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 מבוא

השלטון המקומי בישראל הינו אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על איכות חייהם ורווחתם  .4

של הרשויות ונקי הכפיים תפקודן התקין . של התושבים והאזרחים במדינת ישראל

איכותיים לציבור התושבים ולקיומה של חברה המקומיות הינו תנאי הכרחי למתן שירותים 

 .כמו גם לאמון הציבור ברשויות השלטון, משגשגת והוגנת

השלטון המקומי פועל בכתליה של , החשוב במארג החיים של תושבי המדינהחרף תפקידו  .8

ואשר מונה עשרות הסדרים , טלאים-בנויה טלאיםה, מורכבת ביותרתשתית נורמטיבית 

או  "פקודת העיריות:"להלן)[ נוסח חדש]פקודת העיריות  –כשהעיקרי בהם , חקיקתיים

ומאז קליטתו בשפה העברית לספר , 4383בשנת , נחקק עוד לפני קום המדינה –( "הפקודה"

 .פעמים 490עד כה תוקן , 4358החוקים של מדינת ישראל בשנת 

אשר , במספר 26-עלה מלמ, לפקודת העיריות מצטרפת שורה ארוכה של כתבים נורמטיביים .9

, עם התושבים, ויחסיהן עם השלטון המרכזי, מסדירים את עבודתן של הרשויות המקומיות

-ה"התשכ, (בחירות)חוק הרשויות המקומיות : למשל] ראשיתחקיקה  :ןובה, ובינן לבין עצמן

חוק , 4343-ה"תשל, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)חוק הרשויות המקומיות , 4353

תקנות : למשל] חקיקה משנית, [4358-ד"תשכ, (הגבלת הזכות להיבחר)שויות המקומיות הר

-ח"תשמ, (מכרזים)תקנות העיריות , 4348-ד"תשל, (דין וחשבון מבקר העיריה)העיריות 

צו המועצות , 4330-א"תשי, (א)צו המועצות המקומיות : למשל] צווים מינהלייםו, [4324

 הנחיותשל  עשרותישנן גם , מעבר לכך .[4332-ח"תשי, (מועצות אזוריות)המקומיות 

 .הסדרים נוספיםו[ משרד הפנים ל"חוזרי מנכ ובהן] מחייבות מינהליות

על היכולת לפקח  כנים מספר בלתי נתפס זה של הסדרים חקיקתיים מערים קשיים מהותיים .8

השלטון הרשות המבצעת של בין אם על ידי , אחר תקינות התנהלותו של השלטון המקומי

לרבות , ובין אם על ידי הציבור כולו (משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים)המרכזי 

להלן )התנועה למען איכות השלטון בישראל ועורכי דין לקידום מנהל תקין . אזרחייםגופים 

כי ישנו קשר ישיר בין בעיות טוהר , ן הרבנעל בסיס ניסיו, סבורות"( העמותות: "ביחד

 .של השלטון המקומיהמסורבל טון המקומי לבין המבנה הנורמטיבי המידות בשל

גורמים המעוניינים  בנמצא אין להתעלם מכך שיש. יש הנהנים ממורכבות זו –ראוי שיאמר ו .3

או למצער מספר , חלף איחוד החקיקה תחת קורת גג אחת, בהותרת המצב הקיים על כנו

על אף  ,הייתה צעד לכיוון הנכון 8048-ב"התשע, הצעת חוק העיריות .מצומצם של חוקים

קוראות למשרד הפנים לחזור העמותות . שאין זה המקום להרחיב בעניינם הקשיים שנפלו בה

הראוי כנגד גברת המאבק לה, של הסדרת התחום תחת חוק אחד ומאוחד ולקדם מגמה זו

 .השחיתות בשלטון המקומי

בקרב הרשויות  המידותמבקש לקדם את טוהר אמנם תזכיר החוק מושא מסמך זה  .5

בהשוואה לטיפול השורש , טיפול אסתטי גרידא ,בכל הכבוד, אולם מהווה הוא, המקומיות

 .יצירת הסדר חקיקתי חדש ושלם לאסדרת השלטון המקומי – הוא, הנדרש בנסיבות אלו

אין מנוס מלתפור דומה כי אכן , ועד שיקודם חוק כולל כפי שמחייבת המציאות, לצד האמור .4

ברשויות  על מנת לחזק את טוהר המידות –וזאת , באמצעות תזכיר החוק דנן ,נוספים טלאים

ואנו תקווה , תזכיר החוקלסעיפים מבמסמך זה תפרטנה העמותות את הערותיהן . המקומיות

 .ובנפש חפצה פתוחכי משרד הפנים יבחן את הערות העמותות בלב 
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 פרטניותהערות 

