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מער התביעה ברשויות המקומיות
ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה
תקציר
המאשי במשפט פלילי הוא המדינה ,והיא מיוצגת בידי תובע אשר מנהל את
התביעה .בראש התביעה הכללית במדינת ישראל עומד היוע המשפטי לממשלה.
בחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982נקבע בי היתר כי התובעי
ה היוע המשפטי לממשלה ונציגיו  פרקליט המדינה ,משנהו ,פרקליטי המחוז
ופרקליטי מפרקליטות המדינה ,וכ מי שהיוע המשפטי לממשלה הסמיכו להיות
תובע ,כמו תובעי במשרדי ממשלה ,ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו
ולבנייה .תפקידו של התובע הוא לנהל את ההלי %הפלילי ובתו %כ %להבטיח את
האינטרס הציבורי העומד בבסיס אכיפת החוק .על התובע לעזור לבית המשפט
בבירור האמת ,ועליו לנהוג בסבירות ,בתו לב ,ללא הפליה וללא שיקולי זרי.1
מער %התביעה ברשות המקומית )להל  התביעה העירונית( הוא חלק מרכזי במער%
האכיפה של הרשות .התובעי העירוניי 2שותפי בגיבוש מדיניות האכיפה של
הרשות ,קובעי את מדיניות התביעה העירונית ומיישמי אותה .בתפקיד כתובעי
פליליי התובעי העירוניי משמשי נציגי היוע המשפטי לממשלה ומנהלי את
ההליכי המשפטיי בכפו( להנחיותיו ,תו %שמירה על עצמאות התביעה .תובעי
הרשות המקומית מנהלי בשמה את כל ההליכי המשפטיי שעניינ אכיפה של
חוקי בתחומי שהאחריות לאכיפת היא בסמכות הרשות המקומית ,ותובעי
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מנהלי בש הוועדה את ההליכי המשפטיי
שעניינ חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה( .במקרי
שבה הרשות המקומית היא ג הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה ,תובעי הוועדה ה
חלק ממער %התביעה של הרשות המקומית ואפשר שתהיה זהות פרסונלית ביניה.
לפי הנחיות היוע המשפטי לממשלה ,ברשות מקומית שבה מכה יוע משפטי
שהוא עובד הרשות ימונו לתובעי עירוניי הוא או עובדי רשות אחרי )להל 
תובעי פנימיי( .רשויות מקומיות שבה לא מכה יוע משפטי שהוא עובד הרשות
רשאיות להתקשר ע עורכי די שאינ עובדי הרשות כתובעי מטעמ )להל 
תובעי חיצוניי(.

__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק על המשרד לביטחו הפני ,עמ' .364
בדוח זה המונח "תובעי עירוניי" כולל את תובעי הרשות המקומית העוסקי בתחומי השוני של
אכיפת החוק בתחומי הרשות המקומית ,לרבות תובעי בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה שבתחו
שיפוט רשות מקומית אחת בלבד .המונח אינו כולל תובעי בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
שבתחו שיפוט יותר מרשות מקומית אחת )להל  $ועדות מרחביות(.
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פעולות הביקורת
בחודשי יולי  2011עד פברואר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעילות התביעה
העירונית ברשויות מקומיות ובוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה .בי היתר נבדקו
המבנה הארגוני של יחידות התביעה העירונית ומידת עצמאות המקצועית; סוגיית
הסמכת התובעי העירוניי; הפעולות שביצעו יחידות התביעה לאכיפת חוק התכנו
והבנייה ,חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968וחוקי עזר עירוניי החלי בתחו
שיפוטה של הרשות המקומית ,לרבות הגשת כתבי אישו .עוד נבדקו הלי %מינוי
התובעי בוועדות המרחביות ודר %ההתקשרות עמ; פעולותיו של היוע& המשפטי
לממשלה להסמכת התובעי ופעולותיו ,באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי
בפרקליטות המדינה ,להדרכת התובעי והפיקוח עליה; מעורבות משרד הפני
במינוי התובעי העירוניי ותובעי הוועדות המרחביות ויישו הנחיות היוע&
המשפטי לממשלה בעניינ .הביקורת נעשתה בעיריות באר שבע ,הוד השרו,
כרמיאל ,נצרת עילית וקריית ביאליק ,במועצה המקומית קריית טבעו ובמועצה
האזורית לב השרו )להל  הרשויות המקומיות שנבדקו( .3כ נבדקו הלי %המינוי של
תובעי הוועדות המרחביות גליל מזרחי ומורדות הכרמל ודרכי ההתקשרות עמ.
בדיקות השלמה נעשו במחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה וביחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני.
משרד מבקר המדינה שלח בנובמבר  2011לכל  255הרשויות המקומיות בישראל
שאלו לש בדיקת פעילותה של התביעה העירונית )להל  שאלו התובעי( .עד סו*
ספטמבר  2012השיבו על השאלו  222רשויות )כ 33 .(87%רשויות מקומיות לא
השיבו על השאלו.4
הממצאי שהועלו בדוח זה מתבססי ה על הביקורת ברשויות המקומיות ובוועדות
המרחביות וה על המידע שנאס* מתשובות  196הרשויות המקומיות שהשיבו על
השאלו עד סו* אפריל .52012

עיקרי הממצאי
תנאי כשירות של התובעי העירוניי ,מינוי והסמכת
ק ב י ע ת ת נ א י כ ש י ר ו ת  :משרד הפני ,האחראי לתפקוד של הרשויות
המקומיות ולניהול התקי ,והיוע& המשפטי לממשלה ,האחראי לתביעה הכללית
שהתובעי ה נציגיו ,לא קבעו תנאי כשירות לתובעי העירוניי.
ת ק י נ ה  :משרד הפני לא קבע תקינה ליחידות התביעה העירונית ולתובעי
בוועדות המרחביות .היעדר תקינה עלול לפגוע בביצוע עבודת התביעה ובאפקטיביות
__________________
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בכל רשות נבחנו כמה היבטי של פעילות התביעה העירונית ולא כל ההיבטי שצוינו.
אלה הרשויות המקומיות שלא השיבו על השאלו :או אלפח ,אלקנה ,ביר אלמכסור ,בית אל ,בית
דג ,בני ברק ,בסמ"ה ,בסמת טבעו ,ג'וליס ,ג רוה ,זמר ,חו אשקלו ,חצור הגלילית ,טירה ,כעבייה
טבאשחג'אג'ירה ,כפר יאסי ,אלליקייה ,מטה יהודה ,מיתר ,מיעיליא ,מרחבי ,סביו ,עי מאהל ,עי
קיניא ,עמנואל ,פסוטה ,פקיעי ,צפת ,רהט ,רמת השרו ,שגב שלו ,שומרו ושעב.
 26רשויות מקומיות השיבו על השאלו לאחר אפריל  .2012מת מענה לאחר מועד זה לא אפשר
להתייחס לנתוני שהמציאו.

מער %התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה
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שלה .זאת ועוד ,בהיעדר תקינה נבחרי כל רשות מקומית ומנהליה הבכירי יכולי
לקבוע את הרכב יחידת התביעה ובדר %זו להשפיע על אופ פעילותה ועל יכולתה
לאכו* את החוק בתחו שיפוטה של הרשות המקומית ולפגוע באיתלות של
התובעי.
מ ב נ ה א ר ג ו נ י ו כ פ י פ ו ת  :כדי להבטיח את איתלות של התובעי יש ליצור
הפרדה ברורה בי גופי החקירה )יחידות הפיקוח ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו
ולבנייה( ובי מנגנוני התביעה .הועלה כי בעיריית באר שבע שלושה מהתובעי
העירוניי שטיפלו בעברות חניה עבדו במשרדי אג* הפיקוח העירוני וא* היו כפופי
מינהלית למנהל האג*.
מ י נ ו י ת ו ב ע י   63 :רשויות מקומיות לא מינו תובעי עירוניי  שתי עיריות,
שש מועצות אזוריות ו 55מועצות מקומיות.
ה ת ק ש ר ו ת ע  ת ו ב ע י  ח י צ ו נ י י   :מהתשובות על שאלו התובעי עולה
כי  147מתובעי הרשויות המקומיות שענו על השאלו היו תובעי פנימיי ו 99מה
היו תובעי חיצוניי.
הוועדות המרחביות גליל מרכזי ,לב הגליל ,מעלה הגליל ושפלת הגליל לא פרסמו עד
מועד סיו הביקורת ,פברואר  ,2012מכרז למינוי תובע חיצוני ,6א* שהיו חייבות
לעשות כ לפי ההנחיות בנוהל ועדות מרחביות שפרס משרד הפני )להל  נוהל
ועדות מרחביות(.7
הוועדה המרחבית גליל מזרחי לא פרסמה עד מועד סיו הביקורת מכרז לבחירת תובע
חיצוני חדש לפי ההוראות שנקבעו בנוהל ועדות מרחביות .לא זו א* זו ,הוועדה
המשיכה להעסיק את התובע החיצוני שכיה קוד פרסו הנוהל ללא חוזה תק*,
בניגוד לכללי מינהל תקי.
משרד הפני לא עקב אחר יישו נוהל ועדות מרחביות ,בי היתר בדבר פרסו מכרז
למינוי תובע ,ולא נקט צעדי אכיפה נגד ועדות שלא עשו כ.
הסמכת תובעי ברשויות מקומיות ובוועדות מקומיות
ל ת כ נ ו  ו ל ב נ י י ה  :הנחיות היוע& המשפטי לממשלה בעניי הסמכת תובעי
)להל  ההנחיות בעניי הסמכת תובעי( ,8המסדירות את הלי %הסמכת התובעי
ועקרונותיו ,לא עודכנו בשני האחרונות בהתחשב בתמורות שחלו במשרד המשפטי
ובפרקליטות המדינה  לרבות הקמת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ,שיש לה
תפקיד חשוב בהליכי ההסמכה וההדרכה של התובעי וכ בפיקוח ובבקרה עליה.
היוע& המשפטי לממשלה מנהל באמצעות פרקליטות המדינה מאגר נתוני ממוחשב
של התובעי העירוניי ,א %המאגר אינו מעודכ וחסרי בו פרטי חיוניי על מספר
התובעי ועל סוג ההסמכה שאושרה לה.
עיריית טירת כרמל העסיקה תובע פנימי אשר לא קיבל הסמכה מהיוע& המשפטי
לממשלה; היוע& המשפטי לממשלה הסמי %תובעי חיצוניי ברשויות המקומיות
__________________
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על פי נתוני שהתקבלו ממשרד הפני.
נוהל מינוי יוע& משפטי חיצוני לוועדות מרחביות שפורס בחוזר מנכ"ל מס'  1/2007מ.19.02.07
הנחיות היוע& המשפטי לממשלה מס' 52.001) 8.1100א(˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ,
) ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙Â„ÚÂÂ·Âספטמבר .(1998
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ובוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה שלא בהתא להנחיות בעניי הסמכת תובעי
ולפיה לא ישמש תובע בכמה רשויות מקומיות אשר מספר תושביה הכולל עולה על
 ,20,000ולא ישמש תובע חיצוני לתקופה מצטברת העולה על שבע שני :בשני
 20122009הסמי %היוע& המשפטי לממשלה ארבעה תובעי חיצוניי ,וכל אחד מה
הוסמ %לשמש תובע בכמה ועדות מקומיות שמספר התושבי הכולל בתחומי שיפוט
היה גדול מ 20,000נפש; עור %די הוסמ %לשמש תובע חיצוני במועצה המקומית
קריית טבעו לתקופה מצטברת העולה על שבע שני.

פעילות התביעה העירונית
ק ב י ע ת נ ו ה ל י ע ב ו ד ה ו מ ד י נ י ו ת ת ב י ע ה  :יחידות התביעה העירוניות
בחמש משבע הרשויות המקומיות שנבדקו  באר שבע ,כרמיאל ,נצרת עילית ,קריית
ביאליק וקריית טבעו  לא פרסמו נוהלי עבודה להסדרת פעילות מול יחידות הפיקוח
העירוניות ,לא פרסמו מדיניות תביעה שתותא לסוגי העברות ותציב כללי שינחו
את גורמי החקירה והתביעה העירוניי בעבודת ,ולא פרסמו נוהלי עבודה בתו%
יחידת התביעה עצמה .יחידות התביעה בעיריית באר שבע ובמועצה המקומית קריית
טבעו פרסמו מדיניות תביעה במהל %הביקורת .עיריית כרמיאל הגדירה מדיניות כזו,
א %עד מועד סיו הביקורת טר פרסמה אותה.
מ ח ש ו ב י ח י ד ת ה ת ב י ע ה  ,נ י ה ו ל מ א ג ר נ ת ו נ י  ו מ ע ק ב  :התובעי
בעיריות באר שבע ,נצרת עילית וקריית ביאליק ובמועצה האזורית לב השרו לא ניהלו
רישו מסודר של התיקי שהועברו לטיפול במערכת ממוחשבת ,הכולל פרטי על
תיקי החקירה ,שלבי הטיפול בה והודעה על סיו הטיפול בתיק.
מעורבות נבחרי הרשות המקומית ועובדיה בעבודת התובעי
ה ע י ר ו נ י י   :הנחיות היוע& המשפטי לממשלה וההלכה הפסוקה קבעו כי על
התובעי העירוניי לפעול מתו %עצמאות מקצועית ,וכי בעת מילוי תפקיד אי
עליה מרות זולת מרות החוק .עור %די שהוסמ %כנציג היוע& המשפטי לממשלה
לשמש תובע מטע רשות מקומית או ועדה מקומית לתכנו ולבנייה חייב להפעיל
שיקול דעת עצמאי בכל מקרה ומקרה ,ואי הוא כפו* ,בתחו התביעה הפלילית,
להוראותיה של ראש הרשות המקומית ,של נבחרי אחרי או של עובדי בכירי
ברשות .היוע& המשפטי לממשלה קבע כי יש לשלול מת הוראות של נבחרי ציבור או
של עובדי בכירי בגו* שבו מועסק התובע ,בדבר הדר %שבה ינהג התובע במקרה
מסוי ,וכי בשו מקרה לא יתחשב התובע בשיקולי פוליטיי של נבחרי הציבור.
ראש עיריית נצרת עילית התערב בעבודתה של התביעה העירונית בכל הנוגע לפעילות
של אול אירועי בעיר :הוא ביקש מהתובעת להקפיא צו סגירה שיפוטי שהוצא
לאול ,הורה שלא למסור לבעלי האול את הצו האמור ,ואחר כ %הנפיק לאול
רישיו עסק בעת שעמד נגדו צו סגירה שיפוטי.
מחלקת פיקוח ורישוי עסקי בעיריית כרמיאל העבירה דוחות עברה בתחו רישוי
העסקי לממלאת מקו ראש העירייה כדי שתבח את המש %הטיפול בה במקו
להעביר לתובע העירוני לקבלת החלטה בעניינ .דוחות קנס שנתנה מחלקת הפיקוח
בוטלו על ידי המחלקה בעקבות פנייה מלשכת ראש העירייה או מסגניתו או על פי
החלטת ראש המינהל לאיכות הסביבה ולתברואה  וזאת בלא שהועברו לתובע לקבלת
החלטה .רשות החניה העירונית ביטלה בשני  20112010יותר מ 400דוחות חניה
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לפי הנחייתו של סג ראש העירייה שכיה בשנת  2010בלי שהבקשות לביטול הדוחות
הועברו לתובע העירוני לקבלת החלטה.
ה י ע ד ר פ ע י ל ו ת ת ב י ע ה  :בעיריות הוד השרו וכרמיאל לא כיהנו תובעי
בתחומי מסוימי 9במש %תקופה ארוכה ,א* שהיה צור %בכ ,%והדבר פגע בפעילות
התביעה העירונית; המועצה המקומית בנימינהגבעת עדה מינתה תובעי עירוניי,
א %ה לא פעלו לאכיפת חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968שאכיפתו היא באחריות
הרשות המקומית.
ש י ה ו י ב ה ג ש ת כ ת ב י א י ש ו   :יחידת התביעה בעיריית באר שבע
השתהתה בטיפולה בתיקי חקירה בתחו רישוי העסקי שהועברו אליה מיחידת
הפיקוח .מתו 45 %תיקי חקירה ברישוי עסקי שנדגמו ,שלושה תיקי שהתבקשה
התביעה להמציא במהל %הביקורת לא אותרו בלשכה המשפטית; בשישה תיקי
אחרי לא הגישה התביעה כתבי אישו א* שחלפו  4722חודשי מהיו שהועברו
לטיפולה או מהיו שיחידת הפיקוח כתבה לגביה דוח עברה; ב 30מ 36התיקי
שבה הגישה התביעה כתבי אישו ,היא עשתה זאת לאחר פרק זמ ממוצע של שנה
וארבעה חודשי ממועד העברת לטיפולה.
מחלקת רישוי עסקי במועצה האזורית לב השרו העבירה בשנת  2011לתובעת
העירונית  31תיקי חקירה של עסקי שפעלו ללא רישיו עסק כדי להגיש נגד כתבי
אישו ,א %עד מועד סיו הביקורת ,פברואר  ,2012לא נקטה נגד התובעת העירונית
הליכי משפטיי ואות עסקי ממשיכי לפעול ללא רישיו עסק ,בניגוד לחוק.
המועצה האזורית לא פעלה לפתרו מחלוקות וחוסר תיאו בי מנהלת מחלקת רישוי
עסקי לתובעת העירונית ,שנמשכו יותר משנתיי ,ולא הסדירה מער %תביעה
אפקטיבי בתחומי המועצה.

פיקוח היוע המשפטי לממשלה על התביעה העירונית
פיקוח והנחיה מקצועית בתחומי רישוי העסקי וחוקי
ה ע ז ר  :היוע& המשפטי לממשלה הטיל על פרקליטויות המחוזות לטפל בפניות
התובעי בתחומי רישוי העסקי וחוקי העזר העירוניי ולברר תלונות בעניינ ,א%
התובעי בתחומי אלו נותרו ללא גור מנחה ומפקח באופ יזו ושוט* ,להבדיל
מהתובעי בתחו התכנו והבנייה המונחי על ידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי.
ה ג ש ת ד ו ח ו ת ש נ ת י י   :היוע& המשפטי לממשלה לא הקפיד לאכו* על
התובעי העירוניי ועל תובעי הוועדות המרחביות את ההנחיות המחייבות אות
להגיש לו דוחות תקופתיי על פעילות.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מצביעי על כ %שבהסדרי שנקבעו לפעולות יחידות התביעה
ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות לתכנו ולבנייה ,אי פתרו מקי* ומספק
__________________

9

אי מדובר בתחו התכנו והבנייה.
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להסדרת פעילות של התובעי בשלטו המקומי .דבר זה מתבטא בהיעדר פעילות
תביעה או בפעילות חלקית ובלתי מספקת של חלק מהתובעי העירוניי ובשונות
והיעדר אחידות בענייני מהותיי ,המביאי לידי פגיעה באכיפת החוק ובעשיית
הצדק.
מממצאי הביקורת עולה כי קיימי ליקויי ,בהיבטי רחבי ,בפיקוח משרד הפני
והיוע& המשפטי לממשלה ,כל אחד בתחו סמכותו ,על התובעי העירוניי .על
משרד הפני להסדיר בשיתו* היוע& המשפטי לממשלה את הלי %מינוי של
התובעי העירוניי ואת תנאי הכשירות והתקינה הנדרשי להעסקת ,ולקבוע את
המבנה הארגוני של יחידת התביעה העירונית וכפיפותה המינהלית.
על היוע& המשפטי לממשלה להסדיר את הנחיית של התובעי העוסקי בתחומי
רישוי העסקי וחוקי העזר העירוניי ואת הפיקוח עליה .נוס* על כ ,%על היוע&
המשפטי לממשלה לעדכ את ההנחיות להסמכת התובעי העירוניי בהתחשב
בתמורות שחלו באחריות על מער %התביעה העירונית במהל %השני .על משרד
הפני לפעול בהתא לאמור בהנחיות אלה ולהנחות לפיה את הרשויות המקומיות
ואת הוועדות לתכנו ולבנייה.
המבנה הארגוני הקיי של יחידות התביעה העירונית עלול ליצור פתח להתערבות של
הדרג הנבחר ברשות המקומית בעבודת התביעה שיכולה לבוא לידי ביטוי ,בי היתר,
בחשיפת התובעי להשפעות זרות ובהעמדת במצב של ניגוד ענייני .מצב זה עלול
להביא בסופו של דבר לירידה באיכות התביעה העירונית ולפגיעה בשמירת שלטו
החוק.
על משרד הפני והיוע& המשפטי לממשלה לקיי עבודת מטה משותפת לבחינה
ולהסדרה של מבנה מער %התביעה ברשויות המקומיות ותפקודו ,ובכלל זה נושא
כפיפותו וקביעת מנגנו לפיקוח על התובעי ולהכוונת בעבודת על פי אמות מידה
מקצועיות ,אחידות ושוויוניות.
היוע& המשפטי לממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2012כי
בעקבות תמונת מצב שהצטיירה לפניו טר קבלת טיוטת דוח הביקורת וביתר שאת
לאחר קבלת הטיוטה ,הוא החליט באותו חודש למנות צוות בראשות המשנה ליוע&
המשפטי לממשלה )אזרחי( כדי לבחו את המצב הקיי ואת הדרכי להגברת
ההנחיה והפיקוח על כלל התובעי שהוסמכו לשמש נציגי היוע& המשפטי לממשלה
לפי סעי* )12א())(1ב( לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב .1982הצוות
התבקש למסור את המלצותיו תו %ארבעה חודשי.
מ הראוי שהצוות שמינה היוע& המשפטי לממשלה יבח ,בי היתר ,את מודל הפיקוח
של היוע& המשפטי לממשלה על התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות
לתכנו ולבנייה בהתא לממצאי דוח זה.

♦
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מבוא
המאשי במשפט פלילי הוא המדינה ,והיא מיוצגת בידי תובע אשר מנהל את התביעה .בראש
התביעה הכללית במדינת ישראל עומד היוע המשפטי לממשלה .לתביעה שתי זרועות עיקריות:
פרקליטות המדינה ומער התביעות של משטרת ישראל .בחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[,
התשמ"ב") 1982להל " החסד"פ( ,נקבע בי היתר כי התובעי ה היוע המשפטי לממשלה
ונציגיו " פרקליט המדינה ,משנהו ,פרקליטי המחוז ופרקליטי מפרקליטות המדינה; מי שהיוע
המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע ,לסוג מסוי של משפטי ,לבתי משפט מסוימי או
למשפט מסוי; שוטר שהתמנה לתובע בידי המפקח הכללי של המשטרה .10בהגדרת תובע שהוסמ
על ידי היוע המשפטי לממשלה נכללי תובעי במשרדי הממשלה ,ברשויות המקומיות ובוועדות
המקומיות לתכנו ולבנייה ,וה מטפלי בנושאי כגו תכנו ובנייה ,רישוי עסקי ואיכות הסביבה.
תפקידו של התובע הוא לנהל את ההלי הפלילי ובתו כ להבטיח את האינטרס הציבורי העומד
בבסיס הלי ההעמדה לדי של נאשמי .על התובע לעזור לבית המשפט בבירור האמת ,בלי לפגוע
בזכויותיה של הנאשמי ובאינטרסי הציבוריי .אחריות מיוחדת וחובת שמירה על הגינות
מוטלות על התובע תמיד ,ובייחוד כאשר הנאש אינו מיוצג .לפי החסד"פ וההלכה הפסוקה ,מופקד
בידי התובע שיקול דעת שלטוני בעל אופי שיפוטי .11הדבר מתבטא ,בי היתר ,בסמכות להחליט א
להגיש כתב אישו א לאו ,במה להאשי ואילו ראיות יוגשו לבית המשפט; בסמכות להפסיק את
הליכי ההעמדה לדי; ובסמכות להחליט בעניי הסדרי טיעו .לתובע יש סמכות לקיי בקרה על
החקירה ולהורות במקרה הצור על ביצוע השלמת חקירה .סמכויותיו ותפקידיו של התובע
מחייבי עצמאות בשיקול הדעת בדבר ההעמדה לדי ,ועליו להפעיל שיקול דעת זה בסבירות ,בתו
לב ,ללא הפליה וללא שיקולי זרי.12
היוע המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות המשפטי
הציבורי .בתפקידו כראש התביעה הכללית במדינה הוא מופקד על אכיפת החוק ,לרבות אחריות
מקצועית לנציגי התביעה ולייצוג המדינה בערכאות המשפטיות בכל תחומי המשפט .היוע
המשפטי לממשלה מפרס מפע לפע הנחיות מקצועיות בתחו התביעה הכללית.
הזרוע העיקרית של היוע המשפטי לממשלה בתפקידו כראש התביעה הכללית במדינה היא
פרקליטות המדינה )להל ג " הפרקליטות( ,המייצגת את המדינה ואת רשויות השלטו לפני בתי
המשפט ובתי הדי השוני ,על כל ערכאותיה .הפרקליטות היא חלק מהרשות המבצעת ופועלת
ארגונית כחלק ממשרד המשפטי .בתחו אכיפת החוק הפלילי היא פועלת באופ עצמאי ובלתי
תלוי ברשות המבצעת ,על פי הנחיות היוע המשפטי לממשלה.
לצור שיפור מערכת האכיפה בתחו התכנו והבנייה והגברת המאבק בתופעות הבנייה הבלתי
חוקית וההשתלטות על מקרקעי הציבור החליטה הממשלה 13להקי בפרקליטות מחלקה לאכיפת
דיני מקרקעי .המחלקה משמשת זרועו הארוכה של היוע המשפטי לממשלה בכל הנוגע לגיבוש
מדיניות האכיפה והתביעה בתחו התכנו והבנייה ויישומה ,והיא אחראית לגיבוש המדיניות
ומוציאה הנחיות בענייני שוני .פרקליטי המחלקה מאשרי הגשת כתבי אישו והסדרי טיעו
בענייני מסוימי ,חזרות מאישומי ומחיקת נאשמי מכתבי אישו .המחלקה מטפלת בי היתר
בהסמכת תובעי ,בהכשרת ובהעשרת המקצועית.

