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 תובעי הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה:אל

 התובעי� מטע� המדינה בעבירות תכנו ובנייה

,לתובעי� שלו�

מדיניות התביעה בעניין הגשת כתבי אישום בעבירה של שימוש–הנחייה:הנדון

כשהשימוש, ולא טופלה במועד בבניה שלא כדין שהתיישנההמתבצע, שלא כדין

אתהמבוצע בפועל פי התכנית החלה תואם השימוש המותר על

שימוששלהבעביר להגשת כתבי אישו�כל הנוגעבעניינה של הנחייה זו הוא מדיניות התביעה

בגי שימוש המתבצע בבניה שלא כדי, לחוק התכנו והבנייה)א(204שלא כדי לפי סעי- 

את, כשהשימוש המבוצע בפועל, שהתיישנה : למשל. התכנית החלההשימוש המותר על פי תוא�

ב באיזורי� המיועדי�, תוספות בנייה שלא כדי שהתיישנו לבתי מגורי�שימוש למגורי�

באיזורי� המיועדי�, שימוש מסחרי בתוספות בנייה שלא כדי שהתיישנו לבתי עסק; למגורי�

.ב"למסחר וכיו

והיא, ראינו לנכו לפרס� הנחייה זו בעקבות שאלות שהופנו וחוסר אחידות שהתגלתה בנושא זה

. ריכוז ורענו של ההנחיות שניתנו בעניי זה בעבר, למעשה, מהווה

כללי� הרקע הנורמטיבי

כל, עצ� היות הבניה שלא כדי. כל שימוש בבניה שלא כדי הוא לעול� בלתי חוקי.1 הופכת

משו� ששימוש במבנה הינו מותר א� ורק, זאת. שימוש הנעשה בה לשימוש שלא כדי

רק, שימוש במבנה הוא כדי, במילי� אחרות. המסגרת החוקית כאשר השימוש נעשה בתו�

א� המבנה נבנה כדי והשימוש הנעשה בו בפועל תוא� את השימוש שנקבע לאותו מבנה

, ושממילא לא נקבע לו ייעוד בהיתר, שימוש המתבצע במבנה שאינו חוקי. הבנייה בהיתר

את ייעוד הקרקע על פי התכנית ג� א� השימוש הנעשה בפועל תוא�, מהווה עבירה פלילית

הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה ירושלי�'נ' גוטליב ואח 924/08, 727/08פ"רע(החלה 

ש�,)נבו( ).והאסמכתאות
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הוא אחד מסוגי עבירות השימוש שלא, בבניה שלא כדי שהתיישנה,תוא� תוכניתהשימוש

את. כדי ייעוד המקרקעי על פי התכניות ייחודו הוא בכ� שהשימוש המבוצע בפועל תוא�

שעניינ� שימוש שאינו תוא�, וזאת להבדיל מסוגי שימושי� שלא כדי אחרי�, החלות

. תכנית או שאינו תוא� היתר

עומדת לתביעה אפשרות לנקוט, במקרי� של שימוש בבניה בלתי חוקית שהתיישנה, ככלל.2

:כול� או מקצת�, מספר הליכי�

א�(לחוק התכנו והבנייה 212שה למת צו הריסה ללא הרשעה לפי סעי-בק)א(

;)מתקיימי� התנאי� לכ�

בגי עבירה של שימוש שלא, לחוק)ב(או)א(204הגשת כתב אישו� לפי סעי-)ב(

כדי במסגרתה נית יהיה לבקש מבית המשפט להורות ג� על הריסת הבנייה 

פ"רע(ור בי שני הליכי� האמורי� לסמכות התביעה לבח(הבלתי חוקית 

במקרי� ).לתכנו� ולבנייה ירושלי� נגד הוועדה המקומית' גלאגל ואח, 9908/08

לצור� הריסה 212המתאימי� נית יהיה לבקש להוציא צו הריסה לפי סעי- 

).204ובנוס- להגיש כתב אישו� בעבירת שימוש שלא כדי לפי סעי-, מיידית

שי)ג( . לפי העניי, ובקשות רלבנטיות נוספות 239מוש מכוח סעי- בקשות להפסקת

עניינה של הנחייה זו הוא א� ורק השיקולי� לנקיטת הלי� פלילי בגי עבירת, כאמור לעיל.3

