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 -7-41  מ"עת               תל אביבהמחוזי בבית המשפט 
 לעניינים מנהלייםמשפט הבשבתו כבית 

 
 

 ר"ע, התנועה למען איכות השלטון בישראל

 לוזון -צרויה מידד או /ו אליעד שרגא ד"העוכ "י ב"ע   
 נידאל חאיק  או/וקרטן -מיקה קונראו  /ו נילי אבן חןאו /ו   
 תומר נאוראו /וי דניאל דושניצק או/ו   

 
 ירושלים  802יפו  ' מרח

  34079ירושלים  7804. ד.ת
 08-3000045: פקס; 08-3000049 :'טל

 
 העותרת

- נ ג ד  -

       

 עיריית רמת השרון .4

 , 74שדרות ביאליק 
 74805רמת השרון 

 09-3729224: פקס; 09-3729242: 'טל
 ההמשיב      

 

 משרד הפנים -מדינת ישראל  .2

 (אזרחי)א "טות מחוז תי פרקלי"ע
 99743ד .ת, 4הנרייטה סולד 

 5738704א יפו "ת
 09-5342374: פקס; 09-5340888: 'טל

 משיב פורמאלי

 

 

  עתירה מנהלית

 :הבאים  את הצווים 4-8תבקש להוציא כנגד המשיבים בית המשפט הנכבד י

יר עירוני בעשילוט לבטל כל רישיון שניתן להמורה לה  4צו עשה כנגד המשיבה  .4

, וזאת נוכח מתן רישיונות אלו בהעדר סמכות, רמת השרון הנעדר היתר בנייה כדין

 .ובאשר מתן רישיונות אלו אינו סביר במידה קיצונית, בניגוד להוראות הדין

המורה לה שלא לחדש כל רישיון אשר ניתן  4צו עשה כנגד המשיבה , לחלופין.4.4

ואשר יפוג תוקפו ביום , ה כדיןלשילוט עירוני בעיר רמת השרון הנעדר היתר בניי

, 4330-ן"התש, (שילוט)לחוק העזר לרמת השרון  9כמצוות סעיף , 94.48.8047
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ובאשר מתן , בניגוד להוראות הדין, וזאת נוכח מתן רישיונות אלו בהעדר סמכות

 .רישיונות אלו אינו סביר במידה קיצונית

ירה את הליך מתן המסד תוכנית אב להכיןהמורה לה  4המשיבה  עשה כנגדצו  .8

וזאת נוכח הפרת חובתה המנהלית של , רישיונות השילוט בעיר רמת השרון

לפעול במהירות הראויה ובלוח זמנים סביר לאור התחייבותה של  4המשיבה 

  . שנים כי תוכנית זו תראה אור 9-מזה למעלה מ 4המשיבה 

 .בנסיבות העניין, כל סעד אחר שנראה לבית המשפט הנכבד .9

 

 :ם נימוקי העתירהה ואלה

 הצדדים לעתירה  .4

 העותרת

אשר חרטה על דגלה שמירה על טוהר המידות בשירות , העותרת הינה עמותה רשומה כדין

שירוש נורמות בלתי ראויות במינהל הציבורי והשרשת , עידוד ערכי שלטון החוק, הציבורי

  . נורמות ראויות של מנהל תקין

 המשיבים

אשר עליה מוטלת החובה המנהלית על פי חוק לפקח , השרוןת רמת הינה עיריי 4המשיבה  .4

ואשר בסמכותה על פי חוק עזר להעניק או , על הצבת שלטים בשטחי העיר רמת השרון

 .לבטל רישיונות להצבת שילוט במרחב העירוני רמת השרון

במסגרתו פועלת היחידה הארצית לפיקוח על הבניה אשר , הינו משרד הפנים 8המשיב  .8

 .בכל אחד מהמחוזות של משרד הפנים, אכיפת חוקי התכנון והבניהלפעול לשם אחריותה 

בחרה לצרף כמשיבות , כי לשם ניהולו של הליך קצר ויעיל ככל האפשר, תצייןהעותרת  .9

וכן לבקש צו חלופי אשר אינו , את עיריית רמת השרון ואת משרד הפנים כגוף המפקח

אלא יוצר מצב קיים לפיו לא , נות מיידיפוגע במשיבים אפשריים על ידי ביטול רישיו

במידה ובית המשפט סבור כי נדרש להוסיף משיבים . מוענקים רישיונות עתידיים

 .תפעל בהתאם להוראות בית המשפט הנכבד העותרת, נוספים
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 מבוא  .2

