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תמצית
מסמ 6זה הוכ" לוועדת חוקה ,חוק ומשפט ,ומטרתו להציג סקירה של אי אכיפת חוקי :במדינת ישראל.
הנחת היסוד העומדת בבסיס המסמ 6היא כי לא נית" להתייחס לתופעה מבלי להתייחס להקשר הכולל:
קיי :קשר הדוק בי" החוקי :הנוהגי :במדינה לבי" הנורמות החברתיות הנהוגות בה .לא נית" להתייחס
לתופעת ההפרה ואי האכיפה של חוקי :כמקשה אחת ,מבלי לעמוד על המניעי :לתופעה.
בשל סיבות היסטוריות וחברתיות ,התפתחה בישראל נורמה של גישה חופשית למדי בכל הנוגע לציות לחוק
ושל אכיפה לקויה של חוקי ,:ויש להתחשב בנורמה זאת כשבאי :לדו" באי אכיפת חוקי :בישראל.
אי אכיפה יכול לנבוע ממספר סיבות :מחסור במשאבי ;:מדיניות של אי אכיפת חוק מסוי ;:חוקי :בעלי
חשיבות הצהרתית; מנגנו" אכיפה לקוי או בלתי אפשרי; אכיפה סלקטיבית .למניע לאי אכיפת חוק ספציפי,
יש חשיבות רבה בבחינת השפעת ההשלכות שיש לאי האכיפה על שלטו" החוק.
אכיפה סלקטיבית של חוק ,או אי אכיפה של חוק ממניעי :זרי ,:מביאה לפגיעה בשלטו" החוק שכ" היא
פוגעת באמו" שרוחש הציבור לרשויות האכיפה ויוצרת תחושה של אי צדק וחוסר שוויו" .לעומת זאת ,אי
אכיפה של חוקי :שאינ :תואמי :את המציאות מחזקת את שלטו" החוק שכ" היא מבהירה שלא מדובר
במנגנו" אטו .:דווקא אכיפה של חוקי :מיושני :מחלישה את שלטו" החוק שכ" היא מובילה לתחושה
שהחוק מייצג מערכת ערכי :שאינה רלבנטית לחברה .לבסו< ,במקרי :בה :יש זהות מוחלטת או כמעט
מוחלטת בי" החוק לנורמה הנוהגת בחברה ,אי" צור 6באכיפתו ולפיכ 6לאי אכיפתו אי" כלל השפעה על
שלטו" החוק.
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 .1רקע
מסמ 6זה הוכ" לוועדת חוקה ,חוק ומשפט ,ומטרתו להציג סקירה של אי אכיפת חוקי :במדינת ישראל.
במסגרת המסמ 6מוצג הקשר הכללי שבי" חוקי ,:נורמות וסוגיית האכיפה ,הסיבות העקרוניות לאי
אכיפת חוקי ,:ניתנות דוגמאות לחוקי :שלא נאכפי :והסיבות הפרטניות לאי אכיפת .:כמו כ" ,מנותחות
ההשלכות שיש לאי האכיפה על שלטו" החוק ועל הנורמות הרווחות במדינה.

 .2החוק ,הנורמה והפרות חוק
חוקי :אינ :מתקיימי :בחלל הריק .מעצ :טבעו ,החוק מותא :לחברה שבה הוא חל ,וניזו"
מערכיה ,מסורתה ,תרבותה ,תפישותיה ,שאיפותיה וכיו"ב .באופ" עקרוני ,חוק הוא קיבוע מחייב של
נורמה חברתית ,או ניסיו" ליצור נורמה שכזאת .בי" חוקי :לנורמות מתקיימי :יחסי גומלי" והשפעה
הדדית .חוק יכול לנבוע מנורמה ,לקבע נורמה או ליצור נורמה .נורמה יכולה להביא ליצירת חוק או
לביטולו ,או להיווצר על ידו.
הקשר שבי" חוק ספציפי לנורמה השלטת בחברה משפיע על היק< ההפרות של אותו החוק .כאשר
החוק משק< נורמה המקובלת על כל או רוב החברה ,יתבצעו הפרות מעטות יחסית שלו ,וכפועל יוצא,
ידרשו אמצעי אכיפה מעטי :יותר .כאשר החוק נות" עדיפות לנורמה אחת על פני נורמה אחרת ,נית"
לצפות להיק< גדול יותר של הפרות בקרב התומכי :בנורמה המנוגדת .כאשר החוק יוצר נורמה חדשה,
נית" לצפות להפרות מרובות בתחילת התהלי 6שילכו ויפחתו ככל שיעבור הזמ" והנורמה תהפו 6לנחלת
רוב החברה .יתכ" ג :מצב שהניסיו" להטמעת הנורמה יכשל והפרות החוק ימשכו מבלי שהנורמה הרצויה
תתקבל בחברה.
ע" זאת ,יש להבחי 6בי 6התופעה העקרונית של הפרת חוק כתוצאה מהתנגשות בינו לבי6
הנורמות הרווחות בחברה ,לבי 6שאלת אכיפת החוק .אומנ" ככל שיש הפרות חוק רבות יותר ,יש צור9
באמצעי אכיפה רבי" יותר ,א 9יש חוקי" שאינ" נאכפי" למרות שה" מופרי" באופ 6קבוע ,ויש חוקי"
שנאכפי" בקפדנות למרות שבפועל מתבצעות הפרות בודדות בלבד שלה".