__________________

10
11
12
13

סעי  12לחסד"פ.
בג"&  ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ¯Â‚ 935/89פ"ד מד).(1990) 508 (2
ראו מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק על המשרד לביטחו הפני ,עמ' .364
החלטה מס'  2886של הממשלה מיו  12.12.04והחלטה מס'  2959מיו .23.12.04
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המער הארגוני והנורמטיבי של התביעה העירונית
מער התביעה ברשות המקומית )להל " התביעה העירונית( הוא גור מרכזי במער האכיפה של
הרשות וחלק מהייעו המשפטי שלה .התובעי העירוניי 14שותפי בגיבוש מדיניות האכיפה של
הרשות ,קובעי את מדיניות התביעה העירונית ומיישמי אותה .בתפקיד כתובעי פליליי ,ה
משמשי נציגיו של היוע המשפטי לממשלה ועליה לנהל את ההליכי המשפטיי בכפו*
להנחיותיו ,תו שמירה על עצמאות התביעה .15ביחידות התביעה של רשויות מקומיות גדולות
מועסקי כמה תובעי המתמחי בתחומי שוני .לעומת זאת ,ככלל ,ברשויות מקומיות קטנות
היוע המשפטי של הרשות המקומית מכה ג כתובע העירוני ואי מועסקי תובעי נוספי.
על פי סעי*  2לחוק הרשויות המקומיות )ייעו משפטי( ,התשל"ו"" ,1975רשות מקומית חייבת
בקבלת ייעו משפטי" ,וסעי* )3א( לחוק קובע כי "רשות מקומית תמנה עור די שיהיה יועצה
המשפטי" .לפי סעי* )3ב( לחוק ,היוע המשפטי של עירייה וכ "היוע המשפטי במועצה מקומית
שקבע שר הפני" יהיה עובד הרשות המקומית )להל " יוע משפטי פנימי( .על פי הנחיות היוע
המשפטי לממשלה מס' 52.001) 8.1100א( ,הסמכת תובעי ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו
ולבנייה )ספטמבר ) (1998להל " ההנחיות בעניי הסמכת תובעי( ,ברשות מקומית שבה מכה
יוע משפטי פנימי ימונו לתובעי עירוניי הוא או עובדי רשות אחרי )להל " תובעי פנימיי(.
רשויות מקומיות שבה לא מכה יוע משפטי פנימי רשאיות להתקשר ע עורכי די שאינ עובדי
הרשות כתובעי מטעמ )להל " תובעי חיצוניי(.
תובעי הרשות המקומית מנהלי בשמה את כל ההליכי המשפטיי שעניינ אכיפה של חוקי
בתחומי שהאחריות לאכיפת היא בסמכות הרשות המקומית ,ותובעי הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה מנהלי בש הוועדה את ההליכי המשפטיי שעניינ חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה"
) 1965להל " חוק התכנו והבנייה( .במקרי שבה הרשות המקומית היא ג הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ,תובעי הוועדה ה חלק ממער התביעה של הרשות המקומית ואפשר שתהיה זהות
פרסונלית ביניה .דוח הביקורת מתמקד בפעילות מער התביעה העירונית ברשויות המקומיות
בשלושה תחומי :תכנו ובנייה ,רישוי עסקי וחוקי עזר עירוניי.
˙  : ‰ È È  · Â Ô Â  Îלבנייה לא חוקית ופלישה לקרקע בבעלות המדינה השפעות שליליות רבות,
ובה פגיעה בשלטו החוק ושימוש שלא כדי במקרקעי; פגיעה בתכנו הפיזי ארו הטווח; פגיעה
כלכלית ברשויות השלטו ,ופגיעה באיכות החיי והסביבה .עברות בנייה ה מטבע גלויות לעי
כול ,ולכ התמודדות לא אפקטיבית עמ עלולה לפגוע ג באמו הציבור בשלטו החוק.
לפי סעי*  17לחוק התכנו והבנייה" ,לכל מרחב תכנו מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנו ולבניה
)להל " ועדה מקומית(" .ועדה מקומית יכולה לכלול תחו רשות מקומית אחת בלבד ,או לכלול
כמה רשויות מקומיות כאשר מדובר במרחב תכנו מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית
אחת )להל " ועדה מרחבית( .16על פי החוק ,האכיפה ברמה המקומית נתונה בידי הוועדות
המקומיות לתכנו ולבנייה במרחב התכנו שלה .הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מופקדת על
הסדרת פעילויות של תכנו ,רישוי ,בנייה ושימוש במבני ובקרקעות בהתא לחוק התכנו והבנייה.
סעי*  258לחוק מקנה לוועדה המקומית לתכנו ולבנייה סמכות ייחודית לנהל תביעה פלילית
__________________

14

15
16

בדוח זה המונח "תובעי עירוניי" כולל את תובעי הרשות המקומית העוסקי בתחומי השוני של
אכיפת החוק בתחומי הרשות המקומית ,לרבות תובעי בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה שבתחו
שיפוט רשות מקומית אחת בלבד .המונח אינו כולל תובעי בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
שבתחו שיפוט יותר מרשות מקומית אחת )להל  ועדות מרחביות(.
לעניי עצמאות היוע& המשפטי ברשות המקומית במסגרת תפקידו כתובע עירוני ראו בג"& 337/85
 ,ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ,ÔÈ·¯Â ‰˘Ó ' ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· ˘"¯ ˙ÚÈÒפדאור
).(1986
סעיפי  18ו 19לחוק התכנו והבנייה ,בהתאמה.
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בענייני הפרות החוק ,ובתנאי שבהליכי עברות ועונשי "ייצג את הועדה מי שהיוע המשפטי
לממשלה הסמיכו לכ".
¯  : Ì È ˜ Ò Ú È Â ˘ Èחוק רישוי עסקי ,התשכ"ח") 1968להל " חוק רישוי עסקי( ,הוא כלי
חשוב וחיוני הנתו בידי הרשות המקומית לשמירה על רווחת התושבי ועל איכות חייה .על פי
חוק רישוי עסקי ,כל עסק המוגדר טעו רישוי חייב ברישיו לפתיחתו ולניהולו .על פי סעי* 1
לחוק ,הרישוי נועד להבטיח ,בי היתר ,איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעי ומטרדי;
מניעת סכנות לשלו הציבור והבטחת בריאותו ובטיחות הנמצאי במקו העסק או בסביבתו.
רישוי עסקי בתחו הרשות המקומית הוא בסמכותו של ראש הרשות ,כראש רשות רישוי ,או מי
שהוא הסמיכו לכ.17
 : Ì È È  Â ¯ È Ú ¯ Ê Ú È ˜ Â Áמועצת הרשות המקומית היא בעלת הסמכות להתקי חוקי עזר
בתחומי העשייה של הרשות ,החלי בתחו שיפוטה .18חוקי העזר מאפשרי לרשות לבצע כדי את
תפקידיה ,וה מקיפי תחומי רבי ,כגו תברואה וניקיו ,אכיפה סביבתית ,חנייה ופיקוח על
כלבי וחתולי .בעזרת חוקי העזר מממשת הרשות המקומית את סמכויותיה כלפי התושבי
ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה.
על הרשות המקומית להקי מנגנו אכיפה ובכלל זה למנות מפקחי ותובעי .יחידות הפיקוח " כל
העברות ועל איסו* הראיות .יחידות התביעה מקבלות את תיקי
אחת בתחומה " ממונות על איתור ֵ
החקירה מיחידות הפיקוח ,וה אחראיות לבחינת הראיות שנאספו והחלטה א די בה כדי לבסס
אישו פלילי ,הגשת כתבי אישו וניהול ההלי הפלילי.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי  2011עד פברואר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעילות התביעה העירונית
ברשויות המקומיות ובוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה .בי היתר נבדקו המבנה הארגוני של יחידות
התביעה העירונית ומידת עצמאות המקצועית; סוגיית הסמכת התובעי העירוניי; הפעולות
שביצעו יחידות התביעה לאכיפת חוק התכנו והבנייה ,חוק רישוי עסקי וחוקי עזר עירוניי,
לרבות הגשת כתבי אישו; עוד נבדקו הלי מינוי התובעי בוועדות המרחביות ודר ההתקשרות
עמ; פעולותיו של היוע המשפטי לממשלה להסמכת התובעי ופעולותיו ,באמצעות המחלקה
לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה ,להדרכת התובעי והפיקוח עליה; מעורבות משרד
הפני במינוי התובעי העירוניי ותובעי הוועדות המרחביות ויישו הנחיות היוע המשפטי
לממשלה בעניינ .הביקורת נעשתה בעיריות באר שבע ,הוד השרו ,כרמיאל ,נצרת עילית וקריית
ביאליק ,במועצה המקומית קריית טבעו ובמועצה האזורית לב השרו )להל " הרשויות המקומיות
שנבדקו( .19כ נבדקו הלי המינוי של תובעי הוועדות המרחביות גליל מזרחי ומורדות הכרמל ודרכי
ההתקשרות עמ .בדיקות השלמה נעשו במחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה
וביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני.

__________________

17
18
19

סעי  5לחוק רישוי עסקי.
סעי  250לפקודת העיריות ]נוסח חדש[; סעי  22לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.
בכל רשות נבחנו כמה היבטי של פעילות התביעה העירונית ולא כל ההיבטי שצוינו.
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משרד מבקר המדינה שלח בנובמבר  2011לכל  255הרשויות המקומיות בישראל שאלו לש
בדיקת פעילותה של התביעה העירונית )להל " שאלו התובעי( .עד סו* ספטמבר  2012השיבו על
השאלו  222רשויות )כ" 33 .(87%רשויות מקומיות לא השיבו על השאלו.20
ÌÈÚ·Â˙‰ ÔÂÏ‡˘ ÏÚ Â·È˘‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜·Ó :„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 3 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Ô˙·ÂÁ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Ô‰ ‡˘Â· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘-È‡· ÈÎ
.‰È„Ó‰
הממצאי שהועלו בדוח זה מתבססי ה על הביקורת ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות וה
על המידע שנאס* מתשובות  196הרשויות המקומיות שהשיבו על השאלו עד סו* אפריל .212012

קביעת תנאי כשירות של התובעי העירוניי,
מינוי והסמכת
מניתוח תשובותיה של  196רשויות מקומיות על שאלו התובעי )להל " התשובות( עולה כי בעת
הביקורת ה היו קשורות ע  246תובעי עירוניי לפי החלוקה הזאת 59 :עיריות העסיקו 146
תובעי עירוניי;  97מועצות מקומיות התקשרו ע  49תובעי ו" 40מועצות אזוריות " ע 51
תובעי .נוס* על כ ,על פי נתוני היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני 24 ,22מ"31
הוועדות המרחביות לתכנו ולבנייה התקשרו ע  36תובעי לאכיפת חוק התכנו והבנייה בתחו
שיפוט.23
מניתוח התשובות עולה עוד כי  35מהתובעי העירוניי עסקו בתביעה בתחו התכנו והבנייה; 12
תובעי עירוניי עסקו בתחו רישוי עסקי;  22בתחומי חוקי עזר עירוניי לרבות חניה ,ו"79
תובעי עסקו בכל התחומי האלו ביחד .להל תרשי המתאר את התפלגות התובעי העירוניי
שענו על השאלו לפי תחו עיסוק:

__________________

20

21
22
23

אלה הרשויות המקומיות שלא השיבו על השאלו :או אלפח ,אלקנה ,ביר אלמכסור ,בית אל ,בית
דג ,בני ברק ,בסמ"ה ,בסמת טבעו ,ג'וליס ,ג רוה ,זמר ,חו אשקלו ,חצור הגלילית ,טירה ,כעבייה
טבאשחג'אג'ירה ,כפר יאסי ,אלליקייה ,מטה יהודה ,מיתר ,מיעיליא ,מרחבי ,סביו ,עי מאהל ,עי
קיניא ,עמנואל ,פסוטה ,פקיעי ,צפת ,רהט ,רמת השרו ,שגב שלו ,שומרו ושעב.
 26רשויות מקומיות השיבו על השאלו לאחר אפריל  .2012מת מענה לאחר מועד זה לא אפשר
להתייחס לנתוני שהמציאו.
היחידה הוקמה בשנת  1987לפי החלטת ממשלה מאותה שנה ,והיא זרועו של משרד הפני לאכיפת
דיני תכנו ובנייה .מפקחיה משמשי ג מפקחי של הוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה.
תובעי הוועדות המרחביות ה ,רוב ככול ,תובעי חיצוניי.
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תנאי הכשירות לתפקיד התובע העירוני
תפקיד התובע ונציג היוע המשפטי לממשלה הוא תפקיד מורכב ,המחייב ידע ,הבנה וניסיו
בתחומי המשפט הפלילי ,המהותי והדיוני ,וכ התמצאות בדיני התכנו והבנייה ,במשפט האזרחי
והמינהלי ובתחומי קשורי נוספי ,דוגמת דיני המקרקעי ,דיני רישוי עסקי ודיני הגנת הסביבה.
לצד המיומנויות המשפטיות ,התפקידי האמורי מחייבי יכולת לנהל הליכי בבית משפט וניסיו
בניהול )הערכת ראיות ,כתיבת מסמכי בי די ,חקירת עדי והצגת ראיות בבית המשפט(; ָישרה;
ראייה מערכתית; אחריות; שיקול דעת מאוז; כושר הבעה טוב בעל פה ובכתב; יכולת הבחנה בי
עיקר לטפל; יכולת עמידה בלחצי; נכונות לעבודה מאומצת; רגישות אנושית וגישה ממלכתית,
כראוי לתובע שהוא נציג היוע המשפטי לממשלה.24
 .1הבדיקה העלתה כי משרד הפני ,האחראי לתפקוד של הרשויות המקומיות ולניהול התקי
והיוע המשפטי לממשלה האחראי לתביעה הכללית שהתובעי ה נציגיו ,לא קבעו תנאי כשירות
לתובעי העירוניי שיבטיחו את מילוי תפקיד באופ ראוי .עוד עלה כי משרד הפני והיוע
המשפטי לממשלה נתנו דעת לתנאי הכשירות הנדרשי מסוגי מסוימי של תובעי בתחו
התכנו והבנייה בלבד .להל הפרטי:
)א( אג* כוח אד ושכר במינהל לשלטו מקומי במשרד הפני )להל " אג* כוח אד( פרס
בשנת  1992את קוב ניתוח עיסוקי ותיאורי תפקידי בשלטו המקומי )להל " קוב ניתוח
__________________

24

מתו( המבוא ל"הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי די וברשימת עורכי די כשירי לש מת
שירותי כתובעי בהליכי פליליי ואחרי מטע המדינה בתחו התכנו והבנייה ובתחומי קשורי
נוספי" )הלי( מס'  ,(28/2010שפרסמה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי לגיוס תובעי מדינתיי )ראו
להל(.
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העיסוקי( .הקוב אמור לשמש כלי ניהולי בידי הרשויות המקומיות לניהול הארגו ,ניהול שוט*
של כוח האד ותכנו כוח האד והדרכתו .ניתוח עיסוק הוא תיאור מפורט של מכלול הפעילויות
השייכות לעיסוק ושל ההשכלה ,הניסיו התעסוקתי ,הכישורי המקצועיי ,התכונות האישיות,
כישורי התקשורת הבי"אישית והכישורי המיוחדי הנדרשי מבעל התפקיד .התכלית העיקרית
של ניתוח העיסוק היא לסייע בגיוס כוח האד המתאי לארגו וביצירת המבנה הארגוני .25הוראות
משרד הפני המופיעות בקוב ניתוח העיסוקי מחייבות את הרשויות המקומיות.
נמצא כי קוב ניתוח העיסוקי אינו כולל תיאור של תנאי כשירות לתפקיד התובע העירוני ,הדורש
מיומנויות מקצועיות מיוחדות ,ולא נקבעו בו תנאי ס* להגשת מועמדות לתפקיד ,כגו רמת השכלה,
ניסיו תעסוקתי ,כישורי מקצועיי ואישיי וכישורי מיוחדי.
˙ÂÈÈ„Ó ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÂÈÂÈÁ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Â ˜ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ‰˙¯ËÓ˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰
ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙‡ ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰ ÁÂ˙È ı·Â˜· ÏÂÏÎÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
.ÌÈË¯ÂÙÓ ˙Â¯È˘Î È‡˙ ˙Â·¯Ï
משרד הפני מסר בתשובתו מיולי  2012כי הוא שוקד על תיאור תפקיד התובע העירוני ,והתיאור
יוגדר בקוב ניתוח העיסוקי החדש שנמצא בהכנה.
˘„Á‰ ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰ ÁÂ˙È ı·Â˜ ˙Î‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂ‰ÈÏ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,Ì„˜‰· ı·Â˜‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎÂ ,¯ÙÒÓ ÌÈ˘ ¯·Î Í˘Ó
˘.˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ ÏÂ‰È ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÛËÂ
)ב( בשנת  2007פרס משרד הפני בחוזר מנכ"ל נוהל מינוי יוע משפטי חיצוני לוועדות
מרחביות) 26להל " נוהל ועדות מרחביות( .בנוהל צוי כי ככלל ,היוע המשפטי החיצוני יכה ג
כתובע הוועדה המרחבית; חריגה מכלל זה תיעשה במקרי מיוחדי ובכפו* לקבלת אישור מראש
מאת היוע המשפטי לממשלה.
בנוהל ועדות מרחביות נקבעו תנאי כשירות לתובעי חיצוניי בוועדות מרחביות .בי היתר נקבע
כי על המועמד להיות "עור די בעל ניסיו מעשי בעריכת די שלא יפחת משש שני ,ובעל בקיאות
וניסיו מוכח בתחומי פעילותה העיקריי של הוועדה המרחבית" .עוד נקבעו תנאי למניעת ניגוד
ענייני של התובעי החיצוניי בוועדות אלה.
)ג( משרד המשפטי ,באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה )להל ג
27
" המחלקה( ,מתקשר ע תובעי מטע המדינה לאכיפת חוק התכנו והבנייה בשטחי הגליליי
וכ במרחבי התכנו המקומיי .אול א* שלגבי השטחי הגליליי יש למדינה סמכות תביעה
ייחודית בלעדית ,בפסיקה נקבע כי סמכויות ניהול תביעות פליליות במרחב תכנו מקומי נתונות
לוועדה המקומית בד בבד ע המדינה.28
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2004) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק על מעורבות השלטו המרכזי
בנושאי כוח אד ,עמ' .18
חוזר מנכ"ל מס'  1/2007מ.19.2.07
כל שטח שאינו מרחב תכנו של ועדה מקומית או תחו שיפוט של רשות מקומית.
בעניי סמכויות התביעה המקבילות הנתונות ליוע ,המשפטי לממשלה ולוועדה המקומית במרחב
תכנו מקומי ראו :רע"פ  ,(2005) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˙¯„‡ 9321/03פדאור; רע"פ ' ˙Â„˘ 252/04
 ,ÌÈ„ÂÏ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰פדאור ).(2004
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לצור הפעלת סמכויות האכיפה של המדינה מנהלת המחלקה מאגר עורכי די למת שירותי
כתובעי בהליכי פליליי ואחרי מטע המדינה בתחו התכנו והבנייה ובתחומי קשורי
נוספי )להל " תובעי מדינתיי( .במר  2011פרס משרד המשפטי הזמנה להציע הצעות
להיכלל במאגר התובעי המדינתיי.29
סעי*  6להזמנה האמורה עוסק בתנאי ס* להגשת מועמדות למכרז ,ובה ,בי היתר" :המציע הוא
בעל ניסיו של שלוש ) (3שני לפחות כעור די בניהול הליכי פליליי ,א כתובע וא כסנגור
או עור די המתמחה בטיפול בענייני תכנו ובנייה ועוסק בכ במש תקופה של חמש ) (5שני
לפחות" .בסעי*  7להזמנה המציע נדרש לצר* להצעה עד חמש המלצות כתובות ,דוגמאות של
חמישה מסמכי שכתב בתחו המשפט הפלילי או בתחו התכנו והבנייה ודוגמאות של שלושה
פסקי די שניתנו בהליכי פליליי שניהל.
יוצא אפוא שלתובעי החיצוניי בוועדות המרחביות ולתובעי המדינתיי נקבעו תנאי כשירות,
ואילו לתובעי העירוניי )פנימיי וחיצוניי( ברשויות המקומיות לא נקבעו תנאי כשירות.
 .2הבדיקה בשלוש רשויות מקומיות שמינו תובעי בשני האחרונות " הוד השרו ,באר שבע
וקריית ביאליק " העלתה כי בהיעדר הנחיות ברורות ואחידות ,כל רשות מקומית קבעה לעצמה ,לפי
שיקול דעתה ,את תנאי הכשירות להגשת מועמדות למשרת תובע עירוני.
נמצא כי עיריית באר שבע פרסמה בשנת  2007מכרז לעור די בלשכה המשפטית למשרה באג*
הפיקוח ,וכללה בכישורי הנדרשי חברות של שנה לפחות בלשכת עורכי הדי בישראל וכ ניסיו
בעבודה משפטית" ,לרבות הופעה בבתי משפט ,ניסוח מסמכי ומת חוות דעת משפטיות";
בדצמבר  2009ובספטמבר  2011פרסמה העירייה מכרזי נוספי לעורכי די בלשכה המשפטית
העוסקי בתביעה ,ובתנאי הכשירות לא נקבע פרק זמ מזערי של חברות בלשכת עורכי הדי .ע
זאת צוי כי תינת עדיפות לבעלי ניסיו בתביעה ,בהופעות בבית משפט ובמת חוות דעת
משפטיות.
עיריית הוד השרו פרסמה בשנת  2009מכרז לתפקיד תובע עירוני וכללה בתנאי הכשירות תואר
ראשו במשפטי ,רישיו ישראלי לעריכת די וניסיו מקצועי מוכח של שנתיי כעור די.
עוד עלה כי במר  2011פרסמה עיריית קריית ביאליק מכרז לעור די בלשכה המשפטית בהיק*
 50%משרה .נמצא כי תנאי המכרז לא כללו תנאי כשירות חיוניי " ניסיו תעסוקתי וכישורי
מקצועיי כלשה " אלא צוי רק כי על המועמד להיות "נמר/ת ,כריזמטי/ת ,אסרטיבי/ת ,בעל/ת
יכולת למידה ,כתיבה ברמת ניסוח גבוהה ,דיוק ,יכולת ירידה לפרטי והתמדה".
עיריית הוד השרו מסרה בתשובתה מיולי  2012כי לפי מדיניות פרסו המכרזי שלה ,אי לקבוע
במכרזי תנאי ס* מחמירי כדי להגדיל את מאגר המועמדי הפוטנציאליי ולאפשר סינו איכותי
וקפדני עד לבחירת הזוכה במכרז .העירייה הוסיפה כי במכרז האמור בשנת  2009נבחרה מועמדת
בעלת ניסיו של שבע שני כעורכת די; עיריית קריית ביאליק ציינה בתשובתה מיוני  2012כי אי
דרישה חוקית "לעניי דרישות מקצועיות מתובע עירוני ברשות המקומית" ,וכי הניסיו המקצועי
של המועמדי נבח בוועדה שבחנה את המועמדי.