המעניקה מזה , מסמכות של רשות מנהלית ומתמשכת עניינה של עתירה זו בחריגה חמורה .4

תוך שקילת שיקולים זרים והתעלמות , נות בניגוד להוראות הדיןשנים רבות רישיו

  .מחובתה כנאמן ציבור

מעניקה רישיונות להצבת שילוט במרחב העירוני של  4שנים שהמשיבה  9-מזה למעלה מ .8

על אף , על אף שמבני שילוט אלו נעדרים היתר בנייה הנדרש על פי חוק, העיר רמת השרון

ועל אף שחוק העזר העירוני העוסק , ה מהווה עבירה פליליתשהצבת שילוט ללא היתר בניי

 .בעניין זה אוסר על מתן רישיונות שילוט כאשר הצבת השילוט מהווה עבירה פלילית

ח ביקורת פנים "מעניקה את הרישיונות האמורים תוך שהיא מתעלמת מדו 4המשיבה  .9

י ביקורת חיצוניים מפניות של אזרחים מודאגים וגופ, 8048חמור מאוד שהתפרסם בשנת 

 .וכן מפניות העותרת, כנציבות תלונות הציבור ומשרד הפנים

, מכניסה לקופתה סכומים נכבדים מאגרות היתרי השילוט שהיא מנפיקה 4המשיבה  .7

מצב עניינים מזה מספר , חמור מכך! כאשר ידוע לה כי היתרים אינם חוקיים כלל ועיקר

 ! שנים

שנים להכנת תוכנית אב אשר תסדיר את  9-ה למעלה מעל אף התחייבותה מז, נוסף על כך .3

 .עשות כןלמ 4נמנעת המשיבה , הליך מתן רישיונות השילוט בעיר רמת השרון

או , מלבטל את הרישיונות האמורים 4מנעות המשיבה יכי ה, העותרת תטען בעתירה זו .5

, קלמצער להתחייב שלא לחדש אותם כל עוד לא ניתנים ההיתרים הנדרשים על פי חו

ועל כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן , הינה בלתי חוקית ובלתי סבירה באופן קיצוני

 .הצווים המבוקשים בעתירה

 

 הרקע העובדתי .3

 מבוא .3.4

, ככל שידה משגת, במסגרתו היא מנסה, "קו הטוהר"העותרת מנהלת מזה שנים רבות את  .4

וליקויים ברשויות אזרחים הנתקלים בבעיות  של בשנה פניות 4,000-מעל לליתן מענה ל

, "פרויקט המוניציפאלי ברשויות המקומיות"מפעילה את ה, ובכלל כך, השלטון השונות

   .אשר תפקידו ליתן מענה לבעיות אלו ברמת השלטון המקומי

אשר עניינה הצבת שילוט נתקבלה אצל העותרת פנייה , 8047בראשית חודש פברואר  .2

 .רמת השרון עירוני ללא ההיתר הנדרש במרחב העירוני של
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אל מול , ("הפונה": להלן ולאורך העתירה) העתקי התכתבותו של הפונה לפנייה זו נלוו .3

אשר עניינן , ונציבות תלונות הציבור, משרד הפנים, גורמים שונים בעירית רמת השרון

 .הצבת שילוט ענק ללא היתר במרחב העירוני של העיר רמת השרון

תביא , הטובה ביותר בפני בית המשפט הנכבד על מנת להציג את התמונה המלאה בדרך .40

בהתבסס על המסמכים הנמצאים  ,העותרת את השתלשלות האירועים טרם הפנייה אליה

 .שהובא העניין לידיעתה לאחרוכן , בידיה

 ואל רשויות נוספות 4אל המשיבה  הפונהפנייתו של  .3.2

בה , ופש המידעבבקשה על פי חוק ח, 4למשיבה  הפונהפנה לראשונה  84.40.8044ביום  .44

 .ביקש לקבל העתקי היתרי בנייה של שלטי ענק במרחב שטח השיפוט של רמת השרון

פרח מלך לפיה עיריית רמת ' הגב, 4ל המשיבה "התקבלה תגובתה של מנכ 85.48.44ביום  .48

בימים אלו מגבשת תכנית אב לשילוט אשר תסדיר את נושא השילוט ברחבי "השרון 

 ."ה לשילוטהעיר לרבות מתן היתרי בניי

 4/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 21.42.2.44מיום  4ל המשיבה "העתק תגובתה של מנכ

במכתב , 4פעם נוספת אל המשיבה , 40/04/8048ביום , הפונהבעקבות תגובה זו פנה  .49

המחלקה  –לנציבות תלונות הציבור ולפרקליטות המדינה , בין היתר, שהעתקו נשלח

 .לאכיפת דיני מקרקעין

מיום  4תדהמתו נוכח העובדה כי לפי האמור בתגובת המשיבה הפונה הביע זו  בפנייה .47

משך שנים רבות מתירה עיריית רמת השרון הקמתם של ( 4/המובאת בנספח ע) 85.48.44

 .ללא היתרי בנייה מתאימים על פי חוק, מתקני שילוט במרחב העירוני

 2/ומסומן ע מצורף לעתירה זו 4.2.42...4מיום הפונה העתק פנייתו של 

כי פנייתו הועברה לפונה המודיע , התקבלה תגובת משרד המשפטים 89.4.8048ביום  .43

שהינה גוף , "(היחידה הארצית": להלן)לטיפולה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה 

על מנת שזו תבחן את תלונתו ואת דרך , החקירות של המדינה בעבירות תכנון ובנייה

 .הטיפול הנכונה בה

 3/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 4.2.42..23ק תגובת משרד המשפטים מיום העת

אשר , התקבלה תגובת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה 80.8.8048ביום  .45

 :הדברים הבאים, בין היתר, כפי שנמסרה לה ובה 4ביקשה להביא את תגובת המשיבה 

ת אב עיריית רמת השרון שוקדת בימים אלו על הכנת תוכני"
במהלך השנה הקרובה אמורה להתקבל טיוטת  . ]...[לשילוט