 .3אכיפה ,ציות והחברה הישראלית
חוקרי :שוני :מזהי :בישראל נורמה של אי אכיפה ואי ציות לחוקי ,:הנובע מסיבות היסטוריות
וחברתיות הייחודיות לישראל .בי" הסיבות הללו נית" למנות מסורת של אי9לגליז :כמורשת מתקופת
המנדט; סדר עדיפויות המעמיד את שלטו" החוק במקו :נמו 6בשל החשש המתמיד לביטחו" האישי
שמגמד את יתר הנורמות הדמוקרטיות; דוגמה שלילית של חוגי השלטו" שמתייחסי :לשלטו" החוק
כגור :מפריע לפעילות ולכ" נוטי :להתעל :ממנו )מנימוקי :של ביטחו" ,התיישבות וכיו"ב(; תחושה
שהחוק מייצג תרבות שונה שאינה מייצגת את המורשת והמסורת בה מאמינה הקבוצה )למשל חוגי:
חרדי :או המחתרת היהודית(; תרבות ישראלית של קריצת עי" והפרת המוסכמות כנורמה .לבסו< ,יש
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המוני :ג :את הנורמות השונות בי" שלטו" החוק בתו 6תחומי הקו הירוק לנורמות הרופפות יותר
הנהוגות בתחומי הממשל הצבאי ,כגורמי :המחלישי :את שלטו" החוק.1
כל התופעות הללו גורמות לנורמות של אי אכיפת חוקי :מסוימי ,:ומקשי :מאוד על אכיפת חוקי:
אחרי ,:שכ" ,ככל שהפרות החוק מרובות יותר כ 6האכיפה קשה יותר.

 .4עילות לאי אכיפה
ראשית ,חשוב לזכור כי במסגרת החוק ,נית" שיקול דעת מסוי :לרשויות האכיפה )בעיקר הכוונה
למשטרה ולפרקליטות( ,שלא לחקור או שלא להגיש תביעה במקרה של חשד לביצוע עבירות מסוימות,
לפי קריטריוני :שנקבעו בחוק כגו" :חוסר עניי" לציבור או "זוטי דברי .":בנוס< ,החוק מעניק לרשויות
האכיפה השונות ,כולל בתי9המשפט ,שיקול דעת בבוא :לאכו< את החוק .עובדה היא כי למעט מספר
מצומצ :של חוקי ,:לא מקובלת בישראל חקיקה המחייבת ענישת מינימו ,:כלומר ,מעניקי :לבית
המשפט את שיקול הדעת באשר לעונש המתאי :לנסיבות המקרה .כאשר מופעל שיקול דעת דומה על ידי
גורמי :שוני ,:יכול להיווצר נוהג של אי אכיפת חוק מסוי ,:ללא הוראה או קביעת מדיניות רשמית.
נית" להגדיר אי אכיפה כמצב בו החוק מופר באופ" קבוע ,ללא תגובה של ממש מצד הרשויות.
קטגוריה זאת כוללת ה" מצבי :בה :לא נעשי :מאמצי אכיפה כלל ,וה" מצבי :בה :מאמצי האכיפה
הינ :מעטי :ולא מצליחי :להתמודד ע :היק< התופעה .כמו כ" ,קיימי :מקרי :בה :הסנקציה הקבועה
בחוק אינה מרתיעה ,ולכ" התושבי :מוכני :לשאת בעלות הפרת החוק )ג :א :מתקיימי :מאמצי אכיפה,
בפועל הוראות החוק לא מתקיימות ולכ" נית" לטעו" שדה9פקטו הוא לא נאכ<(.
נית" למנות מספר סיבות לאי אכיפת :של חוקי :על ידי הרשויות :חוסר משאבי ;:מדיניות; חוקי:
בעלי חשיבות הצהרתית; מנגנו" אכיפה לקוי או בלתי אפשרי; אכיפה סלקטיבית:
•

