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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 141( )ענישה לפי חוקי עזר(,
התשפ"א-2021

2)ב(,אחרי"עבירות1עתיקוןסעיף2 בחוקהעונשין,התשל"ז-וו119)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף
ועונשים"יבוא"למעטחוקיעזרשלרשותמקומית"ע

התשל"ז-וו19 העונשין, לחוק 2)א( סעיף  סעיף 1 
הסמכות את מסדיר העונשין(, -חוק )להלן 
לקבועעבירותפליליותועונשיםבחקיקתמשנה,ואולם
מגבילאתהענישהלשישהחודשימאסראוקנסששיעורו
אינועולהעלהקנסשניתןלהטילבשלעבירהשעונשה
הואקנסשלאנקבעלוסכוםעסעיף2)ב(לחוקהעונשיןקובע
כיתקנותשבהןנקבעיםעבירותועונשיםטעונותאישור

ועדהשלהכנסתע

בהצעתחוקזומוצעלהבהירכיחוקיעזרהנחקקים
מועצות עיריות, זה ובכלל מקומיות, רשויות ידי על
מקומיותואיגודיערים,בהתאםלסמכותןלפיחוק,אינם

טעוניםאישורועדהשלהכנסתע

תכליתושלסעיף2)ב(לחוקהעונשיןהיאלהבטיח
אתקיומושלפיקוחפרלמנטריעלאופןהפעלתהסמכות
בידיהרשותהמבצעתבקובעהעבירותפליליותבתקנותע
קביעתעבירהפליליתשעונשבצידההיאצעדמרחיקלכת
שלהשלטון:"איןחולקכיתקנההקובעתעבירותועונשים
עלולהלפגועבזכויותיסודשלהפרטעשהרי,ככלעבירה
אחרת,ישבעבירותאלוכדילפגועבזכותלחירות,לשם
טובולרכוששלאדםהנאשםבביצוען,ולהרשעתובהן
הפגיעה על נוסף זאת, משמעותיותע חברתיות השלכות
האפשריתבזכויותבהתאםלהתנהגותשנאסרהבהןע")ראו
רע"פ8182/18מושיאנ'מדינתישראל,פס'ו(עלכן,המחוקק
בחרשלאלאפשרהתקנתתקנותובהןעבירותועונשים
בלאקיוםדיוןציבוריבנושאעהדיוןבכנסתמאפשרלחברי
הכנסת,שהםנבחריהציבור,לאשראתהנורמההפלילית
בהתבססעלדיוןמעמיקשבומושמעותעמדותיהםשל

כללהגורמיםהרלוונטייםע

עםזאת,בשלהמאפייניםהמיוחדיםשלהרשויות
המקומיות,כפישיפורטלהלן,טעמיםאלהאינםתקפים
באותהמידהבכלהנוגעלהסדריםהנקבעיםעלידןבחוקי

העזרע

סעיף250לפקודתהעיריות)להלן-פקודתהעיריות(,
קובעאתסמכותהעירייהלהתקיןחוקיעזר"כדילאפשר
לעיריהביצועהדבריםשהיאנדרשתאומוסמכתלעשותם
עלפיהפקודהאוכלדיןאחראולעזורלהבביצועם,או
כדילדרושמבעלנכסאומחזיקולבצעבאותונכסעבודה
העיריות לפקודת 254 סעיף האמורה"ע למטרה הנחוצה
של קנס - דינו עזר, חוק הוראת על "העובר כי מוסיף
600,עשקליםחדשים,ובעבירהנמשכתקנסנוסףשל160

שקליםחדשיםבעדכליוםשבונמשכתהעבירהלאחר
שנמסרההודעהעליהבכתבמטעםראשהעיריהאולאחר
הרשעה"עסעיף14לחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955,מחיל
הוראותאלהאףעלחוקיעזרשלאיגודיעריםעסעיף22
לפקודתהמועצותהמקומיותקובעהוראותבנוגעלחוקי
עזרבמועצהמקומית,וסעיףע2לאותהפקודהקובעענישה