תפעל , עם גיבושה של התוכנית ]...[  תוכנית אב מגובשת
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הסדרת השילוט בר  -העירייה בהתאם לקבוע בה ובכלל זה
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע] ".ההסדרה

רכת העירייה נע, יחד עם זאת"בתגובתה לנציבות להוסיף כי  4כן ביקשה המשיבה  .44

 ".להסרת השלטים

 1/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 2.2.42...2מיום  נציבות תלונות הציבורהעתק תגובת 

( פיקוח מחוזי)מנהל תחום , נתקבלה תגובתו של מר צביקה בירנבאום 43.4.8048ביום  .42

כאמור , אליו הועברה, ביחידה לפיקוח על הבנייה של מנהל מחוז תל אביב במשרד הפנים

 .הפונהתו של תלונ, לעיל

כי בנוגע לשלטים הנמצאים תחת פיקוחה של , בין היתר, בתגובתו מציין מר בירנבאום .43

העבירה היחידה תיק , הפונההיחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ואשר עליהם הלין 

כנגד האחראים להצבת השילוט ולשימוש  אישום כתבי הגשת לשםשיפוטי לפרקליטות 

 .אשר נעשה בהם

 :ט הנמצא בתוך מתחם העיר רמת השרון כותב מר בירנבאום כיבנוגע לשילו .80

י היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה "אלו לא מטופלים ע"
שכן הם אינם נכללים במשימות ובסדרי העדיפות של ,  מטפלת

מצויה ' בשים לב למצוקת משאבי האנוש שהיח. הארצית' היח
אידך וכמות המשימות המוטלות עליה מ, בה תדיר מחד גיסא

על השלטים להיות באחריות טיפולה הישיר והבלעדי של , גיסא
הדגשות הוספו ." ]הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון

 [.מ"י הח"ע

 5/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 7.2.42..41העתק תגובת היחידה לפיקוח על הבנייה מיום 

י הגורמים המוסמכים למעלה משנתיים לאחר שהעלה את הנושא בפנ, 82.04.8047ביום  .84

פעם נוספת אל הפונה פנה  ,ולאחר שלא חל שינוי במצב העניינים בשטח, וכפי שתואר לעיל

 .היחידה לפיקוח על הבניה

על , לפיה על אף התחייבויות העירייה, את תמונת המצב העדכניתהפונה בפנייתו זו מציג  .88

שלטים ניצבים במקומם ה, לא חל שום שינוי בשטח", אף תגובת הרשויות הנוגעות לדבר

והכל פרי עבירה בוטה על חוקי , ומכניסים הון עתק לבעליהם ולעיריית רמת השרון

 ".התכנון והבנייה

היא , בהעתק התנועה למען איכות השלטון בישראל, לראשונה, אל מכתב זה צורפה .89

 .וכך נודע לה לראשונה על מצב עניינים בעייתי זה, העותרת

מצורף לעתירה זו  4.2.41..22היחידה לפיקוח על הבנייה מיום  לאהפונה פנייתו של העתק 

 1/ומסומן ע

 ח מבקר הפנים בעיריית רמת השרון"דו .3.3
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על ידי מבקר הפנים , ח ביקורת פנים בעיריית רמת השרון"הוגש דו, 45.03.8048ביום  .87

 ("ח הביקורת"דו": להלן. )בנושא רישוי ושילוט,  בעירייה מר ערן זמיר

סקירת תהליכי העבודה בתחום "ח הביקורת לעניין זה התמקדה ב"מטרתו של דו .83

בחינת החשיפות בתהליכים השונים וקיום , עמידה בהוראות חוק רלוונטיות, השילוט

-8002עיקר הביקורת התרכז בשנים (. 47' ח הביקורת בעמ"ראו דו." )כללי בקרה נאותים

8003. 

חמורים בכל הנוגע להסדרת נושא  ח שורה של כשלים וליקויים"מעלה הדו, בתמצית, כך .85

 .השילוט במתחם העירוני רמת השרון

 :ח כי"קובע הדו ,בין היתר .84

כי מרבית השלטים החדשים המוצבים במרחב , מסקירתנו עולה"
אשר שילמו את האגרה )המוניציפאלי של עיריית רמת השרון 

כלל אינם אושרו על  –( השנתית המהווה רישיון להצבת השלטים
ואף לא הובאו לדיון בפני ועדת השילוט של העירייה ידי ועדת 

 . כפי שנדרש בחוק העזר המקומי -השילוט

אזרח אשר הציב שלט ללא העברת בקשה סדורה  :לאמור
את כל " עוקף" -לעירייה ואשר השלט שלו אותר בסקר השנתי

ההליך הסדור ומקבל רישיון להצבת שלט ללא צורך בהצגת 
וללא אישור של ' לאי וכדמשור חשאי, אישורים נדרשים, בקשה

הדגשות קיימות ( ]ח"לדו 45עמוד ) ".ועדת שילוט של המועצה
 [במקור

 :וכן .82

כי דינה של החלטה המאשרת הצבת שלט ללא סיגים , נוכחנו"
בשני  –של אישור מותנה של הועדה הכפוף ליישום החלטות  זהה