חוסר משאבי" :אכיפת :של חוקי :מחייבת משאבי :רבי :כגו" :כוח אד :שיבדוק את יישו:
החוק ,מנגנו" שיחקור מקרי :של הפרת החוק ,מנגנו" שביכולתו להעניש את העוברי :על החוק.
במקרי :מסוימי :טוענות הרשויות שהתקציב העומד לרשות :אינו מספיק לש :העסקת פקחי:
בהיק< הדרוש ,או לש :קיו :מנגנו" פיקוח יעיל .כיוו" שהמשאבי :תמיד מוגבלי ,:קובעות
הרשויות השונות סדר עדיפויות .חוקי :שאכיפת :נמצאת בעדיפות נמוכה יזכו לפחות משאבי,:
ומכא" שברוב המקרי :הבעיה אינה חוסר במשאבי :כשלעצמו ,אלא הגדרת סדר עדיפויות
המקנה חשיבות פחותה לחוק הספציפי .קביעת סדר העדיפויות יכולה להיעשות על ידי הממונה
הישיר על אכיפת החוק )למשל המשטרה או רשות מקומית( או של דרגי :גבוהי :יותר )כגו"

1ראו למשל :אריאל רוז"9צבי" ,תרבות של משפט :על מעורבות שיפוטית ,אכיפת חוק והטמעת ערכי ,":עיוני משפט יז),(1
גיליו" מיוחד :אקטיביז :שיפוטי בישראל ,ינואר 1993
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הממשלה שמחליטה להקצות פחות תקציבי :לגו< מסוי (:ולא תמיד ברורות ההשלכות של
ההחלטות התקציביות על היכולת לאכו< חוקי :מסוימי.:
•

מדיניות של אי אכיפה :במקרי :מסוימי ,:יכולה להיות החלטה רשמית או התפתחות של
פרקטיקה ולפיה מדיניות רשות האכיפה היא שלא לאכו< חוק מסוי .:החלטה כזאת יכולה
להתבסס על דעה רווחת לפיה החוק מיוש" ואינו מתאי :למציאות הקיימת )לדוגמה – האיסור
שהיה קיי :על משכב זכר( ,או על הנמקה כי חוסר משאבי :מחייב להתמקד באכיפת חוקי:
חשובי :יותר ,ולפיכ 6באופ" קטגורי לא תתבצע אכיפה של חוקי :המוגדרי :כחשובי :פחות.
ההבדל בי" שתי העילות לאי אכיפה הוא שבמקרה הראשו" )חוסר משאבי (:נעשי :מאמצי:
ספורדיי :לאכו< את החוק ,אול :ה :לא מספיקי :אל מול היק< המקרי :שיש להתייחס
אליה .:במקרה של מדיניות המדובר במצב בו כלל לא מנסי :לאכו< את החוק האמור ,וכ6
יוצרי :למעשה פרקטיקה בה החוק הופ 6לאות מתה בספר החוקי.:

•

חוקי" שלא נועדו להיאכ; :כא" יש להבחי" בי" שתי קטגוריות – חוקי :הצהרתיי :וחוקי:
יחצ"ניי.:
!

חוקי" הצהרתיי" :אלה חוקי :שחשיבות :בעצ :קיומ ,:ג :א :ה :לא תמיד נאכפי:
בפועל .החוקי :הללו מייצגי :את דמות המדינה כפי שהמחוקק היה רוצה לראות אותה,
ומציבי :סטנדרטי :של התנהגות ואת הדמות האידיאלית של המדינה ושל האזרח כפי
שהיא נתפשת בעיני המחוקק .לרוב אלה חוקי :שבשל אופיי :המיוחד לא נית" לאכו<
אות ,:או שאי" צור 6לאכו< אות ,:ובכל מקרה אי9אכיפת :לא פוגעת בחשיבות:
העקרונית.

!

חוקי" יחצ"ניי" :על9פי רוב ,אלו חוקי :שמוצעי :על ידי חברי כנסת מטעמי :של יחסי
ציבור וללא עניי" אמיתי בהעברת :בכנסת ,וממילא בביצוע :ואכיפת .:לגבי חוקי:
כאלה מתפתחת לעיתי :פרקטיקה של אי אכיפה הנובעת מחוסר עניי" של ממש באכיפת
החוק .2בקביעה כי חוק נובע ממניעי :יחצ"ניי :יש אומנ :מידה של האשמה ,לא תמיד
מוצדקת ,כלפי המחוקק ,א 6לא נית" להתעל :מהעובדה שהציבור )ולכ" ג :רשויות
האכיפה( רואי :חוקי :מסוימי :ככאלה ומתייחסי :אליה :בהתא.:

•

מנגנו 6אכיפה לקוי :בהקשר זה נית" להתייחס למספר קטגוריות :חוקי :שלא נית" לאכו<
אות ;:חוקי :שלא ברור מי אחראי על אכיפת ;:חוקי :שאי" בציד :סנקציות .הכוונה היא
לחוקי" :הנופלי :בי" הכיסאות" – אי" הגדרה ברורה בחוק של הרשות האמונה על ביצועו ,או
שהחוק הוא אמורפי וכוללני עד שלא נית" לגזור ממנו התנהגות בפועל ,וממילא לא ברור את מה
יש לאכו< .כמו כ" ,ישנ :חוקי :מיושני :שאינ :תואמי :את המציאות העכשווית ,א 6ה :עדיי"

2במקרי :רבי :העיתונות תוקפת את חברי הכנסת בטענה שה :מחוקקי :ממניעי :פופוליסטיי :ללא התחשבות באינטרס
העליו" של המדינה .לאחרונה הצטרפה ג :הממשלה לטענות ,והיא מנסה לכלול בחוק ההסדרי :ביטול של מה שדובריה מכני:
"חוקי :פופוליסטיי .":כפי שמתברר לעיל ,לצור 6הדיו" באכיפה השאלה א :אכ" זהו המצב אינה העיקר ,די בעובדה שהציבור
סבור שחוקי :מסוימי :ה :כאלה) .ראו למשל "סילב" שלו – :מנסה ,לא תמיד מצליח" ,מעריב" ;17.9.2001 ,הממשלה בסכנת
קריסה" ,מעריב " ;14.10.2001טוב לתלמיד ,רע למורה" ,מעריב (28.8.2001
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בתוק< .לבסו< ,ישנ :חוקי :שלא מגדירי :סנקציות למפר אות :ולכ" ג :כאשר נתפס עבריי" אי"
כל דר 6לכפות עליו לקיי :את הוראות החוק .או לחילופי" ,כפי שהוסבר ,יש מקרי :בה :מוגדרת
סנקציה בחוק ,א 6היא לא תקיפה דיה ולכ" אינה מרתיעה.
•

אכיפה סלקטיבית :חוקי :שנאכפי :במקרי :מסוימי :או בתקופות מסוימות בלבד .לאכיפה
שכזו עשויות להיות מספר סיבות :יש מצבי :בה :חוק לא נאכ< ,למעט במקרי :בודדי :בה:
הצדק והשכל הישר קובעי :שיש להעניש את העבריי" )בסגנו" "חובת הזהירות הכללית" בחוקי
התעבורה( .באותה מידה ,יש מקרי :בה :חוק מסוי :לא נאכ< ,א 6נעשה בו שימוש במקרי:
נדירי :משיקולי :משפטיי9:טקטיי :של התביעה.
סיבה נוספת הינה סקטוריאליזציה של החוק – מקרי :בה :סקטור מסוי :תומ 6בחוק וסקטור
אחר מתנגד לו .במקרה שכזה ,בתקופות )או במקומות( בה" הסקטור התומ 6בחוק אחראי על
האכיפה היא תתבצע ,ובמקרי :בה :הסקטור המתנגד שולט תהיה אכיפה פחותה .בישראל נית"
להצביע בברור על חלוקה לפיה המפלגות הדתיות פועלות במר= לאכיפת חוקי :המקבעי:
נורמות דתיות ,בזמ" שמפלגות שמאל פועלות לאכיפת חוקי :בעלי גוו" ליברלי המקדמי :שוויו"
ומגיני :על זכויות אד) :ראו דוגמאות להל"(.

 .5דוגמאות לחוקי" שלא נאכפי"
סימ 6י' לחוק העונשי 6התשל"ז< –1977זנות ותועבה ,אוסר זנות ,סרסרות לש :זנות ,אחזקת מקו :לש:
זנות וכיו"ב.
מדיניותה המוצהרת של משטרת ישראל היא שלא לחקור או להעמיד לדי" עברייני :לפי סעיפי :אלה ,זולת
א :הוגשה תלונה .אי האכיפה מוסברת בחוסר משאבי :שלא מאפשר מעקב אחרי כל הפרות החוק.
השופט חשי" מעלה את הסברה שיש נימוקי :נוספי :כגו" חוסר רצו" של המשטרה להלח :מלחמה שהיא
רואה כאבודה.3
פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ התשכ"א< 1961ותקנות התעבורה התשכ"א< .1961הללו מעניקי :למפקח
על התעבורה במשרד התחבורה את הסמכות להעניק רשיונות להפעלת מוניות ,לפקח על הפעלת" לפי החוק
וכיו"ב.
דו"ח מבקר המדינה 51ב מצא כי משרד התחבורה אינו מפקח על תחנות המוניות ,ואינו מצליח לאכו< את
הוראות החוק על מסיעי :בלתי חוקיי :ועל בעלי זוטובוסי) :כלי רכב המסיעי :עד  10נוסעי (:הפועלי:
בניגוד לרשיו" ההפעלה שלה .:כמו כ" נמצא כי בניגוד לאמור בחוק המשרד לא מטיל אחריות על בעלי
רשיונות ההפעלה בשל עברות של נהגי המוניות.

