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ה"חשון תשע' ו   
 0301301/ 

      לכבוד

 ד יהודה זימרת"עוה

 היועץ המשפטי למשרד הפנים

 משרד הפנים

 ירושלים

 ל ופקס"באמצעות דוא         

 ,שלום רב

 

לתזכיר חוק הרשויות הערות התנועה למען איכות השלטון בישראל : הנדון

 4102-ה"התשע, (משמעת)המקומיות 

 

הרינו מתכבדות לפנות אליך "( התנועה"-להלן)טון בישראל בשם התנועה למען איכות השל

 :כדלקמן

 

 /431-ה"התשע, (משמעת)התנועה מתכבדת להגיש הערותיה לתזכיר חוק הרשויות המקומיות 

 "(. התזכיר"-להלן)

אשר  ,לא עוד ראש רשות -בברכה על שינוי מגמה חשוב הבא לידי ביטוי בתזכיר פתוחנבקש ל

ביזור מבורך של סמכויות המשמעת בין כמה  ,אלא, 3תובעהגם ו 2חוקרה ,1הינו למעשה הקובל

 .לפחות על פי הגדרתם, שברובם הינם גורמים בלתי תלויים ,גורמים

 

ינן לרעה ולמטרות שא נוצלודיני המשמעת  נתקלנו במהלך השנים במקרים בהם, לצערנו

הפיכת דיני המשמעת בחלקו אכן עונה על החששות מפני , שינוי המגמה המוצע. ענייניות

השינוי , עם זאת. שראש הרשות אינו חפץ ביקרו ,כלי לניגוח עובדכ ,וסמכויות הענישה שבכללם

ל הרשות לתפקיד "ומינוי מנכ יצירת תפקיד האחראי על המשמעת -בתזכיר המרכזי המוצע 

ל להוות הינו שינוי אשר עלו, תוך הענקת סמכויות ענישה מרחיקות לכת בידיו באופן בלעדי, זה

ל הרשות הינו גורם פוליטי "מנכבל נשכח כי  .בדיני המשמעת לפעילות מניפולטיביתכר פורה 

התנועה מציעה כי יישקלו חלופות אחרות לזהות האחראי , על כן. ואיש אמונו של ראש הרשות

 .המוענקות לוהענישה סמכויות היקף ול על המשמעת

 

                                                 

 .1791 –ח "תשל, (משמעת)לחוק הרשויות המקומיות  11סעיף  1
 .1791 –ח "תשל, (משמעת)לחוק הרשויות המקומיות  14סעיף  2
' אליהו נ 37-/10341-3מ "בהקשר זה ראו גם עמר. 1791 –ח "תשל, (משמעת)לחוק הרשויות המקומיות  13 סעיף  3

 (.4313)לפסק דינה של השופטת אהד  11' פס, עיריית טבריה
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ואת סמכויות  של החוקר והליך מינויוקדק את לעמדתנו על החוק להסדיר באופן מד, כמו כן

, השפעה רבה על ההליך המשמעתי שלחוקר משעה, זאת. התובע ואחראי המשמעת כלפיו, המבקר

גם  תהוושהליך מינויו והגורמים הפועלים מולו לא יוותרו בערפל פרשני העלול ל כךוישנה חשיבות ל

 .פתח לניצול לרעה הוא

 

לעמדת התנועה אין להותיר החלטה זו בידי , ית הדין למשמעתב לפרסום החלטותבכל הנוגע 

 .כל ההחלטות יפורסמו, אלא לקבוע כי ככלל, האחראי על המשמעת

 

 ;הכל כפי שיפורט להלן

 

I .האחראי על המשמעת 

אחראי : "או) של תפקיד האחראי על המשמעת יצירתו המוצע בתזכיר הינוביותר מרכזי השינוי ה

, העולים על יתרונותיו חסרונות רביםהוא לוקה ב ,מעלותיש בו ש הגם ים כיאנו סבור 4."(המשמעת

