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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות
)הוראת שעה( )תיקון מס' 5(, התש"ף-2020

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-1צתיקוןסעיףצ2
12011,בסעיףצ2,במקוםהסיפההחלבמילים"בתוקפועדיום"יבוא"בתוקפועדיום

כ"זבטבתהתשפ"ב)1צבדצמבר2021("צ

העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול החוק  כללי
, שעה( )הוראת המקומיות ברשויות 
התשע"א-2011)להלן-החוקאוהוראתהשעה(,נחקק
כחלקממהלךהמשליםאתהחלטתועדתהשריםלמאבק
אשר ,)2010 ביוני 8( התש"ע בסיוון כ"ו מיום באלימות
קיבלהביוםי"בבתמוזהתש"ע)24ביוני2010(,תוקףשל
החלטתממשלהשמספרה1848)להלן-החלטתהממשלה
עירוני שיטור להפעלת "מתכונת וכותרתה )1848 מס'
במסגרת האישי"צ הביטחון בתחום רפורמה - בישראל
החלטהזוהוחלט,ביןהשאר,עלהקמתושלמערךאכיפה
עירונימשולבברשויותמקומיותהכוללכוחשיטורייעודי
ויחידתפיקוחעירוניתייעודית,אשרירתיע,ימנעויאכוף
וההתנהגות האלימות החיים, איכות עבירות בתחום
האנטי–חברתית)להלן-מערךאכיפהעירוני(צזאת,במטרה
לאפשררפורמהמהותיתויסודית,שתגבירבמידהניכרת
אזרחי של הביטחון תחושת ואת האישי הביטחון את
המדינהותושביה,כדרךמרכזיתוכמנוףלשיפוראיכות

החייםבמדינתישראלצ

במסגרתיישוםהחלטתהממשלהמס'1848ובמטרה
לייעלאתיכולתהפיקוחוהאכיפהשלהרשויותהמקומיות
בעבירותשבתחוםאחריותןולאפשרלהןלסייעלמשטרת
ישראלבפעולותלמניעתאלימותבשטחן,נחקקהחוקצבחוק
הוקנולפקחיהרשויותהמקומיותאשרעומדיםבתנאים
סמכויות הוראותיו, לפי הוסמכו ואשר בחוק הקבועים
מסוימותלשםפיקוחעלביצועחוקיעזרצכמוכן,לפקחי
מסייעים" ל"פקחים הוסמכו אשר המקומיות הרשויות
שהם נוספות סמכויות הוקנו החוק, להוראות בהתאם
בפעולות ישראל למשטרת סיוע לשם להפעיל רשאים

למניעתאלימות,בתנאיםובסייגיםהמפורטיםבחוקצ

האכיפה מערכי של ההפעלה לתפיסת בהתאם
העירונייםכפישגובשהבמשרדלביטחוןהפניםובמשטרת
ישראל,מתמקדיםמערכיהאכיפההעירונייםבאכיפתסל

עבירותמוגדר,בתחומיאיכותהחייםומניעתאלימותצ

באותה העירוניים האכיפה מערכי חדשנות בשל
העתוכדילבחוןאתהאפקטיביותשבהקמתםואתמידת
יעילותםבהשגתהמטרותשהוגדרוופורטולעיל,הוחלט
1848,כיהמערכיםיוקמו במסגרתהחלטתממשלהמס'

ויפעלוכפיילוטלתקופהשלשנתייםצמכיווןשכך,חוקק
החוקבתחילהכהוראתשעה,לתקופהשלכשנתייםעד
הוארך בהמשך צ201(צ ביולי )1צ התשע"ג באב כ"ד יום
תוקףהחוקלשנתייםנוספותעדיוםט"ובאבהתשע"ה
)1צביולי2015(,לאחרמכןהוארךעדיוםב'באדרהתשע"ז
)28בפברואר2017(,ובהמשךעדיוםג'בטבתהתש"ף)1צ

בדצמבר2019(צ

עםהתפזרותהכנסתה־22ובהתאםלהוראתסעיף8צ
לחוקיסוד:הכנסת,הוארךתוקףהחוקעדיוםכ"דבסיוון

התש"ף)16ביוני2020(צ

בשנותהפעלתמערכיהאכיפההעירונייםובהתאם
לתקציבשהוקצהלנושא,עדכההוכללובתוספתהראשונה
שבעיםואחתרשויותמקומיותצבמרביתןפועלים לחוק
מערכיאכיפהעירוניים,בחלקןמערכיהאכיפההעירוניים
נמצאיםבשלביהקמהוהיערכותשוניםובאחתמהןטרם
החלההקמתמערךהאכיפההעירוניצנוסףעלכך,פועלים
באזור מקומיות רשויות בכמה עירוניים אכיפה מערכי

יהודהוהשומרוןצ

נתוניםשהצטברובמשרדלביטחוןהפניםמעידיםכי
פעילותמערכיהאכיפההעירונייםבמתכונתםהנוכחית
היאיעילהואפקטיביתצנוסףעלכך,קיימתשביעותרצון
רבהבקרבראשיהרשויותהמקומיותמפעילותמערכים
אלה,לרבותמתחומיהפעילות,מהידוקשיתוףהפעולה
ביןהרשויותהמקומיותלביןמשטרתישראלומהיוזמה
השוניםצ האכיפה בתחומי שלהן משותפות לפעילויות
את ומציינים הפרויקט חשיבות את מדגישים מרביתם
העירוניים האכיפה מערכי של המשמעותית התרומה
התושבים של הביטחון ותחושת החיים איכות לשיפור