בנסיבות, המבוצע בבניה שלא כדי שהתיישנה, לחוק)א(204לפי סעי-, שימוש שלא כדי

. את ייעוד המקרקעיבה השימוש המבוצע בפועל תוא� 

זו, כ� לחוק התכנו 212מתייחסת לשיקולי� לנקיטת הליכי� לפי סעי- אינההנחייה

כ. והבנייה בעניי בניה שהתיישנה ש אינועניינה, כמו את אינו תוא�מקרי� של שימוש

יש בכ� נסיבה, א� הוא מתבצע בבניה שלא כדי, שאז, התכנית החלה או את ההיתר

.קיי� עניי לציבור באכיפת הדי, וככלל, ומרהנוספת לח

א�, מקרי� בה� בוצעה אכיפה בתו� תקופת ההתיישנות אינועניינה של הנחיה זו א-

ג�–ביצוע הצווי� לא נאכ- שאז יש לנקוט הליכי� בגי אי קיו� צו ובמקרי� בה� מבוצע

 כ, בנוס-, לנקוט–שימוש שלא כדי הנחייה זו מתייחסת. דיג� הליכי� בגי שימוש שלא

א� ה� מבוצעי� במבני� שנבנו שלא  אפוא רק לשימושי� התואמי� את התכניות החלות

.כדי ושבניית� התיישנה
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ה בנקיטת הליכי� בגי� שימוש בבניה שלא כדי� שהתיישנה" עניי� לציבור"בחינת

עב.4 ירות בניה בלא היתר שלא נקודת המוצא למדיניות התביעה היא שקיימות לא מעט

שהשימוש, וא- לא שני� רבות לאחר מכ, בתו� תקופת ההתיישנות, נאכפו בזמ אמת

חלו-, במקרי� רבי�. הנעשה בה בפועל תוא� את ייעוד המקרקעי על פי התכניות החלות

י לחוק' הזמ כשלעצמו משלי� על מידת העניי לציבור בנקיטת הליכי אכיפה לפי פרק

נקיטת, לפיכ�. בפרט, 204ובעבירה של שימוש שלא כדי לפי סעי-, והבניה בכלל התכנו

במיוחד מקו� שהשימוש, הלי� פלילי בגי שימוש שלא כדי בבניה שלא כדי שהתיישנה

צרי� שייעשה, המבוצע בה בפועל תוא� את ייעוד הקרקע ואת אופייה של הסביבה

בל, בזהירות ובשו� שכל .בדבמקרי� המתאימי�

, וככל שהשימוש המבוצע בפועל מתיישב, ככל שחל- זמ רב יותר ממועד התיישנות הבניה.5

נקיטת הליכי� פליליי� בגי עבירת השימוש, ע� השימוש המותר, מבחינת מהות והיק-

המקימי� עניי לציבור, תיעשה רק במקרי� בה� קיימי� היבטי� נוספי� בעלי משקל

פ . ליליבנקיטת הלי�

בחינת העניי לציבור במקרי� מהסוג הנדו תיעשה בהתא� לאמות המידה הכלליות.6

להל שיקולי� שיש לשקול לבחינת קיומו של עניי לציבור. הנוהגות בתחו� התכנו הבנייה

:)רשימה לא ממצה(בהגשת כתב אישו� בעבירה של שימוש שלא כדי במקרה מסויי� 

את–ככל שהיק- הבניה שלא כדי גדול יותר–היק� הבניה)1( ג� א� הוא תוא�

.קיי� עניי רב יותר לציבור באכיפה, התכנית החלה

להבדיל(העניי לציבור באכיפה רב יותר, ככל שמדובר בבניה קשיחה–סוג הבניה)2(

;)ב"מחס קט בחצר וכיו, גדר לא גבוהה, כגו פרגולה, מבניה קלה באופייה

בניה בהיקפי�, בניה באזורי� שאי בה� תכנית מפורטת–התכנונית מידת הפגיעה)3(

בניה שלא על פי עקרונות התכנית החלה, גדולי� מאלה המותרי� על פי התכנית החלה

, בניה בניגוד להוראות נספח הבינוי,)ב"בשטח וכיו, חריגה במספר הקומות–למשל(

ה� שיקולי�,ב"של האיזור וכיובניה היוצרת מפגע אסטתי או אחר שמשנה את אופיו

בד, כבדי משקל ;כ למסקנה כי קיי� עניי לציבור באכיפת הדי"שיביאו

.שימוש היוצר מטרד משמעותי ליחיד או לרבי�–מידת הפגיעה בסביבה)4(

יכול להפחית את העניי–חלו� הזמ� מעת ביצוע עבירת הבניה ומש$ תקופת השימוש)5(

נית להניח, ככלל. הכל על פי כלל נסיבות המקרה, אותה לציבור באכיפה ויכול להגביר

, שככל שחל- זמ רב יותר ממועד הבנייה וככל שאותו שימוש שלא כדי ממוש� יותר

חלו-, מקו� שמדובר בעבירה בהיק- משמעותי, ואול�. פוחת העניי לציבור באכיפה

.ורי רב באכיפההזמ הרב והשיקול שלא יצא החוטא נשכר עשויי� להקי� עניי ציב
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מקו� שהבונה שלא–הזיקה שבי� המשתמש בפועל למבצע עבירת הבנייה בלא היתר)6(