 .כפי שנעשה להלן, אשר ראוי להעלות לדיון ולמחשבה נוספת

 

 זהות האחראי על המשמעת .א

מה שהיה  - כל בשורה למעשה איןבכך  .כאחראי המשמעתמונה יהרשות ל "שמנכמוצע  בתזכיר

ומבלי שנדרש אישורו של  ,מונו תוך הרחבת סמכויות הענישהבידיו של ראש הרשות עובר לאיש א

  .אף גורם אחר

 :ולמעשה מהווה משרת אמון, ש הרשותל הוא איש שלומו של רא"המנכנזכיר כי 

 

ל הרשות המקומית הם יחסי "היחסים שבין ראש הרשות לבין מנכ"...

ל אמור לשמש כיד ימינו של ראש הרשות בביצוע "המנכ. אמון מובהקים

והיחסים בין השניים חייבים להתאפיין במידה גבוהה מאוד של , מדיניותו

הבנה והסכמה בנושאים , יכולת עבודה בשיתוף פעולה, (הדדי)אמון אישי 

 [ההדגשה הוספה] 5."עקרוניים

 

החלטה שאמנם טעונה אישור ועדת  6,בעצמול "ראש הרשות הוא הממנה את המנכ, זאת ועוד

, יתר על כן. אך משקפת את רצונו והשקפתו של ראש הרשות 7,כיריםלבחירת עובדים ב מכרזים

 8.ל"ראש הרשות רשאי לפטר בהתאם להחלטתו שלו את המנכ, בשונה מפיטורי עובדי רשות אחרים

                                                 

 "(תזכיר החוק: "להלן) /431-ה"התשע, לתזכיר חוק הרשויות המקומיות משמעת' סימן ג 4
 (./431)טוכמכר -לפסק דינה של השופטת דגן 09' פס, עיריית גבעת שמואל 'נ שמעון זיו 4492-13( א"ת)תעא  5
 [.נוסח חדש]לפקודת העיריות ( 1א)119' ס 6
 .לפקודת העיריות( 4א)119' ס 7
 .לפקודת העיריות( 1א)191' ס 8
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ל נאלץ להתאים עצמו להשקפה ולסדר יומו של ראש "שהמנכאין כל ספק כי יש בכך בכדי להבהיר 

 .אף יותר מכל עובד אחר, הרשות

 

לבזר סמכויות ראש הרשות בכל  (הרצוןנראה שגם ו)על אף הצורך  כי, שש המרכזי הינו אם כןהח

עיקר הכוח נשאר בידי ראש הרשות  ,הלכה למעשה, בין בעלי תפקידים שונים, הנוגע למשמעת

, צעי משמעת בעצמואמנם ראש הרשות אינו יכול עוד לנקוט באמ. ללא מנגנונים מאזנים מספקים

מתן סמכויות כה , לגישת התנועה. ל"המנכ –באמצעות זרועו הארוכה  כל לעשות כןיובפועל אך 

הוות פתח ה ללולהינה שגויה וע, פוליטי -שהינו למעשה , בידי גורם ,כפי שנרחיב בהמשך, נרחבות

   .ולניצול דיני המשמעת לצורך השגת מטרות אחרותלשימוש לרעה 

 

צורך להוציא את הפעלת דיני המשמעת מידיהם של  הבהיר כי יש 4337כבר בשנת , מבקר המדינה

, המופקד על כוח האדם ברשות, הוא אף התריע כי אי שיתוף הדרג המקצועי, גורמים פוליטיים

בטיפול במשמעת והיעדרן של הנחיות ברורות בנושא מעלה חשש מהותי לשרירות לב ולשיקולים 

העברת  -נה זו יושם במסגרת התזכיררק חלק ממסק, לצערנו. 9ובהם שיקולים פוליטיים, זרים

מנגד העברת סמכויות ענישה נרחבות  ,אולם .סמכויות לדרג המקצועי בכל הנוגע לתובע ולחוקר