 0סעיף 

 לעירייהמעמד היועץ המשפטי  -כללי 

יועץ המשפטי לרשות ל, ות רבה ביותרכמו גם אחרי, א המוצע מקנה סמכות רחבה ביותר484סעיף 

הן ההכרעה והן ההסדרה באשר לניגודי העניינים של חברי המועצה נעשית לפי שיקול  :המקומית

 . רשותשל היועץ המשפטי להבלעדי דעתו 

עמים רבות שפ ,מן הטעםזאת . לית הסעיףשעלול לאיין את תכ, רבמתן סמכות זו מלווה בקושי 

. אינו נקי ממעורבותו של ראש המועצהשל היועץ המשפטי ברשות המקומית הליך בחירתו ומינויו 

במועצות מקומיות ומועצות כאשר המדובר ביתר שאת אולם אף , על דרך הכלל נכוניםהדברים 

עלי רוב לביש לוועדת המינויים  בהן, (מרבית הרשויות המקומיות בישראל ,כידוע ,שהן) אזוריות

 1.(את המינוי, בסופו של תהליך, מאשרשוהוא זה )תפקידים הכפופים לראש המועצה 

הרי , שכאשר המדובר בראש הרשות המקומית, (ט)בסעיף קטן , החוקלא בכדי מוצע בתזכיר 

במשרד " הממונה על בדיקת ניגודי העניינים"הוא , שהסמכות תוקנה לגורם החיצוני לרשות

כי מעורבותו של ראש המועצה במינוי היועץ המשפטי מקימה חשש , זאת מן הטעם הברור. הפנים

 .ולים פוליטיים או זריםממשי שבחירת יועצים משפטיים תהא מהולה בשיק

על  –אשר משפיעה במישרין על הזכות לבחור ולהיבחר , דומה כי הכרעה כה חשובה, בנסיבות אלו

 מן הראויו, איננה יכולה להיות מנת חלקו הבלעדית של היועץ המשפטי לרשות –חשיבותן הנודעת 

 .פיקוח ציבורי כלשהו על הכרעת היועץ המשפטי לרשותלעגן מנגנון 

בין אם בדבר קיומו של , העמותות ממליצות כי כל הכרעה של היועץ המשפטי לרשות, ךלפיכ

וכי לכל , תפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ,ניגוד עניינים ובין אם בדבר העדרו

בפני הממונה על בדיקת ניגודי של היועץ המשפטי לרשות אדם תהא הזכות לערור על ההחלטה 

איזון המיטבי ביותר הסדר זה יהווה את ה, לשיטתנו. (ט)לפי סעיף קטן  ,עניינים במשרד הפנים

 . תכליתו של סעיף זה להבטחת

 (א)סעיף קטן 

ניגוד פוטנציאל מגדיר את פריטי המידע והנתונים שעל נבחר הציבור להציג לשם בחינת סעיף זה 

" קרוב"העמותות מבקשות להעיר כי מהוראות הסעיף נפקדת הגדרה של  .בכהונתו העניינים

 למועצות ובאשר)לפקודה  א071המופיעה בסעיף  "קרוב"והעמותות מציעות להחיל את הגדרת 

, (לעבודה עובדים קבלת נוהל) המקומיות המועצות לצו 405 בסעיף ההגדרה את - מקומיות

 (. 4344-ז"תשל

 (ב)סעיף קטן 

על ידי מניעת ניגודי עניינים , א המוצע הינה הגנה על אינטרס הציבור484של סעיף  מטרתו

עליו , מורה לחבר המועצה כי טרם תחילת כהונתו( ב)סעיף קטן . בכהונתם של נבחרי הציבור

 .למסור ליועץ המשפטי לעירייה את המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד העניינים

                                                      
1
הגזבר ויועץ משפטי של רשות , ל"המנכ: הרכב הוועדה מונה שלושה) 848048ל משרד הפנים "חוזר מנכ, 5סעיף  

 (.אחרת



                   

 

 4 
 ר"ע, עורכי דין לקידום מנהל תקין   |        ר "ע, התנועה למען איכות השלטון בישראל

מסירת המידע ש ייקבע בחוקממליצות העמותות כי , וללעל מנת להבטיח מסירת מידע מלא וכ

רק מסירת המידע באופן זה , לעמדתנו. תצהיר חתום כדין על ידי עורך דין דרך שלתיעשה ב

 .תבטיח את אפקטיביות החובה ותצמצם את החשש מפני גילוי חלקי של ניגודי העניינים

 (ה)סעיף קטן 

, בתחילת כל כהונה של חבר מועצה, יב לבדוקהיועץ המשפטי לרשות מחו, לפי סעיף קטן זה .א

