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08.02.2022 

 תקנון חוקיות השימוש במתקני החברה ומהי ההגדרה בחוק בגינם

א.עקב משבר הקורונה פתחה משטרת ישראל את האפשרות להגיש תלונה 
 מקוונות כנגד משתמשים אשר פוגעים ברכוש החברה והנכס 

נועד כדי לשמור על בריאותכם ובריאות אזרחי המדינה בתקופת התפשטות נגיף  שירות זה
הקורונה. אזרחים המעוניינים להגיש תלונה בפני חוקר, יכולים לפנות לתחנת המשטרה הקרובה 

 .לאזור מגוריהם

?למי מיועד השירות  

  תלונה בתחנת השירות מיועד לכל מי שאינם יכולים או מעוניינים לצאת מביתם לצורך הגשת
 .המשטרה

  011אם ברצונכם לדווח על מקרה חירום, יש להתקשר למוקד . 

 איך ניתן להגיש תלונה

כדי להגיש את הבקשה לתלונה דרך האינטרנט, יש להרשם תחילה למערכת ההזדהות  .1
 .ולהמשיך בתהליך אם אתם כבר רשומים, ניתן להכנס למערכת ,הממשלתית

לאחר ההזדהות במערכת באמצעות שם וסיסמה, תקבלו מסרון לאימות ותעברו לטופס  .2
 .הבקשה להגשת התלונה

לפנות במקרה של בעיה או קושי טכני למי  

אם נתקלתם בבעיה בהזדהות או בכניסה לטופס תוכלו להתקשר למוקד המענה הממשלתי המרכזי 
בשעות הפעילות )מפורט באזור יצירת הקשר(, ולבקש קישור לטופס מאובטח שישלח  0911בטלפון 

 .לטלפון הנייד שלכם או לדואר האלקטרוני
7755055-10אמצעות פנייה למוקד המשטרתי בטלפון מענה נוסף ניתן לקבל ב . 

 המשך הטיפול בתלונה

 עם תחילת הטיפול בבקשתכם, יישלח אליכם עדכון באמצעות מסרון (SMS)  ולדואר
 .האלקטרוני, אם תבחרו לאשר קבלת עדכונים באמצעות אמצעים אלקטרוניים

 קור את התלונהבמידת הצורך חוקרי המשטרה יצרו אתכם קשר על מנת להמשיך ולח . 

שימו לב, טופס הבקשה להגשת תלונה אינו מהווה תלונה רשמית עד להשלמת התהליך על ידי 
 חוקרי המשטרה
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ב. כיצד המחוקק מתייחס לעבירות רכוש בכלל ומהי 
 ההשפעה על השימוש בפועל של אורח "וונדליסט"

 )לרבות פריצה עם רכב (עבירת הפריצה והתפרצותשאלות ותשובות מהי 
עבירות אלו הינן העבירות העיקריות בתחום עבירות הרכוש. ככלל, פריצה 
והתפרצות הינן פעולות של כניסה ללא אישור בדין למקרקעין )לדוגמא: דירה או 

 בית עסק( או למטלטלין )לדוגמא: רכב(.
 

, אלא מטרת כי יתבצע נזק לנכס מושא ההתפרצותביסוד עבירות אלו אין נדרש 
א חוקית או הימצאות בו הינה לשם ביצוע עבירה. יצויין, כי גם פעולה הכניסה הל

 .מושא ההתפרצות הינה עבירה פליליתההתפרצות מתוך מקום 

המחוקק וכך גם בתי המשפט רואים בחומרה רבה את עבירת ההתפרצות ומגדרות 

ואף כאשר העבירות מבוצעות  שנים, 7של כעבירות מסוג פשע, שדינם מאסר 

 5ושא נשק קר או חם מדובר בנסיבות מחמירות שדינם מאסר של כאשר העבריין נ
 שנים.

 מתי תחשב כניסה לנכס כהתפרצות?

וככלל כוללות  )ג( לחוק העונשין, 517הגדרות המונח "מתפרץ" נמצאות בסעיף 

כניסה לפתח אחר של פעולות של פתיחה, הזזה, כניסה של חלק מהגוף. כמו כן, 
העומד פתוח דרך קבע לצורך מסויים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה,  הבנין

 רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.

 ***במקרה של חניון כל שימוש פסול ברכב הינו עומד בהגדרה של התפרצות 

רכב או קטנוע פורץ שער הינו כלי  –במקרה של חניון  -החזקת כלי פריצה
 פריצה , הוצאת כרטיס ברמייה מהווה גם כן כלי פריצה 

המחוקק יחד גם עבירה נפרדת להחזקת מכשירי פריצה, כגון: מברגים, מפתחות, 
לום, כפפות וכיוצא באלה, על התביעה חובת ההוכחה כי אין בידי הנאשם הסבר סביר 

 להחזקתם.
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עקב  מעצר וניהול תיק פלילי בעבירות התפרצותג. ההשלכות עד 
 התנהלות אשר אינה הולמת בחניון ציבורי 

 
למעצר  בשל הסיכון הרב הטמון בעבירות פריצה לבית מגורים, ככלל התביעה עותרת

()ב( לחוק 2)א()12כנגד נאשמים בעבירות רכוש, וזאת מכוח סעיף  עד תום ההליכים
מעצרים. יחד עם זאת, כאשר המדובר בביצוע עבירה ללא תכנון סדר הדין הפלילי 

מוקדם, התארגנות של מספר מעורבים, באופן שיטתי או באמצעים מתוחכמים ניתן 
רוסלן פרנקל נ. מדינת  89/2345יהיה לקבוע כי לא קיימת עילת מעצר. )בש"פ 

 (.ישראל
 .למאסרים בפועל כמו כן, ככלל התביעה עותרת בתיקים מסוג זה

 /בנוסף, בשל כך שהעבירות ההתפרצות הינן עבירות מסוג "פשע" )דינן מאסר מעל 
שימוע לפני הגשת כתב אישום, בהתאם  שנים(, התביעה מחוייבת לשלוח מכתב

בו ניתנת לחשוד הזדמנות לשכנע את  ,חוק סדר הדין הפליליא' ל 71לסעיף 
 יום מקבלת המכתב. 01התביעה להימנע מהגשת כתב אישום וזאת תוך 

בעבירות של  כתב אישום על כן, במידה ונעצרת או זומנת לשימוע או הוגש כנגדך
 התפרצות, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד העוסק במשפט הפלילי.

 לסיכום
ציוד החניה במקום עלה מאות אלפי שקלים והוא  מוגן –יקר3ה **** לקוח3ה 

 באמצעי מיגון מתקדמים . 1932

תוכן המצלמות  – 9545זוהי הודעה חשובה ! כי המקום מצולם ומוסרט 

החברה לא תאפשר התנהלות  –משודר לענן החברה ונשמר באופן מלא 

במקביל ביריונית ותגיב באותו היום בתלונה למשטרת ישראל, כל זאת 

 לתביעה אזרחית  .

 8894545-/3מוקד ארצי 
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