כפי שהבהרנו , קרוב יותר לגורם הפוליטי מאשר לדרג המקצועי, בכל הכבוד, ל שהינו"ביותר למנכ

 .אותןאלא אך מעצימה , החששות אותם העלה המבקר האינה מרפא, לעיל

 

בעל תפקיד אם כחבר בני אדם או  -אחראי אחר על המשמעתראוי לחשוב על התנועה סבורה כי 

. 10שאינו מתוך הרשות או לחלופין עובד שאינו ממונה ומפוטר בקלות יחסית על ידי ראש הרשות

אם בדרך של צמצום , ל בכובעו כאחראי על המשמעת"להגביל את סמכויותיו של המנכבנוסף ראוי 

נפרט במה דברים . שומרי הסף -ויות הענישה שלו ואם ביחס לבעלי תפקידים מסוימיםסמכ

  ;אמורים

 

 בודדסמכויות ענישה הניתנות לאדם . ב

זאת כאשר הסמכות , מוענקות לאחראי המשמעת סמכויות ענישה נרחבות ביותר ,בהתאם לתזכיר

פרט ) עם אף גורם נוסףהבלעדית לענישה ניתנת לאחראי המשמעת ללא אישור או היוועצות 

לאחר שנתן לעובד , כי אחראי המשמעת, מוצע בתזכיר 11(.להשעיה הדורשת אישור היועץ המשפטי

 . כריע בעצמו בשאלה האם העובד ביצע עבירת משמעתילמעשה , הזדמנות להגיב לטענות נגדו

 

וקמו ועדות קובע כי י 1710-ג"התשכ ,(מינויים)חוק שירות המדינה לצורך ההשוואה נזכיר כי 

עובדי של  דון בעניינםשמתפקידן ל ,מדינהשיורכבו מעובדי  ,חבריםמכהנים שלושה בהן , משמעת

                                                 

 .177-433' עמ, 4331דוח על הביקורת ברשויות המקומיות לשנת  9

כמוצע , (לתזכיר החוק( ב)/1' ס)או מנהל כוח האדם ( לתזכיר החוק( א) /1' ס)תפקיד מזכיר הרשות , כך למשל 10
 .כאפשרות חלופית לתפקיד

 .לתזכיר החוק 1/ -1/סעיפים  11
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אנו מניחים שגם במקרה של עובדי  12.המדינה על עבירות משמעת מן הסוגים שנקבעו בתקנות

בית הדין  להוריד מהעומס עלהמדינה עמד לנגד עיני המחוקק הצורך בייעול ההליך והצורך 

ימות לאדם אחד ויחיד הינן פתח העברת סמכויות ענישה מסו, אולם. שמעת של עובדי המדינהלמ

 . מסוכן לחוסר איזון בהחלטות

 

בסמכותן של גם בהקשר זה נציין כי ; הדברים מתעצמים משעה שסמכויות הענישה אף הורחבו

, נקבע בחוקש כפי אמצעי משמעתלהטיל לעובדי המדינה  ,בנות שלושת החברים, ועדות המשמעת

שהינו אדם אחד , המוצעים להינתן בידי אחראי המשמעת מאמצעי המשמעת םבחומרת יםהפחות

 . מבלי כל חובת היוועצות או הסכמה של אף גורם נוסף, על פי הוראות התזכיר, המקבל החלטותיו

 

ענישה בכל הנוגע הן לקבלת ההחלטות והן לסמכויות ה הענקת כוח בלתי מאוזןמשמעות הדבר היא 

 .הנרחבות שניתנות לאחראי המשמעת

 

ל "כחלופה אפשרית להצעה של המנכ שמשלראויה של ועדת משמעת אף היא האפשרות נראה כי 

ואין מניעה להחיל , בדין הקיים הוועדה מורכבת מעובדי מדינה, כאמור. כאחראי על המשמעת