__________________
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במר 2012 ,הייתה המחלקה קשורה ע  27תובעי מדינתיי ותקציב התביעה המדינתית היה כ1.5
מיליו ש"ח.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

·ÈÈÁÓ‰ ,ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙‰ Ï˘ ˘È‚¯‰Â ·Î¯ÂÓ‰ Â„È˜Ù˙ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙ÂÈÓ‡Â ˙ÂÈ¯Á‡ ,ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈÒÈ ,‰·‰ ,Ú„È
˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ,ÌÈ·ÈÈÁÓ ÛÒ È‡˙ ˙Â·¯Ï ,„È˜Ù˙Ï ˙Â¯È˘Î‰ È‡˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ,‰Ï˘ÓÓÏ
ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙Ï ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈÓÏÂ‰ ˙Â¯È˘Î È‡˙ ¯„ÚÈ‰ .Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
„È˜Ù˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÚ·Â˙ ÈÂÈÓ È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
.˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ
משרד הפני מסר בתשובתו כי הוא "אינו הגור המתאי לקביעת תנאי כשירות לתובעי .התנאי
נדרש שיקבעו על ידי היוע המשפטי לממשלה ויהוו תנאי להסמכת תובעי".
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי
"קביעת תנאי כשירות לתובעי בשלטו המקומי כרוכה בתיאומי ע משרד הפני בגלל השלכות
תקינה ותקציב שאינ בשליטת משרד המשפטי" .ע זאת ,הוא הוסי* כי צוות עבודה בראשות
המשנה ליוע המשפטי לממשלה )אזרחי( ,החליט להמלי ליוע המשפטי לממשלה לעדכ את
הנחיות היוע בעניי הסמכת תובעי ולכלול בה ,בי היתר ,ג תנאי כשירות מתחייבי לתובעי
העירוניי בעברות תכנו ובנייה.
˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰ È‡˙ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ,ÔÈ˜˙‰ ÔÏÂ‰ÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
·¯˘ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‚ÈˆÎ ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙‰ „È˜Ù˙ Ï˘ È„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÙÂ‡ Ï˘· .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰Ï˘ÓÓÏ
.ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡ ˘ÂÓÈÓÏ

תקינה
תק כוח האד מבטא את המבנה הארגוני של גו* מסוי או יחידה מסוימת בתוכו .התק קובע את
אופ הקצאת כוח האד לתחומי עיסוק ולמילוי תפקידי שוני .קביעה מושכלת של התק תביא
להקצאת כוח אד בצורה נכונה ותשפר את יעילות הארגו ואת רמת השירות שהוא מעניק.
 .1נמצא כי משרד הפני לא קבע תקינה ליחידות התביעה העירונית ולתובעי בוועדות
המרחביות .לא נקבעו אפוא אמות מידה למספר התובעי העירוניי והיק* משרת לפי צורכי
הרשות המקומית או הוועדה המרחבית .בהיעדר תקינה מחייבת ,קיומו של מער התביעה העירוני,
אופיו וגודלו נקבעי על ידי כל רשות מקומית בעצמה ,לפי שיקול דעתה וסדר עדיפויותיה.
 .2חלק ה' להנחיות בעניי הסמכת תובעי עוסק בהקמת ועדה מייעצת בנושא התביעה ברשויות
המקומיות בכל מחוז )להל " הוועדה המייעצת( .בסעי*  4נכתב כי אחד מתפקידיה של הוועדה
המייעצת הוא "להמלי ליוע המשפטי לממשלה על מספר התובעי החיצוניי שיוסמכו בכל
רשות מקומית ,וזאת בהתא לאמות מידה כגו :גודל הרשות ומספר הדוחות וכתבי האישו
שהוגשו בפועל מטע אותה רשות בשני קודמות".
היוע המשפטי לממשלה הצביע אפוא על הצור בקביעת מספר התובעי החיצוניי שיוסמכו בכל
רשות מקומית ,א הבדיקה העלתה כי לא נקבע מספר התובעי החיצוניי שכל רשות מקומית
רשאית להעסיק ,בי היתר על פי אמות המידה שנקבעו בהנחיות.
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מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי טע בתשובתו כי עניינו של חלק ה' להנחיות בעניי הסמכת
תובעי אינו לקבוע תקינה למספר התובעי הרצוי ,אלא למנוע מצב של ריבוי הסמכות לתובעי
חיצוניי ברשות מקומית או בוועדה מקומית שלא לצור.
Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ·˙Î ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ· ÂÎÓÒÂÈ˘ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
‰ÚÈ·˙‰ ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰È˜˙ ¯„ÚÈ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰ÈÏ‰ÓÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ È¯Á· ‰È˜˙ ¯„ÚÈ‰· :„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â
ÛÂÎ‡Ï ‰˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÍÎÂ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ ·Î¯‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ
‡˙ .ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ˙-È‡ Ì‚ Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊ Í¯„· .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÌÂÁ˙· ˜ÂÁ‰
משרד הפני מסר בתשובתו כי על פי מדיניותו הוא נמנע מלהתערב בקביעת סדר העדיפויות של
הרשויות המקומיות בתחו כוח אד ,אלא א כ מדובר בבעלי תפקידי שהרשות חייבת למנות
על פי חוק .הוא הוסי* כי מאחר שהרשויות שונות זו מזו במידה רבה במכלול רחב של מאפייני,
"אי מקו ולא נית לקבוע תק ארצי ואחיד לתובעי".
˙ÈÂÈÁ ˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ÚÈ·˙ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Â ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ˙‡ ¯È˙Â‰Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï
˜·˙Â·È˘Á ‰˘Ó ˘È ÂÊ ‰„ÈÁÈÏ Ô˜˙‰ ˙ÚÈ·˜Ï .‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ‰˘ÂÈ‡ Í¯„ ˙ÚÈ
ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÏ˙-È‡Â ‰˙Â‡ÓˆÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯Âˆ‰ ·˜Ú
ÈÈÈÙ‡ÓÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ Ô˜˙Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ¯ÙÒÓÂ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ ,‰Ï„Â‚ ÂÓÎ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
˘.ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ Ì˘Ï ‰„ÈÁÈÏ ˙Â˘È‚Ó ˙Â˜ÏÁÓ‰

המבנה הארגוני
התובעי העירוניי כפופי מקצועית ליוע המשפטי לממשלה ,חייבי בקבלת הסמכה מטעמו
ופועלי לפי הנחיותיו .כדי להבטיח את אי"תלותו של התובע יש ליצור הפרדה ברורה בי גופי
החקירה )יחידות הפיקוח ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה( ובי מנגנוני התביעה .בית
המשפט העליו הביע את דעתו בנושא וקבע כי "מ הראוי להפריד מוסדית בי הגו* החוקר לבי מי
שמופיע כתובע בבית המשפט".30
בעיריית באר שבע ,נוס* על היוע המשפטי לעירייה האחראי לתביעה העירונית ,מועסקי שבעה
תובעי עירוניי " שתי תובעות המטפלות בתחו התכנו והבנייה ,תובע אחד המטפל בתחו
רישוי העסקי ,תובעת אחת העוסקת בחוקי עזר ועוד שלושה תובעי המטפלי בתביעה בתחומי
החניה והשילוט )להל " תובעי החניה(.
נמצא כי התובעי בתחומי התכנו והבנייה ,רישוי העסקי וחוקי העזר כפופי מינהלית ליוע
המשפטי לעירייה ועובדי בלשכה המשפטית של העירייה ,ואילו שלושת תובעי החניה עובדי
__________________

30

בג" ,'Á‡Â ‰¯Ë˘Ó‰ ¯˘ ' 'Á‡Â Ï‚ÈÊ 2631/91 ,פדאור .לעניי הפרדה בי הגו התובע לגו החוקר
ראו ג מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .368
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במדור תביעות שבאג* הפיקוח העירוני )להל " אג* הפיקוח( בעירייה ,כפופי מינהלית למנהל
האג* וכפופי מקצועית ליוע המשפטי לעירייה )להל " כפיפות כפולה(.
הבדיקה העלתה כי סוגיית הכפיפות הכפולה ,לרבות מקו מושב של תובעי החניה ,הייתה נושא
לחילוקי דעות בי היוע המשפטי לעירייה ובי ראש אג* הפיקוח .עמדת היוע המשפטי הייתה כי
הכפיפות הכפולה אינה ראויה ויוצרת ניגוד ענייני בי תפקידו של התובע ובי האג* שבו הוא
עובד .לעומתו ,מנהל אג* הפיקוח ציי כי הוא רואה בחיוב את הימצאות תובעי החניה במשרדי אג*
הפיקוח ואת כפיפות המינהלית למנהל האג* ,וכי עובדה זו מקלה את התיאו ע אג* הפיקוח
ומסייעת בשיפור השירות לתושבי.
Ì˙ÂÙÈÙÎÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ È„¯˘Ó· ‰ÈÁ‰ ÈÚ·Â˙ Ï˘ Ì˙„Â·Ú· ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·ÂÓ ÌÈÈÈÚ „Â‚È ÌÈÈ˜˙Ó ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÌÂ˜Ó· Û‚‡‰ Ï‰ÓÏ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰
ÚÓÈ‰Ï È˙Ó‡Â ÔÎ ıÓ‡Ó Â˘ÚÈ Ì‡ Ì‚ ,Ì˙ÂÏ˙-È‡·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Â‡ÓˆÚ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰
ÛÂ‚‰ ÔÈ· ˙È„ÒÂÓ „È¯Ù‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒÓ ˜ÂÈ„· .ÍÎÓ
.ËÙ˘Ó ˙È·· ÌÈÚ·Â˙‰ ÔÈ·Â ¯˜ÂÁ‰
הבדיקה העלתה עוד כי במהל הביקורת ,בינואר  ,2012החליטה העירייה לבטל את הכפיפות
הכפולה של תובעי החניה ,וכי החל מ" 1.2.12ה הוכפפו ג מינהלית ליוע המשפטי לעירייה.
,‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÈÏ‰ÈÓ ÌÈÙÂÙÎ ÂÈ‰È Ì‰È‚ÂÒÏ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
.˙Â˘¯‰ Ï˘ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ

מינוי תובעי
פעילות התביעה העירונית חיונית לקיו מער אכיפה מלא ואפקטיבי ה במישור המקומי וה
במישור המדינתי .לפיכ ,הרשויות המקומיות נדרשות למנות תובעי מטעמ כדי שישתתפו
בגיבוש מדיניות האכיפה שלה ,יתוו את מדיניות התביעה ויובילו את יישומה.
 .1הבדיקה העלתה כי במועד הביקורת  63רשויות מקומיות לא מינו תובעי עירוניי ,ובשל כ
לא התאפשרה אכיפה מלאה של החוקי וחוקי העזר העירוניי שבסמכות לאכו* :שתי עיריות "
סח'ני וקלנסווה; שש מועצות אזוריות " אלונה ,בוסתא אל"מרג' ,לכיש ,מגידו ,נחל שורק ושער
הנגב;  55מועצות מקומיות ובה דאליית אל"כרמל ,עראבה ,כפר כנא וג'ודידה"מכר.
עיריית סח'ני מסרה בתשובתה מיוני  2012כי בעקבות הביקורת היא הגישה באותו חודש
לפרקליטות המדינה בקשה להסמי את היוע המשפטי של העירייה לשמש ג תובע עירוני;
המועצה האזורית אלונה השיבה למשרד מבקר המדינה ביוני  2012כי בעקבות הביקורת היא פנתה
ביוני  2012ליוע המשפטי לממשלה בבקשה להסמי את היוע המשפטי החיצוני שלה ג לתובע
העירוני שלה; המועצה האזורית מגידו השיבה ביוני  2012כי היא "הגישה בקשה להסמכת תובע
עירוני ביו  29.5.12וממתינה לאישור מאת היוע המשפטי לממשלה"; המועצה האזורית נחל
שורק השיבה ביולי  2012כי "לאור ממצאי הביקורת ,המועצה פועלת היו על מנת למנות בהקד
האפשרי תובע עירוני"; המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה מיוני  2012כי החליטה
למנות תובע עירוני ,ובכוונתה להשלי את המינוי בשבועות הקרובי; המועצה האזורית בוסתא
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אל"מרג' השיבה באוגוסט  2012כי למועצה "לא מונה תובע עירוני מאחר ולמועצה יש רק שני חוקי
עזר " ביוב ושלטי".
עוד עלה כי עד מועד סיו הביקורת ,במועצה המקומית פרדס חנה"כרכור ,שבתחו שיפוטה
כ" 30,000תושבי ,לא פעלה מחלקת תביעות ,ולדברי היוע המשפטי למועצה" ,בשלוש שני
האחרונות לא ננקטו שו הליכי פליליי נגד מי מתושבי המועצה" .המועצה המקומית בית ג'
מסרה בתשובתה על שאלו התובעי כי חברי המועצה המקומית לא אישרו את מינויו של היוע
המשפטי למועצה ג לתובע עירוני א* שהנושא הובא להצבעה .ראש המועצה מסר למשרד מבקר
המדינה כי עקב כ "אי ביכולת המועצה לטפל בתביעות מכוח חוקי העזר שלה".
המועצה המקומית פרדס חנה"כרכור השיבה למשרד מבקר המדינה ביוני  2012כי "לאחרונה מונה
למועצה תובע ,ובשנה האחרונה החלה מחלקת הפיקוח לפעול ולהגיש כתבי אישו נגד מפרי חוק
העזר".
ÔÈ‡ Â·˘ ·ˆÓ ÈÎ Ô'‚ ˙È·Â ¯ÂÎ¯Î-‰Á Ò„¯Ù ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·‰ˆÚÂÓ‰ È·˘Â˙ „‚ ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÈË˜ ‡Ï ÍÎ Ï˘·Â ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ÚÈ
Ï˘ ‰¯Ù‰ ÌÂ˘Ó Â· ˘ÈÂ ,‰· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÎÓÒ· Ú‚ÂÙ ˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰
˘ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ÈÂ¯ÈÚ Ú·Â˙ Ì„˜‰· ÂÓÈ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ
˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰Â ÛÈÒÂ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÈ˜˙‰˘ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁÂ
‚'Ú·Â˙ ÈÂÈÓ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ Ô
ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ Ì‚ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ Ì˘Ï ÈÂ¯ÈÚ
·.Ô'‚ ˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· Ú·Â˙ ÈÂÈÓ ˙¯„Ò‰Ï ·¯Ú˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˙ÂÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÈÂ¯ÈÚ Ú·Â˙ ÂÈÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈÚ·Â˙ Ì„˜‰
 .2בחוזר מנכ"ל משרד הפני משנת  312001צוי כי לפי ההנחיות בעניי הסמכת תובעי,
תובעי עירוניי פנימיי בעיריות צריכי להיות מועסקי במשרה מלאה .אול נמצא כי בהנחיות
האמורות לא נקבעה הנחיה זו.
Ú‚Â· 2001 ˙˘Ó Ï"ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ÔÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙˜ÒÚ‰Ï
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÒÒ·˙‰ Ô‰ ,‰¯Â‡ÎÏ ,Ô‰ÈÏÚ˘ ,‰Ï˘ÓÓÏ
¯Á‡Ó ,˙ÂÈ¯ÈÚ· ÈÂ¯ÈÚ Ú·Â˙ Ï˘ ·ÈÈÁÓ‰ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ÔÈÈÚ· ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
˘˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï„Â‚Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ÔÈ‡Â È„Ó ˙ÂÈÏÏÎ Ï"ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ· ˙Â‡¯Â‰‰
.ÌÈ¯Á‡‰ ‰ÈÈÈÙ‡ÓÏÂ
משרד הפני מסר בתשובתו מיולי  2012כי בהתא לעבודת מטה שמבצע משרד המשפטי "בימי
אלו" לבחינה ועדכו של ההנחיות בעניי הסמכת תובעי " יתאי משרד הפני את הוראות חוזר
המנכ"ל משנת  2001להנחיות המעודכנות.

__________________

31

חוזר מנכ"ל מס'  2/2001מ.20.3.01
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Ï"ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡ ,È„ÈÓ ÔÂ˜È˙ ˘¯„ Â·˘ ,‰Ê ‰¯˜Ó· .ÌÂÈÎ ˙ÂÙ˜˙‰ ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰Ï
„¯˘Ó Úˆ·È˘ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰ ÔÂÎ„Ú· ¯ÊÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˙Â˙‰Ï
.„È˙Ú· ÌÈËÙ˘Ó‰

תובעי חיצוניי ברשויות המקומיות
בפתיח להנחיות היוע המשפטי לממשלה בעניי הסמכת תובעי צוי כי מאחר שהתובעי
ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה עוסקי "בייצוג אינטרס ציבורי בתחו רגיש כמו
המשפט הפלילי ,ולו ג בעבירות שאינ המשפט 'הקלאסי' ,הגישה הראויה היא שהתובעי יהיו,
ככל הנית ,עובדי ציבור האמוני יו"יומית על שירות הציבור ,והכפופי לפיקוח ולדי המשמעת
של עובדי ציבור .כ יש צור בהדרכה ובפיקוח באורח רב משהיה עד כה" .בהמש ההנחיות נאמר,
ברוח עמדה זו ,כי "המגמה היא לצמצ בהדרגה ,עד כדי ביטול מוחלט ,הסמכה כתובעי של עורכי
די שאינ עובדי הרשות )להל " תובעי חיצוניי( ,ולהגיע למצב בו התובעי יהיו רק היוע
המשפטי לרשות ,שהוא עובד הרשות ,ועורכי די בלשכה המשפטית שה עובדי הרשות".32
להל תרשי המתאר את מספר התובעי הפנימיי והחיצוניי ברשויות המקומיות שענו על
השאלו לפי סוג הרשות המקומית:

בשנת  2009פרס מנכ"ל משרד הפני חוזר שכותרתו "נוהל מינוי יוע משפטי חיצוני קבוע
לרשות מקומית") 33להל " הנוהל( .בתפקידי היוע המשפטי נכללה ג "האחריות על התביעה
העירונית" .בנוהל צוי" :יוער ,כי א* שהחוק לא הטיל חובה על חלק מ הרשויות המקומיות למנות
__________________

32
33

בסעי  1לפרק א' בהנחיות מגדיר היוע ,המשפטי לממשלה בכינוי הכולל "רשות" את הרשויות
המקומיות והוועדות המקומיות והמרחביות לתכנו ולבנייה.
חוזר מנכ"ל מס'  5/2009מ.29.3.09
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לה יוע משפטי שהוא עובד הרשות ,מהות תפקידו של יוע משפטי ,הצור בהשתלבותו
בעבודתה השוטפת של הרשות והחובות המוטלות עליו כשומר ס* מצדיקות ,ככלל ,שג רשות
מקומית כזו תבח בכובד ראש ,מינוי יוע משפטי שהוא עובדה .לפיכ על רשות מקומית שלא
הוטלה עליה החובה בדי למנות יוע משפטי שהוא עובד תבח ,טר החלטה על מינוי יוע
משפטי חיצוני ,את האפשרות למנות יוע משפטי שהוא עובד הרשות".
מטרת הנוהל הייתה "לקבוע הוראות והנחיות למינוי יוע משפטי ברשות מקומית שאינה חייבת על
פי חוק הייעו המשפטי בהעסקת יוע משפטי שהוא עובד הרשות המקומית" .היוע המשפטי של
משרד הפני ציי בדיו שהתקיי בינואר  2010בוועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת כי "משרד
הפני ביצע בדיקה על ידי האג* לביקורת ב" 40רשויות מקומיות וגילה שהנושא הזה פרו .אי
חוזי ולא ברור אי נבחרי יועצי משפטיי".
בי היתר עוסק הנוהל בהלי קבלת ההחלטה על העסקת יוע משפטי חיצוני ,פרסו הודעה
בעיתונות על רצונה של הרשות להתקשר ע יוע משפטי חיצוני ,הקמת ועדה מקצועית שתפקידה
להמלי לראש הרשות המקומית על מינויו ,תנאי הכשירות והפסלות של יוע משפטי חיצוני ,אמות
מידה לקביעת שכר הטרחה שלו ,תקופת העסקתו ,פרטי הסכ ההתקשרות ,הדרכי להפסקת
עבודתו ומניעת חשש לניגוד ענייני .כ למשל קובע הנוהל כי "הסכ העסקתו של היוע המשפטי
יהיה בתחילה לתקופה של שנה ,ולאחר מכ ליתרת התקופה שלא תעלה על  3שני" .עוד נקבע
בנוהל כי "הרשות המקומית תקבע מראש ,ובטר פנייה למועמדי ופרסו מודעה על איתור יוע
משפטי חיצוני קבוע ,את שכר הטרחה החודשי הקבוע שישול ליוע המשפטי של הרשות
המקומית בגי שירותיו".
נמצא כי נוכח עמדת של חלק מהמשתתפי בישיבה האמורה של ועדת הפני והגנת הסביבה של
הכנסת ,קראה הוועדה להקפאת יישומו של הנוהל עד לקיו דיוני והתייעצויות ע מרכז השלטו
המקומי ,מועצות אזוריות ונציגי היועצי המשפטיי .נוכח דרישת הוועדה ,הקפיא משרד הפני
את תוקפו של הנוהל לתקופה של חודשי מספר.
א* שתכלית ההקפאה הייתה לאפשר לקיי דיוני והתייעצויות ,הדבר לא נעשה ,וההקפאה
הוארכה מפע לפע .נוכח הקפאת הנוהל ,נושא העסקת של יועצי משפטיי ותובעי חיצוניי
ברשויות המקומיות לא הוסדר עד מועד סיו הביקורת ונותר פרו ,ללא נורמה מחייבת כלשהי ,זה
יותר משנתיי.
ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰Â ÌÈÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ‡Ù˜Â‰˘ Ï‰Â‰
˙ÚÈ·˜-È‡ .˙¯Á‡ ˙·ÈÈÁÓ Í¯„· Ì‡Â ÔÈÈÚ· Ï‰Â‰ ˙‡Ù˜‰ ÏÂËÈ· ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
‡‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÚ·Â˙ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ‡˙Â ˙ÂÏ·‚Ó ,‰„ÈÓ ˙ÂÓ
,„È˜Ù˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡ ¯˘‡ ˜ÈÙÒÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï· ÌÈÚ·Â˙ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה ביולי  2012כי נוהל מתוק בעניי מינוי יוע משפטי
חיצוני לרשות מקומית יוגש לשר הפני לאישור בזמ הקרוב.
תובעי חיצוניי בוועדות מרחביות
 .1כאמור עמדת היוע המשפטי לממשלה היא כי התובעי ברשויות המקומיות ובוועדות
המקומיות והמרחביות לתכנו ולבנייה יהיו ,ככל הנית ,תובעי פנימיי .עמדת משרד הפני
לעומת זאת ,מעודדת מינוי יועצי משפטיי ותובעי חיצוניי לוועדות המרחביות ,והדבר בא לידי
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ביטוי בנוהל ועדות מרחביות )ראו להל( .נתוני האג* לפיקוח על הבנייה במשרד הפני לגבי 24
מהוועדות המרחביות מעלי כי במועד הביקורת 94% ,מתובעי אות ועדות ) 34מ" (36היו תובעי
חיצוניי.
‰„ÓÚ Â˘·‚È ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˙Â‡ ÂÓÒ¯ÙÈ ,Ë¯Ù· ˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ·Â ÏÏÎ· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÚ·Â˙ ˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â· ˙Ù˙Â˘Ó
˙‡ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ Ì˙„ÓÚ ˘Â·È‚ ˙Ú· .‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÂÁÈÂ
ÌÈÚ·Â˙ ˙˜ÒÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÚ·Â˙ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈË·È‰‰Â ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰
.ÈÓÈÙ Ú·Â˙ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ ˙Â·¯Ï ÌÈÈÓÈÙ
 .2נוהל ועדות מרחביות קובע כי תקופת העסקתו של יוע משפטי 34חיצוני תהיה חמש שני,
וכי "יוע משפטי חיצוני שהשלי את מלוא תקופת העסקתו ,לא ימונה בשנית ליוע משפטי חיצוני
של אותה ועדה מרחבית ,אלא לאחר חלו* שנתיי מסיו העסקתו" ,כלומר הנוהל מאפשר לתובע
חיצוני כהונה של יותר מתקופת העסקה אחת של חמש שני לאחר תקופת צינו של שנתיי .לעומת
זאת ,ההנחיות בעניי הסמכת תובעי קובעות כי "עור די לא ישמש כתובע חיצוני ברשות
מקומית ובוועדה מרחבית לתקופה מצטברת העולה על שבע שני".
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ציי כי לדעתו ההנחיות השונות קובעות פרק זמ מרבי של
 7"5שני לכהונת תובעי הוועדות המרחביות לסוגיה ואי סתירה ביניה .עוד הוסי* כי במסגרת
עבודת המטה לעדכו הנחיות היוע המשפטי לממשלה נבחנת ג סוגיית תקופת הכהונה של
התובעי החיצוניי בוועדות לתכנו ולבנייה.
משרד הפני השיב כי לאחר שמשרד המשפטי יסיי את עבודת המטה לעדכו ההנחיות בעניי
הסמכת התובעי ,הוא יבח את העדכוני והשינויי הנדרשי בהתא בנוהל ועדות מרחביות.
˙Â¯È‰·‰-È‡ ·Â˘ÈÈÏ Û˙Â˘Ó· ÂÏÚÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ï Ú‚Â· ˙ÂÈ·Á¯Ó ˙Â„ÚÂ Ï‰Â ÔÈ·Â ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰‰ ÔÈ
˙˙‡ ·˘ÈÈÏÂ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÚ·Â
‡.Ì„˜‰· ˙Â¯È‰·‰-È
 .3נוהל ועדות מרחביות קובע ,בי היתר ,את תנאי הכשירות הנדרשי מהיוע המשפטי
החיצוני ,האמור לשמש ג תובע הוועדה המרחבית ,והנחיות בדבר הלי מינויו ,הקמת ועדת איתור
לצור בחירתו ,תקופת העסקתו וכללי לאיסור ניגוד ענייני .כ נקבעו הוראות מעבר ולפיה
"ועדה מרחבית אשר מעסיקה יוע משפטי חיצוני ללא הסכ בכתב ,תפעל לסיו ההעסקה
ולהעסקת יוע משפטי חיצוני על"פי נוהל זה בתו שני"עשר חודשי".
בנוגע להלי המינוי של יוע משפטי חיצוני קובע נוהל ועדות מרחביות בי היתר כי ועדה מרחבית
תפרס בעיתוני בקשה לקבלת הצעות ליוע משפטי חיצוני )להל " מכרז לתובע חיצוני( .בבקשה
יש לפרט את היק* העבודה המשוער בוועדה ואת הנושאי שבה יטפל היוע המשפטי שייבחר,
ולציי כי שכר הטרחה שייקבע יהיה שכר טרחה כולל ,35והוא לא ייגזר מסוג ההלי או מתוצאותיו,
__________________