, ככל שמצא היועץ המשפטי לרשות ניגוד עניינים. מתקיים ניגוד עניינים בחבר המועצהאם 

המבסס עצמו , העמותות סבורות כי מונח זה". אינו תדיר"או " תדיר"עליו לקבוע האם הוא 

, נים להיבט של ציר הזמןמצמצם את שאלת ניגוד העניי, על שאלת תדירות ניגוד העניינים

 . שלא בצדק ושלא לטובת הציבור

מתי , ועולה השאלה, ההבחנה בין ניגוד עניינים תדיר לבלתי תדיר אף היא בעייתית, בנוסף

ברי כי כל מקרה ייבחן ? שנים 9או שמא ? חודשים 9כזה שנמשך ? ניגוד עניינים הופך לתדיר

היועץ למשפטי לרשות יהיה מלכתחילה ברור נתן בידי ייאולם ראוי שמערך הכלים ש, לגופו

 .על מנת שיוכל הוא למלא את תפקידו נאמנה, יותר ורלוונטי יותר לעניין

, שאיננה שאובה מעולם המושגים של הזמן, העמותות מציעות לקבוע הבחנה אחרת, לפיכך

  (.Quarantineמהמונח )ושלא ניתן לבודדו והוא ניגוד עניינים מהותי 

מניעת תחילת ההחלטה על הסעיף בנוסח המוצע איננה מסבירה מהן תוצאות  לשון, כמו כן .ב

כי , שהסעיף המוצע יבהירהעמותות ממליצות , למען הסר ספק. כהונתו של חבר המועצה

 .יחולו בנסיבות דנן לפקודה 061סעיף הוראות 

 (ז)סעיף קטן 

. לל ובשירות הציבורי בפרטשקיפות הינה אמצעי יעיל לצמצום ניגודי עניינים ושיקולים זרים בכ

ככל שמחליט משרד הפנים לכלול מרכיב , ואולם. אנו מברכים על תכלית סעיף קטן זה, על כן

 . יעילה יותר, מן הראוי לעגנו בדרך אחרת, מובנה של שקיפות

יש מקום , כי חלף ההסדר המוצע בסעיף זה לתזכיר החוקהעמותות סבורות , כאמור לעיל

, לחיוב ולשלילה, החלטות היועץ המשפטי לרשות בסוגית ניגודי העניינים כלללפרסם את 

ובכלל זה גם את הסדר ניגוד העניינים החתום של חבר , באתר האינטרנט של הרשות המקומית

אך קיומו יסייע רבות , הסדר כאמור לא יטיל מעמסה משמעותית על הרשות המקומית. המועצה

רק פרטים הפוגעים בזכות הבסיסית ביותר , לשיטתנו. ועצהבהבטחת ניקיון כפיהם של חברי המ

, יושחרו מהמידע שיועלה לאתר האינטרנט( 'כתובת מגורים וכו, מספר תעודת זהות)לפרטיות 

 . אולם יתר המידע יועלה כמות שהוא

 (י+ ) (ט)סעיף קטן 

". יניםהממונה על בדיקת ניגודי עני"הוא תפקיד , סעיף זה מקים תקן חדש במשרד הפנים .א

הרי שיש , (ד המוצע453סעיף )משום שישנה התייחסות בהמשך תזכיר החוק לתפקיד זה 

כך , שיסייע בהמשך לקורא להבין במי מדוברבאופן , מקום להגדיר בחוק את תפקיד זה

 (".הממונה על בדיקת ניגודי עניינים –בחוק זה ")שבסוף הסעיף ייכתב 
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בכל הנוגע לבדיקת ניגודי העניינים , סחי התזכירמנלשיטת , א מחיל את דרך המלך484סעיף  .ב