אשר , שר יורכבו מעובדי הרשותועדות אלקבוע כי יוקמו , קרי. הסדר דומה גם על רשויות מקומיות

מקרה הצורך בו, לשמוע את תגובתו של עובד הרשות, יוכלו לבחון חשדות בדבר עבירות משמעת

נשמר בתוך הרשות באופן שמאפשר לרשות ההליך המשמעתי , הבאופן ז. לנקוט באמצעי משמעת

 ,לכל הפחות, כןיתר על . וכן נשמרת במידה רבה יעילות ההליך, להמשיך להתנהל בצורה תקינה

ונטולת משוא פנים לעומת  שרירותית אינהנוצר הרושם כי ההחלטה בדבר עבירת ואמצעי המשמעת 

 . ללא כל בקרה, בלבד ל הרשות"על ידי מנכ תמצב בו היא מתקבל

 

 נרחבות ביותרהענישה סמכויות . ג

 ענישה ותתזכיר החוק מציע להעניק בידי האחראי על המשמעת סמכוי, בהמשך ישיר לדברים

הבעייתיות בתפקיד האחראי על המשמעת אינה מסתכמת בזהותו בלבד או . נרחבות במיוחד

אלא מתעצמת משעה שאנו בוחנים את היקף סמכויות , בעובדה שהינו מקבל החלטה יחיד

 .הענישה שניתנו לו

 

 בעוד הדין הקיים מאפשר; ביותר נרחבות ענישה מוענקות לאחראי המשמעת סמכויות בתזכיר

ויתר אמצעי המשמעת שמורים לבית , לראש הרשות לנקוט באמצעי של התראה או נזיפה בלבד

מניעת יציאה תזכיר החוק מציע להעניק בידי אחראי המשמעת אמצעים נרחבים כגון , הדין

העברה למשרה , הטלת מגבלות על ביצוע תפקידו, אילוץ יציאה לחופשה כפויה, להשתלמויות

בסמכותו להורות לחוקר , כמו כן 14.ואף השעיה מתפקיד 13קעת משכורתהפ ,הקפאת דרגה, אחרת

                                                 

 (.משמעת)מדינה לחוק שירות ה( א)17' ס 12
 .לתזכיר החוק 19' ס 13
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אולם אין בכך להעיד , מרבית הסמכויות מוגבלות בזמן, אמנם 15.לברר חשד לביצוע עבירת משמעת

שהינו איש אמונו של ראש , משעה שהן ניתנות בהחלטתו של אדם אחד בלבד, על מידתיות

 .הרשות

כויות המוענקות כיום לוועדות המשמעת בשירות המדינה אמנם כי אף הסמ ,שובבהקשר זה נזכיר 

אך הן מצומצמות בהשוואה לאחראי , ת דרגה או העברת משרהעהפק, כוללות התראה ונזיפה

למנוע יציאתו להשתלמויות או , ואינן כוללות למשל אפשרות להוציא את העובד לחופשה, המשמעת

 . להטיל מגבלות לעניין ביצוע תפקידו

 

אך , כי ריכוז הסמכויות בידי אחראי המשמעת נובעת מתוך מטרה לייעל את ההליך המשמעתימובן 

ואף להוות כלי שרת בידי  בזכויות עובדי הרשותממשית טמון בחובו פגיעה עלול ללצד זאת הליך זה 

בהקשר זה נפנה לעניינו של מבקר עיריית ; מי שמעוניין לרדוף גורם זה או אחר ברשות המקומית

הכל , אשר חווה על בשרו את השימוש הציני שנעשה בדיני המשמעת בעניינו, מר בני אליהו, הטברי

  16 .כדי לפגום בעבודת הביקורת

 

הניתנות בידי אחראי המשמעת ובכך  הענישה לצמצם את סמכויותלעמדתנו מן הראוי , משום כך

 . העובדשלטון החוק וזכויות ההגנה על לבין לאזן בין ערכי היעילות 

 