34
35

היוע ,המשפטי של הוועדה המרחבית נדרש לשמש ,ככלל ,ג תובע .רק במקרי מיוחדי וחריגי
ובכפו לקבלת אישור מהיוע ,המשפטי לממשלה נית להעסיק תובע בנפרד מהעסקת יוע ,משפטי
לוועדה.
מלבד תערי שייקבע לסוגי הליכי משפטיי "חריגי".
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וזאת "מתו רצו להבטיח את אי תלותו של היוע המשפטי" .בנוהל א* נקבע כי הוועדה רשאית
"לפנות ל" 5עורכי די לפחות אשר מתקיימי בה תנאי הכשירות למינוי כיוע משפטי חיצוני".
לצור בחירת היוע המשפטי החיצוני תוק ועדת איתור שחבריה יהיו יו"ר הוועדה המרחבית,
מהנדס הוועדה ונציג היוע המשפטי של משרד הפני ,והיא "תבח את ההצעות שיתקבלו ,תראיי
את המועמדי ותמלי בפני מליאת הוועדה המרחבית על מינוי אחד המועמדי .המלצתה של
הוועדה תהיה בכתב ,ויפורטו בה הנימוקי להחלטה" .נקבע כי הנוהל יחול על כל התקשרות של
ועדה מרחבית ע יוע משפטי חיצוני ואול אי לפגוע בהתקשרות לגבי הסכ שנחת טר פרסו
הנוהל .36תחילת תוקפו של הנוהל נקבעה ל".15.4.08
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ועדות מרחביות לא קיימו הלי למינוי יוע משפטי
חיצוני )להל ג " תובע חיצוני( על פי הוראות נוהל ועדות מרחביות ,לרבות ההוראות בדבר קיו
מכרז לתובע חיצוני ,וחלק מה המשיכו בהתקשרות ע התובעי המכהני לאחר שפג תוקפו של
ההסכ הקיי בלי שהאריכו אותו:
)א( הוועדות המרחביות גליל מרכזי ,לב הגליל ,מעלה הגליל ושפלת הגליל לא פרסמו מכרז
למינוי תובע חיצוני ,א* שהיו חייבות לעשות כ לפי הוראות הנוהל.
˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÈ·Á¯Ó ˙Â„ÚÂ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Ì„˜‰· ÈÂˆÈÁ Ú·Â
הוועדה המרחבית מעלה הגליל מסרה בתשובתה מיוני  2012כי היא פרסמה מכרז לתפקיד יוע
משפטי ותובע לוועדה באפריל אותה שנה ,והמועמד שנבחר אמור להיכנס לתפקיד ב" .1.1.13עוד
ציינה כי החלה בהליכי המכרז עוד לפני מועד סיו הביקורת " בפברואר  ;2012הוועדה המרחבית
שפלת הגליל השיבה ביוני  2012כי היא פרסמה מכרז לתובע לוועדה בדצמבר  ,2011וכי באותו
החודש אמורה להתכנס ועדת איתור; הוועדה המרחבית לב הגליל מסרה ביוני  2012כי פרסמה
מכרז לתובע לוועדה בפברואר אותה שנה ,וכי ועדת איתור התכנסה ביוני .2012
)ב( הוועדה המרחבית גליל מזרחי התקשרה בשנת  2002ע עור די לש העסקתו כיועצה
המשפטי וכתובע הוועדה )להל " תובע א'( .הוועדה חתמה על הסכ התקשרות לקבלת שירותי
משפטיי מתובע א' עד סו* שנת  ,2006א ציינה כי לאחר תקופה של שלוש שני ממועד תחילת
תקפו יואר החוזה בשנה קלנדרית נוספת וחוזר חלילה" ,אלא א כ תודיע הוועדה לעורכי הדי
במכתב רשו על רצונה להפסיק מטעמי מקצועיי את ההתקשרות  90ימי לפני הגיע תקופת
ההתקשרות לסיומה".
ב" 18.5.08כתב סג ממונה מחוז צפו במשרד הפני לתובע א' כי יש לפעול על פי נוהל ועדות
מרחביות ולמנות תובע לוועדה המרחבית גליל מזרחי לפי הוראות הנוהל ,וכי "אי להארי חוזי
כתובי המסתיימי עד  15.4.08ומוב ג חוזי המסתיימי אחרי המועד הנ"ל".
נמצא כי הוועדה המרחבית לא פעלה לפי הוראות הנוהל ולא פרסמה מכרז לתובע חיצוני .לדברי
יו"ר הוועדה ,הוא סבר כי בי היתר משיקולי עלות עדי* לוועדה להעסיק תובע פנימי וניסה לקד
את הנושא ,א לא הצליח בכ .עוד נמצא כי ב" 21.9.10הודיע יו"ר הוועדה לתובע א' על הפסקת
ההתקשרות עמו ביו  31.12.10וציי כי "הוועדה בימי אלו תחל עבודתה במיו ובחירת יוע
משפטי לוועדה ע"פ הנחיית משרד הפני ,והינ רשאי להגיש מועמדות למשרה זו".
__________________

36

בנוהל צוי כי תקופת ההתקשרות לעניי זה היא למעט מימוש זכות בררה )אופציה( שיש לוועדה
המרחבית להארי( את התקופה.
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הבדיקה העלתה כי על א* הודעת יו"ר הוועדה המרחבית ,עד מועד סיו הביקורת לא פורס מכרז
לתובע חיצוני לפי הוראות נוהל ועדות מרחביות א* שעברו כארבע שני מאז נכנס הנוהל לתוק*,
והוועדה המשיכה את ההתקשרות ע תובע א'.
˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï˘ ÏÚ ÈÁ¯ÊÓ ÏÈÏ‚ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÊ ‡Ï˘ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .˙ÂÈ·Á¯Ó ˙Â„ÚÂ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‰„ÚÂÂÏ ÈÂˆÈÁ Ú·Â
·‰ÎÈ˘Ó‰ Û‡ ‡È‰ ,·¯ ¯ÂÁÈ‡· ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ '‡ Ú·Â˙Ï ‰ÚÈ„Â‰˘ „·Ï
Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏÂ ˜ÂÁÏ „Â‚È· Û˜˙ ‰ÊÂÁ ‡ÏÏ Â˜ÈÒÚ‰Ï
.ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ï‰Â‰ ÈÙÏ ÈÂˆÈÁ Ú·Â˙ ˙˜ÒÚ‰Ï
יו"ר הוועדה המרחבית גליל מזרחי השיב ביוני  2012כי נכנס לתפקידו בסו* שנת  2009ומאחר
שסבר שלא רצוי להחלי* יוע משפטי )תובע( "בסמיכות זמני לכניסת יו"ר ועדה לתפקידו" ,הוא
לא ראה צור בפרסו מכרז ובחתימה על חוזה חדש .עוד ציי היו"ר כי מאחר שלא קיבל ממשרד
הפני תשובה לבקשתו להעסיק תובע פנימי בשירות הוועדה ,החליט בסו*  2011לפרס מכרז
לתובע חיצוני ,והמכרז פורס בפברואר .2012
תובע א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ביוני  2012כי "לא היה צור ולא היה מקו לחדש
בכתב את ההתקשרות ע 'גליל מזרחי' אחרי סו* שנת  ,2006וג לא אחרי  ."31/12/10הוא הוסי*
כי נקבע שימשי בתפקידו עד לבחירת תובע בידי ועדת האיתור.
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ô‚Ò ‰Ù˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÈÏ‚ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÈÂˆÈÁ Ú·Â˙ ÈÂÈÓ ‡˘Â· 2008 ˙˘· '‡ Ú·Â˙ Ï‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÌÂÈ˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ÂÈ˙ÂÈÁ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÈ·Á¯Ó ˙Â„ÚÂ Ï‰Â ÈÙÏ ÈÁ¯ÊÓ
.Ê‡ ¯·Î ÈÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï Ê¯ÎÓ‰
ÏÎ· Ï‰Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ÂÈ‡ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú·¯‡ Ï‰Â‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ-È‡ .˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
(Ú·Â˙) ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ÂÈÓ ‡Ï˘ ˙Â„ÚÂ „‚ ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ËÂ˜Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓÂ ¯È·Ò
·.Ï‰ÂÏ Ì‡˙‰
משרד הפני מסר בתשובתו כי אכ הפיקוח על יישו הנוהל בוועדות המרחביות לא היה עקבי ,א
בחודשי האחרוני יש התקדמות ביישו הנוהל בוועדות אלה.
הממונה על מחוז צפו במשרד הפני מסר בתשובתו מיולי  2012כי הוא הנחה את יו"ר הוועדות
המרחביות לפעול למינוי ועדות איתור למינוי תובעי לוועדות ,וכי הסתיימו הליכי ועדות האיתור
ברוב הוועדות המרחביות במחוז.
)ג( בוועדה המרחבית מורדות הכרמל מכה תובע חיצוני )להל " תובע ב'( מתחילת שנת .2008
לפי הסכ ההתקשרות מדצמבר  2007התמורה בעד שירותיו נקבעה לפי סוגי פעילות ולא כשכר
טרחה כולל .תוק* ההסכ היה עד סו* שנת  2008ונקבעה אפשרות להארכתו בשנה אחת "במידה
והוועדה הודיעה לעו"ד על רצונה בחידושו כאמור".
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נמצא כי הסכ ההתקשרות ע תובע ב' לא הואר ולא חודש ,והוא המשי לכה בתפקידו עד מועד
סיו הביקורת ללא הסכ חתו.37
‡ÏÏ '· Ú·Â˙ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ÏÓ¯Î‰ ˙Â„¯ÂÓ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ÒÚ‰Ï ˘„Á Ê¯ÎÓ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙„‚ÂÓ ÌÂ˙Á ÌÎÒ‰
˙.ÈÂˆÈÁ Ú·Â
תובע ב' השיב למשרד מבקר המדינה ביוני  2012כי הסכ יכול שיואר בעל פה ,ואכ הוועדה
בהתנהגותה האריכה את ההסכ .עוד השיב תובע ב' כי לא היה מקו לפרס מכרז חדש כל עוד לא
הוכרעה העתירה שהגיש לבית המשפט בעניי מינוי תובע חדש לוועדה ,ולאחר שנדחתה העתירה
בפברואר  ,2012פרסמה הוועדה המרחבית "בקשה לקבלת הצעות לתפקיד יוע/ת משפטי/ת
ותובע/ת לוועדה" עד .14.5.12
,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î‰ ˙Â„¯ÂÓ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈÈ˜Ï ÍÎ·Â ‰Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰ ˙‡ ·˙Î· Ô‚ÚÏ ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÏÎÎ ,˙È·Á¯Ó ‰„ÚÂ ÏÚ
·.˙Â‡ ÈÂÏÈ‚‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ

הסמכת תובעי ברשויות מקומיות ובוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
הנחיות היוע המשפטי לממשלה
על פי הנהוג בישראל ,הנחיות היוע המשפטי לממשלה מחייבות את כל המערכת הממשלתית,
ופרשנותו לחוק היא הפרשנות המוסמכת מבחינת רשויות השלטו ,כל עוד לא קבע בית המשפט
אחרת.38
כאמור ,סעי*  12לחסד"פ קובע כי התובעי ה היוע המשפטי לממשלה ונציגיו ,ואלה ה ,בי
היתר ,מי שהיוע המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע ,דר כלל ,לסוג של משפטי ,לבתי
משפט מסוימי או למשפט מסוי .כדי לתת מענה ,חלקי לפחות ,לשאלות שהתעוררו בנוגע
להסמכת תובעי פליליי שאינ עובדי התביעה ,כגו תובעי ברשויות מקומיות ובוועדות
מקומיות ומרחביות לתכנו ולבנייה ,פרס היוע המשפטי לממשלה ב" 1998את הנחיותיו בעניי
הסמכת תובעי.
בהנחיות אלו נקבע כי כדי לשמור על הרמוניה ע התפיסה הבסיסית בדבר מבנה התביעה הכללית
בישראל ,יישאר על כנו ההסדר שלפיו הסמכת תובעי ברשויות מקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה
נעשית על ידי היוע המשפטי לממשלה .בעניי הסמכת תובע פנימי נקבע בהנחיות כי "כתב
הסמכה ליוע משפטי לרשות מקומית שהוא עובד הרשות ,וכ לעורכי"די עובדי הרשות בלשכה
המשפטית ,לא יהיה ,ככלל ,מוגבל בזמ ,והוא יהיה בתקפו כל עוד ה מכהני בתפקיד ברשות
המקומית" .בעניי הסמכת תובעי חיצוניי נקבע בהנחיות כי ברשות מקומית שבה אי חובה
__________________

37
38

באוגוסט  2010פרסמה הוועדה המרחבית מכרז לבחירת יוע ,משפטי ותובע חיצוני לפי הוראות נוהל
ועדות מרחביות .לבית המשפט הוגשו עתירות נגד החלטת הוועדה בעניי מינוי התובע .במועד סיו
הביקורת עדיי לא נבחר תובע אחר לתפקיד.
הנחיות היוע ,המשפטי לממשלה מס' ) ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È„È˜Ù˙ ,(90.000) 1.0000יולי .(2002
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להעסיק יוע משפטי פנימי ,ובפועל אי יוע משפטי כזה ,יינת ויחודש כתב הסמכה לתובע חיצוני
על פי המלצה של ועדה מייעצת .עוד נקבע כי כתב הסמכה לתובע חיצוני יינת לראשונה לשנה
אחת בלבד ,אול אפשר לחדש הסמכה לתקופה של שלוש שני בכפו* לתנאי המפורטי
בהנחיות .עוד נקבעו בהנחיות הגבלות על הסמכת תובעי חיצוניי ,הוראות בדבר הקמת ועדה
מייעצת בנושא התביעה ברשויות מקומיות ,והוראות בדבר הדרכה ודיווחי.
 .1הבדיקה העלתה כי ההנחיות בעניי הסמכת תובעי עודכנו בינואר  ,2001ובפע האחרונה רק
ביולי  .2003אי לכ התמורות שחלו במשרד המשפטי ובפרקליטות המדינה בנוגע להסמכת
תובעי ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה אינ באות לידי ביטוי בהנחיות
אלה.
כ למשל ,בחלק ה' של ההנחיות נקבע כי בכל מחוז תוק ועדה מייעצת בנושא תביעה ברשויות
מקומיות .עוד נקבע כי תפקידיה של הוועדה ה ,בי היתר ,לטפל בהלי הסמכת התובעי ולטפל
בפניות של תובעי בשאלות ובבעיות מקצועיות המתעוררות בעת מילוי תפקיד.
הבדיקה העלתה כי ההנחיות לא עודכנו לאחר הקמת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בשנת ,2004
א* שלמחלקה תפקיד מרכזי וחשוב בכל הליכי ההסמכה וההדרכה של התובעי ובהליכי הפיקוח
והבקרה עליה .עוד נמצא כי ביוני  2009פרס היוע המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מני מזוז,
מסמ מסכ בעניי חלוקת האחריות לטיפול בהסמכת התובעי ,הפיקוח עליה והנחיית .בי
היתר נקבע כי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי תטפל בהליכי ההסמכה של כלל התובעי ברשויות
המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה וכ תהיה אחראית להנחיית התובעי ולפיקוח
עליה בענייני התכנו והבנייה.
ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰Ê ‰ÎÓÒ‰ Í¯ÚÓ· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
) .2א( בהנחיות בעניי הסמכת תובעי צוי כי קיימות ארבע הנחיות נוספות של היוע המשפטי
לממשלה הנוגעות במישרי לתובעי ברשויות המקומיות :הנחיה מס'  4.1001בנושא "עצמאות
התביעה הפלילית" והנחיות מס'  52.002 ,52.001ו"52.002א )להל " שלוש ההנחיות הישנות( .39כ
צוי כי קיימות הנחיות נוספות העוסקות בנושאי כלליי שיש לה השפעה על עבודת התובעי,
וכי יש להבטיח כי בידי כל תובע בעל הסמכה ,בי תובע פנימי ובי תובע חיצוני ,יהיה עותק שלה.
עוד צוי כי ההנחיות הנזכרות לעיל ייערכו מחדש ויעודכנו לפי ההנחיות בעניי הסמכת תובעי,
וכ יכללו עדכו של רשימת החוקי המנויי בכתבי ההסמכה ,פרטי הדיווח של התובעי,
והתייחסות ליחסי הגומלי בי התובע ובי היוע המשפטי לממשלה ומערכת התביעה הכללית.
הבדיקה העלתה כי שלוש ההנחיות הישנות לא נמצאו בקוב הנחיות היוע המשפטי לממשלה
שמפרס משרד המשפטי " לא בקוב ההנחיות המעודכ ולא בקוב ההנחיות ההיסטוריות.
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי העבירה למשרד מבקר המדינה את שלוש ההנחיות הישנות.
המחלקה ציינה כי "העמדה היא שהנחיות אלה לא בוטלו ,וההתייחסות אליה היא כהנחיות
משלימות לאמור בהנחיה ] 8.1100ההנחיות בעניי הסמכת תובעי[ ,בענייני שלא הוסדרו בהנחיה
) 8.1100סעיפי ז' ו"ח) (1להנחיה  ."(8.1100עוד מסרה המחלקה כי התובעי המוסמכי על ידי
היוע המשפטי לממשלה מקבלי בצירו* לכתב ההסמכה את ההנחיות בעניי הסמכת תובעי
בלבד.
__________________