מחריג בצדק מן ההסדר ( ט)סעיף קטן "(. ההסדר הרגיל: "להלן בסעיף זה)של חברי מועצה 

וזאת בין היתר מן הטעמים , "(ההסדר החריג: "להלן) את ראשי הרשויות המקומיות הרגיל

ההסדר תחולת רחיב את ניתנת לשר הפנים הסמכות לה( י)בסעיף קטן . המפורטים לעיל

 .סגני ראש העירייה או יושבי ראש של ועדות המועצהלגבי החריג גם 

ומעלותיו עולות על אלו שמוצעות , סבורות כי ההסדר החריג הינו הראוי יותר העמותות

מנסחי ניתן אף לקרוא בין השורות של סעיפים קטנים אלו את החשש של  .בהסדר הרגיל

העמותות מציעות לקבוע כי ההסדר , לפיכך .מניגודי עניינים ברשויות המקומיות התזכיר

 .ללא סייג, והוא יוחל על כלל חברי המועצה ברשויות המקומיות, דרך המלך יהאהחריג 

ללא צורך , רשות המקומיתלקבוע כי ההסדר החריג יחול גם על סגני ראש ה מוצע, לחילופין

, ומאושר במליאה רשותסגן נבחר על ידי ראש השה, הטעםזאת מן . בהתערבות שר הפנים

ולשניהם תלות הדדית רבה והדוקה  ,שותפו הפוליטי במובהק, בבחינת המובן מאליו, והוא

פסילת  למנועיבקש  רשותהראש מתעורר חשש ממשי כי אין חולק כי , לפיכך .האחד ברעהו

וזאת אף על חשבון האינטרס , כדי שיוכל להבטיח את הקואליציה שהוא מעוניין בה, סגניו

 .חשש זה יש לגדוע בעודו באיבו. הציבורי

 
 6סעיף 

גם על , כיום רק על ראשי רשויות מקומיותשחלים , העמותות מברכות על החלת כללי ההשעיה

אמנם העמותות סבורות שההסדר החוקי הקיים כיום בעניין ראשי רשויות . חברי המועצה

 . במסמך זה לכך נתייחסאולם לא , פגמיםמקומיות איננו מספק ורווי 

 1סעיף 

ון להעצמת והוא מהווה צעד בכיוון הנכ, העמותות סבורות שהשינוי המוצע הוא חיוני ומבורך

באופן שיסייע , של נבחרי הציבורלכוחם כגורם מאזן , כוחם של העובדים הבכירים ברשויות

 .במניעת דפוס פעילות מושחתת או בלתי תקינה

ואין כל הסדר נורמטיבי , בטל 482לפיהן סעיף , לא ניתן להתעלם מן הקושי בנסיבות אלו, ואולם

 ,החלופינורמטיבי הסדר הפנים להבטיח כי ההעמותות קוראות למשרד ה. אחר שיבוא תחתיו

, עם ביטול הסעיף בד בבדייכנס לתוקף , חדשות בתקנותיובא שלפי דברי ההסבר לתזכיר החוק 

  .כך שלא ייווצר מצב ביניים בו אין דין ואין דיין

 1סעיף 

המתירה ליושב ראש הוועדה , למעט הסיפא של הסעיף, זאת. המדובר בשינוי מבורך וחשוב

 . מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להורות להפסיק את הקלטת הישיבה לצורך התייעצות

ד לחוק התכנון 82זו של יושב הראש מסעיף  מיוחדת דברי ההסבר מבקשים להקיש סמכות, ודוק

סמכות חריגה לבטל יש , לטעמנו, ואולם ."(חוק התכנון והבניה: "להלן) 4353-ה"התשכ, והבניה

 : זו ממספר טעמים

, מקומית אין סמכות דומה בכל הנוגע לישיבות מועצהלראש רשות , למיטב ידיעתנו, ראשית .א

 ; איננה מוצדקתבעניין זה והחרגה של ועדות המועצה 
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חיצוניים , איזונים ובלמים אחרים נםישהתכנון והבניה במוסד תכנון לפי חוק , שנית .ב

לא בכדי זוכה ועדת תכנון מקומית . שאינם בהכרח בנמצא ברשויות המקומיות, ופנימיים

להסדר מעט שונה במספר סעיפים הנוגעים להליך אישור פרוטוקול ישיבות של מוסד תכנון 

  2;בחוק תכנון והבניה

גופים  ןועדות מועצה ה, מקצועיים גרידאהמהווים גופים , בניגוד למוסדות תכנון, שלישית .ג

 ; להוות פתח לניצול לרעה ההקלטה עלול להפסיקסמכות , ובנסיבות אלו, פוליטיים

ליושב ראש ועדה של הכנסת אין סמכות להפסיק הקלטה או , למיטב ידיעתנו, רביעית .ד

 הוכל שביכולתו לעשות הוא לסיים את הישיבה או להורות על הפסק, שידור של ועדה

ראש  ישאין ליתן סמכות זאת ליושב, קל וחומר, ולכן כשמעוניין הוא להתייעץ, בישיבה

 .בשלטון המקומי הוועדות

באופן שישמור על , העמותות ממליצות לקבוע כי הקלטה תופסק רק עם הפסקת הישיבה, על כן

, החלטהיבקש יושב ראש הוועדה להתייעץ טרם קבלת . יש הקלטה –כל עוד יש ישיבה העקרון ש