המהווה רישיון המקרים מופק לאזרח שובר אגרה לתשלום 
גם אם מבקש הבקשה טרם ביצע את התנאים ) ת שלטלהצב

 (.המפורטים באישור ועדת השילוט

מהווה חריגה בתהליך , התעלמות מהתניות והנחיות הוועדה
 ".העבודה ועלול להוות כשל משפטי ובטיחותי בעת קרות אירוע

 [הדגשות קיימות במקור( ]ח"לדו 43עמוד )

 :ח כי"בנוגע לקבלת היתרי בנייה קובע הדו .83

כי ישנם שלטים , הנחיות השילוט ברמת השרון קובעות"
 .המחייבים קבלת היתר בנייה טרם הצבתם

כלל לא אוכפת כי מחלקת רישוי עסקים ושילוט , מסקירתנו עולה
וכי בגין מרבית המקרים לא ( מלבד שלטי חוצות)דרישה זו 

 . מתקבל היתר בניה כנדרש בהנחיות

שכאמור לאחר תשלומם ) מנפיקה שוברי תשלוםהעירייה ]...[ 
גם במידה והשלט לא אושר  –( מהווים את הרישיון להצבת שלט

 .על ידי ועדת השילוט וגם אם השלט הוצב ללא היתר

העירייה מנפיקה מחד רישיון להצבת שלט כאשר : כתוצאה
נמסר לנו כי מקרים אלו . כלל לא אישרה את הצבת השלט, מנגד
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מעוניינת לגבות אגרה גם שהעירייה , לאור העובדה, מתרחשים
 .בגין שלטים שהוצבו ללא היתר

קיימים שלטים בגינם התקבלה החלטה בועדת , זאת ועוד
הונפק להם על ידי המועצה בעוד מנגד , השלט לפירוקהשילוט 

הדגשות ( ]ח"לדו 29עמוד ) ".(שובר אגרה חתום) רישיון לשלט
 [קיימות במקור

נמסר לנו כי מקרים אלו ": קר הפנים של העירייהשחור על גבי לבן כותב מב, הנה כי כן .90

שהעירייה מעוניינת לגבות אגרה גם בגין שלטים שהוצבו , לאור העובדה, מתרחשים

 ."ללא היתר

 :ח להעדרה של תוכנית אב לשילוט"מתייחס הדו ,בנוסף לכך .94

אודות מערך השילוט במרחב רמת  לא מצאנו מסמך מדיניות"
קבלת ההחלטות אודות התקנת ב" מצפן"כך שיהווה  –השרון 

הדגשות ( ]ח"לדו 44עמוד ")שלטים במרחב הציבורי של העירייה
 [קיימות במקור

יש לוודא כי כל שלט המוצב במרחב "בסופם של דברים ממליצה הביקורת כי  .98

המוניציפאלי של עיריית רמת השרון יאושר על ידי ועדת השילוט כפי שנדרש בחוק העזר 

 (.ח"לדו 34עמוד " )המקומי

מצורפים  41.5.2.42ח ביקורת בנושא רישוי שילוט מיום "מתוך דו הפרק הרלוונטיהעתק 

 .7/לעתירה זו ומסומנים ע

. ח הביקורת האמור"את התייחסותה לממצאי דו 4פרסמה המשיבה  44.44.8048ביום  .99

כאשר לעניין השילוט , התייחסות זו עיקרה בממצאים הנוגעים לנושא רישוי עסקים בעיר

 :המובאת במלואה וכלשונה, בפסקה אחת בלבד 4ייחסת המשיבה מת

חלו שינויים ותמורות בנושא השילוט בכלל  8004ח משנת "הדו"
 .ח"ובפרט במקרים המפורטים בדו

 –ן "הנושא מטופל כיום באופן כזה שחוק העזרה לשילוט התש"
ותכנית אב לשילוט הקובעת בין מצוי בהליכים של תיקון  4330

 2עמוד ) ".ריונים מצויה בהליכים סופיים לאישורההיתר קריט
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע]  (לתגובת העירייה

מצורפים  44.44.2.42מיום , בנושא השילוט ח ביקורת הפנים"לדו 4המשיבה התייחסות העתק 

 .2/לעתירה זו ומסומנים ע

 

 

 מיצוי הליכים על ידי העותרת .3.1

ובא העניין נשוא עתירה זו לידיעתה של העותרת ה, 82.4.47ביום , לעיל 89כאמור בפסקה  .97

 .לראשונה
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לממונה  4332 -ח "התשנ, פנתה העותרת בבקשה על פי חוק חופש המידע 7.8.8047ביום  .93

 :בבקשה לקבל לידיה את המידע הבא, 4על חוק חופש המידע אצל המשיבה 

לפי מיקום השלט )רשימת שלטי הפרסום המוצבים במרחב רמת השרון  .א
 .(ומימדיו

 .השלטים הגדולים ביותר מבין השלטים האמורים 30העתק היתרי הבנייה של  .ב

 .העתק תוכנית האב מכוחה הוצאו ההיתרים האמורים .ג

העתק פרוטוקולי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בהם נדונו היתרי הבנייה  .ד
 .האמורים