39

הנחיה מס'  52.001מ 1975בנושא "תובעי ברשויות מקומיות  תחולת כללי וסייגי"; הנחיה מס'
 52.002מ 1969בנושא "הסמכת תובעי" והנחיה מס' 52.002א מ 1992בנושא "הסמכת תובעי
לענייני תכנו ובנייה".
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הבדיקה העלתה כי שלוש ההנחיות הישנות וההנחיות הנוספות לא נערכו מחדש בהתא לנקבע
בהנחיות בעניי הסמכת תובעי ,א* שבשנת  2003נעשתה עבודת עדכו מקיפה ,שבמהלכה נבדקו
כל הנחיות היוע המשפטי לממשלה .כאמור ,חלק מההנחיות עודכנו ,והנחיות אחרות ,שחלפה
שעת " הוסרו ,ונחשבות להנחיות "היסטוריות".
)ב( נמצא כי שלוש ההנחיות הישנות כוללות כללי מהותיי המחייבי את התובעי שהוסמכו
כנציגי היוע המשפטי לממשלה ,וכללי אלו אינ מופיעי בהנחיות אחרות שפרס היוע .להל
דוגמאות:
הנחיה  52.001קובעת כי מי שנתמנה לנציג היוע המשפטי לממשלה כדי לייצג דר קבע את היוע
המשפטי לממשלה בתביעותיה של רשות מקומית מסוימת ,לא יוכל להופיע ,כל עוד מינויו בתוק*,
בי היתר ,כסנגור בבית משפט אשר לפניו מתבררי המשפטי הפליליי המוגשי בשל העברות
המפורטות בכתב ההסמכה לתובע .כלומר ,על עור די לבחור בי הופעה מטע התביעה הכללית
ובי עיסוק כסנגור במשפטי האמורי לפני אות בתי משפט.
עוד נקבע בהנחיה  52.001כי תובע ברשות מקומית לא יחזור בו מאישו "אלא לאחר שהביא את
העניי בפני פרקליט המחוז אשר במחוזו נמצאת הרשות המקומית".
ÈÎ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‡ ÌÏÂÎ ,Ô‰· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰Â ˙ÂÙ˜˙ ˙Â˘È‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ˘ÂÏ˘ ‰ÈÙÏÂ Ì˙˘È‚ ÁÎÂ
ÔÎ„ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ,‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ·Â˙‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ,Ì˜ÏÁ
‡˙ ‡ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰· ÂÏÏÎÈÈ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ,ÔÓÂÒ¯Ù Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ˙Â¯ÂÓ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈÁ‰ Ô˙Â
.‰ÎÓÒ‰‰ ˙Ú· ÌÈÚ·Â˙Ï Â¯ÒÓÈÈÂ ,˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó‰Â ˙ÂÙ˜˙‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ציי בתשובתו כי הכללי הקבועי בשלוש ההנחיות הישנות
מתקיימי בפועל וה עוגנו בהנחיות שפרסמה המחלקה המחייבות את התובעי .עוד הוסי* כי
"תוכ ההנחיות מוצג בפני התובעי כחלק מתהלי ההכשרה ומוטמע במסגרת העבודה השוטפת".
ניהול מאגר נתוני
כאמור ,בענייני תכנו ובנייה ,המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי מטפלת בהליכי ההסמכה של
התובעי ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה ,ומעבירה את המלצותיה ליוע המשפטי
לממשלה לקבלת החלטה.
היוע המשפטי לממשלה מנהל ,באמצעות פרקליטות המדינה ,קוב ממוחשב המכיל נתוני על
שמות התובעי ,מספר כתב ההסמכה שלה ,תוק* ההסמכה וש הרשות המקומית או הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה שבה ה מכהני )להל " המאגר הממוחשב(.
בדיקת המאגר הממוחשב העלתה כי הוא אינו מעודכ וחסרי בו פרטי חיוניי על התובע ועל סוג
ההסמכה שאושרה לו .בשל כ אי בידי היוע המשפטי לממשלה והפרקליטות המספר המדויק של
התובעי המכהני ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה ופרטי עליה; כמו כ חסר
מידע בדבר תוק* ההסמכות של התובעי; מידע על התובעי שיש לה הסמכה בתחומי התכנו
והבנייה ,רישוי העסקי ,חוקי העזר או על תובעי אשר לה הסמכה רק לתיק מסוי; הבחנה בי
תובעי פנימיי לתובעי חיצוניי ,א* שמידע זה חיוני משו שההנחיות וההגבלות החלות על
שתי קבוצות תובעי אלה שונות בתחומי רבי.
נמצאו מקרי שבה על פי נתוני המאגר הממוחשב הסמכת התובע אינה בתוק* ,א* על פי שלא כ
הוא :בהנחיות בעניי הסמכת תובעי נקבע כי כתב ההסמכה של תובע פנימי לא יהיה מוגבל בזמ,
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והוא יהיה בתוקפו כל עוד התובע מכה בתפקידו ברשות המקומית .ואול ,במאגר הנתוני
הממוחשב צוי לגבי תובעי פנימיי כי תוק* כתב ההסמכה הוא עד  31.12.10בלבד .במצב
האמור ,תוק* כתבי ההסמכה במאגר אינו משק* את תוקפ בפועל.
עוד העלתה הבדיקה כי היוע המשפטי לממשלה לא הסיר מהמאגר הממוחשב את פרטיה של
תובעי עירוניי שסיימו את עבודת ברשות .לפיכ מספר התובעי הרשומי במאגר אינו נכו
ומציג תמונה שגויה לגבי כל רשות ורשות ולגבי כל הרשויות המקומיות באר.
כ לדוגמה ,על פי המאגר הממוחשב ,בעיריית באר שבע רשומי  25עורכי די כתובעי בעלי
הסמכה .בפועל ,במועד הביקורת כיהנו בה שמונה תובעי עירוניי בלבד .הבדיקה העלתה כי
התובעי האחרי שמופיעי במאגר כתובעי בעלי הסמכה בתוק* ,כבר אינ מועסקי בעירייה.
ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï‰Ó ‡Â‰˘ ·˘ÁÂÓÓ‰
- ‰ÎÓÒ‰‰ ÌÂÁ˙Â Ì‰Ï ‰˙È˘ ‰ÎÓÒ‰‰ ‚ÂÒ ,Ì¯ÙÒÓ - ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÚ ÌÈÈÂÈÁ‰
ÂÈÏÚ „ÂÚ .ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ Â˙Â‡ ˘Ó˘È ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,Â¯Â·Ú ÔÈÓÊ ‰È‰È ‰Ê Ú„ÈÓ˘ È„Î
ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘Â¯„Ï
·˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÚ ÈÎ„ÚÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙Ú ÏÎ· ÂÈ„È· ‰È‰È˘ ÍÎ Ô‰Ï˘ ÌÈÚ·Â˙‰ Í¯ÚÓ
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ציי בתשובתו כי "למחלקה מאגר מלא ושל של כל
התובעי הפעילי בעבירות תכנו ובנייה ואלה שהוסמכו מאז שהחלה לפעול".
ÈÎ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÎÓÒÂ‰˘ „·Ï· ‰ÈÈ·Â ÔÂÎ˙ ˙Â¯·Ú· ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈÚ·Â˙Ï Ú‚Â· ‰˜ÏÁÓ‰ È„È·˘ ÌÈÂ˙‰
Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÛÈÏÁ˙ ÌÈ‡ Ì‰ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ‡ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÏÁ‰ Ê‡Ó
ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó
.˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÚ·Â˙‰Â ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰

הסמכת תובעי
 .1כאמור ,התובעי ה היוע המשפטי לממשלה ונציגיו ,וה בי היתר ,מי שהיוע המשפטי
לממשלה הסמיכו להיות תובע.
לעיריית טירת כרמל תובע פנימי המועסק בה במשרה ששיעורה  20%החל משנת ) 1999להל "
תובע ג'( .התובע מטפל באכיפת חוק רישוי עסקי וחוקי העזר העירוניי .על פי הנתוני שמסרה
עיריית טירת כרמל בתשובתה על השאלו ,בשני  2011"2009הגיש תובע ג'  25כתבי אישו
מטעמה.
הבדיקה העלתה כי עיריית טירת כרמל ותובע ג' לא פנו ליוע המשפטי לממשלה כדי לקבל עבור
התובע הסמכה לשמש תובע בעירייה בהליכי הננקטי בשל עברות לפי חוק רישוי עסקי וחוקי
עזר עירוניי .עוד עלה כי תובע ג' מנהל משרד עורכי די פרטי ,ובי יתר עיסוקיו משמש תובע
חיצוני בוועדות מרחביות לתכנו ולבנייה ,40ולפיכ אינו עומד בהגבלות שקבע היוע המשפטי
__________________

40

הוועדות המרחביות בקעת בית הכר ומבוא עמקי.
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לממשלה בעניי מת הסמכה לתובע פנימי ,ולפיה "לא יינתנו כתבי הסמכה לעורכי די המשמשי
כעובדי הרשות המקומית במשרה חלקית ,ובד בבד מחזיקי פרקטיקה פרטית".41
ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚËÓ Ú·Â˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Ó ‰ÎÓÒ‰ ·˙Î ‡ÏÏ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ
.ÔÈ„Î ‰È‡ ‰Ï˘ÓÓÏ
עיריית טירת כרמל ותובע ג' מסרו בתשובת מיולי  2012כי לפי החוק ,ראש רשות מקומית רשאי
להסמי תובעי מטע הרשות לש ייצוגה בהליכי הננקטי לפי חוקי העזר .לפיכ ,אי העירייה
סבורה כי פעלה שלא כדי .כ או כ ,על מנת למנוע ולו מראית עי של פג ,יפנו העירייה ותובע ג'
בהקד אל היוע המשפטי לממשלה לקבלת הסמכה.
˙Â¯ÂÓ‡‰ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â '‚ Ú·Â˙ Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי מסר בתשובתו כי לא היה ידוע למחלקה וליוע המשפטי
לממשלה כי תובע ג' מועסק כתובע במשרה חלקית בעיריית טירת הכרמל וכי "העניי בהחלט
ייבח".
 .2סעי* ג) (6להנחיות בעניי הסמכת תובעי קובע ,בי היתר ,כי ")א( ככלל ,עור די יוסמ
לשמש כתובע חיצוני ברשות אחת בלבד] .[42ע זאת ,ברשויות קטנות נית לשקול " על פי בקשה
מיוחדת ובכפו* לבדיקת היבטי של ניגוד ענייני " הסמכה של עור די לשמש כתובע חיצוני
ביותר מרשות אחת ,ובלבד שבשו מקרה לא יעלה מספר הרשויות בה משמש אותו תובע על
שלוש רשויות קטנות .לעניי זה ייחשבו 'רשויות קטנות' " שתיי או שלוש רשויות אשר מספר
תושביה הכולל אינו עולה על  .20,000מקו שמבוקשת הסמכה ביותר מרשות אחת ,בנימוק
שמדובר ברשויות 'קטנות' ,יש לצר* אישור או מסמ רשמי אחר בדבר גודל האוכלוסייה ברשויות
המבוקשות) .ב( המגבלה על מספר הרשויות בה יוסמ עור די כתובע חלה לא רק על עור די
בודד ,אלא ג על משרד עורכי די .ע זאת ,כאשר מדובר במשרד עורכי די תישקל בחיוב הקלה
במסגרת המגבלות ,היינו אישור הסמכה ליותר מרשות אחת ,ולא יותר מחמש רשויות ,בכפו*
לבדיקת היבטי של ניגוד ענייני ,בהתחשב במספר עורכי הדי בעלי ההסמכה במשרד ,ובגודל
הרשויות".
בשנת  1999הפי המשנה ליוע המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מני מזוז ,מסמ הבהרות למגבלות
שנקבעו ,בי היתר ,בהנחיות בעניי הסמכת תובעי .43בעניי המגבלה על מספר הרשויות שבה
יוסמ עור די כתובע צוי כי "מגבלות אלה חלות לא רק ברשויות מקומיות ,אלא ג בנוגע
לתובעי בוועדות מקומיות לתכנו ובניה ,לרבות ועדות מקומיות מרחביות".
הבדיקה העלתה כי היוע המשפטי לממשלה הסמי עורכי די לשמש תובעי חיצוניי בכמה
רשויות מקומיות וועדות מקומיות לתכנו ולבנייה ,א* שמספר תושביה הכולל עולה על .20,000
להל הפרטי:
בשני  2012"2001הוסמ תובע א' לשמש תובע בוועדות המרחביות לב הגליל ,גליל מזרחי וגליל
מרכזי ,שמספר התושבי הכולל בתחומי שיפוט הוא כ" ;200,000בשני  2011"2008הוסמ תובע
__________________

41
42
43

סעי ב) (2להנחיות לעניי הסמכת תובעי.
על פי ההגדרה בהנחיות" ,רשות" היא כינוי כולל לרשויות מקומיות ולוועדות לתכנו ולבנייה.
המסמ( הופ ,,בי היתר ,לתובעי ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנו ולבנייה.

138

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ב' לשמש תובע חיצוני במועצה המקומית קריית טבעו ובוועדה המרחבית מורדות הכרמל ,א*
שמספר התושבי הכולל בתחומי שיפוט היה כ" ;70,000בשני  2012"2009הוסמ תובע ג'
לשמש תובע חיצוני בוועדה המרחבית מבוא העמקי ובוועדה המרחבית בקעת בית הכר ,א*
שמספר התושבי הכולל בתחומי שיפוט היה כ" ;150,000בשני  2012"2009הוסמ תובע ד'
לשמש תובע חיצוני בעיריית אילת ובמועצה האזורית דרו השרו ,א* שמספר התושבי הכולל
בתחו השיפוט של רשויות אלו היה כ" .74,000בשנת  2012הוסמ תובע ד' לשמש ג תובע
חיצוני במועצה האזורית אילות .מספר התושבי בתחומי השיפוט של שלוש רשויות אלו הוא
כ".77,000
ÈÎ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÓÎ· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÚ·Â˙ Ï˘ ‰ÎÓÒ‰
.˙ÂÈÁ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ 20,000-Ó ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ÏÏÂÎ‰
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ציי בתשובתו כי חלק זה של ההנחיות בעניי הסמכת
תובעי אכ לא נאכ* בקפידה במש השני ולאחר בדיקת המחלקה תוקנו טופסי הבקשה להסמכה
החל משנת  ,2012כ שהתובעי נדרשי לציי פרטי המקלי את אכיפת ההנחיות בנושא .בנוגע
למקרי שצוינו לעיל מסר מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי כי בעניינו של תובע ג' "היתה
תקלה ונית לה מענה כדי למנוע תקלות נוספות .בכל המקרי האחרי ההחלטה היתה מודעת,
והתקבלה בשל נסיבות מיוחדות ,במסגרת סמכותו וחובתו של היוע המשפטי לממשלה לבחו כל
מקרה ומקרה לגופו ,להפעיל שיקול דעת ,ובמידת הצור לסטות מהנחיותיו שלו" .ע זאת הוא
הוסי* כי על הרשויות המקומיות והוועדות לתכנו ולבנייה לפעול על פי הנחיות היוע המשפטי
לממשלה כבר בשלב בחירת המועמדי לתובעי ולוודא מראש כי המועמד הנבחר עומד בתנאי
ההנחיות.
 .3סעי* ג) (7להנחיות בעניי הסמכת תובעי קובע כי "עור די לא ישמש כתובע חיצוני
ברשות לתקופה מצטברת העולה על שבע שני ...יודגש כי מגבלה זו מתייחסת לכהונה מצטברת
באותה רשות מקומית ...ג מגבלה זו תחול לא רק על עור די בודד ,אלא ג על משרד עורכי די".
הבדיקה העלתה כי במועצה המקומית קריית טבעו הוסמ תובע ב' לשמש תובע חיצוני בשני
 " 2011"2004כהונה רצופה של שמונה שני .עוד העלתה הבדיקה כי בפברואר  2012פנתה
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ליוע המשפטי לממשלה והמליצה לו להארי את תוק* הסמכתו
של תובע ב' עד  ,31.08.12מאחר ש"המועצה המקומית ]קריית טבעו[ והוועדה המקומית טר
פתחו במכרז לבחירת תובע מטעמ ,באופ שהימנעות מהארכת תקופת הסמכה תביא לכ
שלמועצה ולוועדה לא יהיה תובע מוסמ".
ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÂÚ·Ë ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÓÈ‰Ï ÍÎ·Â „ÚÂÓ „ÂÚ· ˘„Á Ú·Â˙ ÈÂÈÓÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰‰
.˙ÂÈÁ‰Ï „Â‚È· Ú·Â˙ ˙˜ÒÚ‰Ó
המועצה המקומית קריית טבעו מסרה בתשובתה מיוני  2012כי הסמכת תובע ב' מסתיימת בסו*
אוגוסט  ,2012ולאחר מועד זה היא תפרס מכרז לבחירת תובע עירוני.
ÈÂÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÂÚ·Ë ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ó ÚÓÈ‰Ï È„Î ,'· Ú·Â˙ Ï˘ Â˙ÎÓÒ‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë· ˘„Á Ú·Â
‡.ÈÂ¯ÈÚ Ú·Â˙ ‰ˆÚÂÓÏ ÔÈ
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Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙Â„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Ú·Â˙ ÈÂÈÓÏ ,ÌÈ˘ Ú·˘ Ï˘ ˙¯·ËˆÓ ‰ÎÓÒ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ÈÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ,„ÚÂÓ „ÂÚ
·ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÚ·Â˙ ˙ÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰
˘˙ÂÈÁ‰‰ ÚÂˆÈ· È¯Á‡ Â·˜ÚÈ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
·.ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ Ì˙ÎÓÒ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Ú‚Â
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי מסר בתשובתו כי "ככלל ,בעת ראיו ההסמכה לשנה
האחרונה ,ועדת ההסמכות מביאה לידיעת המועמד עצמו כי כהונתו עומדת להסתיי ועליו לדאוג
לכ שייבחר תובע מחלי* .בנוס* נמסרת הודעה על כ לגו* מבקש ההסמכה .ע זאת ,חשוב
להדגיש שהאחריות היא בראש ובראשונה על הרשויות המקומיות עצמ לעמוד בהנחיות".

פעילות התביעה העירונית
קביעת נוהלי עבודה ומדיניות תביעה
 .1נוהלי עבודה נועדו להסדיר תהליכי בארגו ולשמר את הידע הפני"ארגוני .לנהלי כתובי
יש חשיבות רבה ,שכ ה מגדירי את מדיניות הארגו ומטרותיו ,את שיטות העבודה ואת
התפקידי ותחומי האחריות של כל בעלי התפקידי בארגו .על נוהלי עבודה ביחידות התביעה
העירוניות להסדיר את פעילות מול יחידות הפיקוח העירוניות ולקבוע את שיטות העבודה בתו
יחידות התביעה עצמ.
בד בבד ע קביעת נוהלי עבודה ,יחידות התביעה צריכות לקבוע מדיניות שתכלול קווי מנחי
בהתא להנחיות היוע המשפטי לממשלה ,הנוגעת להיבטי מרכזיי של עבודת התובעי כמו
חומרת הענישה ,התיישנות ,פרשנות החוק ,שמירת אחידות במקרי דומי וקביעת סדרי עדיפויות
)להל " מדיניות תביעה( .לפי הנחיות היוע המשפטי לממשלה ,44יש צור וטע מיוחד בקביעת
מדיניות מרכזית לחקירה ולתביעה בעניינ של עברות מסוימות ,ובה עברות על חוק התכנו
והבנייה ועל חוק רישוי עסקי .בעברות אלו יש מקו נרחב יותר לשיקול של עניי לציבור כגור
להימנעות מחקירה או מתביעה כיוו שאחד ממאפייני העברות הוא שעל פי רוב ה מבוצעות בידי
אזרחי נורמטיביי.
היעדר מדיניות תביעה מתבטא ,בי היתר ,באי"קביעת קווי מנחי ואמות מידה לגבי חומרת
הענישה הנדרשת מהתביעה העירונית בטיפולה בכתבי אישו .עקב כ תובעי עירוניי מגיעי
להסדרי טיעו ע הנאשמי ,א חומרת הענישה המוסכמת בהסדרי אלה אינה אחידה ומושפעת
בעיקר מדרכי פעולתה של התביעה בכל אחד מהתיקי ואינה מתבססת על מדיניות תביעה עקבית
וסדורה.
בדיקת התשובות של  196רשויות מקומיות על שאלו התובעי העלתה כי יחידות התביעה
העירונית ב" 88רשויות " ובה עיריות אילת ,אופקי ועכו " לא קבעו נוהלי עבודה בנושא.
עיריית אילת מסרה בתשובתה מיוני  2012כי נוכח העובדה ש"מער התביעה" בעירייה כולל רק
תובע חיצוני אחד המטפל בענייני תכנו ובנייה ותובעת פנימית אחת המטפלת בענייני רישוי עסקי
וחוקי עזר ,הרי "ברור כי התובע לא כותב נהלי עבודה לעצמו וא* אי בכ צור" .העירייה הוסיפה
__________________
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כי התובע העירוני מדרי ומנחה באופ שוט* את יחידת הפיקוח על מנת לקבל תוצר ראייתי ראוי
לש הגשת כתב אישו .עיריית עכו השיבה ביולי  2012כי היא נמצאת "בהליכי סופיי של גיבוש
מדיניות תביעה בתחו רישוי העסקי ובתחו התכנו והבנייה".
˙„ÈÁÈÏ ¯˘Ù‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Â„ÚÂ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÈÎ ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÓ Ô‰ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ ,‰˙„Â·Ú· ˙Â„ÈÁ‡ ‚È‰‰Ï ‰ÚÈ·˙‰
‚‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ· Ì‡ Ì‚ ,ÍÎÈÙÏ .˙Â˘¯‰ È·˘Â˙ ÏÂÓ Ô‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈÓ¯Â
.ÌÓÒ¯ÙÏÂ Â˙„Â·Ú ÈÏ‰Â ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È ,„Á‡ ÈÂ¯ÈÚ Ú·Â˙ ˜¯ ˘È
עוד העלתה הבדיקה כי חמש משבע הרשויות המקומיות שנבדקו " באר שבע ,כרמיאל ,נצרת
עילית ,קריית ביאליק וקריית טבעו " לא פרסמו מדיניות תביעה שתותא לסוגי העבירות ותציב
כללי שינחו את גורמי החקירה והתביעה העירוניי בעבודת ולא פרסמו נוהלי עבודה .לעומת
ראויה לציו יחידת התביעה בעיריית הוד השרו ,שפעלה לקיומ של נוהלי עבודה של המחלקות
השונות בעירייה מול התביעה העירונית ודאגה להפצת לעובדי המחלקות וא* לריענו הנהלי
מפע לפע.
עיריית כרמיאל מסרה בתשובתה מיוני  2012כי "מדיניות התביעה הייתה מוגדרת ומושרשת
בפעילות התביעה שני קוד לביקורת ,והיא נסמכת על הנחיות היוע המשפטי לממשלה והנחיות
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי" .עוד מסרה העירייה כי המדיניות האמורה הועלתה על הכתב
ופורטה בהרחבה בנוהל שהוכ סמו למועד הכנת הביקורת א הוא עדיי לא אושר ולא פורס.
המועצה המקומית קריית טבעו השיבה כי היו לה נוהלי עבודה ומדיניות תביעה ,ובעקבות
הביקורת ה הועלו על הכתב.
 .2התביעה העירונית בעיריית באר שבע הגישה באוגוסט  2010כתב אישו נגד בית אוכל ובעליו
בגי הפרת צו סגירה שיפוטי שנית לבית האוכל לאחר שהוגש נגדו כתב אישו קוד בביצוע
עברות רישוי עסקי .45בדיו בבית המשפט לענייני מקומיי בבאר שבע שהתקיי ב"1.11.11
הודיע התובע העירוני כי "לאחר שהנאשמות הורשעו בעבירה המיוחסת לה ,הגענו להסדר ג
לעניי העונש ,לפיו יוטל על הנאשמת  1קנס בס  4,000ש"ח אשר ישול ב" 4תשלומי ,כמו כ
תיחת התחייבות בס  8,000ש"ח על ידי כל נאשמת" .בהמש ציי התובע כי "על א* הסכו
הנמו של הקנס ,כאשר מדובר בהפרת צו ,יש בכ להרתיע את הנאשמות".
בית המשפט ,בצעד חריג ,דחה את הסדר הטיעו האמור וציי כי "בית המשפט מבהיר לצדדי כי
לא יאשר את ההסדר החורג משמעותית ממתח הסבירות ,בשי לב לעבירות של הפרת צו".
בתגובה הגיעו הצדדי להסדר חדש ולפיו יוטל על כל אחת מהנאשמות )החברה ובעליה( קנס של
 5,000ש"ח .בית המשפט קיבל את הסדר הטיעו החדש רק לאחר שהשופט ציי בפרוטוקול כי
"בנסיבות אלו ועל א* מורת רוחו של בית המשפט ,לא אתערב בהסדר" .בהמש ציי בית המשפט
כי" :העבירה של הפרת צו היא עבירה חמורה והיא למעשה שמה ללעג את בית המשפט עצמו .ללא
עמידה איתנה על אכיפת צווי בית משפט ,לא יהיה נית לאכו* את הוראות החוק .אני סבור
שבעבירה של הפרת צו ,ראוי שתהיה מדיניות ענישה מחמירה".
יצוי כי בינואר  ,2012במהל הביקורת ,קבעה יחידת התביעה בעיריית באר שבע הנחיות לתובע
בתחו רישוי העסקי המגדירות ,בי היתר ,את מקור הסמכות של התובע העירוני ואת דרכי
פעילותו ,את מדיניות האכיפה של יחידת התביעה בעניי החלטות בדבר הגשת כתבי אישו ,את
אופ קבלת ההחלטה שלא להגיש כתב אישו וחזרה מאישו ,את מדיניות הענישה של יחידת
העברה לפני
התביעה ואת האופ שבו על מחלקת הפיקוח לאסו* את הראיות ולהכי את תיק ֵ
__________________
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העברתו לתביעה .על פי ההנחיות לתובע בתחו רישוי העסקי ,סכו הקנס אשר יוצע לנאשמי
במסגרת הסדרי טיעו במקרי של הפרת צו יהיה "סכו כפול מסכו הקנס שהוטל על הנאש
בתיק המקורי".
‰ÚÈ·˙ ˙ÂÈÈ„Ó Â˘·‚È ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·¯‰ÚÈ·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ ÈÓ¯Â‚ ˙‡ ÂÁÈ˘ ÌÈÏÏÎ Ú·˜˙Â ˙Â¯·Ú‰ È‚ÂÒÏ Ì‡˙Â˙˘ ‰„ÈÁ‡Â ‰¯Â
Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ .Ì˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰
.‰ÓˆÚ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· Â‚‰ÂÈ˘ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÂÓ

מחשוב יחידת התביעה ,ניהול מאגר נתוני ומעקב
יחידת התביעה העירונית ,שיש לה תפקיד מהותי בתהלי האכיפה שמבצעת הרשות המקומית,
מטפלת בהפרות רבות של חוקי וחוקי עזר עירוניי שהמחלקות השונות ברשות מעבירות
לטיפולה )להל " תיקי חקירה( .על התובעי לדו בתיקי אלו ולהחליט א לנקוט בעניינ הליכי
הנתוני לסמכות על פי החוק .ברשויות מקומיות גדולות תובעי שוני עוסקי בתחומי פעילות
נפרדי ועשויי לטפל במאות תיקי חקירה.
מאגר נתוני ממוחשב מאפשר ניצול של טכנולוגיות קיימות לריכוז חומר ,לארגונו ולמיונו וכ
מאפשר שימוש קל ופשוט במידע זמי.
הבדיקה ביחידות התביעה בארבע מהרשויות המקומיות שנבדקו " באר שבע ,נצרת עילית ,קריית
ביאליק ולב השרו " העלתה כי ה לא ניהלו מאגר נתוני ממוחשב ובו פרטי על תיקי החקירה
שהגיעו לטיפול מהיחידות השונות ולא תיעדו את שלבי הטיפול בתיקי אלו:
הבדיקה העלתה כי בשני  2009ו" 2010טיפלה יחידת התביעה בעיריית באר שבע ב" 946תיקי
חקירה בתחו התכנו והבנייה ,ובשני  2010ו" 2011טיפלה ב" 631תיקי חקירה בתחו רישוי
העסקי .46נמצא כי התובעי לא ניהלו רשימה של תיקי החקירה שהתקבלו ולא פירטו את דרכי
הטיפול בה .במועד הביקורת בעירייה לא היה בנמצא מידע בדבר מספר התיקי שהתקבלו
בתביעה ובדבר מועד קבלת ,פרטי החשודי ופעולות התביעה בעניי התיקי לרבות הגשת כתב
אישו ,קביעת מועד לדיו בבית המשפט ומועד מת פסק הדי ,א נית .לפיכ ,על מנת לברר את
מצב הטיפול בכל אחד מתיקי החקירה ,היה על התובעי לאתר אות בארכיב.
נמצא כי ג התובעי העירוניי של עיריות נצרת עילית וקריית ביאליק לא ניהלו רישו מסודר של
תיקי החקירה שהגיעו לטיפול התביעה ושל מצב הטיפול בה .עוד נמצא כי ג התובעת החיצונית
של המועצה האזורית לב השרו לא תיעדה את תיקי החקירה שהגיעו לטיפולה בתחומי רישוי
העסקי וחוקי העזר העירוניי.
ÌÂ˘È¯ Ï‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯ ‰ÊÎ ÌÂ˘È¯ .˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ· ÈÂˆ¯ - ÔÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ
˘ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÏÚ ,‰ÚÈ·˙· Ì˙Ï·˜ „ÚÂÓ ÏÚ ,‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ÏÚ ÌÈË¯Ù ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÂÏÎÈ
·Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ó ÏÚ ˘¯„ ¯·„‰ .ÔÈ„ ˜ÒÙ· ÌÈÈ˙Ò‰ ÏÂÙÈË‰ Ì‡ ÔÂÎ„ÚÂ Ì‰
˙˜.˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙Ï È‡¯Á‡‰ Ï˘ ˙Â·¯Ï ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ,·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏÂ ÔÈ
__________________

46

על פי נתוני השאלו.

