסעיף4לחוקזהר

עלאףהאמורבסעיף254ולחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,עדלקביעת17ר )א(
צובידישרהאוצרלפיהסעיףהאמור,רשאיתרשותאוכפתכהגדרתהבסעיףר20לחוק
העיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לגבותמהמורשעאתההוצאותשהוציאהבפועל

לביצועצוכאמורבאותוסעיף,בדרךשבהגוביםחובאזרחיר

הוראותמעבר

עלאףהאמורבסעיף254טז)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,אםבמהלך )ב(
שלושהשניםשקדמוליוםהתחילהנערךסקרנכסיםבתחומהשלרשותמקומיתאו
סקרעבירותבנייהבמרחבתכנוןמקומי,והסקרעומדבהנחיותמנהלהיחידההארצית
לאכיפהוהוגשליחידההארציתלאכיפהולמחלקהלאכיפתדינימקרקעין,יראוזאת
כאילוהוגשסקרעבירותבנייהראשוןלפיהסעיףהאמורלגביתחומהשלהרשות

המקומיתאומרחבהתכנוןהמקומי,לפיהענייןר

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'667ר 20
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מישכיהןערביוםהתחילהכמנהלהיחידההארציתלאכיפהומפקחיםשהוסמכו )ג(
לפיהוראותהחוקהעיקריערביוםהתחילה,יראואותםכאילוהוסמכולפיהוראותחוק
זה,ויהיונתונותלהםהסמכויותהנתונותלמנהלהיחידההארציתלאכיפהולמפקחים
לפיחוקזה,לפיהעניין,ואולםלאתינתןלמפקחשהוסמךלפיהוראותהחוקהעיקרי
ערביוםהתחילהסמכותשניתנהבחוקזהלמפקחמיוחד,אלאאםכןעברהכשרה
מיוחדתכאמורבהגדרהמפקחמיוחדשבסעיףר20לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוק

זהר

עדלמינוייועץמשפטיליחידההארציתלאכיפה,היוועצותכאמורבסעיף225)א()1( )ד(
4לחוקזה,תיעשהעםמנהלהמחלקהלאכיפתדיני לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף
מקרקעיןאועםמישהואהסמיךלענייןזהמקרבעובדיהמחלקה,ואצילתסמכות
כאמורבסעיף2ר2לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,תהיהטעונהאישורשל

אותואדםר

בסעיףזה- )ה(

"הנחיותמנהלהיחידההארציתלאכיפה"-הנחיותשפרסםמנהלהיחידההארצית
לאכיפהבאתרהאינטרנטשלהיחידההארציתלאכיפה;

היחידה ו"מנהל מקרקעין", דיני לאכיפת "המחלקה לאכיפה", הארצית "היחידה
4 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק ר20 בסעיף כהגדרתם - לאכיפה" הארצית

לחוקזה;

"סקרנכסים"-סקרלמיפויולמדידהשלנכסיםשעורכתרשותמקומיתמכוחסמכותה
לפידיןר

מנהלהיחידההארציתלאכיפהכהגדרתובסעיףר20לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף184רהוראותראשונות
לחוקזה,יפרסםהוראותראשונותלענייןסקרעבירותבנייהלפיסעיף254טז)ב(לחוק
4לחוקזה,באתרהאינטרנטשלהיחידההארציתלאכיפה העיקרי,כנוסחובסעיף
כהגדרתהבסעיףר20לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,בתוך45ימיםמיום

פרסומושלחוקזהר

שרהאוצרוהשרהממונהכהגדרתובסעיף209לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוק19רדיווחלכנסת
זה,ידווחולוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתעלהנהליםהראשוניםשנקבעו
כאמורבסעיף215לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,בתוךשמונהחודשיםמיום

פרסומושלחוקזהר

חוקזהיפורסםברשומותעדיוםה'באיירהתשע"ז)1במאי2017(ר20רפרסום

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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