 .1/מן עמצורף לעתירה זו ומסו 2/41./1.מיום  4פנייתה של העותרת אל המשיבה  העתק

, שירה אבין' הגב, 4מ ראש עיריית המשיבה "אל מ 3.8.8047ביום , פנתה העותרת עוד .95

במכתב בו הציגה בפניה את מסד הנתונים אשר נפרש בפניה והנוגע להצבתו של שילוט 

 .במרחב העירוני של רמת השרון אשר הוקם ללא היתרי בנייה כנדרש

ובפני  הפונהיותיה של העירייה בפני כן העלתה העותרת את החשש כי על אף התחייבו .94

 .טרם הוסדרה תוכנית אב להצבת שילוט במרחב העירוני -נציבות תלונות הציבור

 ..4/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 2/41./5.מיום  4העתק פנייתה של העותרת אל המשיבה 

פנתה העותרת גם אל מנהל תחום הפיקוח המחוזי , 4נוסף על פניותיה אל המשיבה  .92

לגבי השילוט המוצב במרחב , בין היתר, דה לפיקוח על הבנייה במכתב בו שאלהביחי

 :העירוני רמת השרון

 .מכח אילו היתרים הוצבו השלטים האמורים .א

האם הם הוצאו כחלק מתכנית אב כוללת , במידה ואותם היתרים אכן קיימים .ב
 .שעניינה השילוט האמור

 .מי הם האחראים להצבת השילוט .ג

העותרת אל מנהל תחום הפיקוח המחוזי ביחידה לפיקוח על הבנייה מיום העתק פנייתה של 

 .44/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 2/41./1.

לפיה פנייתה של  4מ ראש עיריית המשיבה "תגובה מטעם מנתקבלה  5.8.8047ביום  .93

השרון תפעל על פי -בטוחני שעיריית רמת"וכי , העותרת הועברה לגופים המטפלים ברשות

 ".ע להצבת שילוט ברחבי העירייהגבכל הנו, כנון והבנייהחוקי הת

 .42/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 2/41./1.מיום  4העתק תגובתה של המשיבה 

נתקבלה תגובתו של מר צביקה בירנבאום מנהל תחום הפיקוח המחוזי  80.8.8047ביום  .70

 ,82.4.8047מיום ה הפונאליו מצורפת תגובתו לפניית , במכתבו. ביחידה לפיקוח על הבנייה

מתייחס מר בירנבאום לשאלות העותרת לגבי היתרי הבנייה אשר ניתנו לשלטים וקובע 

 ".אין לשלטים היתרי בנייה ולא ניתן להוציא עליהם היתרי בנייה": כי
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  2/41./.2העתק תגובתו של מנהל תחום הפיקוח המחוזי ביחידה לפיקוח על הבנייה מיום 

 .43/ע מצורף לעתירה זו ומסומן

, 4התקבלה תגובת הממונה על יישום חוק חופש המידע אצל המשיבה  89.8.8047ביום  .74

כמות שעות העבודה הנדרשת לשם איתור , נוכח היקף המסמכים המבוקשים"לפיה 

תתבקש העותרת להפקיד סכום " החומר המבוקש אצל מחלקות העירייה השונות ומיונו

 .₪ 4,020-של כ

מצורף לעתירה זו   2/41./23ש מיום "וק חופש המידע בעיריית רמההעתק תגובת הממונה על ח

 .41/ומסומן ע

מ ראש העיר אצל "פנתה העותרת אל מ, כחודש לאחר פנייתה הראשונה, 3.9.8047ביום  .78

בו ביקשה בשנית את , 3.8.8047בנוגע לפנייתה מיום במכתב תזכורת , 4המשיבה 

 .ע להיעדר ההיתרים האמורלטענות שנזכרו בנוג 4התייחסותה של המשיבה 

 .45/מ ראש העיר מצורף לעתירה זו ומסומן ע"אל מ 5.3.2.41העתק פניית העותרת מיום 

במכתב , 4פנתה העותרת באותו היום אל הממונה על חוק חופש המידע אצל המשיבה , כן .79

כך שתכלול רק את רשימת , בו ביקשה לצמצם ולמקד את בקשת חוק חופש המידע שלה

 .ות והעתק היתרי הבנייהשלטי החוצ

אל הממונה על חוק חופש המידע מצורף לעתירה זו ומסומן  5.3.2.41העתק פניית העותרת מיום 

 .41/ע

ר "כהעתק מכתב אשר נשלח אל יו, מ ראש העיר"נתקבלה תגובתה של מ 84.9.8047ביום  .77

 .ועד השילוט ומבקש את התייחסותו הדחופה לטענות העותרת

 .47/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 27.3.2.41מיום  4עיריית המשיבה  מ ראש"העתק תגובת מ

בה , 4היום נתקבלה תגובת הממונה על יישום חוק חופש המידע אצל המשיבה עוד באותו  .73

וזאת על , שקלים על מנת שתוכל לטפל בפניית העותרת 4,020היא שבה ודורשת סכום של 

 תה עד כדי מחצית הבקשהאף שמיקדה העותרת את בקשתה המקורית וצמצמה או

 .המקורית

 .42/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 27.3.2.41העתק תגובת הממונה על חוק חופש המידע מיום 