142

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

עיריית באר שבע מסרה בתשובתה מיוני  2012כי "רישו ,דיווח ,ניהול מאגר נתוני ומעקב נעשו
באופ ידני ע כל המגבלות שבכ" .עוד מסרה בתשובתה כי היא פועלת למחשוב יחידת התביעה
העירונית ,וכי פרסמה מכרז בנדו .עיריית קריית ביאליק מסרה כי יחידת התביעה מחוברת למערכת
ממוחשבת בתחו החניה ולאחרונה ,במהל הביקורת ,חוברו התובעי ג למערכת הממוחשבת
של מחלקת רישוי עסקי .כמו כ נמסר מיחידת התביעה בעיריית קריית ביאליק בנוגע לתחו רישוי
העסקי ,כי לסו* יולי  2012התובעי עדיי לא מבצעי רישו מרוכז של תיקי החקירה שה
מנהלי ,וכי נית לקבל נתוני אלו מהמערכת הממוחשבת שמנהלת מחלקת רישוי עסקי.47

מעורבות נבחרי הרשות המקומית ועובדיה בעבודת התובעי העירוניי
מינוי היוע המשפטי של רשות מקומית ושל ועדה מקומית לתכנו ולבנייה ושל התובע המוסמ
מטע היוע המשפטי לממשלה מתבססי על הנחת היסוד כי ה עובדי ציבור ואינ אנשי אמונ
של ראש הרשות המקומית או של יו"ר הוועדה לתכנו ולבנייה ,ומשרת אינה "משרת אמו".
עליה לגלות עצמאות מקצועית ,ובמסגרת מילוי תפקיד לא מוטלת עליה שו מרות זולת החוק.
בית המשפט העליו קבע בעבר במפורש כי ראש רשות מקומית "אינו רשאי לקבוע הנחיות ליוע
המשפטי של הרשות המקומית אימתי יתייע עמו וע גורמי אחרי ואימתי לא יתייע" ,48וכי
היוע המשפטי של הרשות עצמאי בשיקול דעתו ופועל מכוח הנחיות היוע המשפטי לממשלה.
בנובמבר  2003פרס היוע המשפטי לממשלה את הנחיה  4.1001שעניינה " "עצמאות התביעה
הפלילית" .בהוראות הכלליות נקבע כי התביעה הפלילית פועלת באופ עצמאי ,ללא מעורבות של
דרגי פוליטיי ,וכי את ההחלטה א להגיש כתב אישו במקרה מסוי מקבלי פרקליטות
המדינה ,המשטרה או באי כוחו של היוע המשפטי לממשלה בגופי השוני על פי נסיבות
המקרה ,החוק החל באותו עניי ,שיקול הדעת המקצועי ומדיניות התביעה הנקבעת כאמור.
עוד נקבע בהנחיה כי עור די שהוסמ כבא כוחו של היוע המשפטי לממשלה כדי לשמש תובע
במשפטי פליליי מסוימי מטע רשות מקומית או ועדה לתכנו ולבנייה ,חייב ג הוא להפעיל
שיקול דעת עצמאי בכל מקרה ומקרה .אי הוא כפו* ,בתחו התביעה הפלילית ,להוראות של ראש
הרשות המקומית ,של נבחרי אחרי או של עובדי בכירי של הרשות ,בשאלות א להגיש כתב
אישו במקרה זה או אחר ,מה העונש שראוי לתבוע בבית משפט ,א לחזור בו מ האישו לאחר
שכתב האישו הוגש ,וכיוצא בזה .יש לשלול הוראות של נבחרי ציבור או עובדי בכירי בגו*
שבו מועסק התובע ,באשר לדר שבה ינהג התובע במקרה מסוי ,ובשו מקרה לא יתחשב התובע
בשיקולי פוליטיי של נבחרי הציבור .ניסיונות התערבות של נבחרי ציבור לטובת נאש זה או
אחר בהליכי פליליי שמנהלי התובעי פוגעי בעצמאות התביעה הפלילית ,עלולי לפגוע
בעקרו השוויו של ההלי הפלילי ולצבעו בצבעי פוליטיי " א במהות וא למראית עי,
ובמקרי מסוימי עלולי להגיע לכדי עברה .מטעמי אלה אי מקו להתערבות של הדרג
הפוליטי בהחלטות תביעה ובהליכי אכיפה ג כאשר הדבר נעשה ממניעי חיוביי ומתו רצו
לקד מטרות ראויות.
בינואר  2007פרס מנכ"ל משרד הפני חוזר 49ובו קבע הוראות בדבר חובת יחידות הפיקוח
להעביר את כל תיקי החקירה להחלטת התובע )להל " החוזר משנת " :(2007בעקבות פניית
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה שנעשתה על דעת היוע המשפטי לממשלה
__________________

47
48
49

שיחה טלפונית ע תובעת בעיריית קריית ביאליק מ.31.7.12
בג" ,'Á‡Â ÔÈ·¯Â ' ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· ˘"¯ ˙ÚÈÒ 337/85 ,פדאור.
חוזר מנכ"ל מס'  1/07מ.19.02.07
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ופרקליט המדינה ,הנני להפנות את תשומת לבכ לכ כי כל גורמי הפיקוח ברשות
המקומית/הוועדה המקומית נדרשי להעביר את כל תיקי החקירה " תהא המלצת יחידות הפיקוח
לגביה אשר תהא " להחלטת התובע המוסמ של הרשות המקומית/הוועדה המקומית ...התובע
הינו הגור המוסמ להחליט על פתיחת ההליכי או על הימנעות מפתיחת ,לרבות כל עניי אחר
הקשור לניהול ההלי הפלילי .עריכת 'מיו מקדי' של התיקי על ידי בעלי תפקידי ברשות
המקומית/הוועדה המקומית בטר העברת להחלטת תובע ,עומדת בניגוד לתפיסת היסוד הדוגלת
בהפרדה בי הרשות החוקרת לבי הרשות התובעת ,נוגדת את הוראות חוק סדר הדי הפלילי
ופוגעת בעקרו עצמאות התביעה הפלילית ,המעוג בפסיקה ובהנחיות היוע המשפטי לממשלה".
מנכ"ל משרד הפני עסק א* בהתערבות ראשי רשויות מקומיות בהליכי פליליי וציי בחוזר
משנת " :2007אני רואה לנכו לשוב ולהבהיר את הדברי ,שכ התערבות בהליכי פליליי
שמנהלי התובעי המקומיי ,הפועלי כבאי"כוח היוע המשפטי לממשלה ,היא מעשה חמור,
וכאמור ,בהנחיה לעיל " התערבות כזו עלולה א* לעלות כדי עבירה פלילית של המתערב"
)ההדגשה במקור(.
הבדיקה העלתה כי במקרי מסוימי נבחרי ציבור ברשויות מקומיות התערבו בעבודת יחידת
התביעה העירונית וניסו להשפיע על קבלת החלטות שבסמכות התביעה ,כמפורט להל.
עיריית נצרת עילית
ביחידת התביעה בעיריית נצרת עילית הועסקו במועד הביקורת שלושה תובעי פנימיי :היועצת
המשפטית של העירייה ,הממונה על היחידה משנת ) 2000להל " היועצת המשפטית(; תובע נוס*,
המבצע בפועל את רוב עבודת התביעה )להל " התובע העירוני(; ותובעת שהחלה את עבודתה
בעירייה בינואר  .2012ראש העירייה ,מר שמעו גפסו ,מכה בתפקידו משנת ) 2008להל " ראש
העירייה(.
הבדיקה בעיריית נצרת עילית העלתה כי ראש העירייה התערב ,במקרי שוני ,בעבודתה של יחידת
התביעה העירונית ,וא* נהג שלא בהתא להמלצותיה ולחוות הדעת המקצועיות של היועצת
המשפטית .להל דוגמה:
בינואר  2010הגישה חברה מסוימת לוועדה המקומית לתכנו ולבנייה של העירייה בקשה להיתר
בנייה לשיפו כללי במבנה תעשייה .50החברה בנתה במקו אול אירועי ,שלא בהתא לתכנית
המתאר החלה על השטח ולפיה הקרקע מיועדת לתעשייה ,והחלה להפעילו באפריל .2011
ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה דנה בעניינו של האול ,51וב" ,14.7.11לאחר
שוועדת הערר המחוזית החליטה שלא לאשר לחברה שימוש חורג באול ,שלח התובע העירוני
מכתב לחברה ולבעליה ובו התריע לפניה כי החברה מפעילה את האול ללא רישיו עסק מאפריל
 ,2011כי לא מאושר שימוש חורג בנכס וכי א תמשי בכ תבקש התביעה מבית המשפט להוציא
צו שיפוטי להפסקת הפעילות במקו.
הבדיקה העלתה כי עקב המש פעילות אול האירועי פנתה התביעה העירונית לבית המשפט
בבקשה למת צו סגירה שיפוטי ,והצו נית ב" .4.9.11נמצא כי יו לאחר מת הצו כתב ראש
העירייה ליועצת המשפטית כי הוא מבקש "להקפיא את הצו עד להודעה חדשה" עד בירור העניי
__________________

50
51

היתר הבנייה הוצא ביולי .2010
החברה הגישה באפריל  2010לוועדה המקומית בקשה לשימוש חורג ,שמטרתה להתיר לה להשתמש
בנכס כאול אירועי במקו כמבנה לתעשייה .הבקשה נדחתה בדיו שהתקיי בוועדת המשנה של
הוועדה המקומית בנובמבר  ,2010אושרה בינואר  2011בדיו חוזר של ועדת המשנה ונדחתה בישיבתה
של ועדת הערר המחוזית ביוני .2011
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ע המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי .כמו כ נמצא כי על פי מזכר שכתב מפקח במחלקת רישוי
עסקי בעירייה למנהלת המחלקה לרישוי עסקי ,היה בכוונתו למסור לחברה את צו הסגירה
השיפוטי ,א ראש העירייה הורה לו שלא לעשות זאת עד שיברר את הנושא.
עוד נמצא כי בדיו שהתקיי בבית משפט השלו בנצרת ב" 25.9.11בבקשת החברה לבטל את צו
הסגירה השיפוטי קבעה השופטת כי בעלי החברה פעלו ב"דר הבריונות ,הדר המתעלמת כליל
מהוראות החוק ומצרכי הציבור ,תו העמדת הרשויות והציבור כולו בפני עובדות מוגמרות",
ודחתה את הבקשה .נוכח החלטת בית המשפט ביקשו היועצת המשפטית וגזבר העירייה לחלט
ערבות בנקאית בס  40,000ש"ח שהפקידה החברה כהתחייבות להשתמש במקרקעי לפי הייעוד,
א ראש העירייה מנע זאת וכתב לגזבר כי "אבקש ממ לא לבצע שו חילוט ערבות ללא רשותי
וחתימתי".
החברה הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת ערעור על החלטת בית משפט השלו למת צו הסגירה
לאול האירועי ,ובית המשפט המחוזי בנצרת דחה את הערעור ב" .3.1.12הבדיקה העלתה כי על
א* האמור לעיל הנפיקה העירייה לחברה ב" 12.1.12רישיו עסק בחתימת ראש העירייה ,שהוא
ראש רשות הרישוי .ב" 28.2.12כתבה היועצת המשפטית לראש העירייה כי "רישיו העסק שהוצא
ביו  12.1.12איננו חוקי" ופירטה את הסיבות לכ .נמצא כי במועד סיו הביקורת ,פברואר ,2012
ממשיכה החברה להפעיל את אול האירועי בניגוד לצו סגירה שיפוטי תק*.
עיריית כרמיאל
מחלקת פיקוח ורישוי עסקי )להל " מחלקת הפיקוח( שבמינהל לאיכות הסביבה והתברואה
בעיריית כרמיאל אחראית ,בי היתר ,לאכיפת חוק רישוי עסקי וחוקי העזר העירוניי בעיר.
 .1הבדיקה העלתה כי בשני  2010ו" 2011נהגה מחלקת הפיקוח להעביר לממלאת המקו של
ראש העירייה הממונה על התעשייה )להל " מ"מ ראש העירייה( עותקי של דוחות העברה שניתנו
לבעלי עסקי המנהלי את עסק ללא רישיו " לש קבלת החלטתה ואישורה בדבר המש טיפול.
לדוגמה ,ב" 6.1.10פנתה מנהלת מחלקת הפיקוח למ"מ ראש העירייה וביקשה את אישורה להמש
טיפול בנוגע לעסק א' העוסק בעיקר בעבודות בתחו הע ופועל כשמונה חודשי ללא אישור
כיבוי מרשות הכבאות ולפיכ יש בפעילותו משו סכנה לציבור ,ולעסק ב' ,הפועל א* הוא ללא
אישור כיבוי כחצי שנה .ב" 31.1.10הועברה למ"מ ראש העירייה פנייה הנוגעת לעסקי נוספי,
ובה ,בי היתר ,עסק ג' הפועל כשישה חודשי בלי שבעליו הגישו בקשה לרישיו עסק למרות
התראות שקיבלו ממחלקת הפיקוח ,ולעסק ד' הפועל כתשעה חודשי ללא אישור כבאות וללא
אישור הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה ,א* שבעסק חומרי דליקי והוא מסוכ לעובדי
ולסביבה.
עוד העלתה הבדיקה כי עותקי מהפניות האמורות לעיל למ"מ ראש העירייה הועברו ,בי היתר,
ליוע המשפטי של העירייה ולראש המינהל לאיכות הסביבה והתברואה.
בפברואר  2010פנתה מנהלת מחלקת הפיקוח ליוע המשפטי של העירייה בתלונה על כ
שמכתביה אינ זוכי למענה וציינה ,בי היתר ,כי מאחר שמ"מ ראש העירייה היא הממונה על
התעשייה ,בהנחיית ראש העירייה ,הרי שכל כתב אישו שמגישה מחלקת הפיקוח עובר דרכה.
מנהלת מחלקת הפיקוח הבהירה כי "אכ אני עושה זאת במכתב מסודר ע כתבי אישו ,כל מכתב
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שאני שולחת אתה מכותב .תאריכי מכתביי  6.1.10ו" .31.1.10עד היו לא קיבלתי תגובה .מה אני
אמורה לעשות?" .52לא נמצא כי היוע המשפטי של העירייה השיב בכתב על הפנייה האמורה.
ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯· ‰¯È˜Á È˜È˙ ˙¯·Ú‰ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ È·‚Ï ËÈÏÁ˙ ‡È‰˘ È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓÓ
·¯Á·‰ ‚¯„‰ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ‡È‰ ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙‰ ˙ËÏÁ‰Ï „ÈÓ Ì¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó· Ì‰
·˙„‚ÂÓÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÓˆÚ·Â ‰„ÓÚÓ· ˙Ú‚ÂÙ ¯˘‡ ,‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰˙„Â·Ú
.ÔÈÈÚ· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰Ï
,ÚÈ¯˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
·‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ó"Ó ˙Â·¯Ú˙‰ ÏÚ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÙÏ ¯˙È‰ ÔÈ
ÈÂ˘È¯Â ÁÂ˜ÈÙ ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó Ï˘ ÔÈÈÚ· ‰È·˙ÎÓ ˙‡ Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï ¯˜ÈÚ· ,‰ÚÓÏ ˙ÂÒÏÂ
.ÌÈ˜ÒÚ
היוע המשפטי של עיריית כרמיאל טע בתשובתו מיוני  2012כי בעקבות פנייתה של מנהלת
מחלקת הפיקוח מפברואר  2010ליוע המשפטי בתלונה על כ שמכתביה אינ זוכי למענה ,הוא
נפגש עמה והבהיר לה כי מ"מ ראש העירייה אינה מוסמכת לתת לה הנחיות לגבי הטיפול בתיקי
החקירה .היוע המשפטי הוסי* כי במר  2010הוא הבהיר את הנושא למ"מ ראש העירייה בשיחה
עמה .היוע המשפטי ציי עוד כי הוא הדגיש בישיבה שבה השתת* ראש העירייה בסמו לינואר
 2011כי נאסר על נבחרי הציבור להתערב בשיקולי התביעה .היוע המשפטי של העירייה הוסי* כי
בשנת  2010לא הוגשו כתבי אישו נגד מבצעי עברות על חוק רישוי עסקי ולכ לא הייתה
רלוונטיות להעברת או לאי"העברת של תיקי חקירה ממנהלת מחלקת הפיקוח ליחידת התביעה.
בהמש לתשובתו ציי היוע המשפטי של העירייה ביולי  2012כי הוא שלח במאי  2012מכתב
למ"מ ראש העירייה שעניינו "התערבות בתחומי שבאחריות התביעה" ,ובו ציי ,בי היתר ,כי הוא
"מוצא לנכו לחזור ולהזכיר את הנחיית היוע המשפטי לממשלה ממנה עולה בבירור כי אי
בסמכות להתערב בשיקול דעת התביעה בהחלטותיה בנוגע להעמדה לדי של מי שעברו לכאורה
על החוק".
ÂÈ‡ Ï˘Î ‰‰ÊÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó ‡˘Â Ï˘ Â„È˜Ù˙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.53ÂÂ˜È˙Ï ˙Â‡Ï ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚÂ ‰Ê Ï˘Î ÏÚ ‰Ú¯˙‰· ‰ˆÓ˙Ó
מ"מ ראש העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי  2012כי היא לא התערבה בניסיו להשפיע
על החלטות התובע העירוני בשאלה א להגיש כתב אישו בתיקי חקירה בנושא רישוי עסקי,
ולראיה לא נמצאה אסמכתה המעידה כי היא נתנה הנחיה לגבי אופ המש הטיפול בתיקי החקירה.
לדבריה ,זה שני רבות יש בעיריית כרמיאל נוהל ולפיו קוד להגשת כתב אישו בעניי רישיו
עסק ,יש להגיש לעיו ממלא מקו ראש העיר האחראי לתעשייה את רשימת העסקי שלא עמדו
בדרישות לקבל את רישיו העסק כדי שהוא יסייע בפנייה לעסקי ובזירוז השלמת התנאי החסרי.
מ"מ ראש העירייה הוסיפה כי בעקבות פניותיה לבעלי העסקי שלא השלימו את התנאי החסרי
לקבלת רישיו עסק ,השלימו חלק את התנאי הנדרשי ונחס הצור להגיש נגד כתב אישו.
__________________
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במכתבה השתמשה מנהלת מחלקת הפיקוח במונח "כתב אישו" בהתכוונה לדוח עברה המועבר
לתובע ומשמש בסיס לכתב אישו.
מתו( דברי מבקר המדינה ,השופט )בדימוס( יוס שפירא ,בטקס השבעתו בכנסת ישראל ,יולי .2012
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Ó"ÓÏ ‰¯È˜Á È˜È˙ ¯È·Ú‰Ï ‚‰Â‰ ÌˆÚ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡˘ .‰ÚÈ·˙‰ ˙„Â·Ú· ¯Á·‰ ‚¯„‰ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰Ï Á˙Ù Á˙ÂÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
 .2בנוגע לקנסות שהוטלו בגי הפרת חוקי עזר העלתה הבדיקה כי מחלקת הפיקוח ביטלה דוחות
שנתנה או המירה אות באזהרה ,זאת בעקבות פנייה מלשכת ראש העירייה או מסגניתו או על פי
החלטת ראש המינהל לאיכות הסביבה ולתברואה )להל " ראש המינהל לאיכות הסביבה( וללא
העברת לתובע לקבלת החלטתו בנושא .כ לדוגמה בוטלו והומרו באזהרה הדוחות האלה :דוח
בגי עישו במקו ציבורי בוטל והומר באזהרה בעקבות פנייתה של סגנית ראש העירייה; דוח בגי
רעש בוטל והומר באזהרה לאחר פנייה של מקבל הדוח אל לשכת ראש העירייה; דוח בגי הוצאת
סחורה לשטח ציבורי בוטל והומר באזהרה על פי החלטת ראש המינהל לאיכות הסביבה ובהמש
לפניית סגנית ראש העירייה אליו; דוח בגי הוצאת סחורה לשטח ציבורי בוטל והומר באזהרה על
פי החלטת ראש המינהל לאיכות הסביבה; דוח בגי הזרמת מי שטיפה לשטח ציבורי בוטל והומר
באזהרה על פי החלטת ראש המינהל לאיכות הסביבה.
סגנית ראש העיר מסרה בתשובתה מיולי  2012כי במקרי שהוצגו היא לא נתנה הנחיה לביטול
הקנסות אלא רק הועלו בקשות בנושא .עוד מסרה כי היא אינה גורסת שעל נבחרי הציבור להתערב
בהליכי התביעה אבל נית להסב את תשומת לבה של מחלקת הפיקוח לנושא ולהשאיר בידיה את
ההחלטה.
ראש המינהל לאיכות הסביבה מסר ביולי  2012למשרד מבקר המדינה כי המרת הקנסות האמורי
באזהרה נעשתה תו הפעלת שיקול דעת ובהתבסס על ניסיונו רב השני שמקורו בכ שבעבר כיה
כתובע בעירייה .עוד מסר כי הוא פעל לתיקונו המידי של הליקוי ולהעברת בקשות לביטול קנס
להחלטת התביעה העירונית.
עוד העלתה הבדיקה כי מחלקת הפיקוח אינה שומרת עותקי מהדוחות בפנקסי הדוחות או במקו
מרוכז אחר ואינה מעדכנת את כל הדוחות במערכת הממוחשבת .במצב האמור לא נית היה לקבל
מידע מלא על הדוחות שהמחלקה הטילה או ביטלה.
,‰ÏÈË‰˘ ÁÂ„ ÏÎÓ ˜˙ÂÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÎ„ÚÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‡ÏÓÂ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ Ï‰Ï
 .3על פי החסד"פ מי שנמסרה לו הודעת תשלו קנס 54רשאי להגיש לתובע העירוני בקשה
לביטול הודעת התשלו ,והחלטת התובע לגבי בקשת הביטול היא סופית.
בשנת  2010הנחה סג ראש העירייה דאז את רשות החניה העירונית לבטל דוחות חניה שניתנו
לתושבי כרמיאל שחנו בפארקי העירוניי בלי כרטיס חניה ובלי שהיה ברשות תו תושב.
בהנחיותיו ציי סג ראש העירייה כי הסיבה לביטול הדוחות האמורי היא רצונו "למנוע הצפה"
של התובע העירוני.
הבדיקה העלתה כי על פי ההנחיה האמורה ,בשני  2010ו" 2011ביטלה רשות החניה יותר מ"400
דוחות חניה של תושבי שחנו בפארקי העירוניי ,בלי שהבקשות לביטול הדוחות הועברו לתובע
העירוני.