רב יותר בנקיטת הליכי�, כדי הוא ג� המשתמש בפועל ;קיי� עניי

בי היתר יש לבחו הא� הבניה בוצעה תו� כדי הפרת–הנסיבות בה� בוצעה הבניה)7(

א(צווי� מנהליי� או שיפוטיי�  א- עידוד מציד של הרשויות בעת ביצוע העלמת עי ו

;)על פי כלל הנסיבות, עשויי� לשמש כנימוק לקולא או כנימוק לחומרה–העבירה

שימוש מסחרי או אחר לצור� הפקת רווח כלכלי–מהות השימוש המבוצע בפועל)8(

ובכלל זה בניה שלא כדי למגורי� המשמשת(עניי לציבור באכיפה, בדר� כלל, יקי�

את, בדר� כלל, מפחיתה, בניה פעוטה המשמשת למגורי� של החשוד).ב"שכרה וכיולה

;)העניי לציבור בנקיטת הליכי אכיפה

במקרי� רבי� אכיפה יזומה של הוועדה באיזור מסויי�–נסיבות גילוי העבירה)9(

למשל מבנה(ובמקרי� מסויימי� א- לגבי מבנה מסויי�;ב"ציר תנועה וכיו, שכונה(

ובכלל זה לצור� בחינת משמעות ואפשרות(שתכליתה איתור עבירות בניה,))רלשימו

יכולה ליצור עניי,)ב"שכונה וכיו/במסגרת הסדרה כללית של אזור, הכשרת בדיעבד

ג� א� מדובר בעבירות שכל אחת מה, לציבור בנקיטת הלי� בעבירת שימוש

של, מאיד�.�כשלעצמה לא היתה יוצרת עניי לציבור בנקיטת הליכי גילוי מקרי

למשל בעקבות פעילות וולנטרית של העבריי להכשרת הבניה עשויה להפחית, עבירה

;את מידת העניי לציבור בנקיטת הליכי�

;)עובד ציבור, נבחר ציבור: לחומרה(מיהות החשוד מבצע העבירה)10(

במערכות מידת הפגיעה שיש בהמש� השימוש שלא כדי בשלטו החוק ובאמו הציבור)11(

. אכיפת החוק

מת� הזדמנות להכשיר את העבירה

ככל שהבניה מתיישבת ע� התכנית החלה וככל שמדובר, במקרי� מהסוג האמור, ככלל.7

א-,"פשוט"בהלי� הכשרה  יש מקו�–בקשה להקלה, לעיתי�, כגו הוצאת היתר או

בטר� הגשת, פרק זמ סביר לשקול לאפשר לחשוד הזדמנות להכשיר את העבירה בתו�

מקו� שהכשרת העבירה כרוכה בצור� ליזו� תכנית חדשה יש לבחו את כלל. כתב אישו�

; בי היתר את המגמה התכנונית ואת סיכויי התכנית להתקבל. נסיבות המקרה המסויי�

עד אותו שלב את דבר קיומ של תכניות; את הסיבות לחלו- הזמ וההמנעות מאכיפה

ו התנהלות מוסדות; עומדות שתאפשרנה את ההכשרה והסיבות לעיכוב באישורתלויות

הכל בשי� לב לאינטרס שמירת שלטו החוק ומניעת,ב שיקולי�"התכנו בעניי הנדו וכיו

.עידוד עבריינות
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הגשת כתב אישו�לאישור המחלקה מראש

זה.8 זו ובי, בהמש� להנחיות הקודמות שניתנו בעניי היתר כדי להבטיח יישו� הנחייה

הרי שלעת הזו ועד להודעה אחרת תעמוד בתוקפה, באופ מושכל ומתוא� בכל האר1

לפיה על תובע המבקש להגיש כתב אישו� בעבירת שימוש שלא כדי בבניה, ההנחייה החלה

 לצור� זה על התובע להגיש. מראש ובכתבלקבל את אישור המחלקה, שלא כדי שהתיישנה

בקשה כתובה שתפרט את הנימוקי� להגשת כתב האישו� בהתא� לאמות המידה

בצירו- טיוטת, האמורות ותו� ציו מדיניות האכיפה הנוהגת בוועדה בסוג זה של מקרי�

כ נית לבקש אישור כללי לנקיטת הליכי� במקרי� של אכיפה יזומה. כתב האישו�

.לעיל)9(6במקרי� מהסוג האמור בסעי- 

העניש

במסגרת הטיעו לעונש בגי שימוש שלא כדי בבניה שלא כדי שהתיישנה על התביעה.9

, 3162/10פ"רע(לבקש הטלת צו להריסת הבניה שלא כדי בנוס- לענישה כלכלית מתאימה 

נגד הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה משגב .)עאדל פואד יאסי�

.מהנדסי הוועדות והאחראי� על מחלקות הפיקוח, הוועדותר"יואנא העבירו הנחייה זו לידיעת

,הכרבב

 חובב ארצי

 מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי

 היוע1 המשפטי לממשלה:העתק

 פרקליט המדינה

)ענייני� פליליי�(המשנה לפרקליט המדינה