פנתה העותרת פעם נוספת אל הממונה על יישום חוק חופש המידע בבקשה  8.7.8047ביום  .75

קשת תמהה העותרת נוכח המחיר אותו מב, בפנייה זו. להבהרה בעניין דרישת התשלום

וזאת לאור , (₪ 4,020)אשר נותר על כנו  על מנת להעביר את המידע המבוקש 4המשיבה 

יצטמצם בהכרח גם היקף וכמות  –כנגזרת ישירה  -אשר איתה, צמצום הבקשה בחצי

 .שעות העבודה הנדרשות לשם איתור החומרים המבוקשים
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ותקבע , ודה הנדרשכי תעריך פעם נוספת את היקף העב 4כן ביקשה העותרת את המשיבה  .74

 .מחיר התואם את היקף החומר המבוקש כעת

 .41/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 1.2.41..2.העתק פניית העותרת מיום 

פנתה , 4ובהעדר כל תגובה מטעם המשיבה , שבועות 7-בתום למעלה מ, 84.07.8047ביום  .72

חוק חופש מ ראש העיר ואל הממונה על "אל מ, העותרת בשני מכתבי תזכורת נוספים

 .המידע

 4את תגובת המשיבה , בפעם הרביעית, ביקשה העותרת, מ ראש העיר"בפנייתה אל מ .73

, כן. לטענות לפיהן הוקמו מבני השילוט בעיר רמת השרון ללא היתרי הבנייה הנדרשים

ולאור העובדה כי חלפו למעלה מחודשיים וחצי מיום בו פנתה העותרת לראשונה אל 

לענות , כרשות מנהלית, את החובה המוטלת עליה 4רת למשיבה הזכירה העות, 4המשיבה 

 .במהירות ראויה תוך עמידה בלוח זמנים סביר

 ..2/מ ראש העיר מצורף לעתירה זו ומסומן ע"אל מ 1.2.41..27העתק פניית העותרת מיום 

פנתה העותרת אל הממונה על חוק חופש המידע בבקשה כי תעביר אליה , כאמור, בנוסף .30

ימים מרגע קבלת  40וזאת בתוך , אותו ביקשה לפני למעלה מחודשיים ימים את המידע

 .הפנייה

אל הממונה על חוק חופש המידע מצורף לעתירה זו  1.2.41..27העתק פניית העותרת מיום 

 .24/ומסומן ע

 4נתקבלה תגובת הממונה על יישום חוק חופש המידע אצל המשיבה  48.3.8047ביום  .34

 :ואלו עיקריה, (83.7.8047נשלחה ביום )

 .ב רשימת השלטים"מצ .4

 .שלטים 3אין היתרי בנייה למעט  .8

עבודה ברמת השרון להכנת תוכנית [ כך במקור]בשלב זה נעשת  .9
 .אב שתסדיר את השילוט לרבות חוקיותם של שלטי חוצות

7. ]...[ 
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע]

על פי בקשתה )השרון  הגדולים במרחב העירוני רמת שלטים 30לתגובה צורפה רשימה של  .38

 . אשר כאמור רק לשלושה ניתנו היתרים בנייה (ל של העותרת"הנ

 .22/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 21.1.2.41העתק תגובת הממונה על חוק חופש המידע מיום 

במכתב בו דרשה את הסרתו לאלתר של כל  4פנתה העותרת אל המשיבה , לאור תגובה זו .39

 .מת השרון ללא היתר בנייה כנדרש בחוקשילוט עירוני המוצב בעיר ר
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וזאת בשעה , שאלה העותרת כיצד זה שתוכנית האב להסדרת שילוט טרם הושלמה ,בנוסף .37

כי התוכנית נמצאת בהליכים סופיים ובטרם  4שלמעלה משנתיים מתחייבת המשיבה 

 .אישורה

 4 בלתי הסביר בו משכה המשיבההוכן משך הזמן הרב ו, נוכח הפרת החוק המתמשכת .33

ימי עבודה מיום  4ביקשה העותרת את תגובת המשיבה אחד בתוך , תשובתה לעותרת

 .קבלת הפנייה

 .23/מצורף לעתירה זו ומסומן ע 5.2.41..21העתק פניית העותרת מיום 

או מי מהגורמים , 4טרם נתקבלה כל תגובה מהמשיבה , עד ליום הגשת עתירה זו .35

 .המעורבים בתכתובת מטעמה

הפוגעת בעקרונות יסוד , נוכח הפרת החוק המתמשכתול, קופה ניכרתתלאחר שהמתינה  .34

בטיחות בהפגיעה האפשרית  נוכח. והאינטרס הציבורי, מנהל תקין, וקכשלטון הח

וכן נוכח ניסיונותיה הרבים של העותרת למצות את , התושבים והפגיעה בחזות העיר

ואשר , חודשים 7-ממשכה למעלה בהתכתבות ארוכה אשר נ, ההליכים אל מול המשיבה

בידי העותרת כל  הלא נותר, שלא להגיב עוד לפניות העותרת 4בסופם בחרה המשיבה 

 .ברירה אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בעתירה זו

 הטיעון המשפטי .1

  טלהעניק ולבטל רישיון להקמת שילו 4סמכות המשיבה : המסגרת הנורמטיבית .1.4

מטיל את האחריות לפיקוח על ( "הפקודה": להלן)[ נסח חדש]לפקודת העיריות  875סעיף  .32

