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 בית המשפט להתערב בשיקול דעת התביעה בהגשת כתב אישום על עבירות מנהליותסמכות 

 ד"פיינברג, עובועז 

 עורכי דיןמשרד  –ושות' ברון 

 

, כולל בתוכו "(חוק העבירות המנהליות" –)להלן  6891 –חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 

ר המחוקק סבר, כי  הטיפול בהם רשימה סגורה של עבירות המפורטות בדברי חקיקה שונים, ואש

יכול שייעשה באמצעות הטלת קנס מנהלי, בסכומים המפורטים בחוק, וזאת חלף הגשת כתב 

נוהל , (.13.33 ;03.6..)]אישום כנגד מבצע העבירה. בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

של חוק , מטרותיו העיקריות [6891 –והנחיות להפעלת חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 

של חוקים ותקנות בדרך פשוטה ויעילה, הקלה בעומס  שיפור האכיפה ןהעבירות המנהליות הינ

המוטל על בתי המשפט והפרקליטויות ולבסוף )ולדעתנו השיקול העיקרי(, מתן אפשרות לאדם 

שעבר עבירה פלילית, לשאת בעונש מתאים, מבלי שיוכתם בכתם של מי שעבר עבירה פלילית, 

 וטל כאשר אותו אדם מורשע בבית משפט, בעקבות הגשת כתב אישום נגדו. כתם אשר מ

 

בין העבירות המפורטות בחוק העבירות המנהליות, ניתן למצוא מספר עבירות מס, אשר 

, עבירה על סעיף עבירה על אי הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה במועד ןהינ ןשבה ותהעיקרי

ועבירה על אי הגשת דוחות תקופתיים , 6816 –תשכ"א ( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, ה.)661

. עיון בפסיקה מגלה, כי 6811 –( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1)א()661, עבירה על סעיף במועד

מע"מ והתובעים של פקיד שומה חקירות(, הרשות המסים )התובעים בתחנות בלא רק שהתביעה 

ות המנויות, אלא שבמקרים רבים, כתבי כתבי אישום רבים כנגד אלה שעברו את העביר המגיש

העבריין, אלא גם בענישה לא קלה, הכוללת גם מאסר האישום מסתיימים לא רק בהרשעתו של 

 בפועל לתקופות של שנה ואף יותר מכך.

 

לחוק העבירות המנהליות קובע, כי אין בקביעת עבירה כעבירה מנהלית כדי לגרוע  51ואכן, סעיף 

ש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מסמכותו של תובע להגי

אך בית המשפט העליון קבע,  מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס.

הפירוש הראוי שיש ליתן לחוק, כי עבירות שנקבעו "(, כי 1155/15במסגרת בג"ץ אפרתי )בג"ץ 

דרך המלך היא  -אישום נגד העותר -כתב בהן העבירות שבגינן הוגש -כעבירות מינהליות 

להטיל בגינן קנס מינהלי, ובהליך מינהלי; זו דרך המלך, ואילו יוזמת הפרקליטות להגיש 

 אישום פלילי בגין עבירה מינהלית היא החריג והיוצא לכלל."
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אך בכך לא די, כי אמנם בג"ץ אפרתי קבע, כי דרך המלך בעבירות מנהליות הינה הטלת קנס 

י, חלף הגשת כתב אישום. אך השאלה הנשאלת היא, מקום בו התביעה עמדה בתנאים מנהל

המינימליים הנדרשים על פי חוק העבירות המנהליות, הפעילה שיקול דעת ונימקה את החלטתה,  

? או שמא, שיקול דעת התביעה אינו נתון האם קיימת דרך לתקוף את שיקול הדעת של התביעה

דובר בפרורגטיבה מוחלטת של התביעה במדינת ישראל, להחליט באם לביקורת שיפוטית, שכן מ

 להגיש כתב אישום, אם לאו.

 

ואכן, סוגיית הביקורת השיפוטית על שיקול הדעת התביעה להחליט להגיש או לא להגיש כתבי 

כי לתובע סמכות הלכת בית המשפט העליון היא,  , כאשר אישום בישראל, נדונה במספר פסקי דין

משפט להתערב בשיקול דעתו של התובע, ואין פוטית,  ורק במקרים קיצוניים יטה בית המעין שי

(, אולמרט) 1595/11(, בג"ץ גנור) 151/91לראות את בית המשפט כ"יועץ משפטי על" )ר' בג"ץ 

  ((.יהב, )4152/15בג"ץ 

 

לעמידה  בתי המשפט קבעו, כי על התובע לעמוד בתנאים הקבועים בסדר הדין הפלילי, ובכפוף

בתנאים אלה, יתערב בית המשפט בשיקול דעתו של התובע רק כאשר מדובר בשיקול דעתו שחרג 

 באופן בלתי סביר מכללי מנהל תקינים.

 

אך אנו סבורים, כי בניגוד לכלל החל על סמכות תובע להגיש כתבי אישום בעבירות "רגילות", הרי 

כות בית המשפט להתערב בשיקול דעתו של שמשעסקינן בעבירות מנהליות, הדין הוא שונה, וסמ

 התובע היא רחבה יותר. 