3ראו בג"=  3520/91הלנה תורג'מ 6נגד מדינת ישראל ,פ"ד מז)441 ,(1
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תגובת משרד התחבורה הינה כי "המשרד אינו רואה מקו :להעמדה לדי" באופ" אוטומטי של בעלי רשיונות
להפעלת מונית ,נוכח המציאות לפיה חלק ניכר מבעלי הרשיונות ה :אלמנות ,קטיני :וחסויי :שאי" לה:
כל ידע בהפעלת מונית ואי" לה :קשר ע :העבירה שבוצעה במונית".
כלומר ,אי אכיפה בשל מדיניות משרד התחבורה המנומקת בטענה שהחוק לא תוא :את המציאות.
פקודת זיהו" מי י" בשמ] 6נוסח חדש[ התש""< ;1980חוק מניעת זיהו" הי" )הטלת פסולת( התשמ"ג<
 ;1983חוק מניעת זיהו" הי" ממקורות יבשתיי" התשמ"ח< ;1988תקנות הנמלי" )טעינה ופריקה של
שמני"( התשל"ו< .1975החוקי :הללו נועדו לצמצ :את סכנת זיהו :הי :כתוצאה מהובלת דלק ממכליות
וממקורות אחרי.:
דו"ח מבקר המדינה 51ב מצא כי מרבית סעיפי החוקי :אינ :נאכפי – :הדלק מובל במכליות ישנות ולא
בטיחותיות ,לא נפרס חוס :קבוע מחו= למסו< הדלק ,התחנה באילת של האג< לי :וחופי) :ששייכת
למשרד לאיכות הסביבה( לא ערוכה לטיפול בזיהו :י :בינוני וגדול ,ואי" כיסוי ביטוחי מספיק מפני נזקי
זיהו :י .:מתברר שאי" א< רשות אשר יש לה ג :את הסמכות וג :את האמצעי :הדרושי :לש :אכיפת
יישו :החוק ,וכי לא מתקיי :שיתו< פעולה בי" הרשויות האמונות על ביצוע החוקי :מה שפוג :באכיפת:
היעילה.
אי האכיפה נובע מניסוח לקוי של החוק ואי הגדרת רשויות האכיפה הרלבנטיות ,ומאי הקצאת משאבי"
לאכיפת החוק.
חוק הארכיוני" התשט"ו< ;1955החלטת ממשלה ) 823ספטמבר  .(1967הללו קובעי :חובת הפקדה של
מפות בגנז 6המדינה ,ארכיו" צה"ל ומערכת הביטחו" וגנז 6חיל המודיעי" .ההפקדה נועדה כדי לשמור
ולשמר את המפות אשר לה" חשיבות היסטורית ועסקית ,ויש לשמר" לצורכי מחקר ,חינו 6ותיעוד.
דו"ח מבקר המדינה 51ב קובע כי הגופי :המייצרי :מפות ותצלומי אוויר לא מפקידי :אות :במקומות
הקבועי :בחוק; גנז 6המדינה מטפל באופ" לקוי במפות ובתצלומי אוויר המופקדי :אצלו; ארכיו" צה"ל
מסרב לקלוט סרטי צילו :שברשות חיל9האוויר עקב סירוב החיל לממ" את אחזקת ;:גופי :שוני :בצה"ל
מטפלי :באופ" לקוי במפות ובתצלומי אוויר שברשות .:תגובת משרד רוה"מ כוללת התחייבות לשמור על
מרבית סעיפי החוק ,א 6ג :ציו" העובדה כי "אי" למפ"י אפשרות לבצע העתק לכל תצלומי האוויר
הנמצאי :ברשותו ."...צה"ל העביר התחייבות דומה בהסתייגות כי "יצור עותקי ביטחו" יביא להכפלה של
4
שטח האכסו" הנדרש."...
כלומר ,החוק לא נאכ< בגלל מחסור במשאבי" ובגלל תפיסת הגופי :הרלבנטיי :כי החוק לא תוא" את
המציאות.
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א< ;1951חוק עבודת הנוער התשי"ג< .1953החוק הראשו" קובע את
שעות העבודה והמנוחה ,והחוק השני קובע כי אסור להעסיק נער ביו :המנוחה השבועי – שבת במקרה של