עלחוקיעזר,בדומהלאמורבסעיף254לפקודתהעיריותע

איןחולקשחוקיהעזרהםתקנותכהגדרת"תקנה"
בסעיףעלחוקהפרשנות,התשמ"א-1981,כלומר-הוראה
זאת, עם תחיקתיע בת-פועל והיא חוק מכוח שניתנה
הפרשנותשנהגהלמעלהמשניהעשוריםשחלפומאזנחקק
סעיף2)ב(לחוקהעונשין,במסגרתחוקהעונשין)תיקוןמס'
9ע()חלקמקדמיוחלקכללי(,התשנ"ד-1994)ס"חהתשנ"ד,
9ע(,היאכיהאמורבסעיף 48ע()להלן-תיקוןמס' עמ'
2)ב(אינוחלעלחוקיהעזרהמותקניםעלידיהרשויות
המקומיות,זאתמכיווןשהעבירותהנקבעותבחוקיהעזר
מותקנותעלידימועצתהרשותהמקומית,המהווהגוף
הרציונל בבסיס שעמד החשש לפיכך נבחרע דמוקרטי
2)ב()כלומר-החששכי שהנחהאתחקיקתושלסעיף
הציבור שנבחרי בלא בתקנות יותקנו ועונשים עבירות
קיימובעניינןדיוןציבורי(,אינותקףבאותהמידהבעניין
גופים בידי מותקנים שאלה שעה עזר חוקי חקיקת של
דמוקרטייםנבחריםעבהתאםלכך,למעטמספרמצומצם
שלחוקיעזרשלמועצותמקומיותשכללוסעיפיעונשין
והובאולאישורועדתהפניםשלהכנסתבשנהשלאחר
חקיקתסעיף2)ב(ועדלחקיקתסעיףע2לפקודתהמועצות
המקומיותאשרקבעאתהעונשבצדהפרתחוקעזרשל
1619(,לאנבחנו מועצהמקומית)ראוס"חהתשנ"ז,עמ'
בכנסתחוקיעזרהקובעיםעבירותועונשיםמכוחסעיף2)ב(
האמורעבפועל,ממועדחיקוקושלסעיף2)ב(לחוקהעונשין,
הרשותהמבצעתוהכנסתפירשוויישמואתהסעיףבאופן
המעידעלכךשהוראותיואינןחלותעלעבירותהקבועות

בחוקיהעזרשלהרשויותהמקומיותע

ו2696/1 ואולם,בפסקהדיןשניתןלאחרונהברע"פ
שורנ'מדינתישראל)2021ע6עו1()להלן-רע"פשור(,קבע
ביתהמשפטהעליוןכיהפרשנותהנכונההיאכיסעיף
2)ב(לחוקהעונשיןחלעלחוקיעזרעביתהמשפטהעליון
קבעכיאםהמדינהסבורהכיישלהחריגאתחוקיהעזר
בחקיקה צריךלהיעשות הדבר 2)ב( מתחולתושלסעיף
מפורשתעעםזאת,מכוחדוקטרינתהבטלותהיחסיתבית
המשפטהעליוןאפשרתקופתמעברבתתשעהחודשים

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ט,עמ'ע24ע 1
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חוקעזרשבונקבעועבירותועונשים,שהותקןבידירשותמקומיתבתקופהשמיום2עתשריר
תחילתושלחוקהעונשין)תיקוןמס'9ע()חלקמקדמיוחלקכללי(,התשנ"ד-21994,עד
ערבתחילתושלחוקזה,רואיםאותוכאילוהותקןכדיןאףאםלאאושרבידיועדה

שלהכנסתלפיסעיף2)ב(לחוקהעיקריכנוסחוערבתחילתושלחוקזהע

חוקעזרשבונקבעועבירותועונשים,שהותקןבידירשותמקומיתבתקופהשמיום2ע
תחילתושלחוקהעונשין)תיקוןמס'9ע()חלקמקדמיוחלקכללי(,התשנ"ד-21994,עד
ערבתחילתושלחוקזה,רואיםאותוכאילוהותקןכדיןאףאםלאאושרבידיועדה

שלהכנסתלפיסעיף2)ב(לחוקהעיקריכנוסחוערבתחילתושלחוקזהע

תשריר

מיוםמתןפסקהדין,אשראחריהפרשנותהמדינהשלפיה
חוקיעזראינםטעוניםאישורשלהכנסתלפיסעיף2)ב(
לחוק,כפישהיאמתבטאתבפרקטיקההנוהגתמשךשנים

רבות-לאתתקבלע

באופןמפורשאת לעגן מוצע לעיל, לנוכחהאמור
2)ב( בסעיף ולקבוע שנים, זה בפועל שנהגה הפרשנות
לחוקהעונשיןכיהואאינוחלעלחוקיעזרשלרשויות
מקומיותעכאמור,ההצדקהלפרשנותזוולתיקוןהמוצעהיא
שהעבירותהנקבעותבחוקיהעזרמותקנותעלידימועצת
הרשותהמקומית,המהווהגוףדמוקרטינבחרעבכלהנוגע
המורכבים גופים מהווים אך שהם הרי ערים, לאיגודי
בנעליהןע לבוא נועדו ואשר מקומיות רשויות מכמה
בהקשרזהיפיםדבריהשלהשופטתחיות)כתוארהדאז(
בבג"ץו0/ו605חאג'יחיאנ'שרהפנים)ו200(:"הנהגתה
הרשותהמקומיתנבחרתעלידיתושביהבבחירות של
באופן המפעילה זוטא' 'כנסת מעין ומהווה דמוקרטיות
אוטונומיכוחותשלטונייםמתוקףסמכויותשהקנהלה
מתקיים אחרות, לתקנות בניגוד ואכן, במישרין"ע הדין
בעניינםשלחוקיהעזרדיוןציבוריעלידיגוףנבחר,והם
נבדליםבשלכךבאופןמהותימתקנותאחרות,המותקנות
עלידיגורמיהשלטוןהמרכזיעלפיכך,לנוכחהדיוןהציבורי
בדברעיצובהנורמההפליליתבמסגרתהתקנתחוקיעזר
דמוקרטי, גוף שהיא המקומית, הרשות מועצת ידי על
איןמקוםלדרושאישורנוסףשלחוקהעזרעלידיועדה
מוועדותהכנסתעכךבמיוחדכאשרגבולותהענישהשל
הרשויותהמקומיותמצומצמיםוגדוריםעלפיהמתווה
הקבועבחקיקהראשיתוהענישהבצדהפרתחוקיהעזר
היאברףנמוךיחסיתהמבטאפגיעהפחותהבזכויותהפרטע