 .יהא עליו להפסיק את הישיבה

 
 2סעיף 

 ג453סעיף 

בהיותה מסננת " הוועדה לבדיקת מינויים"העמותות מברכות על הקמת  – (א)ג022סעיף  .א

 . נוספת לחסימת מינויים בלתי ראויים בשלטון המקומי

סבורות העמותות כי מינוי יושב ראש הוועדה בהתאם לתנאי הכשירות , באשר להרכב הוועדה

, יבטיח מינוי עובד ציבור בעל שיעור קומה וניסיון הולם המוצעבסעיף מחמירים שנקבעו ה

עלול , ר"סבורות העמותות כי מינוי שני נציגי ציבור לצד היו, בצד זאת. ועל כך יש לברך

למצב בו נפקד מהרכב הוועדה גורם מקצועי הבקיא בתהליכי גיוס כוח האדם בשלטון להביא 

. בודה בין עובדי הרשויות מקומיות ובין עובדי הציבור לנבחרי הציבורובממשקי הע המקומי

באשר לבחינת הזיקות " תחנה אחרונה"בהיותה , דומה כי נוכח חשיבות פעילות הוועדה

קיימת חשיבות רבה בהכללת נציג מקצועי מתחום כח האדם , השונות של המועמד לתפקיד

 .בהרכב הוועדה

 : כדלקמןהרכב הוועדה  לשנות אתסבורות העמותות כי יש מקום , לפיכך

  ;כמפורט בסעיף המוצע ר"היו (4

  ;בהתאם לקבוע בסעיף המוצע אחד נציג ציבור (8

שבמשרד  נציג האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיותשיהיה חבר שלישי  (9

 .נציגות מתאימה מהלשכה המשפטית של משרד הפניםהפנים או 

סבורות העמותות כי קיימת חשיבות לקביעת סדרי עבודה  ,באשר לסעיף זה – (ב)ג022סעיף  .ב

כפי שצוין בסיפא )בהקדם האפשרי , שיבטיחו הליך קבלת החלטות סדור, לפעילות הוועדה

                                                      
ובוועדה , פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון: "שלשונו, לחוק התכנון והבניה( 8()ג)ד82סעיף , כך למשל 2

יאוחר  לא, ובכל מקרה, פני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקולל זמן סביר ,גם לנציגים בעלי הדעה המייעצת –מקומית 
, שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקולאו נציג בעל דעה מייעצת  חבר מוסד התכנון; משלושים ימים ממועד הישיבה

 [.מ"ההדגשות של הח] "עד למועד אישורו על ידי מוסד התכנון, תיקון הפרוטוקול רשאי לבקש את
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עורר שלל שאלות ללא קביעת סדרי עבודתה עלולה ל הוועדה פעילות התנעתדומה כי (. לסעיף

תיעוד החלטות , שמיעת המועמד, דרך הפנייה לוועדה, הבאלמנטים של מועד הפנייה לוועד

 .טות והמועד לקבלת החלטות הוועדהפרסום ההחל, הוועדה

 : מבקשות העמותות להעיר שתי הערות, לגבי סעיף זה – (ג)ג022סעיף  .ג

הוועדה , קרי)העמותות סבורות כי למען הסדר הטוב יש לקבוע כי ועדת המינויים , ראשית

תתכנס רק לאחר שהתכנסה ועדת המכרזים לבחירת (( א)ג453החדשה שתוקם מכוח סעיף 

ואישרה כי המועמד לתפקיד עומד ( ב לפקודה453הקיימת כיום מכוח סעיף )עובדים בכירים 

יש להבהיר בהיבט (. ה לפקודה453הקבועה כיום בסעיף בהתאם לחובה )בתנאי הסף לתפקיד 

על ידי הוועדה לבחירת עובדים ) זה כי שאלת העמידה בתנאי הסף לתפקיד תיבחן תחילה

 ;ייבחן עניינו בפני ועדת המינויים, זו" משוכה"ורק משעבר המועמד  (בכירים

שורים מיוחדים או כי"בדבר )העמותות סבורות כי הסייג הקבוע בסיפא של סעיף זה , שנית

להוות , כדרך הטבע, וסופו, הינו מיותר"( שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת

, דומה כי הניסיון מלמד כי סייגים כגון זה, לדאבון הלב. פתח נרחב למינויים פוליטיים

 כפתח להיפתח עלולה" מחט של כחודה" שהוא פתחלהופכים במהרה , במציאות הישראלית

סבורות העמותות , בהינתן האמור (.'ה, רבה השירים שיר" )בו נכנסות וקרוניות עגלות היושי"