4ראו :הערות ראש הממשלה לדי" וחשבו" מספר 51ב של מבקר המדינה ,עמ' 3399337
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נער יהודי .החוקי :הללו נאכפי :כאשר בראש משרד העבודה עומד נציג אחת המפלגות החרדיות ,ובאופ"
כללי לא נאכ< בתקופות אחרות.
זהו מקרה מובהק של סקטוריאליזציה – אכיפת חוקי :התואמי :את הנורמות של הסקטור השולט ואי
אכיפת חוקי :המנוגדי :לנורמות הללו.
חוק חג המצות )איסורי חמ=( ,התשמ"ו< .1986החוק אוסר על בתי עסק להציג בפומבי חמ= ומוצריו בזמ"
חג הפסח בישובי :שרוב אוכלוסיית :יהודית .החוק מטיל קנס על העברייני ,:א 6לא קובע את גובהו .שר
המשפטי :קבע בתקנות מנהליות )תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי < איסור הצגת חמ=(,
התשמ"ח (19889כי הקנס יעמוד על  > 100במקרה של עבירה ראשונה וכפל קנס במקרה של עבירה חוזרת.
המציאות מוכיחה כי הקנס לא מספיק כדי להרתיע את בעלי העסקי ,:וכי למרות שמועסקי :פקחי:
המטילי :קנסות על עברייני :החוק לא מתקיי :הלכה למעשה.
חוק שוויו 6זכויות לאנשי" ע" מוגבלות ,התשנ"ח< .1998החוק קובע כי אי" להפלות אנשי :ע:
מוגבלויות בעת קבלה לעבודה ,ומחייב לתת לה :גישה נוחה לשירותי :ציבוריי :וכיו"ב .ג :חוק התכנו6
והבניה התשכ"ה< 1965קובע )סעי< 158ו(" :הוועדה המקומית לא תית" היתר לבני" ציבורי אלא א:
נכללו בו הוראות בדבר סידורי :מיוחדי :לנכי :כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה "...החל מ 1972 9החוק
ג :מתנה מת" רשיו" בניה לבית ספר בהתאמת קומת הכניסה שלו לנכי .:בפועל הרשויות המקומיות לא
פועלות על פי סמכות :זו ,ומוסדות ציבור רבי :ממוקמי :בבנייני :שאי" בה :גישה נוחה לנכי.:
אי האכיפה כא" נובעת ג :מחוסר משאבי" ,א 6ג :מאי איכפתיות של רשויות האכיפה שלא משתמשות
בסמכות שהוקנתה לה :בחוק בגלל העמדת החוק בעדיפות נמוכה.5