יובהרכיאיןבאמורכדילגרועמהצורךבאישורשל
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתלצוויעבירותקנס
המותקניםעלידישרהפניםלגביעבירותבחוקיעזרשל
רשויותמקומיות,וזאתלפיסעיף221)ד(לחוקסדרהדין
זה שבשלב כך התשמ"ב-1982ע משולב[, ]נוסח הפלילי
מתקיימתגםביקורתשלהכנסתעלקביעתןשלעבירות

כעבירותקנסועלהעונשיםהקבועיםבצידןע

מוצעלהבהיר,בסעיף2להצעתהחוק,כיחוקי  סעיף 2
הכנסת של ועדה אישור בלא שהותקנו עזר 
לאורךהשנים,מאזכניסתולתוקףשלתיקוןמס'9ע,הותקנו
בית פסיקת משמעות לגבי ספק להסיר כדי זאת כדיןע
המשפטהעליוןברע"פשורבכלהנוגעלתוקפםשלחוקי
עזרשהותקנועדלמועדהתיקוןהמוצעבלאאישורועדה

שלהכנסתעביתהמשפטקבע,כאמור,כיפרשנותהשל
המדינהתיוותרבתוקףלתשעהחודשיםנוספיםמיוםפסק
הדין,ובכךנתןשהותלמדינהלהשליםאתתיקוןהחקיקה
שהוצגלפניביתהמשפט,ואולםלאקבעמפורשותמה
יהיהדיןחוקיהעזרשהותקנובעברלאחרחלוףתשעה
חודשיםעמצבדבריםזהעשויליצורהעדרבהירותמספקת

לגביתוקפםשלחוקיעזרשהותקנובלאאישורועדהע

יודגשכיהבהרהכאמורשלתוקףחוקיהעזרנעשית
בנסיבותחריגותביותרויוצאותדופןעסעיףעלחוקהעונשין,
עונשין "אין כי קובע הפלילי, בדין יסוד עקרון המבטא
למפרע"עאכן,בענייננואיןמדוברבקביעתעבירותבאופן
רטרואקטיבי,אלארקבאשרורשלעבירותשהותקנועל
יסודהפרשנותהנוהגתשהיא"פרשנותאפשריתואשר
שור, ברע"פ המשפט בית כדברי לב", בתום התקבלה
שהאזרח-שהחוקמנחהאתפעולותיו-סברכי ובלי
הפעולותהאסורותבחוקהעזרמותרותעכלזאת,במהלך
תקופהשבהפרשנותהמדינה-עלפיפסיקתביתהמשפט
סוטה אכן זו הוראה זאת, עם בתוקףע עודנה - העליון
במידהמסוימתומצומצמתמהעיקרוןהקבועבסעיףעלחוק
הקונקרטיות הנסיבות בשל מוצדקת זו סטייה העונשיןע
והחד–פעמיותשנוצרוענסיבותאלהנעוצותבכךשבמהלך
עשרותשניםהמדינהסברהבתוםלבכיחוקיעזראינם
טעוניםאישורועדהשלהכנסתבשלאופייםהמיוחד,כפי
שפורטלעילעפרקטיקהארוכתשניםזואושרהגםעלידי
הכנסת,שהיאהגוףהאמוןעלפיקוחעלעבודתהממשלה,
כפישהוזכרגםברע"פשורענוסףעלכך,רוברובםשלחוקי
העזרהנאכפיםעלידיהרשויותהמקומיותעברואישור
פרלמנטריבאמצעותצוויעבירותקנס,המותקניםעלידי
שרהפניםואשרנדרשלגביהםאישורועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסתעעודמאפייןייחודילחוקיהעזר,כפי
שצויןלעיל,הואשהענישהבצדהפרתםהיאברףנמוך
המבטאפגיעהפחותהבזכויותהפרט,וזאתמשוםהקנס
הנמוךהקבועבצדההפרהוכןהעדררישוםפלילילמפרע
כמוכן,כאמורלעיל,ביתהמשפטהעליוןברע"פשורקבע
תשעה למשך בתוקף תיוותר המדינה של הפרשנות כי
חודשים,ועלכןתיקוןסעיף2)ב(בתוךפרקהזמןהאמור
אינו"מחיה"עבירותשבטלו,אלאמותירבתוקפםאתחוקי
העזרשתוקפםעומדבעינובתקופתהמעברלנוכחפסיקת
ביתהמשפטעכלאלהיוצריםמארגנסיבותייחודיוחד–

פעמי,אשרמצדיקאתאישורםבדיעבדשלחוקיהעזר
שהותקנוונאכפוע

ס"חהתשנ"ד,עמ'48עע 2
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