  .כי יש לבטל את הסייג דנן כליל

 ד453סעיף 

 חוסר הרמוניה בין עובדי הציבור הבכירים .א

מתוך רצון לעמוד על ההיגיון המנחה ויחסי הגומלין בינו לבין , לאחר עיון רב בסעיף זה

שיש לפעול  הרמוניה וחוסר קוהרנטיותדומה כי ישנו חוסר , ג המוצעים453-א ו484סעיפים 

 .בקצרהעתה נעמוד עליו . בתזכיר החוק םלתיקונ

, לפי סעיף זה. שות המקומיתבר נבחרי הציבורעוסק בשאלת הזיקות של , א המוצע484סעיף 

: וליתר דיוק, את סוגיית ניגוד העניינים של נבחרי הציבורלבדוק היועץ המשפטי לרשות על 

של מי שעומד להתחיל לכהן או מכהן  תפקידיו וענייניו האישיים, עיסוקיומידע בדבר "

 . "העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, שלו או של קרובו, כחבר מועצה

. ברשות המקומית עובדי הציבורעוסק בשאלת הזיקות של , לעומת זאת, ג המוצע453סעיף 

חיבים את כי כשבוחנים את סוגית ניגוד העניינים של עובדי הציבור מר, סעיף זה קובע

וליתר דיוק , אלא גם בתוככיה, וכוללים לא רק שאלות של ניגוד עניינים מחוץ לרשות, היריעה

שזיקות בין נבחרי , זאת מתוך ההבנה. גם את היחסים של עובד הציבור עם נבחרי הציבור

 אולם זיקות בין עובדי הציבור, תות ומקובלולגיטימיהינן הציבור השונים ברשות המקומית 

בודק , בעניינים של עובדי הציבור, על כן. לסובלנות זוזוכות בהכרח אינן לנבחרי הציבור 

עסקית או פוליטית לראש העיריה או , למועמד יש זיקה אישית"היועץ המשפטי לרשות אם 

 ".למי מחברי מועצת העיריה

 קרי, ברשות המקומית בורעובד ציהעוסק אף הוא בסוגיה של , ד המוצע453סעיף , ואולם

משווה את הבדיקה לגבי היועץ המשפטי לרשות לזו שנעשית לגבי , רשותהיועץ המשפטי ל

המדובר בכשל לוגי שיש לתקנו , לשיטת העמותות. לגבי עובדי הציבור ולא, נבחרי הציבור

 .על מנת להבטיח מניעת זיקה אישית בין היועץ המשפטי לבין נבחרי הציבור, בהקדם
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יש להוסיף גם דרישה שהיועץ המשפטי ימסור ( א)ד022העמותות מציעות כי לסעיף , ךלפיכ

עסקית או , לממונה על ניגודי העניינים במשרד הפנים מידע גם בדבר זיקתו האישית

על מנת שמידע זה יילקח בחשבון , פוליטית לראש העיריה או למי מחברי מועצת העיריה

 . ל ראש הרשותבעת הבדיקה בדבר ניגוד העניינים ש

 פרסום הסדר ניגוד העניינים  .ב

כי חלף  העמותות סבורות,  לעיל( ז)4וכפי שצוין כבר לעיל באשר לסעיף , (ז)ד453באשר לסעיף 

 הסדר ניגוד העניינים של היועץ המשפטי לרשותיש מקום לפרסם את , ההסדר המוצע

הסדר כאמור לא  .עליו שהוטלו המגבלות לרבות, באתר האינטרנט של הרשות המקומית

יחזק את אמון הציבור ויהווה אך קיומו , יטיל מעמסה משמעותית על הרשות המקומית

רק פרטים הפוגעים בזכות הבסיסית ביותר , לשיטתנו. מנגנון פיקוח נוסף בידי הציבור הרחב

, יושחרו מהמידע שיועלה לאתר האינטרנט( 'כתובת מגורים וכו, מספר תעודת זהות)לפרטיות 

  .יתר המידע יועלה כמות שהוא אולם

 8סעיף 

לפקודה וקובע כי אם ממצאי ביקורת של מבקר רשות מקומית ( ז)ג440הסעיף מתקן את סעיף 

עליו להודיע על כך ליועץ המשפטי , מעלים חשש לעבירה פלילית או משמעתית על ידי עובד עירייה

 .(עניינים אלו למבקר המדינההמחייב העברת מידע ב, חלף הנוסח הנוכחי) של הרשות המקומית

עליו להודיע על כך ליועץ , ל או ביועץ המשפטי"במנכ, ככל שמדובר בנבחרי הציבור של הרשות

  .המשפטי לממשלה

 .שיש ליתן עליהם את הדעת, מספר קשיים ולידמבנוסחו המוצע סעיף זה 

 .בראש מערך התביעה הפלילית נגד עובדי הרשותלא עומד היועץ המשפטי לרשות , ראשית

קובלנה משמעתית כנגד  אף אין סמכות להגיש( לתובע, וליתר דיוק)ליועץ המשפטי , מעבר לכך