__________________
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˙Â¯·Ú ÔÈ‚· ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ˜ ÏË·Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘˜· ÏÎ ¯È·Ú‰Ï ˘È ÈÎÂ ,„·Ï· ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙‰ È„È· ‰Â˙ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÏÚ
.ÈÂ¯ÈÚ‰ Ú·Â˙Ï ˙ÂÒ˜ ÏÂËÈ·Ï
סג ראש העירייה דאז מסר בתשובתו מיוני  2012כי למיטב הבנתו כל הדוחות שניתנו לתושבי
כרמיאל בפארקי היו התראה.
‰È¯Á·ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚÏ ¯È‰·‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ .ÂÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ì·ÈÈÁÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
˙ÈÏÈÏÙ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â‡ÓˆÚ È·‚Ï „ÂÒÈ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú˘ ‰·ÂÁ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È¯Á· ÈÏ‚¯Ï ¯ ÂÈ‰È ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÔÂÈÂÂ˘‰Â
·¯˘˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÔÎÏ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
.ÌÈÏÂÒÙ ÌÈˆÁÏÂ ˙ÂÚÙ˘‰ ÌÂ˘Ï ÌÈÂ˙ ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ· ,ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ

היעדר פעילות תביעה
 .1הבדיקה ברשויות המקומיות שנבדקו העלתה כי בחלק מה היה מחסור בתובעי במש פרק
זמ ארו ,ועקב כ נפגעה פעילות התביעה העירונית באות רשויות .להל הפרטי:
)א( בפברואר  2008הקימה עיריית הוד השרו את רשות החניה כדי לאכו* ביעילות את חוק
העזר העירוני לחניה .55הבדיקה העלתה כי עקב מחסור בכוח אד ביחידת התביעה העירונית,
במש פרקי זמ ממושכי לא טופלו " או טופלו באופ חלקי בלבד " נושאי שבאחריות התובעי
בתחו החניה ,לרבות בקשות לביטול דוחות חניה )להל " ערעורי חניה( ,בקשות להישפט ובקשות
להפחתת תוספת פיגור בגי אי"תשלו הקנס במועד.
נמצא כי מנהלת רשות החניה התריעה פעמי רבות ה לפני היוע המשפטי של העירייה ,האחראי
לתביעה העירונית ,וה לפני מנכ"ל העירייה כי אי מי שיטפל בתביעה בתחו החניה ,דבר הגור
נזק ה לתושבי וה לעירייה .הועלה כי באוקטובר  2010פרסמה העירייה מכרז לתפקיד "עוזר/ת
לתובעת העירונית" בהיק* של חצי משרה ,ועורכת הדי שנבחרה נכנסה לתפקידה בפברואר 2011
לאחר שברשות החניה הצטברו כ" 1,200ערעורי חניה שהמתינו להחלטת תובע .עוד עלה כי
התובעת האמורה ביטלה ,על דעת היוע המשפטי ,כ" 800דוחות חניה בגלל פרק הזמ שחל*
ממועד הגשת הערעורי עליה ועד טיפול התביעה בה ,ובכ נגר נזק כספי לעירייה ולשלטו
החוק.
)ב( עיריית כרמיאל העסיקה עד סו* שנת  2009תובע שטיפל בתביעה בתחומי רישוי העסקי
וחוקי העזר העירוניי .נמצא כי במש שנה לפחות ממועד סיו תפקידו של התובע ,לא טיפלה
התביעה העירונית באכיפת חוק רישוי עסקי וחוקי עזר עירוניי ,עד לקליטתה של תובעת במחלקה
המשפטית במר .2011

__________________
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חוק העזר להוד השרו )העמדת רכב וחנייתו( ,התשנ"א.1991
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בשל היעדר טיפולה של התביעה באכיפת חוק העזר לחניה 56הצטברו ערעורי חניה רבי ובקשות
להישפט שלא טופלו במועד ,א* שה חייבו טיפול וקבלת החלטה על ידי תובע עירוני .למשל,
ב" 3.8.11ביטלה התובעת  72דוחות חניה שהוטלו בשני  2009ו" 2010מאחר שהוגשו בגינ
בקשות להישפט ,ולא נקבע מועד לדיו בבקשות אלה בתו פרק הזמ שנקבע בחוק.57
ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ï‡ÈÓ¯ÎÂ ÔÂ¯˘‰ „Â‰ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈÚ·Â˙· ¯ÂÒÁÓ Ï˘· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÂÏ˘ ÔÂÓ‡ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ Ì¯‚˘ ˜Ê‰
‡¯ÏÚ ÌÎÒÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙Â‡ˆÂÓ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÎÂ
˙ÙÈÎ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓÂ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ
.ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰
עיריית הוד השרו מסרה בתשובתה כי בעת שהוקמה רשות החניה פנו היוע המשפטי של העירייה
והתובעת העירונית דאז 58להנהלת העירייה מפע לפע בבקשה להקצות כוח אד לטיפול בתחו
החניה .העירייה ציינה ג כי התובעת העירונית דאז כ טיפלה בכל אות נושאי שהיו בעלי
חשיבות בהפעלת רשות החניה .העירייה הוסיפה כי לאחר סיו תפקידה של התובעת האמורה,
באמצע שנת  ,2009לא אויש התפקיד עד סו* אותה שנה ,וע איושו "נוצלו החודשי הראשוני
ללימוד וכ לצמצו פערי בתחומי החשובי של תכנו ובנייה ותחו רישוי עסקי" .עוד ציינה
העירייה כי נוכח עומס העבודה שהוטל בעת הרלוונטית על יחידת התביעה העירונית סבר היוע
המשפטי כי "כאשר יש מחסור בכח אד ,המקו הנכו והראוי להשקיע את מירב המשאבי נמצא
בתחו התכנו והבניה ,לאחר מכ בתחו רישוי עסקי ,בשלב השלישי אכיפת חקיקת עזר מקומית,
לרבות דיני חניה".
 .2במועצה המקומית בנימינה"גבעת עדה כיהנה עד פברואר  2011יועצת משפטית פנימית
שהייתה ג התובעת העירונית בענייני שאינ תכנו ובנייה .מדיווח לשנת  2010שהגישה המועצה
המקומית לאג* רישוי עסקי ואתרי רחצה במשרד הפני עלה כי התובעת לא הגישה כתבי אישו
בתחו רישוי עסקי א* על פי שבסו* אותה שנה פעלו בתחומי שיפוטה של המועצה  85עסקי
ללא רישיו עסק ,שה כ" 55%מהעסקי טעוני הרישוי שפעלו באותה עת.
הבדיקה העלתה כי עור די חיצוני הוסמ כתובע עירוני במקו התובעת באוקטובר  ,2011א עד
פברואר  2012הוא עסק בטיפול בערעורי חניה בלבד ולא בתביעה בתחו רישוי העסקי.
‰ÚÈ·˙‰ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ ‰„Ú ˙Ú·‚-‰ÈÓÈ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜ÒÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ‰˜ÒÚ ‡Ï ˙ÈÂ¯ÈÚ‰
¯·ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .Û˜˙ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ
˙ÈÂÈÁ‰ ,˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï
המועצה המקומית בנימינה גבעת"עדה השיבה ביוני  2012כי בעת הסמכת התובע העירוני היה צור
לטפל במאות ערעורי חניה ובבקשות להישפט על מנת למנוע התיישנות .המועצה הוסיפה כי תחו
רישוי העסקי מטופל בימי אלו בשיתו* מחלקת רישוי עסקי.
__________________

56
57
58

חוק העזר לכרמיאל )העמדת רכב וחנייתו( ,התשמ"ג.1982
על פי סעי  230לחסד"פ" ,הודיע אד לפי סעי )229א( שברצונו להישפט על העבירה ,תישלח לו
הזמנה למשפט תו( שנה מיו שנתקבלה הודעתו".
התובעת העירונית שכיהנה בשני .20092007
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Ú‚ÂÙ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙· ‰ÚÈ·˙ ˙ÂÏÈÚÙ ¯„ÚÈ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡.ÈÏÎÏÎ ˜ÊÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ Û‡Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù
˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ,˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰È·‡˘Ó ÏÎ˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï ÌÈÚ·Â˙· ¯ÂÒÁÓ ˘È ¯˘‡Î Ì‚˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ,‰˙„Â·Ú
.ÏÏÎ ÏÙÂËÓ ÂÈ‡ „Á‡ ÌÂÁ˙ ÂÏÈ‡Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÙÂÓ

שיהוי בהגשת כתבי אישו
הסמכות המוקנית לתובעי להעמיד לדי ולהגיש כתבי אישו היא מ החשובות ובעלות העצמה
שבסמכויות השלטו .להכנת כתב אישו על ידי התובעי בפרק זמ קצר חשיבות רבה כגור
מרתיע כלפי העברייני .זאת ועוד ,שיהוי ממוש בטיפול בתיקי פוגע באופ משמעותי באמו
הציבור במערכת אכיפת החוק .בהנחיות היוע המשפטי לממשלה בנושא משנת  592010שהתייחסו
לתביעה המשפטית ולפרקליטות צוי כי בית משפט הגוזר עונשו של עבריי זמ רב לאחר מועד
העברה עשוי להתחשב בזמ שעבר כדי להקל בעונש" ,זאת ,בי היתר ,משו שהזמ בו נתו אד
להליכי חקירה ומשפט נחשב לעינוי די ומקובל לראות בו עונש לכשעצמו" .עוד נקבע בהנחיות כי
ככלל ,בעברות מסוג עוו ,60על התובע לפעול לסיו הטיפול בתיק חקירה המגיע לטיפולו ולהחליט
א להגיש כתב אישו בתו  12חודשי לכל היותר.
הבדיקה העלתה מקרי שבה היה שיהוי רב בהגשת כתבי אישו והדבר פגע באפקטיביות
האכיפה ,כמפורט להל.
עיריית באר שבע
בדיקת טיפולה של התביעה בעיריית באר שבע בתיקי חקירה בתחו רישוי העסקי שהעבירה אליה
יחידת הפיקוח העלתה כי נגר שיהוי בטיפול באות תיקי :רבי מכתבי האישו בתיקי האלה
הוגשו רק לאחר שעבר זמ רב ,שאינו סביר ,מיו שהועברו לטיפולה של יחידת התביעה ,ובכמה
מתיקי חקירה אחרי לא הסתיי הטיפול ג לאחר חודשי רבי ולא התקבלה החלטה על הגשת
כתב אישו ,כמפורט להל:
משרד מבקר המדינה עשה בדיקה מדגמית של  45תיקי חקירה של עברות בתחו רישוי העסקי
שאג* רישוי עסקי בעירייה העביר לטיפול התביעה העירונית בשני ) 2010"2005להל " תיקי
המדג( .שלושה מתיקי המדג שהתביעה התבקשה להמציא לא אותרו בלשכה המשפטית ולא
ברור מה נעשה בעניינ.

__________________

59

60

הנחיות היוע ,המשפטי לממשלה מס'  ,ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï „Ú ‰ÚÈ·˙‰ ÏÂÙÈË Í˘Ó ,4.1202אוגוסט
 .2010יצוי כי ההנחיות מתייחסות לעברות פליליות שאות חוקרי תובעי משטרתיי או תובעי
מפרקליטות המדינה ,א( ה חלות על כלל התובעי מטע היוע ,המשפטי לממשלה ,לרבות התובעי
העירוניי.
למשל עברה של ניהול עסק ללא רישיו )סעי  14לחוק רישוי עסקי(.
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בדיקת שישה תיקי מדג אחרי העלתה כי עד סו* פברואר  2012לא הגישה יחידת התביעה
בעיריית באר שבע כתבי אישו בעניינ ,א* שעבר פרק זמ של  47"22חודשי מהיו שה
הועברו לטיפולה או מהיו שיחידת הפיקוח כתבה לגביה דוח עברה.61
עוד העלתה הבדיקה כי ב" 30מ" 36תיקי המדג שבה הגישה יחידת התביעה כתבי אישו ,הדבר
נעשה רק לאחר פרק זמ ממוצע של שנה וארבעה חודשי ממועד העברת לטיפולה.62
‰¯È˜Á È˜È˙· ‰ÚÈ·˙‰ ÏÂÙÈË· ÈÂ‰È˘‰ ÈÎ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙˙Â˘¯· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â ÂÈ¯ÙÓ ÈÙÏÎ ‰Ú˙¯‰· ,˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· Ú‚ÂÙ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÌÂÁ
‰ÈÏ‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÏÙË˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙Ó ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÌÈÈÚ· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ È·‚Ï ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙Â
.˙Â¯·Ú· ÌÈ„Â˘Á‰ ÈÙÏÎ ÔÈ„ ÈÂÈÚÂ ˙¯˙ÂÈÓ ˙Â‰Ó‰Ó˙‰ ÚÂÓÏ
עיריית באר שבע מסרה בתשובתה כי היא תפעל ככל יכולתה ,באמצעי העומדי לרשותה ,לצמצ
את לוח הזמני ממועד קבלת תיק התביעה מיחידת הפיקוח ועד הגשת כתב האישו .העירייה
הוסיפה כי היא ביצעה שינויי ארגוניי ביחידת התביעה ופעלה להגשת כתבי אישו בתיקי שלא
טופלו במש זמ רב ,כדי לייעל את עבודת התביעה בתחו רישוי העסקי.
המועצה האזורית לב השרו
 .1המועצה האזורית לב השרו התקשרה ביוני  2008ע תובעת ה' כתובעת חיצונית בהסכ
"לקבלת שירותי משפטיי וייצוג בתביעה לאכיפת חוקי מוניציפליי" )להל " ההסכ המקורי(.
הבדיקה העלתה כי ההסכ המקורי בי המועצה לתובעת נחת רטרואקטיבית לחודשי פברואר"
דצמבר  2008והוא חודש מפע לפע .עוד עלה כי בדצמבר  2011נחת הסכ חדש בי הצדדי
לפרק הזמ  .31.3.12"1.1.12המועצה האזורית לב השרו מסרה למשרד מבקר המדינה כי ההסכ
לא חודש וביוני  2012עדיי כיהנה תובעת ה' כתובעת המועצה האזורית לב השרו ללא הסכ תק*.
‡ÏÏ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ˙Ú·Â˙‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ·Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁÏ ˙„‚ÂÓ Û˜˙ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰
המועצה האזורית לב השרו מסרה בתשובתה מיולי  2012כי החוזה ע התובעת לא חודש כיוו
שנבחנו אפשרויות להעסיק עור די אחר לתפקיד זה .המועצה החליטה לסיי את ההתקשרות ע
התובעת ב" 10.8.12ולהתקשר ע עור די אחר.
תובעת ה' השיבה ביוני  2012למשרד מבקר המדינה כי "פנייתי לחידוש חוזה ההתקשרות ע
המועצה מעת לעת נענתה ע"י המועצה באופ מוגבל ,ואושרה מעת לעת לתקופה של חודשי
בודדי בלבד".
 .2במועצה האזורית לב השרו פועלי  524עסקי טעוני רישוי ,ל" (82%) 444מה אי רישיו
עסק .63יחידת רישוי עסקי ופיקוח במועצה מעבירה תיקי חקירה בגי עברות על חוק רישוי עסקי
__________________

61
62
63

לפני שיחידת הפיקוח מעבירה תיקי חקירה לטיפול יחידת התביעה היא עושה כמה ביקורות בעסקי
שנידוני בתיקי אלה .לאחר הביקורת האחרונה יחידת הפיקוח רושמת בתיק "דוח עברה" מסכ,
ולאחר פרק זמ קצר יחסית )שבועות מעטי( ,התיק מועבר ליחידת התביעה להמש( טיפול.
בשישה מתיקי המדג שבה הוגשו כתבי אישו לא נכתב המועד המדויק להעברת לתביעה ,ולכ ה
לא נכללו בחישוב פרק הזמ הממוצע.
על פי הדוח לשנת  2010שהגישה המועצה האזורית לב השרו למשרד הפני.
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לטיפולה של תובעת ה' באמצעות טופס "דו"ח מפקח רישוי עסקי " ביקור במקו" הכולל את
פרטי בתי העסק שבה בוצעו העברות.
הבדיקה העלתה כי בשני  2010ו" 2011העלתה מנהלת יחידת רישוי עסקי לפני מנכ"לית
המועצה 64טענות ולפיה טיפולה של תובעת ה' בתיקי המועצה המועברי אליה היה לקוי ,ומנגד
העלתה התובעת לפני המנכ"לית טענות ולפיה מנהלת יחידת רישוי עסקי לא שיתפה פעולה עמה.
עוד העלתה הבדיקה כי בחודשי ינואר ופברואר  2011העבירה יחידת רישוי עסקי לתובעת ה' 22
תיקי חקירה של עסקי הפועלי ללא רישיו עסק לש הכנה והגשה של כתבי אישו כנדרש,
ובהמש השנה העבירה לטיפולה עוד תשעה תיקי .התובעת החזירה למועצה את תיקי החקירה
בדרישה להשלמת פרטי .נמצא כי עקב חוסר תיאו ומחלוקות בי מנהלת יחידת רישוי עסקי
ובי תובעת ה' ,עד מועד סיו הביקורת ,פברואר  ,2012לא ננקטו שו הליכי משפטיי נגד בעלי
אות עסקי וה ממשיכי לפעול ללא רישיו עסק שלא כחוק.
עד מועד סיו הביקורת עדיי לא הביאה המועצה האזורית לב השרו לידי פתרו את המחלוקות
וחוסר התיאו בי מנהלת יחידת רישוי עסקי לתובעת ה' .א* שהמחלוקות האמורות לעיל נמשכו
למעלה משנתיי ,לא פעלה המועצה להסדרת עבודת מער התביעה במסגרת פעילות המועצה.
‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ‰¯È˙Â‰· ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ·Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘,‰Ó¯‚ ‡È‰ Â˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ‰¯È„Ò‰˘ ‡Ï· Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓ· ‰Ï
·‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ‰¯È˜Á È˜È˙· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰· ÏÂÙÈË· ÈÂ‰È˘Ï ,¯˙È‰ ÔÈ
.‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï
המועצה האזורית לב השרו מסרה בתשובתה כי מנכ"לית המועצה טיפלה בטענות שהעלתה
מנהלת יחידת רישוי עסקי באמצעות שיחות ופגישות ע תובעת ה'.
תובעת ה' מסרה ביוני  2012למשרד מבקר המדינה כי "חובתי המקצועית היא לוודא כי א* כתב
אישו לא יוגש אלמלא אוכל לתמו אותו בראיות ,לרבות ...מסמכי נלווי המהווי תשתית
ראויה" .התובעת הוסיפה כי לנוכח הקשיי ביישו האכיפה בתחו רישוי עסקי במועצה האזורית
לב השרו היא נתנה הנחיות ברורות לניהול תיקי הפיקוח במועצה לרבות תיקי רישוי עסקי וכ
הנחיות בדבר השלמת פרטי חסרי .לפיכ ,לטענתה ,השיהוי בהגשת כתבי האישו אינו פועל
יוצא של עבודתה כתובעת.
˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ·Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÂ ‰ˆÚÂÓ· ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ‡˘Â
.È·ÈË˜Ù‡Â ÏÈÚÙ ‰ÚÈ·˙ Í¯ÚÓ ÌÂÈ˜Ï

__________________

64

מנכ"לית המועצה במועד הביקורת כיהנה לפני כ כממלאת מקו מזכיר המועצה וכמנהלת המחלקה
לאיכות החיי והסביבה ,הכוללת את מחלקת רישוי עסקי.
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פיקוח היוע המשפטי לממשלה על התביעה העירונית
פיקוח והנחיה מקצועית בתחומי רישוי העסקי וחוקי העזר העירוניי
בתיקו לחוק התכנו והבנייה משנת  1991נקבע כי בהליכי פליליי מכוח חוק התכנו והבנייה
יוכל לייצג את הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה רק תובע שהיוע המשפטי לממשלה הסמיכו לכ.
דרישה זו נועדה לקיי את התפיסה של תביעה כללית אחת שבראשה היוע המשפטי לממשלה,
האחראי לאופ שבו גורמי הפועלי מכוח חיקוק מיוחד " התובעי העירוניי בתחו התכנו
והבנייה " מנהלי הליכי פנימיי ומפקחי עליה .בית המשפט העליו קבע כי באמצעות התיקו
לחוק "הושג ,אפוא' ,עקרו ההאחדה' מכוחו מפקח ראש התביעה הכללית על ניהול הליכי
פליליי תו הכרה מסורתית בסמכות של ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה לנהל הליכי פליליי
כזרוע אכיפה מרכזית של מדיניות התכנו המקומית עליה ה מופקדות".65
כאמור ,הקמת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה על פי החלטת ממשלה מדצמבר
 2004נועדה ,בי היתר ,לצור הנחיה 66של כ" 200תובעי שה נציגי היוע המשפטי לממשלה
העוסקי בהליכי משפטיי בתחו התכנו והבנייה בלמעלה מ" 120ועדות מקומיות לתכנו
ולבנייה ברחבי האר ולצור פיקוח מקצועי עליה .בתפקידה כמנחה מקצועית של התובעי
בתחו התכנו והבנייה ,המחלקה אחראית להסמכת והיא מטפלת בהכשרת ובהעשרת
המקצועית .כמו כ המחלקה אחראית להציג לפני בתי המשפט את מדיניות האכיפה בתחו
המקרקעי ,שאותה קובעי היוע המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
בהודעה שפרס היוע המשפטי לממשלה ביוני  2009בנושא "הטיפול בהסמכת תובעי " רענו
הנחיות" 67הוא ציי כי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי תהיה אחראית "לפיקוח והנחייה של
התובעי בענייני תכנו ובנייה" ,ופרקליטות המחוז "תשמש כתובת לתובעי העירוניי בנוגע
לשאלות משפטיות המתעוררות בקשר ע עבירות שבתחו סמכות למעט בנושאי תכנו ובנייה,
לצור התייעצות והכוונה ולש קבלת אישורי הנדרשי לפי הנחיות היוע המשפטי לממשלה,
וכ במידת הצור ,לש בירור תלונות על תובעי".
הבדיקה העלתה כי התובעי ברשויות המקומיות שלא עסקו בתחו התכנו והבנייה )להל " יתר
התובעי העירוניי( ,לא ידעו על קיומה של הודעת היוע המשפטי לממשלה בדבר אחריות של
פרקליטי המחוזות לשמש כתובת עבור .עוד העלתה הבדיקה כי פרקליטי המחוזות לא יזמו
פעולות להנחיית המקצועית של יתר התובעי העירוניי ולפיקוח עליה .כתוצאה מכ ,התובעי
בתחומי אלו נותרו ללא גור מנחה ומפקח באופ יזו ושוט* ,להבדיל מהתובעי בתחו התכנו
והבנייה המונחי על ידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי.
היוע המשפטי לממשלה מסר בתשובתו כי "בפרקליטויות המחוז קבועי רפרנטי ,המטפלי
בפניות תובעי ומבררי תלונות בעניינ".
__________________