 שומרי הסף. ד

, הגזבר, מבקר הפנים, היועץ המשפטי, ובענייננו, התייחסות מיוחדת יש להעניק לשומרי הסף

המהווים גורמי ביצוע ובקרה שתפקידם לבקר ולהבטיח  -מהנדס הרשות ומנהל מחלקת חינוך 

 שכן כפיפותם, נכתב רבות על הצורך לחזק את עצמאותם של שומרי הסף. שהוראות החוק יישמרו

מעמידה בסיכון את יעילות , לגורמים אותם הם נדרשים לבקר או את פעולתם עליהם לרסן

   17.עבודתם

 

ניסיונות בלתי פוסקים להפסיק עבודתם של שומרי הסף או לחבל ההיסטוריה מלמדת על , כאמור

 ,לצערנו ,כבר בעבר דיני המשמעת שימשו .אם באמצעות דיני המשמעת ואם בדרכים אחרות, בה

ראו עניינו של בני , וכאמצעי להרתיע ולהכשיל את עבודתם של שומרי הסף" חיסול חשבונות"י לככל

 : לו הליך משמעתי על ידי ראש הרשות דאז" נתפר", אשר בשל הקושי לפטרו, אליהו

, מלמדות על מגמתיות בהתנהלות ראש העיר בנוגע למבקר, עובדות אלה"

, תוך שהוא פועל בחשאיות, ובנוגע להעתקת מידע ממחשבו של המערער

                                                                                                                                            

 .לתזכיר החוק 1/' ס 14
 .א לתזכיר החוק41' ס 15
 (.4313)פורסם בנבו , עיריית טבריה' אליהו נ 37-/10341-3מ "עמר 16
 בהתאם המקומיות הרשויות התנהלות על הפנים משרד שמפעיל והביקורת הבקרה מנגנוני כלב ברק: ראו למשל 17

 .(4337, ומדיניות לממשל ס"ביה - אביב תל אוניברסיטת, עמדה נייר) 41 המידות וטוהר תיק מנהל לכללי
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ומסתיר התקשרות זו מיתר הגורמים , הנהג מאור כהן, מפעיל את איש דברו

  ".בעירייה

כ המערער מדוע בחר פתח "עת ענה לשאלת ב, ראש העיר אף העיד על כוונתו זו בעקיפין

 :בהליכים משמעתיים נגד המערער

מצאתי לנכון להגיש קובלנה מול המבקר למען יראו ויראו שאר "

כי אני חייב לציין פה , העובדים וגם להפסיק את הכהונה הזאת

גם , שאני עובר מסכת סיוטים קשה מאוד, בפני כבוד בית הדין

' ש 111' עמ) ..."בימים אלה המבקר מנהל מסע רדיפות אישי נגדי

13-12.)".18  

 

הביע דעתו בנושא הזהירות הדרושה בהפעלת דיני המשמעת על שומרי סף מבקר המדינה כבר גם 

 :4313ח הביקורת על השלטון המקומי לשנת "בדו

 

כלפי מבקרי הרשויות המקומיות המהווים אחד  שימוש בצעדי משמעת"

מאפשר לראש הרשות להצר את צעדיו של , ברשות המקומית" שומרי הסף"מ

לעתים . באפשרותו להעבירו מתפקידוקל וחומר כאשר אין , מבקר הרשות

משרד , עם זאת. השימוש בצעדי משמעת נעשה במכוון כדי לפגוע במבקר הרשות

מבקר המדינה מדגיש כי מבקרי הרשויות המקומיות ככלל עובדי הרשות מחויבים 

לכללי הארגון ולכללי הרשויות המקומיות ללא כל הבדל במעמדם ובתפקידם 

 19".ההוראות והכללים על פי כל דין, הנהליםועליהם למלא בקפידה אחר 

 [ההדגשות הוספו]

 