 .ראש הרשות או היועץ המשפטי לממשלה אלא לפי בקשה של, עובד

להעביר ליועץ המשפטי לממשלה חובה  אין ליועץ המשפטי לרשות 3,בניגוד למבקר המדינה, בנוסף

או חובה לשקול להעביר ליועץ המשפטי מידע בדבר  מידע בדבר חשש לקיומה של עבירה פלילית

 . חשש שנעברה עבירה משמעתית

שישנה חשיבות בקרב מנסחי תזכיר החוק הסיפא של הסעיף המוצע מלמדת על ההבנה , ניתש

וזאת בשל ניגוד העניינים המוסדי בו מצוי היועץ המשפטי , להעביר מידע זה לגורם חיצוני לרשות

ולא רק באשר , חל גם חל בכל הנוגע לכלל העובדיםניגוד עניינים מוסדי זה , ודוק. של הרשות

  .לאלו הבכירים

ולקבוע חובת עדכון " ת הסכרלפרוץ א"שלא ניתן את העובדה העמותות מקבלנות בהבנה , ויודגש

ראה המחוקק ולכן , ליועץ המשפטי לממשלה על כל חשד מעין זה של מבקר הרשות המקומית

שיהווה מעין גורם בדיקה נוסף טרם העברת המידע  –בדמות מבקר המדינה  –גורם נוסף  לקבוע

 .הוא היועץ המשפטי לממשלה, לגורם האמון על בחינת חשדות פליליים

בדבר  –ואותו בלבד  – תמוהה בעינינו ההוראה לעדכן את היועץ המשפטי לרשות ,מכל האמור

 .מבקר המדינה חלףבמיוחד כשהדבר נעשה , עבירה פלילית או משמעתית של העובדים

                                                      
3
 .4332-ח"תשי, מבקר המדינהלחוק ( ד)89סעיף  
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והאיזון שמנסה , מספקת בין היועץ המשפטי לרשות לבין מבקר המדינה אין חליפיות, לשיטתנו

לתוצאות שליליות ביותר עבור טוהר באופן שיביא , תזכיר החוק לעשות הינו לוקה בחסר

 .המידות ברשויות המקומיות

אינה , רשימת בעלי התפקידים שבגינם יש למבקר חובה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, ושלישית

לוא בעלי התפקידים שבגינם יש הצדקה לפנות כאמור ישירות ליועץ המשפטי כוללת את מ

המדובר בבעלי תפקידים  .מהנדס הרשות ומנהל מחלקת החינוך, גזבר הרשות: ובהם, לממשלה

 .המצדיקים הכללתם בהסדר מיוחד זה, רבי עוצמה ובעלי אחריות משמעותית

 

שלשיטתן יחזק את המצב המשפטי , ותרתתכבדנה העמותות להציע איזון ראוי י, לנוכח זאת

 :העמותות ממליצות כדלקמן .כפי שעלול תזכיר החוק בנוסחו דהיום לעשות, הקיים ולא יערערו

אולם במקביל להבטיח טיפול , ת כגוף סוברניעל מנת לחזק את מעמדה של הרשות המקומי .א

מבקר  לצד יש להוסיף את היועץ המשפטי לרשות, ראוי בעבירות פליליות ומשמעתיות

עבירות לכך שנעברו חששות כשמתגלים כגורם שיש להפנות אליו , ולא במקומו, המדינה

 . כשעסקינן בעובדים שאינם עובדים בכירים ,פליליות ומשמעתיות

ולקבוע חובה על מבקר הרשות להביא לידיעת היועץ , יש להרחיב את הסיפא לסעיף .ב

ל "המנכ, יות לא רק של נבחרי הציבורהמשפטי לממשלה חששות לכך שנעברו עבירות פליל

 .מהנדס הרשות ומנהל מחלקת החינוך, אלא גם גזבר הרשות, או היועץ המשפטי לרשות

 
  01סעיף 

העמותות מציעות לציין מפורשות שהתיקון המוצע ייעשה . בסעיף זה נפלה טעות סופר קלה

 .מקבל תימוכין בדברי ההסברהדבר אף . כפי שעלול להשתמע, כולו 805ולא , בלבד( א)805בסעיף 

 
  01סעיף 

על ההחלטה להחיל את האיסורים בדבר מינוי קרובי משפחה גם על התאגידים אנו מברכים 

בעת האחרונה נתקלים אנו בתופעות בהן ראש הרשות המקומית מפעיל לחץ , ואולם. העירוניים