ברשויותהמקומיותשבהןפועליםהמערכיםצ

בהקשרזהישלצייןכיתכניתמערכיאכיפהעירוניים
משולביםהיאתכניתשפועלתלמימושאסטרטגייתשיטור
ממוקדבעיות)ProblemOrientedPolicing(צבמהלךשני
העשוריםהאחרוניםאסטרטגיהזוהולכתוצוברתתאוצה
הולנד, כגון: ,OECD–ה במדינות ובפרט העולם ברחבי
צרפת,אנגליה,איטליה,קנדהועוד,כךשהיאהפכהלכלי

בסיסיבתכניותשיטורבעולםצ

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התשע"ח,עמ'צ25צ 1
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בשלהאמור,בשנים2015ו־2017פורסמוהצעותחוק
מטעםהממשלהאשרביקשולהפוךאתהוראתהשעה
האכיפה לייעול חוק הצעת - קבע להוראת בנושא
שעה( )הוראת המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח
)תיקוןמס'2והוראתשעה(,התשע"ה-2015,והצעתחוק
לייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות
)הוראתשעה()תיקוןמס'צ(,התשע"ז-2017צואולםבמהלך
הדיוניםשהתקיימובהצעתהחוקבוועדתהפניםוהגנת
את לעגן שלא הכנסת החליטה הכנסת, של הסביבה
הוראת של תוקפה את להאריך אלא כקבועה ההוראה
השעה,כאמור,עדיוםג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019(צ

בחודשנובמבר2019פרסםהמשרדלביטחוןהפנים
תזכירחוקלהארכתתוקףהוראתהשעהלתקופהנוספתצ
זאת,ביןהשאר,מכיווןשתוקףהוראתהשעהעמדלפוג
ובשיםלבלכךשבאותההעתכיהנההכנסתה־22לאחר
2019,ואולםטרם הבחירותשהתקיימובחודשספטמבר
כוננהממשלהחדשהצבהמשךלכךבדצמבר2019הוחלט
עלפיזורהכנסתה־22,ותוקףהוראתהשעההוארךמכוח
סעיף8צלחוקיסוד:הכנסת,עדיוםכ"דבסיווןהתש"ף)16

ביוני2020(,ותזכירהחוקלאקודםצ

ביוםי"חבאיירהתש"ף)12במאי2020(פרסםהמשרד
לביטחוןהפניםתזכירחוקלהפיכתהוראתהשעהלהוראת
קבעולביצועתיקוניםנוספיםבחוק,וזאתמאחרשמטרות
חקיקתהחוק,ובהןהמאבקבאלימות,בעבריינותובעבירות
הפוגעותבאיכותהחייםשלתושביהרשויותהמקומיות,
בעינןעומדותצכמוכןנסמךהתזכירגםעלהענייניםשלהלן:
פרקהזמןהממושךשבומופעלתהתכניתוהניסיוןשהצטבר
האכיפה מערכי מפעילות הרצון שביעות בהפעלתה;
העירונייםכמפורטלעילוהביקושהגבוהלהקמתמערכי
ממצאי מקומיות; רשויות ראשי מצד עירוניים אכיפה
סקריםשנערכובנוגעלפעילותמערכיבאכיפההעירוניים
המעידים,ביןהשאר,עלעלייהקבועהבתחושתהביטחון
שלהתושביםביישוביםשבהםקייםמערךאכיפהעירוני

במשךהשניםועלירידהבדיווח)גםלמשטרהוגםלמוקד
העירוני(בשיעורעבירותאיכותחייםביישובים"ותיקים"

בתכניתאשרנבדקובמחקרצ

מגורמים החוק לתזכיר שהתקבלו הערות עקב
השעה, הוראת של תוקפה פקיעת מועד ועקב שונים
ביוני 16( התש"ף בסיוון כ"ד ביום כאמור, יחול אשר
ה־5צ והממשלה ה־צ2 שהכנסת לכך לב ובשים ,)2020
לאפשר וכדי האחרונים, בשבועות כהונתן את החלו
הוראת את להפוך ובהצעה בתכנית ומעמיק מקיף דיון
של תוקפה את להאריך מוצע קבע, להוראת השעה
הוראתהשעהלתקופהנוספת,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב

)1צבדצמבר2021(,ובמהלכהיוצגוויידונוהדבריםצ

החוקנחקקבתחילהכהוראתשעהשתוקפהעד  סעיף 1 
יוםכ"דבאבהתשע"ג)1צביוליצ201(צ 

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויות
)ס"ח התשע"ג-צ201 )תיקון(, שעה( )הוראת המקומיות
יום עד תוקףהוראתהשעה צ11(,הוארך התשע"ג,עמ'
ט"ובאבהתשע"ה)1צביולי2015(;בחוקלייעולהאכיפה
שעה( )הוראת המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח
,)200 2(,התשע"ה-2015)ס"חהתשע"ה,עמ' )תיקוןמס'
הוארךתוקףהוראתהשעהפעםנוספתעדיוםב'באדר
האכיפה לייעול ובחוק ;)2017 בפברואר 28( התשע"ז
שעה( )הוראת המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח
0צ4(, עמ' התשע"ז, )ס"ח התשע"ז-2017 צ(, מס' )תיקון
הוארךתוקףהוראתהשעהפעםנוספתעדיוםג'בטבת

התש"ף)1צבדצמבר2019(צ

עקבפיזורהכנסתה־22הוארךתוקףהוראתהשעה
בסיוון כ"ד יום עד הכנסת, יסוד: לחוק 8צ סעיף מכוח

התש"ף)16ביוני2020(צ

של תוקפה את להאריך מוצע לעיל, האמור בשל
)1צבדצמבר התשפ"ב בטבת כ"ז הוראתהשעהעדיום

2021(צ
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