, אשר יחולו גם כלפי שומרי הסף, מתן סמכויות לאחראי המשמעת כמתכונתו המוצעת, על כן

ופתח מסוכן להכשיל  עשויה להוות מכשול נוסף המוצב בפני עבודתם התקינה של שומרי הסף

כל , צון מהמידע שהמבקר בוחן אודות התנהלותושוו בנפשכם ראש רשות שאינו שבע ר; עבודה זו

להפעיל סנקציה של , מינויו האישי ואיש אמונו, שיצטרך לעשות הוא לבקש מאחראי המשמעת

ניתן כמובן , אומנם .מבלי שאף עובד או אדם אחר יהא מעורב בהחלטה, העברה מתפקיד או הגבלה

ינן כבר בהליך משפטי על כל המשתמע עסק, אולם( גם על כך יוער מיד)להשיג על החלטת הממונה 

 .מכך

                                                 

 (.4313)לפסק דינה של השופטת אהד  41' פס, עיריית טבריה' אליהו נ 37-/10341-3מ "עמר 18
 ./41' עמ, 4313דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת  19
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, לביקורתם של שומרי הסף, בין היתר, הם אלה שעומדיםל "והמנכראש הרשות , נסכם ונאמר כי

אשר ימנעו משומרי הסף לבצע עבודתם ביעילות , בידם סמכויותינתנו ולכן יש לוודא כי לא י

   .ויחבל בה, ך עקיפה זושמעת יגיב לעבודתם בדרבשל חשש כי האחראי על המ, ובנחרצות

בעניינם לא יהא שבאופן זה , להחריג את שומרי הסף מההסדר המוצעלעמדתנו יש מקום , על כן

אלא יצורפו גורמים נוספים כגון נציג הממונה על המחוז , זה שמחליט, האחראי על המשמעת לבדו

 .מטעם משרד הפנים ויועץ משפטי של רשות אחרת

 

 לטהאפשרות להשיג על ההח. ה

לאחר שביקש את התייחסותו של , במסגרת הסמכויות הרחבות הניתנות בידי אחראי המשמעת

וכל , בסמכותו לקבל החלטה ולנקוט באמצעי משמעת כלפי העובד, העובד עליו הוגשה התלונה

על ההחלטה  ,לעובדו 20הוא להודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי של הרשות המקומיתשעליו לעשות 

 21.בענייננו

 

ליידע את העובד כלפיו הוא  חובתו של האחראי על המשמעתיש לקבוע בחוק את  אנו סבורים כי

ועל  על המועדים האפשריים לכך ,להשיג על ההחלטה על אפשרותומפעיל הליך משמעתי 

 22.בהתאם להוראות המוצעות בתזכיר, הערכאה המתאימה

 

 

II .התובע 

ות התובע לקבל קובלנות ולהגיש תובענות לבית ובסמכ, ראש הרשות הוא הממנה את התובע, כיום

בעמדה לפיה יש לפזר את הסמכויות הנוגעות למשמעת המצויות  אנו תומכים, כאמור לעיל 23.הדין

. התנועה תומכת בשינוי המוצע לפיו התובע יהיה היועץ המשפטי לרשות, לפיכך. בידי ראש הרשות

אשר תפקיד התובע כרוך  ,ומהווה שומר סף, היועץ המשפטי אינו מינוי פוליטי של ראש הרשות

 . מלא תפקיד זה במקצועיות וביעילותי נראה כיולכן , בתפקידו

 

 

III .חוקרה 

מוצע כי , בדומה להסדר זה 24.על לפי הוראות התובעפאשר י ,ראש הרשות רשאי למנות חוקר, כיום

ויפעל  25,רת משמעתאשר יהיה מופקד על בירור החשדות לעבי ,רשות מקומית תוכל למנות חוקר

                                                 

 .לתזכיר החוק( ב)11' ס 20
 .לתזכיר החוק( א)11' ס 21
 .לתזכיר החוק( ב)11' ס 22
 (.משמעת)לחוק הרשויות המקומיות  13' ס 23
 (.משמעת)לחוק הרשויות המקומיות  14' ס 24
 .לתזכיר החוק 41' ס 25
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כי החוקר יהיה כפוף בעבודתו בתזכיר מוצע  26.בהתאם להוראות אחראי המשמעת או התובע

