
 
 

1 

 

     07.11.2017תאריך:           

 לכבוד

 מזכירי קיבוץ, מנהלי קהילות

 שלום רב,

 2017 -לחוק התכנון והבנייה, התשע"ז 116תיקון הנדון: 

 "החוק" -ו"התיקון" )להלן:  2017-( התשע"ז116לחוק התכנון והבנייה )תיקון  116תיקון מס'  .1

בדרכי האכיפה כולל שינויים משמעותיים ה ,25.10.2017לאחרונה, ביום לתוקפו  נכנסאשר  בהתאמה(

המחייבים לדעתנו שינויים בהתמודדות הקיבוצים עם , המוסדרים בחוק, בפיקוח ובדרכי הענישה

 : התיקון כולל שתי מגמות עיקריות, שיתוארו בהרחבה בהמשך. עבירות תכנוניות בתחומם

במשרד דיני התכנון והבנייה סמכויות אכיפה ובקרה מיוחדות ליחידה הארצית לאכיפת הקניית )א( 

 האוצר.

הגברת ההוראות, הסנקציות והענישה הכלכלית בגין ביצוע עבירות תכנון ובנייה שלא במסגרת )ב( 

 .הליך פלילי

 א. הקניית סמכויות אכיפה ובקרה ליחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר

"( מקבלת מעמד ידההיחהיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר )להלן: " .2

ראשית מוסמך  . כן מוקנות לה סמכויות אכיפה על הועדות המקומיות.סטטוטורי במסגרת התיקון

לגבי עבירות תכנון בתחום  להעביר לפרקליט מטעמה הליך משפטילחוק  )יג(254בסעיף מנהל היחידה 

(. שנית, עבירות תכנון בהן הוגש כבר כתב אישום בעת כניסת התיקון לתוקפו לגביגם ועדה מקומית )

ו , בכל המרחב התכנוני אליטול את סמכויות הועדה המקומיתמנהל היחידה  מסמיך את )יד(254סעיף 

ת תחול חובת דיווח כלפי היחידה על פעולות עוד קובע התיקון כי על הועדות המקומיו. באזור מסוים

 . ות בניהסקר עבירה ולערוך אכיפה שביצע

 החמרה בענישה:ב. 

גם לא  וצווים מאפשר הטלת קנסותו מנהליותהחוק מכיר בעבירות תכנון ובניה כעבירות  ,ראשית .3

יוצר הבחנה בין עבירות תכנון ובניה במקרקעין רגישים בהן  חוקל 243ס' שנית, . במסגרת הליך פלילי

בהם יוטל קנס מרבי  שאינם רגישיםלעבירות במקרקעין , ₪ 452,000בסך מרבי של עד , כפל קנס טלוי

, מקרקעין שהוכרזו בסביבה החופית. מקרקעין רגישים הם מקרקעין המצויים במחצית הסכום

או או יועדו בתכנית לגן לאומי, שמורת טבע שמורת טבע או  גן לאומי, מקרקעין שהם כקרקע חקלאית

 יוצרת 243הענישה בהתאם לסעיף  .פתוחים ציבורייםלשטחים המיועדים בתכנית ומקרקעין  יער

 דינה 204 עיףבו עבירה של בניה או שימוש ללא היתר לפי ס ,החמרה משמעותית ביחס לחוק הקיים

 ". שקלים חדשים 75,300עד לחוק העונשין של " (3)(א)61קנס לפי ס' 

" הקובעת כי לעניין שימוש אסור קנס נוסף על עבירה נמשכתההחמרה בענישה מתבטאת גם בהגדרת " .4

סעיף זה כי ביהמ"ש משמעות –" )ג( לחוק העונשין61כפל הקנס האמור בסעיף "יחול  שאינו למגורים

כמו במצב ₪  1,400 עד ש"ח ליום ולא 2,800 עד קנס של יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו להטיל

 .הנוכחי

 שלמה כהן

 *עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 מורן קורן

 ליכטנשטייןרותם 

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 שי נותקין פולינצר

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ

 נוטריון •
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התיקון אף מרחיב את מעגל הגורמים החשופים להעמדה לדין, מעבר לבעל ההיתר או מי שמוטלת עליו חובה  .5

לקבל היתר, בעל המקרקעין והמחזיק בהם ומאפשר העמדה לדין של הקבלן, האדריכל, המהנדס והמתכנן. 

למניעת  פר חובתוהבתאגיד  נושא המשרההחזקה לפיה  תחול ונעברה עבירה על ידי תאגידכמו כן, במידה 

וזאת בנוסף לקנס  , אלא אם יוכיח אחרת( לחוק העונשין3)א()61עבירות והוא יחויב בקנס בהתאם לסעיף 

. לעניין זה נושא משרה הינו מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל או פקיד אשר יוטל על התאגיד

 האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. 

 סיכום

לחוק התכנון והבניה מקנה ליחידה סמכויות אכיפה על הועדות המקומיות ומוסדות התכנון בכלל  116תיקון  .6

 וקובע החמרה בענישה, מבחינת גובה הקנסות על עבירות תכנוניות )הן בנייה ללא היתר והן שימוש ללא היתר(.

את הענישה כך שסכומי הקנסות עם הוועדה המקומית ומחמיר  הסדרי טיעוןהתיקון מקשה מאוד על גיבוש  .7

ניכר כי במציאות הנוכחית, לאחר כניסת התיקון לתוקפו צומצם שיקול דעתה של הועדה המקומית . יעלו

משמעותית, הן לעניין יכולתה להימנע מהגשת כתבי אישום והן לעניין יכולתה להגיע להסדרים בתיקים, 

 שיטיבו עם הנאשמים.

 ו נמליץ על הפעולות הבאות:ככלל, נוכח כניסת התיקון לתוקפ .8

לגבי עבירות של בנייה ו/או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר בתחום  עריכת בדק בית בתחום הקיבוץ .א

ככל  הקיבוץ, לרבות עבירות שבוצעו על ידי גורמים השוכרים שטחים בקיבוץ ו/או חברים או תושבים.

 .ה לדין יש לבחון את הטיפול בנושא עימנושקיימות עבירות בנייה ושימוש החושפות את הקיבוץ להעמד

לגבי בנייה בלתי חוקית ועמידה על התייחסות מחמירה  קבלת נהלים ברורים ומחייבים במוסדות הקיבוץ .ב

 לסוגיה בכל הסכם הרשאה בו מתקשר הקיבוץ.

ככל שקיימים כאלה בתחום הקיבוץ לרבות מקרקעין שהם חלק  דגש מיוחד למקרקעין מיוחדיםמתן  .ג

 מהסביבה החופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע ושטחים ציבוריים פתוחים.

מובהר כי האמור בחוזר זה אינו ממצה את מכלול השינויים שנקבעו בחוק בעקבות התיקון, לכל שאלה או  .ד

 ממשרדנו. עומר בכמן ו פלג רחמןהדין  כיל עורהסבר נדרש הנכם מוזמנים לפנות א

 

 ,בכבוד רב                      

 ומגשרים עורכי דין -שלמה כהן ושות'             