 

שבו,  51הטעם העיקרי לאבחנה נובע מהרציונל הגלום בחוק העבירות המנהליות, ובפרט סעיף 

הדן באפשרות של תובע להחליט על הגשת כתב אישום. בעבירות רגילות, על התובע לבחון שני 

די ראיות המצדיקות העמדה לדין, כאשר קיים סיכוי סביר להרשעת שיש   - האחד –פרמטרים 

הנאשם, ושני – שיש עניין לציבור בהגשת כתב האישום )ר' בג"צ יהב האמור, כן ר' בג"ץ 42/1151 

. לעומת זאת, בעבירות מנהליות קיים פרמטר נוסף (התנועה למען איכות השלטון נ' אריאל שרון

חרוג מדרך המלך, ושישנן טענות המצדיקות הגשת כתב אישום והוא, שהתובע ראה שיש מקום ל

טענות שאותן עליו לפרט בכתב. –  

 

הדרישה לפירוט כתוב של הטענות המצדיקות הגשת כתב האישום מחזקת אף היא את מסקנתנו, 

כי הטענות אותן מצא התובע כמצדיקות הגשת כתב אישום בעבירות מנהליות, נתונות לביקורת 

בית המשפט להתערב מקום בו הוא מוצא, כי טענות אלה לא הצדיקו את הסטייה  שיפוטית, ועל

הטלת קנס מנהלי על העבריין, חלף הגשת כתב  –קרי  –לעבירות מנהליות  תמדרך המלך הנוגע

 אישום.

 

לכך נוסיף, בעוד שבעבירות רגילות, התביעה בוחנת ראיות ומגיעה למסקנות בדבר דיות הראיות, 

שראיות אלו יביאו להרשעה, הרי שביחס לעבירות מנהליות, ככלל )אם כי לא  והסיכוי הסביר

תמיד(, שאלת דיות הראיות או סיכויי ההרשעה, הינם ברורים, ובדרך כלל אין מחלוקת בין 

הצדדים על כי העבירות עצמן נעברו. לעומת הפעלת השיקול הדעת בנוגע לראיות, אינה בהכרח 

שטענות המצדיקות המרת קנס מנהלי בהגשת כתב אישום, יכולות ניתנת לבדיקה איכותית, הרי 

 וראויות שיהיו נבחנות על פי אמות מידה איכותיות וידועות מראש.
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הנחיות פנימיות הנוגעות למקרים ואכן, הן היועץ המשפטי לממשלה, והן רשות המסים, פרסמו 

בהן על התובע להעדיף הגשת כתב אישום על פני הטלת קנס מנהלי. כך, במסגרת הנוהל והנחיות 

להפעלת חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 5191( אשר הובא לעיל, מובאת רשימה, אמנם 

בלתי ממצה, של מקרים שהם ניתן ללמוד, מתי נכון וראוי להגיש כתב אישום בעבירה מנהלית. כך 

הן שוב, מקרים ע מלחזור עליתלמשל, כי מדובר בעבריין שחזר ועבר עבירות מנהליות, ולא הור

שבהם הוטל קנס מנהלי בעבר, והעבריין לא שילמו, או כאשר עסקינן בביצוע העבירות בנסיבות 

חמורות. בדומה לכך, רשות המסים פרסמה את חוזר מקצועי מס'54/1, נוהל הפעלת חוק 

העבירות המנהליות, אשר גם במסגרתה נקבעה על ידי הרשות רשימת מקרים אשר מהווים 

הקנס המינהלי אינו משמש גורם מרתיע והנישום שת כתב אישום. בין היתר, כאשר הצדקה להג

, כאשר עסקינן בעבירה חמורה במיוחד או מספר עבירות שהצטבר, חוזר ועובר עבירות מינהליות

כאשר עסקינן במייצגים אחרים אשר ביצעו את העבירות, כגון עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, 

רה נפוצה ויש צורך בהרתעה באזור מסוים או בענף כלכלי מסוים.כאשר מדובר בעבי  

 

הנה כי כן, לבטח כאשר הרשות האוכפת פועלת על פי הנחיות פנימיות המהוות עבורה אמות מידה 

מחייבות, וכאשר דרך המלך להתמודד עם עבירה מנהלית היא באמצעות הטלת קנס מנהלי, ולא 

שפט יש יכולת רחבה לבקר את שיקול דעתה של התביעה כתב אישום, אנו סבורים, כי לבית המ

בעת הגשת כתב אישום בגין עבירה מנהלית, וזאת מעבר לשיקול הדעת הנתון לבית המשפט 

 במקרה בו עסקינן בעבירות "רגילות". 

 

שפרסמה רשות  אנו סבורים, כי מעבר להנחיות הפנימיותככל שהדבר נוגע לעבירות מס מנהליות, 

, לשקול פרמטרים נוספים , בבואו לבחון את שיקול דעתה של התביעה,ת המשפט, על ביהמסים

מועד ביצוע העבירות, האם הוסרו חלק או כל המחדלים לפני שהוחלט להגיש כתב אישום, לרבות 

 וכיוב'. 

 

עוד נציין, כי ניתן ללמוד מפסיקת בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, כי הערכאה המוסמכת 

דעתה של התביעה במקרה בו הוגש כתב אישום בעבירה מנהלית, הינה הערכאה  לבחון את שיקול

הדיונית אשר דנה בהליך הפלילי נשוא כתב האישום, ולא בג"ץ. לעניין זה ר' בג"ץ 41/1555 ניר 

עם ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל/משרד התעשייה המסחר 

 והתעסוקה, וכן את בג"צ 55/154 א.י.ל. סלע נ' מדינת ישראל. 

 

 
 

 
 – בועז פיינברגאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

אינפורמטיבית מטרתו הינה , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