 . למבקר

הבטיח כי עבודתו של ליש בכך  ,רעיונית, שכן, ראויה הכפפת החוקר למבקר הפנים הינה ,אכן

קר אף תחזק בנוסף לכך שהכפפתו של החו ,זאת. החוקר תיעשה תחת אמות מידה ראויות ומאוזנות

לא ברור מה  -נותרה עמימות רבה בניסוח הדברים, עם זאת. את המבקר עצמו ואת עבודתו

. לא ברורים דיים הליכי המינוי של החוקר, בנוסף, משמעות הכפפה זו וכיצד היא באה לידי ביטוי

 ;נבהיר

 

המשפטי מוצע כי אחראי המשמעת או היועץ , 27לצד ההצעה שהחוקר יהיה כפוף בעבודתו למבקר

ככל שכוונת מנסחי התזכיר להבהיר כי אומנם  28.יהיו רשאים להורות לחוקר על בירור חשדות

נוכח , הם המורים על פתיחת בדיקה ובכך מתמצית התערבותם ,התובע או האחראי על המשמעת

מהוראות התזכיר ואינה מנוסחת דיה הרי שקריאה כאמור אינה ברורה  - כפיפות החוקר למבקר

הרי שאז מה הועילו חכמים בהכפפת החוקר  ,ככל שלא זו היתה הכוונה. והדיוק הנדרשיםבבהירות 

  ?למבקר מבלי שיש למבקר כל סמכות לגבי ניהול החקירה

יוצר עמימות בנוגע לעבודתו של , במתכונתן הנוכחית, א לתזכיר41-ו 41נוסחן של הוראות סעיפים  

 "מוכפף"שכן אומנם הוא , עובד החוקר, למעשה, ימרחב בו לא לגמרי ברור תחת מומותיר , החוקר

 יש להגדיר באופן בהיר, על כן. גם הם מעורבים בהליך עבודתו אולם התובע והחוקר, למבקר

כל הגדרה שתותיר . סמכותו של המבקר לגבי החוקר הכפוף לואת  ושאינו משתמע לשתי פנים

 .ת בחקירה וניהולהעלולה לגרור מאבק סמכויות ביחס להתערבו ,אחרפתח פרשני 

 

בכדי להבהיר מי יהיה בעל הסמכות  29"רשות מקומית תמנה עובד"אין באמירה הכללית של , בנוסף

כי אופן מינויו יהיה בהתאם , למשל, ניתן לקבוע .ובאיזה אופן הדבר ייעשה, לבצע את המינוי

לחוקר כי , יובהר 30.ותחויב במכרז פומבי, [נוסח חדש]להוראות למינוי פקידים בפקודת העיריות 

ללא הסדרה של הליך מינוי , בהינתן זאת. שימונה תהא השפעה רבה על ההליך המשמעתי

בין אם בשל העדר הגדרה , אשר אינו מתאים לתפקיד זה ,נוצר פתח למינוי אדם, החוקר

ככל . ן להשפעות ושיקולים שאינם טהוריםכפוף ונתו ובין אם בשל היותו, לכישורים הנדרשים

ובכך , של בעל סמכות אחר" עושה דברו"להיות האחרון עשוי , ור מי ממנה את החוקרשלא בר

ו מוסדר דיו ועלול הליך מינויו של החוקר אינ .למעשה לעקר מתוכן את עצם היותו כפוף למבקר

 .להוות פתח למניפולציות

  

                                                 

 .א לתזכיר החוק41' ס 26
 .לתזכיר החוק 41' ס 27
 .א לתזכיר החוק41' ס 28
29

 .לתזכיר החוק (א)41' ס 
 .לפקודת העיריות( א)119' ס 30
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גם את  כמו את אופן מינוי החוקר ברורהיש להסדיר בחקיקה , נוכח הדברים אנו סבורים כי