ה נוכח האפקטיביות וזאת ככל הנרא, לשם מינוי מקורביו למועצות הדתיות שברשות המקומית

העמותות , לפיכך. של האיסורים בנושא זה באשר ליתר האורגנים של הרשות המקומית

לבדוק את זיקת הגורמים ו, ממליצות להחיל את הוראות סעיף זה גם על המועצות הדתיות

לגורמים המועצה הדתית בתחום שיפוטה של רשות מקומית  הממונים לתפקידים במסגרת

 . שות מקומיתהבכירים באותה ר

במיוחד עת מרחיבים את , ויש למונעה מוקדם ככל הניתן, "פרצה הקוראת לגנב"המדובר ב

וראשי הרשויות עלולים לחפש חלופות ופתרונות למציאות  האיסור גם על התאגידים העירוניים

 . החדשה
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 הערות כלליות

 . מבקשות העמותות להוסיף מספר הערות רלוונטיות, בשולי ההערות לתזכיר החוק

המידות בשלטון המקומי בראשות המשנה -הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר

ישב על המדוכה ופרסם בינואר , "(הצוות: "להלן)דינה זילבר ' גב( ייעוץ)ליועץ המשפטי לממשלה 

תקדים באשר למבנה הפגום של השלטון המקומי ותוצאותיו ההרסניות מסמך מקיף וחסר  8045

 "(. הדוח: "להלן)בכל הנוגע לטוהר המידות בשלטון המקומי 

בהנחיות ובהסדרים נורמטיביים , משנה-בחקיקת, הצעות הצוות כוללות שינויים בחקיקה

תזכיר החוק כולל אך , חודשים מיום פרסום הדוח 4-חרף העובדה שחלפו כ, לדאבוננו. נוספים

סבורות כי העמותות . מספר מצומצם של שינויים בהסדרים הקיימים מן השינויים שמציע הצוות

שאמנם מצאו את , גם שינויים בהסדרים הבאיםהנוכחי יש מקום כבר עתה לצרף לתזכיר החוק 

, יצוין כי המדובר בהסדרים לחקיקה ראשית בלבד)החוק  אך לא בתזכיר, מקומם בדוח הצוות

 (:שאינם מורכבים במיוחד ושאין הצדקה להימנע משילובם בתזכיר החוק הנוכחי

אמנם  –( לדוח 38פסקה ) האדם באתר האינטרנט של הרשות-חובת פרסום מכרזי כוח .א

 בתזכיר החוק מוקנית לשר הפנים הסמכות להוסיף פרטי מידע נוספים שהרשות

אולם ישנם מסמכים בסיסיים ביותר שיש מקום כבר , המקומית תהיה חייבת לפרסם

 .עליהםנמנים ומכרזי כוח אדם בהחלט , עתה להכניסם לרשימת המידע המפורסם

שלגביהם יידרש כי , גיבוש רשימת מקצועות הדורשים כשירות וניסיון מקצועי ייחודי .ב

ים ברשות המקומית יהיה בעל מומחיות נציג הציבור החבר בוועדת הבחירה למינוי עובד

 (.לדוח 39 קהפס)

 "רשות איתנה"המלצה כי מעמד שומרי הסף ברשות ייקבע כפרמטר לצורך הסמכה כ .ג

 (.לדוח 44פסקה ) "מיוחדת/וועדה מקומית עצמאית"או כ

פסקה ) באתר האינטרנט של הרשותהנוגע למקרקעין ועמותות עירוניות פרסום מידע  .ד

ואינו כולל , הפרסום שנקבע בתזכיר החוק לגבי מקרקעין הינו חלקי –( לדוח 444-448

חובת פרסום הנוגע להקצאת מקרקעין ומבנים לצרכי ציבור ודיוני הוועדות המקומיות 

הומלץ להחיל את חובות הפרסום השונות גם על עמותות , באותו האופן. לתכנון ובניה

אנו סבורים כי . מותות עירוניותבאופן שיימנע מעקף של החוק באמצעות ע, עירוניות

לפי  ואין כל הצדקה להמתין עד החלטת שר הפנים, המדובר בפרסום שהוא מובן מאליו

 .לתזכיר החוק( 8)49סמכותו המוצעת בסעיף 

, העמותות קוראות למשרד הפנים לשלב את הצעות אלו של הצוות כבר בתזכיר החוק הנוכחי

 .ויפה שעה אחת קודם

 

 .ד דניאל דושניצקי"ד נדאל חאיק ועו"די עועל י בתכנהמסמך 

 

 

 :העתק

 .םיטפשמה דרשמ ,(ייעוץ)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , דינה זילבר' גב