65
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רע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˙¯„‡ 9321/03פדאור.
בי ההנחיות וההודעות שפרס מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ,עו"ד חובב ארצי ,בקרב
התובעי העירוניי בתחו התכנו והבנייה ותובעי הוועדות המרחביות :ההנחיה מיוני  2007ולפיה
יחידות הפיקוח חייבות להעביר את כל תיקי החקירה להחלטת תובע; ההנחיה מאוגוסט  2008ולפיה
על התובעי לקבל אישור מראש מהמחלקה למחיקת אישומי ונאשמי מכתב אישו ולהסכמה לאי
הרשעה; הודעה ממר 2011 ,בנושא "ההכרח בגיבוש מדיניות אכיפה עניינית ומושכלת ועילות
לביקורת שיפוטית של מדיניות האכיפה".
ההודעה היא סיכו של דיו שהתקיי ב 8.6.09בנושא בלשכת היוע ,המשפטי לממשלה בהשתתפות
פרקליט המדינה ,המשני ליוע ,המשפטי לממשלה ,המשני לפרקליט המדינה ,נציג פרקליטות מחוז
מרכז ,נציג פרקליטות מחוז ירושלי )פלילי( ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי.
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Â‚‡„È ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˜ÂÁÂ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÚ·Â˙‰ - ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ¯˙È Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙ÈÈÁ‰Ï
˙·Â˙Î ÂÈ‰È ÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù· ÌÈË¯Ù¯‰ ÈÎ ÂÁÈË·ÈÂ ,Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ - ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰
ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ ˙ÂÓÂÊÈ ˙ÂÈÙÏ ‰ÚÓ Ô˙Ó· Â˜Ù˙ÒÈ ‡ÏÂ ÔÈÈÚÂ ¯·„ ÏÎÏ Ì¯Â·Ú ˙ÈÚÂˆ˜Ó
·.„·Ï
עוד נמצא כי ההשתלמויות המקצועיות בהיק*  54שעות לימוד שארגנו המחלקה ומפע" 68השפלה
לתובעי עירוניי עסקו בעיקר בתחו התכנו והבנייה .למשל ,ההשתלמות לתובעי בשנת 2006
כללה רק שש שעות לימוד בנושא אכיפת חוק רישוי עסקי וחוקי עזר עירוניי ולמעלה מ"30
שעות לימוד בנושא דיני התכנו והבנייה.69
יתר התובעי העירוניי ברשויות המקומיות שנבדקו מסרו למשרד מבקר המדינה כי במסגרת
עבודת היומיומית אי גו* האחראי לטיפול בסוגיות מקצועיות הנוגעות ,בי היתר ,לגיבוש
מדיניות תביעה ולמת הנחיות מקצועיות ועדכוני בתחו עיסוק ,והדבר גור לירידה באיכות
התביעה העירונית לאכיפת חוק רישוי עסקי וחוקי עזר עירוניי שוני בתחומי שיפוט של
הרשויות המקומיות.
מש זמ הטיפול בערעורי חניה הוא סוגיה הדורשת הנחיה אחידה לכלל התובעי העוסקי
בטיפול בערעורי חניה המוגשי לה על פי סעי* )229א() (1לחסד"פ.
בסעי* )229א( לחסד"פ נקבע כי "מי שנמסרה לו הודעת תשלו קנס ,ישל תו תשעי ימי מיו
ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ...זולת א פעל באחת מדרכי אלה (1) :הגיש לתובע ,תו
שלושי ימי מיו ההמצאה ,בקשה לביטול" .בהמש הסעי* נקבע כי "תובע רשאי לבטל הודעת
תשלו קנס א נוכח כי לא נעברה עבירה או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה או א
היה סבור שבנסיבות המקרה אי עניי לציבור בהמש ההליכי".
70

נמצא כי בחסד"פ ובהנחיית היוע המשפטי לממשלה לתובעי בעניי ביטול הודעות תשלו קנס
לא נקבע פרק זמ מרבי שבו על התובע להשיב על ערעורי חניה )להל " פרק הזמ לתשובה(.
הבדיקה ברשויות המקומיות שנבדקו העלתה כי לתובעי העירוניי באות רשויות עמדות שונות
בנוגע לפרק הזמ לתשובה וה נהגו לפי העמדה שנקבעה בלשכה המשפטית של אותה רשות
מקומית:
לדוגמה ,עמדת התובעת העירונית בעיריית כרמיאל הייתה שאי מגבלה לגבי פרק הזמ לתשובה
ולכ חוקי ואפשרי להשיב על ערעורי חניה ג לאחר זמ רב .נמצא כי באוקטובר  2011היו 427
ערעורי חניה שהמתינו להחלטת התובעת 82 ,מה הוגשו לתובעת לקבלת החלטה בשנת  2009ו"98
הוגשו בשנת .2010
בעיריית הוד השרו דנה יחידת התביעה העירונית בסוגיה לאחר שהצטברו אצלה ערעורי רבי
במש שני מספר בלי שהתקבלה החלטה בעניינ )ראו לעיל( .ב" 17.7.11שלח היוע המשפטי
של העירייה לראש העירייה "נייר עמדה בנושא 'התיישנות' הערעורי שהוגשו בגי קנסות חניה".
בנייר העמדה מצוי ,בי היתר ,כי עברות חניה ה עברות מסוג חטא ולפי החסד"פ אי להעמיד אד
לדי בשל עברה מסוג זה א עברה שנה מיו ביצועה .מכא ,וכיוו שהדי לא קבע זאת במפורש,
__________________
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מרכז הדרכה ופיתוח בשלטו המקומי .משרד הפני הקי את מערכת המפע"מי כדי שתשמש "זרועו
האסטרטגית" בניהול ובארגו של פעולות הדרכה לעובדי הרשויות המקומיות בנושא פיתוח ארגוני
ובייעו.,
מתכונת ההשתלמות לא השתנתה באופ מהותי בהשתלמויות שהתקיימו לאחר מכ.
עדכו הנחיית היוע ,המשפטי לממשלה מס'  4.3040בעניי ביטול הודעות תשלו קנס  הנחיה
לתובעי מ.25.1.10

154

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ראוי לעשות היקש מחוק אחר ולקבוע זאת בנוהל פנימי ,ו"בנסיבות אלה ,המסקנה היא כי
הערעורי על קנסות חנייה אשר הוגשו לפני שנה ויותר מהיו בו טופלו על ידי התביעה העירונית,
יתקבלו וכתוצאה מכ יבוטלו הקנסות שלה".
לעומת זאת ,עמדת התובע העירוני המטפל בנושא החניה בעיריית נצרת עילית היא שעל תובע
להשיב על ערעורי חניה בתו  30יו על מנת לאפשר למגישי הערעור להגיש בקשה להישפט א
ערעור נדחה.
Ì˙ÈÈÁ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈË·È‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ÂÓÎ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÂÈ-ÌÂÈ‰ ÈÈÁÏ ÌÈÚ‚Â‰Â ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰
.‰·È·Ò ˙ÂÎÈ‡Â ‰ÈÁ
˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ÏËÂ‰˘ „È˜Ù˙‰ ÏÚ ÛÒÂÂ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì¯Â‚ ÏÚ ÏÈË‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ - ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏ ‰ÓÂ„· - ˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯· ‰ËÓ
ÈÂ˘È¯ ÈÓÂÁ˙· ‰ÚÈ·˙ ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÈÈÁ‰ ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙„Â·Ú
.ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁÂ ÌÈ˜ÒÚ‰
‰ÚÈ·˙‰ ÏÂÏÎÓ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÈÂÈÁ ¯ÂÓ‡Î Èˆ¯‡ ‰ËÓ ÛÂ‚ ˙Ó˜‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ÏÂ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁÂ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÈÓÂÁ
·‡.˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ
היוע המשפטי לממשלה השיב כי לדעתו "יש מקו לבחו את המצב הקיי ולשקול את הצור
ואת הדרכי להנחיה ולפיקוח על כלל התובעי שהוסמכו לשמש כנציגי היוע המשפטי לממשלה
לפי סעי* )12א())(1ב( לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב" 1982וזאת בנוס* על
הפיקוח שכבר נעשה כיו על התובעי המוסמכי ע"י היוע המשפטי לממשלה לטפל בענייני
התכנו והבנייה".

הגשת דוחות שנתיי
דוחות שנתיי בתחו התכנו והבנייה
 .1סעי* ח' להנחיות בעניי הסמכת תובעי קובע כי בהתא להנחיה 52.002א של היוע
המשפטי לממשלה ,על כל תובע להמציא ליוע המשפטי לממשלה דוח תקופתי שנתי אשר יכלול
פרטי שוני כמפורט בנספח ד' להנחיה 52.002א )להל " דוח תקופתי(; דיווח מטע תובעי
שה עובדי הרשות המקומית ייעשה במרוכז באחריות היוע המשפטי של הרשות המקומית; דיווח
מטע תובעי חיצוניי יהיה אישי ,ג כאשר הרשות מיוצגת על ידי כמה עורכי די השותפי או
עובדי באותו משרד .סעי* )3ב( להנחיה 52.002א קובע כי "תובע ימציא מדי שנה ליוע המשפטי
לממשלה ולמנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפני דוח תקופתי כמפורט בנספח
ד'" .סעי* )2ב( להנחיה קובע כי בקשה לחידוש כתב הסמכה לתובע תוגש בטופס המצור* להנחיה
ויצור* אליה הדוח התקופתי כמפורט בנספח ד' .סעי*  4להנחיה קובע כי המלצה להענקת כתב
הסמכה או לחידושו תובא לפני היוע המשפטי לממשלה ,בצירו* כל המסמכי שפורטו לאחר
שמולאו כאמור בהנחיה זו ובנספחיה.
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על פי נתוני המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי ,במחוז מרכז פועלות  31ועדות מקומיות לתכנו
ולבנייה ;71במחוז צפו "  34ועדות; במחוז דרו "  27ועדות; במחוז ירושלי "  5ועדות; במחוז
חיפה "  12ועדות; ובמחוז תל אביב "  11ועדות .בס הכול פועלות  120ועדות לתכנו ולבנייה בכל
המחוזות.
נמצא כי תובעי ב" 58מהוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה )כ" 48%מהוועדות( לא הגישו
למחלקה דוחות תקופתיי לשנת  ,2009וכי תובעי ב" 28מהוועדות )כ" (23%לא הגישו דוחות
כאמור לשנת  .2010עוד נמצא כי תובעי ב" 25מהוועדות )כ" (20%לא הגישו דוחות ה לשנת
 2009וה לשנת .722010
עוד העלתה הבדיקה כי היוע המשפטי לממשלה " בהמלצת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי "
חידש כתבי הסמכה לתובעי חיצוניי באות שני א* שה לא הגישו דוחות תקופתיי כנדרש.
למשל ,חודשו כתבי ההסמכה לשנת  2009ולשנת  2010לתובע של המועצה המקומית ושל הוועדה
המקומית קריית טבעו ולתובע של הוועדה המרחבית מורדות הכרמל ,תובע ב' ,א* שלא הגיש
דוחות תקופתיי כנדרש לאות שני.
 .2נספח ד' להנחיה 52.002א מפרט את הנתוני שעל התובעי לכלול בדוח השנתי ,ובה מספר
כתבי האישו שהוגשו; פירוט מלא של מקרי שבה הוגשו תלונה או חומר לש פתיחת הליכי
תביעה א לא ננקטו פעולות והסיבות לכ; סוגי העברות שהוגשו כתבי אישו בעניינ; פירוט
המקרי שבה הייתה חזרה מאישו והסיבות לכ; מספר פסקי הדי שניתנו וחלוקה לפי ערכאות,
סוגי ותוצאות; פירוט כללי של העונשי שהוטלו ,ה בערכאה ראשונה וה בערעור; פירוט כללי
של המקרי שבה לא הורשע הנאש; סוגי העברות שלגביה הוגשו ערעורי; מספר הערעורי
שהוגשו; מספר התיקי שהטיפול בה טר הסתיי; מספר התיקי משני קודמות שהטיפול בה
הסתיי; מספר התיקי משני קודמות שהטיפול בה טר הסתיי.
הבדיקה העלתה כי התובעי אינ כוללי בדוחות השנתיי את כל הנתוני הדרושי בהנחיות
היוע המשפטי לממשלה ,והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעי לא דרשה מה לעשות כ.
בעקבות הביקורת הפי מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בקרב התובעי בנובמבר 2011
תבנית חדשה של דוח סיכו הפעילות השנתי שהכינה המחלקה ,וציי כי תכליתה העיקרית של
התבנית היא לאפשר לכל הגורמי " ובכלל זה מערכת האכיפה המקומית " לקבל תמונת מצב מלאה
ומקיפה של פעילות האכיפה של הוועדה המקומית בכל שנה .עוד התבקשו התובעי להעביר את
הדוח המסכ לשנת  2011עד  ,15.1.12ונקבע כי תובעי שיוזמנו לראיונות הסמכה לפני מועד זה
יתבקשו להעביר את הדוח המלא שבעה ימי לפני מועד הריאיו.
דיווח לפרקליטות בנושא ביטול הודעת תשלו קנס
בינואר  2010עודכנה הנחיה 52.003) 4.3040א( של היוע המשפטי לממשלה שעניינה "ביטול
הודעת תשלו קנס " הנחיה לתובעי" .בסעי* )5ג( בהנחיה נקבע כי אחת לשנה יגיש כל תובע
עירוני ליוע המשפטי לממשלה דיווח סטטיסטי ובו יפרט את מספר הבקשות שהוגשו לביטול
הודעות תשלו קנס ברשות המקומית ,מספר הבקשות שהוגשו לביטול תוספות פיגור ,מספר
הבקשות שנדחו ומספר הדוחות שבוטלו ,תו ציו עילות הביטול )להל " דוח ביטולי( .עוד נקבע
כי את דוח הביטולי יש להגיש לא יאוחר מ" 31בינואר בשנה הבאה .לגבי שנת  2009נקבע כי על
התובעי להגיש את הדוח לא יאוחר מ" .31.3.10הודעה בדבר עדכו הנחיית היוע המשפטי
__________________
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האמורה הועברה ,בי היתר ,ליוע המשפטי של משרד הפני ,ליועצי המשפטיי של העיריות
והמועצות המקומיות ולתובעי במועצות האזוריות.
הבדיקה העלתה כי תובעי ברשויות מקומיות מעטות בלבד שלחו את דוח הביטולי ליוע
המשפטי לממשלה כנדרש :עד  31.03.12רק התובעי בשמונה רשויות מקומיות הגישו דוח
ביטולי לשנת  ,2011התובעי ב" 12רשויות הגישו את הדוח לשנת  2010והתובעי ב" 11רשויות
הגישו את הדוח לשנת .2009
הבדיקה העלתה עוד כי למשרד המשפטי אי מידע על המספר המדויק של הרשויות המקומיות
שצריכות להגיש דוח ביטולי בהתא להנחיה האמורה ,וכי הוא אינו פונה ביזמתו לרשויות
המקומיות בנושא ,מלבד לרשויות מקומיות מועטות שלגביה התקבלו תלונות.
˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ÏÚ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ˙ÙÂ
.ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„ ÂÏ ˘È‚‰Ï Ì·ÈÈÁÏÂ ,˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÈÚ·Â˙Â ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÎ

כפיפות של התובעי המדינתיי והעסקת
היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפני )להל " יחידת הפיקוח( הוקמה בשנת  1987בהתא
להחלטת ממשלה מאותה שנה ,והיא זרועו של משרד הפני לאכיפת דיני התכנו והבנייה .על
היחידה לפקח על עבודת הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה ולפעול לאכיפת החוק במקרי
שבה ,לדעת היוע המשפטי לממשלה ,הוועדות המקומיות אינ מטפלות כיאות בעברות על דיני
התכנו והבנייה ועל חוקי המקרקעי ובמקרי שלדעתו על המדינה לטפל בה .כמו כ ,על פי
תקנות המרש הפלילי ותקנות השבי ,התשמ"ו" ,1986חלה חובה על התובעי בתחו התכנו
והבנייה להעביר למנהל יחידת הפיקוח פרטי רישו על עברות על חוק התכנו והבנייה )להל " דוח
כתבי אישו וגזרי די(.
בעבר התקשרה יחידת הפיקוח ע התובעי המדינתיי " עורכי די פרטיי שהעסיקה במיקור חו
לאחר שקיבלו הסמכה מהיוע המשפטי לממשלה " להגשת תביעות משפטיות בכל הנוגע לעיקר
עבודתה של היחידה באכיפת חוק התכנו והבנייה בשטחי הגליליי ובשטחי הפתוחי
שבתחומי הרשויות המקומיות.
בהחלטת ממשלה מדצמבר  732008שכותרתה "הקמת רשות לאכיפת דיני התכנו והבנייה" נקבע,
בי היתר ,כי הממשלה תקי "רשות לאכיפת דיני התכנו והבניה )להל " הרשות לאכיפה( שתהיה
יחידת סמ במשרד הפני" ,וכי "הרשות לאכיפה תפעל להגיש תביעות ולנקיטת הליכי משפטיי
בכל הנוגע להפרת דיני התכנו והבניה וזאת באמצעות תובעי אשר יוסמכו על ידי היוע המשפטי
לממשלה ויפעלו בהתא להנחיותיו המקצועיות" .עוד נקבע כי "הרשות לאכיפה תקו ותחל לפעול
כיחידת סמ ,לא יאוחר מיו ."1.6.2009
נמצא כי בתחילת שנת  2009הועבר מער התובעי המדינתיי ,שפעל עד אותה עת במסגרת משרד
הפני ,לאחריות משרד המשפטי באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי .הבדיקה העלתה כי
במועד הביקורת עדיי לא הוקמה רשות לאכיפת דיני התכנו והבנייה ,והפעלת התובעי המדינתיי
נותרה בידי המחלקה.
__________________

73

החלטה  4314של הממשלה מ.7.12.08

מער( התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה

157

·‰˜ÏÁÓ‰ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ÌÈÈ˙È„Ó‰ ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ÏÂ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÍÎ ˙Â·˜Ú
‰ÚÈ·˙ ÏÈÚÙÓ‰Â ˜ÈÒÚÓ‰ ÛÂ‚Î ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡Ï
‡Â‰ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ,2008 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ˘ Û‡ ,˙‡Ê .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙È˙È„Ó
˘‡.‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÈÏÈÏÙ ˙ÈÂˆÈÁ ‰ÚÈ·˙ ˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ¯ÂÓ
˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ Ì˙ÂÙÈÙÎ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È˙È„Ó‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï È·ËÈÓ‰ Ï„ÂÓ‰
˙.ÂÏ‡ ÌÈÚ·Â
משרד הפני מסר בתשובתו כי הוא סבור שהוא יהיה הגור המפעיל את מערכת התביעה החיצונית
הפלילית ,וכי חשוב מאוד לקד רשות אכיפה שיחידת התביעה תהיה אחת מיחידותיה .עוד מסר
משרד הפני כי המשנה למנכ"ל פועל בשיתו* כל הגופי הנוגעי בעניי לקידו מהל זה.
מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי מסר בתשובתו כי על דעת פרקליט המדינה והמשנה ליוע
המשפטי לממשלה )אזרחי( הוא העביר ביולי  2012מסמ למשנה למנכ"ל משרד הפני המסכ את
עמדת היוע המשפטי לממשלה בנוגע לתפקידי רשות האכיפה והתייחסותו למבנה רשות זו
ולתחומי עיסוקיה העיקריי ,לרבות בחינת האפשרות להקי בעתיד יחידת תביעות שתנהל הליכי
משפטיי.

✯
משרד הפני ציי בתשובתו כי התובעי העירוניי מועסקי על ידי הרשויות המקומיות ,מוסמכי
על ידי היוע המשפטי לממשלה ונדרשי לפעול על פי הנחיותיו .לפיכ מדגיש המשרד כי
האחריות והסמכות בתחו הליווי והפיקוח על התובעי העירוניי אינ מוטלות עליו.
ÔÂËÏ˘‰ ¯„Ò‡Ó ˘Ó˘Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Ú˙‰Ï ÂÏ Ï‡ ,ÔÈ˜˙‰ ÔÏÂ‰ÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙Ï È‡¯Á‡Â ÈÓÂ˜Ó‰
ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó
ÌÈÈÂÈÓ ,‰È˜˙ ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È ÂÓÎ ¯„Ò‡ÓÎ Â˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË·È‰· Ô‰ÈÏÚ
˙˜ÂÏÁ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ‰Ï‡ ÏÎ ,˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â
.Ì‰ÈÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰

✯
היוע המשפטי לממשלה מסר בתשובתו מאוגוסט  2012למשרד מבקר המדינה כי בהתא לשיטה
המשפטית הנהוגה במדינת ישראל וכ על פי הדי הקיי ובהתא לפסיקתו של בית המשפט
העליו ,התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה היא חלק ממערכת
האכיפה המקומית שבאחריות הרשות המקומית ואינה חלק מהתביעה הכללית .הסמכת של
התובעי העירוניי ותובעי הוועדות המרחביות מטע היוע המשפטי לממשלה אי בה כדי להטיל
את האחריות לפעילות על השלטו המרכזי ועל היוע המשפטי לממשלה .כל אלה משליכי על
היק* אחריותו של היוע המשפטי לממשלה לפעילות של תובעי אלה ,על מידת מעורבותו
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 עוד צוי בתשובה כי "בכל הנוגע לתביעה.הראויה בעבודת ועל מידת ההנחיה והפיקוח הראויי
 ההנחיה והפיקוח, כי נוכח אופייה המיוחד האמור, קבע היוע המשפטי לממשלה,המקומית
." שהורחב ע השני,מטעמו על התובעי המקומיי ייעשו במעגל פיקוח מרוחק יחסית
 היוע המשפטי לממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעקבות תמונת,יחד ע זאת
 הוא,המצב שהצטיירה לפניו טר קבלת טיוטת דוח הביקורת וביתר שאת לאחר קבלת הטיוטה
 למנות צוות בראשות המשנה ליוע המשפטי לממשלה )אזרחי( כדי לבחו2012 החליט באוגוסט
את המצב הקיי ואת הדרכי להגברת ההנחיה והפיקוח על כלל התובעי שהוסמכו לשמש נציגי
 ע חברי הצוות נמני המשנה ליוע.()ב( לחסד"פ1)()א12 *היוע המשפטי לממשלה לפי סעי
 ובה מנהל המחלקה לאכיפת דיני, נציגי מפרקליטות המדינה,(המשפטי לממשלה )פלילי
 הצוות התבקש. היוע המשפטי של משרד הפני והיוע המשפטי של משרד החקלאות,מקרקעי
.למסור את המלצותיו תו ארבעה חודשי
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ·Â˙‰˘ Û‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ıÚÂÈ‰ È‚Èˆ Ì‰ È¯‰ ,‰È„Ó· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÚÈ·˙‰Ó ÈÏ¯‚ËÈ‡ ˜ÏÁ ÌÈ‡ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï
˙ÂÈ¯Á‡‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ÍÎ Ï˘·Â ÂÓÚËÓ ‰ÎÓÒ‰ ·˙Î ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì˙„Â·Ú ÏÚ ¯˙ÂÈ ˜Â„‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˜ÈÙÏ
Ï„ÂÓ‰ È·‚Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ïˆ‡ ˙˘„ÂÁÓ ‰·È˘Á ¯¯ÂÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„·
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÓÏ ÈÂˆ¯‰
.‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï

סיכו
˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÂÚ·˜˘ ÌÈ¯„Ò‰·˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ˜ÙÒÓÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù ÔÈ‡ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙È˜ÏÁ ˙ÂÏÈÚÙ· Â‡ ‰ÚÈ·˙ ˙ÂÏÈÚÙ ¯„ÚÈ‰· ‡Ë·˙Ó ‰Ê ¯·„ .ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘
ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÈÚ· ˙Â„ÈÁ‡ ¯„ÚÈ‰· ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ È˙Ï·Â
˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰ÚÈ‚Ù È„ÈÏ ÌÈ‡È·Ó‰ ,˙ÂÂ˘ ‰ÚÈ·˙ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ˙Â¯˙ÂÒÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ù·Â
.˜„ˆ‰ ˙ÈÈ˘Ú·Â
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
„¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÚ ,Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â
ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ ÌÈÂÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· ¯È„Ò‰Ï ÌÈÙ‰
˙„ÈÁÈ Ï˘ ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ,Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ˘¯„‰ ‰È˜˙‰Â ˙Â¯È˘Î‰ È‡˙ ˙‡Â
.˙ÈÏ‰ÈÓ‰ ‰˙ÂÙÈÙÎ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰
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