תזכיר החוק שלאור העובדה כי , עוד נוסיף. התובע ואחראי המשמעת ביחס אליו, סמכויות המבקר

החשיבות בדבר עוד יותר  תומתחדד ,אלו הקיימות היוםמציע להרחיב את סמכויות החוקר מעבר ל

 .חידוד ודיוק הדברים

 

 

IV .פרסום החלטות 

, בית הדין תהיה נתונה בידי אחראי המשמעת כי ההחלטה בדבר פרסום החלטות תזכיר החוק מציע

  31.אלא אם החליט בית הדין אחרת

 

אלא , החלטות בית הדיןלא תהא חובה לפרסם יבה שאין כל סו, נקודת המוצא מוטעית, לעמדתנו

וכל עוד לא , הוא חלק מהותי מהבניית נורמות התנהגותפרסום החלטות , כידוע. אם הוחלט אחרת

ואין מקום להותיר זאת לשיקול דעתו , יש לפרסם את החלטותיו באופן פומבי, קבע בית הדין אחרת

 . של אחראי המשמעת

אלא אם יחליט בית הדין , כי התזכיר בעצמו קובע כי דיוניו של בית הדין יתקיימו בפומבי, נוסיף

כל אין כל סיבה שלא להחיל את אותו רציונל ולקבוע כי , ככל שאלו הם פני הדברים 32.אחרת

 . חלטות יפורסמו בפומביהה

 

 

V .השעיה 

ות עובד מפאת חקירה או הליך פלילי שבגינה אין עלהשיהיה מוסמך אחראי המשמעת  כי, מוצע

, זאת לאחר שהיועץ המשפטי של הרשות אישר שאין מניעה לכך, הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו

  33.לתקופות זמן מוגבלות

 

להוסיף הוראה לפיה אחראי המשמעת ראוי , וראויהמוצדקת ההשעיה אף מקום בו , לעמדתנו

כול פרק הזמן בו הוא י ,יהיה מחויב ליידע את העובד המושהה בדבר יכולתו להשיג על ההחלטה

ההודעה על ובדומה לעמדתנו בדבר , בהתאם להוראות החוק, והערכאה המתאימה ת כןלעשו

 . אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי אחראי המשמעת

 

 

 

 

                                                 

 .קלתזכיר החו 1/' ס 31
 .לתזכיר החוק 01' ס 32
 א לתזכיר החוק"סימן י 33
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VI .כוםסי 

. בשירות הציבורי בכלל וברשויות המקומיות בפרט בעל משמעות רבה דיני המשמעת מהווים כלי

בדיני המשמעת יתרום לשמירת הסדר הציבורי ברשויות ויסייע לפעילות תקינה וכנה שימוש נכון 

בחינה מחדש של דיני המשמעת הקיימים ורפורמה שנועדה להסדירם הינה , על כן. של הרשות

 .מוטב להימנע מלעגן נורמות קלוקלות, בכדי לא לחטוא למטרה עצמה, עם זאת .מבורכת

 

מדובר בשינוי מהותי מהדין הקיים שנועד , אכן. עיקר דברינו במסמך זה עוסקים באחראי המשמעת

הותרת הסמכות העיקרית , עם זאת. לייעל את ההליך באופן שיהיה לטובת כל הנוגעים לדבר

קל וחומר לאור הסמכויות הרחבות , י הינה בעייתית בלשון המעטהלמשמעת בידי גורם פוליט

 .הניתנות לאחראי המשמעת

 

     .במידת הצורך, נשמח להציג עמדתנו ביתר אריכות גם בפגישה

 

  

 

 דרור כהנר            ד"עו, יינוק קרטןמיקה ש     

 מחלקת חקיקה ומדיניות            מנהלת מחלקת חקיקה ומדיניות

 

 

 