5ראו :שושנה ח"" ,אי" כניסה לנכי ,":ידיעות אחרונות מגזי" ממו" ,ט' בחשו" תשס"ב 26.10.2001
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חוק הגבלת העישו 6במקומות ציבוריי" ,התשמ"ג< .1983החוק אוסר על עישו" במקומות ציבוריי :למעט
באזורי :שהוגדרו במיוחד לש :כ .6לאחרונה נוס< תיקו" הקובע כי אזור מותר לעישו" חייב להיות בחדר
נפרד ומאוורר כיאות שאינו מפריע לחלקי :האחרי :באותו מבנה.
החלק הראשו" ,המתיר עישו" רק באזורי :מוגדרי ,:הפ 9כבר לנורמה ,וברוב המקרי :הוא נשמר ללא
צור 6באכיפה .התוספת מעוררת התנגדות רבה ,בעיקר של בעלי מקומות בילוי )מסעדות ,בתי קפה
ופאבי (:הטועני :כי אי" באפשרות :לייש :אותו בשל ההשקעה הנדרשת בהכשרת המקומות הנפרדי.:
בפועל החוק לא נאכ< בשל הגדרות בעייתיות והעדר סמכויות :החוק מחייב בעל עסק להציב שלט האוסר
על העישו" ,א 6לא לבקש מאד :להפסיק לעש" או להוציאו משטח בית העסק .בעל העסק יכול להיעזר
בפקחי :עירוניי ,:א 6סמכות :מוגבלת לעיכוב המעש" לזמ" מוגבל ולהזעקת המשטרה )א :המשטרה
6
מתעכבת ,לא נית" להמשי 6ולהחזיק יותר את העבריי"(.
חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ התשמ"ד  .1984סעי<  71לחוק אוסר על פרסו :דבר התלוי ועמוד בבית
משפט )איסור על סוביודיצה(.
בפועל ,החוק כמעט ולא נאכ< משני טעמי :עיקריי ::מצד אחד ,לשו" החוק פתוחה לפרשנות ובמקרי:
רבי :קשה להחליט הא :פרסו :כלשהו מהווה עבירה על החוק .מצד שני ,נמתחה ביקורות רבה על החוק
כמרחיב מדי ומתנגש ע :זכות הציבור לדעת .כתוצאה מכ ,6הנחה היוע= המשפטי לממשלה את רשויות
התביעה לנהוג בזהירות רבה באכיפת החוק ,ולהשתדל שלא להגיש תביעות כנגד העוברי :על חוק זה אלא
במקרי :בודדי :ולאחר שהתיק יועבר לעיונו ויינת" אישור אישי שלו להגשת כתב האישו.7:
כתבי אישו" הדורשי" אישור מוקד" של היוע= המשפטי לממשלה לפני הגשת כתב אישו" .סעי; 12
לחוק סדר הדי 6הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב< 1982קובע כי לפני הגשת כתב אישו :בגי" הפרת חוקי:
מסוימי ,:נדרש אישור של היוע= המשפטי לממשלה .הטע :הוא ,שהגשת האישו :באות :מקרי :מהווה:
חריגה מעקרונות כלליי :כגו" סופיות ההחלטה או התיישנות ,נושאי :בה :עלולה לעלות טענה בדבר
התנכלות על רקע פוליטי ,נושאי :בעלי רגישות ציבורית מיוחדת והגשת כתבי אישו :נגד שופטי :ודייני.:
בנוס< על המקרי :שנקבעו בחוק ,הנחה היוע= המשפטי לממשלה את אנשי התביעה והפרקליטות שלא
להגיש כתבי אישו :ללא אישורו המוקד :במספר מקרי :נוספי .:בי" הנושאי :הכלולי :בהנחיה זאת
כיו ::עבירות שעונש" מיתה; עבירה על תקנות ההגנה ]שעת חירו ;1945 [:כתבי אישו :מכוח הפקודה
למניעת טרור התש"ח 19489וחוק הדגל והסמל התש"ט ;19499כתב אישו :נגד רשות מקומית ,ראש רשות
מקומית או נבחר אחר של הרשות המקומית; כתב אישו :בגי" גרימת מוות ,והמוות אירע למעלה משנה
מהיו :שנעשה אחרו" המעשי :האסורי :שגרמו לכאורה למוות; הגשת כתב אישו :נגד עור 6די" במקרי:
המנויי :בהנחיה.8
6ראו :מילי הררי" ,חשופי :לעישו"" ,מעריב21.10.2001 ,
 7כפי שנמסר ע"י עו"ד שירלי גריל ,עוזרת ליוע= המשפטי לממשלה ,במכתב מיו29.10.2001 :
8הנחיית היוע= המשפטי לממשלה  :50.008אישור מוקד :להגשת כתב אישו:
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אי" בהנחיה זו הוראה שלא לאכו< את החוק ,א 6היא מאפשרת לרשויות האכיפה ,בראשות היוע= המשפטי
לממשלה ,לשקול אי הגשת כתבי אישו) :או שינויי (:כנגד הפרות חוקי :מסוימי.:
חוקי" הקשורי" לרשות הפלסטינית .במקרי :רבי ,:קיימת בעיה ,הנובעת ממניעי :פוליטיי ,:באכיפת
חוקי :הקשורי :ביחסי :שבי" ישראל לרשות הפלסטינית .בעייתיות זו קיימת ג :בחוקי :מסחריי :או
מנהלתיי :גרידא .כ 6לדוגמה על פי תקנות התעבורה ,מחויבי :כלי רכב השייכי :לתושבי הרשות
הפלסטינית הנעי :בכבישי ישראל ,לעמוד בתקנות הרישוי הישראליות .בפועל ,לא מתבצעות בדיקות של
כלי רכב בכניסה לישראל ,והרשות הפלסטינית לא מבצעת בדיקות כאלה בתחומה .כמו כ" ,קיי :קושי רב
באכיפת תשלו :חובות לא מסופקי ,:עמידה בחיובי :חוזיי :וכיו"ב כאשר אחד הצדדי :הוא תושב
הרשות הפלסטינית .הבעייתיות במקרי :אלו נובעת מהעובדה שלא מדובר באזרחי המדינה מחד ,א 6לפי
ההסכמי :ג :לא מדובר באזרחי מדינה אחרת ,מאיד .6חוסר הבהירות הנ"ל מתווס< לקושי הפוליטי
שהוזכר ,ויוצר מצב שבו חוקי :בה :מעורבי :גורמי :מהרשות הפלסטינית לא נאכפי.9:

 .6אי אכיפה והשלכותיה
כפי שעולה מהפרקי :הקודמי ,:לא נית" להתייחס לאי אכיפה של חוקי :ככלל ,אלא יש צור6
בהתייחסות למקרי :לגופ .:השפעת נורמת אי האכיפה על שלטו" החוק ,תלויה במידה רבה בגור :לאי
אכיפת החוק הספציפי .בעוד שבמקרי :מסוימי :אי אכיפה מחלישה את שלטו" החוק ,הרי שבמקרי:
אחרי :היא דווקא מחזקת אותו:
החלשת שלטו 6החוק
באופ" ברור למדי ,כל מקרה של אי אכיפה שנובעת מהתעלמות מהחוק ,משיקולי :זרי :או
מייחוס חוסר חשיבות לחוק ,מוביל להחלשת שלטו" החוק .הציבור הרואה כי חוקי :מסוימי :לא נאכפי,:
למרות שברור שה :חוקי :ראויי :ונדרשי ,:מפתח גישה לפיה רשויות האכיפה פועלות לפי שיקולי :זרי:
ומאבד את אמונו בה" .ברגע שאמו" הציבור במשטרה ,בתביעה ובמערכת המשפט מתערער ,מתערער ג:
שלטו" החוק .מתפתחת תרבות בה במצבי :מסוימי :אזרחי :עושי :די" לעצמ :בנושאי :שאינ :נאכפי.:
תוצאה דומה יש ג :לאכיפה סלקטיבית של החוק .כאשר הציבור חש כי חוקי :מסוימי :נאכפי :רק על
קבוצות מסוימות ,או רק בתקופות מסוימות ,הוא מאבד את אמונו בשוויו" לפני החוק )"מבח" בוזגלו"( –
אב" הפינה של שלטו" החוק .תוצאה דומה יכולה להיות ג :ל"אינפלציה" של חוקי :הצהרתיי :או
יחצ"ניי .:כאשר ספר החוקי :מתמלא בחוקי :שלא נועדו להיאכ< ,הציבור מאבד את אמונו במחוקק,
שכ" הוא נתפס כמי שפועל מאינטרסי :צרי :שלא נועדו לשרת את כלל הציבור .ג :במקרה זה אובד
האמו" בשלטו" החוק.

9ראו למשל :בג"=  53/96תשלובת ח .אלוני בע"מ נגד שר התעשייה והמסחר ,פ"ד נב)1 ,(2
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חיזוק שלטו 6החוק
במקרי :בה :החוק מייצג נורמה שהתיישנה ,עלולה דווקא אכיפתו להביא להחלשת שלטו" החוק.
הכוונה היא למקרי :בה :יש הסכמה ציבורית כי ראוי שהחוק ישתנה ,אול :מסיבות שונות הוא לא
משתנה בפועל .במקרי :כאלה ,אכיפה של נורמה מיושנת תוביל לתחושה בציבור שהחוק מייצג מערכת
ערכי :זרה לה ,:ולפיכ 6אינו רלבנטי לחייה :ולתרבות :כפי שהתפתחו .הדבר מוביל לחוסר אמו" בחוק
כמייצג מערכת ערכי :ונורמות אידיאליי .:לפיכ ,6דווקא אי האכיפה של חוקי :כאלה מראה לציבור כי
רשויות האכיפה פועלות בשיקול דעת ותו 6הבנה של החברה שבתוכה ה :פועלי :ומחזקת את שלטו"
החוק.
אי השפעה על שלטו 6החוק
במקרי :מסוימי ,:החוק זהה לנורמה הנוהגת בחברה ,עד שאי" עוד צור 6באכיפתו .מקרה בולט
הוא האיסור על קטיפת פרחי בר מוגני – :החוק נשמר למרות שאי" איש האוכ< אותו ,משו :שההתנהגות
שהוא מייצג הפכה לנורמה .זהו המצב האידיאלי מבחינת המחוקק – החוק מנחיל נורמה ,ולפיכ 6אי" יותר
צור 6באכיפתו על ידי רשויות האכיפה .האכיפה נעשית באופ" וולנטרי על ידי החברה בכלי :חברתיי :ולא
בכלי :חוקיי .:הפרות החוק יהיו בודדות ובשולי החברה בלבד .החוק כבר נתפס כחלק מנורמת החיי:
ולפיכ 6לאי אכיפתו אי" כל השפעה על שלטו" החוק.
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