 :הצבת שילוט במרחב העירוני על העירייה המקומית

 -שלטים וטבלות במקומות, העיריה תפקח על הצגת מודעות"
 ".או תאסור הצגתם, עסק או על גבי לוחות או במקומות אחרים

ודה מגדיר את סמכויותיה של העירייה לפעול במסגרת הוראות הפקלפקודה  899סעיף  .33

 :או כל דין אחר, עצמה

וכל ', עיריה תעשה בתוך תחומה בענינים המפורשים בסימן ב"
פעולה אחרת שעיריה מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל דין 

בתחום העיריה או בשטח בנין עיר הכולל , והיא מוסמכת, אחר
והכל   -' לעשות בענינים המפורשים בסימן ג, את תחום העיריה

, כולם או מקצתם, אחרת מאת השר בענינים אלהכשאין הוראה 
י "הדגשות הוספו ע"].ובכפוף להוראות הפקודה או כל דין אחר

 [מ"הח

הרישוי הנלווה לו אופן הצגתו והליך , הצבת השילוט בעיר רמת השרון, כאמור לעיל .50

 .4330-ן"התש( שילוט)מוסדרים בחוק העזר העירוני לעיריית רמת השרון 
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על ידי )שמירה על האינטרס הציבורי תוך דאגה לבטיחות הציבור תכלית החוק הינה  .54

, איכות הסביבה, (קביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט וקריטריונים אחידים להקמתו

 .חזות העיר ושמירה על אופייה הארכיטקטוני

 :לחוק העזר העירוני קובע כי( א)8סעיף  .58

או ולא ירשה להציג , לא יפרסם מודעה, לא יציג אדם שלט"
אלא לפי , לפרסם שילוט ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט

ולאחר , רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון
וחותמת הקופה הוטבעה , ששילם אגרת שילוט כמפורט בתוספת

 ".על גבי הרשיון

ה מציבים את התניות והתנאים במסגרתם רשאי ראש העיר להעניק או -ק ג"ס, כן בהמשך .59

 :עניק את הרישיון האמורשלא לה

יגיש בקשה על כך , הרוצה להציג שלט או לפרסם מודעה( ג"
יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו , בכתב לראש המועצה

המידות , החמרים, הצורה, המראה את הסוג, תרשים ובו תכנית
והמסגרת , והמיקום של השילוט שיש בדעתו להציג או לפרסם

יצורף לתכנית אישור , וט מואראם השיל; שעליה יוצב השילוט
מאת חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן 

 .וכי המיתקן כולל מפסק פחת

, לתת רשיון לשילוט, לפי שיקול דעתו, ראש המועצה רשאי( ד)
להוסיף עליהם , לכלול בו תנאים, לשנותו, לבטלו, לסרב לתתו

קום הצבתו ובין היתר גם לקבוע הוראות בדבר מ, ולשנותם
 . ובדבר גודל וצורה של השילוט וסוג החומר שממנו הוא ייעשה

בהצגתו משום  בפרסומו אולא יינתן רשיון לשילוט אם יש ( ה)
או אם יש בשילוט לדעת ראש המועצה משום  עבירה פלילית

 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע] ".פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו

בדצמבר של  34רשיון לשילוט יפקע ב "קובע החוק כי , וןבכל האמור לגבי תוקפו של רישי .57

 ".השנה שבה ניתן

קובע בחוק את סמכותו של ראש העיר לפעול להסרת , לחוק העזר העירוני( א)47סעיף  .53

 :שילוט אשר הוצב בניגוד להוראות החוק

ראש המועצה רשאי בהודעה לדרוש מאדם שהציג או פרסם "
להסיר את השילוט שאין לו , ואו הרשה להציגו או לפרסמ, שילוט

או רשיון לפי חוק עזר זה או שהוצג תוך הפרת תנאי הרשיון 
וכן לדרוש ביצוע העבודות , בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה

הנחוצות לצורך אחזקתו התקינה של השילוט או התאמתו 
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע" ].לרשיון או להוראות חוק עזר זה

הסמכות להעניק את הרישיון לשם הצבת שילוט וכן  4ק כי למשיבה אין חול, אם כך .55

הסמכות לבטלו באם מצאה שהופר תנאי מתנאי או שאינו עומד בהוראות החוק 

הצגת השלט תוך ביצוע עבירה , ביניהם)המקימות את התנאים להענקתו מלכתחילה 

 (.פלילית
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החובה להפעילה  ביחד עם, 4המדובר בסמכות מנהלית אשר ניתנה בידי המשיבה  .54

 .ובהתאם לאמות המידה שנקבעו בדין ובהלכה הפסוקה, נאמנות, הגינות, בסבירות

הקמת שכן  הענקת רישיונות השילוט אינה חוקית ומהווה חריגה מסמכות .1.2

 השילוט ללא היתר מהווה עבירה פלילית 

ים את מק"( חוק התכנון והבנייה: "להלן) 4353-ה"תשכ, חוק התכנון והבניהל 473סעיף   .52

 :החובה לקבלת היתר בטרם בניית מבנה אשר נכלל בתקנות התכנון והבנייה

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר   (א)"
לפי , שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית

 :היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר, הענין

 ;ה וסגירתהסלילת, התווייתה של דרך   (4)

, כולו או מקצתו, הריסתו והקמתו שנית, הקמתו של בנין   (8)
 ;למעט שינוי פנימי בדירה, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו

]...[ 

כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו    (9) 
בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע 

 [מ"י הח"הוספו עהדגשות " ].כל תכנית

 4354-ז"תשכ, (עבודה ושימוש הטעונים היתר)קובעות תקנות התכנון והבנייה , לעניין זה .53

 :כי

לה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים א .4"
 :לחוק כדי להבטיח ביצוע כל תכנית' היתר לפי פרק ה

 ;שימוש חורג (4)

את פני  שניםמכרייה או מילוי ה, חפירה, כל חציבה (8)
– למעט , יציבותה או בטיחותה, הקרקע

עבודות המבוצעות בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על  (א)
בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות , 4333-ו"תשט, קידוחי מים

או בחוק הרשויות , 4333-ט"תשי, בחוק המים, 4334-ח"תשי
 ;4358-ב"תשכ, (ביוב)המקומיות 

פורטת מאושרת ית מנעבודה הנעשית בהתאם לתכ (ב)
המילוי או , הכוללת הוראות בדבר ביצוע עבודות החפירה

 ;לפי הענין, היישור

 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע]...[" ]

כי הרשות המקומית תעניק היתר אך ורק לעבודה או לשימוש ( ב)473ק "קובע ס, בהמשך .40

 . התואמים את התכנית או את התקנות החלות על הקרקע

תוגש לרשות הרישוי ( א)ור בסעיף קטן בקשה להיתר כאמ(  ב)"
כן העבודה או אלא אם  ,המקומית וזו לא תיתן את ההיתר

מתאימים לתכנית ולתקנות השימוש שבעדם מבוקש ההיתר 
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רשות ; אחרות לפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין הנדונים
הרישוי המקומית רשאית להעביר את הבקשה להחלטת הועדה 

 [מ"י הח"הוספו עהדגשות ] ".המקומית

כי על התכנית להיות מפורטת ומאושרת בטרם יינתנו ( ז)437ק "קובע ס, עוד בהמשך .44

 :מכוחה ההיתרים המבוקשים

' מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט, מוסד תכנון לא יתן היתר   (ז)"
, אלא אם כן אושרה למקרקעין( 4335בינואר  4)ו "בטבת תשנ

 :ת הוראות בכל אלהתכנית הקובע, שלגביהם מבוקש ההיתר

 ;פירוט יעודי הקרקע   (4)

אם אלו לא , חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם   (8)
 ;נקבעו בתשריט חלוקת קרקע

 ;מספר הקומות או גובה הבנינים, קווי הבנין   (9)

 ".שטחי הבניה המותרים   (7)

או משתמש  לחוק התכנון והבנייה מקים אחריות פלילית למבצע עבודה( א)807סעיף  .48

 :כאשר עבודה או שימוש אלו דורשים היתר על פי החוק והתקנות, בקרקע ללא היתר

המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע (  א)"
, העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו

מאסר , קנס נוסף -ובעבירה נמשכת , מאסר שנתיים, קנס  -דינו 
ה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל נוסף שבע

הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או 
 ".לאחר הרשעתו

שימוש חורג או , קובע החוק בבירור כי כל מבנה היוצר שינוי כלשהו בקרקע, הנה כי כן .49

דינה וכי זה אשר בונה ללא ההיתר האמור עובר עבירה פלילית אשר , בבניין דורש היתר

 .קנס או מאסר

ואף , לא התכחשה בשום שלב לדרישת ההיתר 4תציין העותרת כי אף המשיבה , לעניין זה .47

 .(88/המצורף לעתירה זו בנספח ע) 83.7.8047הכירה בה במשתמע במכתבה מיום 

מקום בו מוענק רישיון לשילוט אשר  -ברורה כשמש בצהרי יום קיץ , איפוא, המסקנה .43

משמע הענקת רישיון לשילוט אשר הצבתו מהווה , ייה על פי חוקאינו מחזיק בהיתר בנ

 . ומשום כך הרישיון בטל מעיקרו, עבירה פלילית

או למצער אינה מבטלת אותו , מעניקה רישיון לשילוט 4בו המשיבה , מצב עניינים זה .45

מהווה הפרת חוק שבצידה חריגה מסמכות , אור העובדה כי הצבתו מהווה עבירה פליליתל

 .4המשיבה 

 -המחויבת לפעול על פי האמור בחוק ובכל דין אחר, הינה רשות מקומית 4המשיבה  .44

 5התייחס לכך השופט אור בסעיף . ממנו נגזרות חובותיה, ממנות נגזרות סמכויותיה
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מר מרדכי , ראש עיריית חולון' מ נ"בע( ישראל)לנות הקריה אי 4570/33בגץ לפסק דינו ב

 :4335, 328( 3)מט ,  ששון

היא גוף אשר הוקם  –כמו העירייה בענייננו  –רשות ציבורית "
, פי האמור בחוק מולידו-ואשר מחויב לפעול רק עלידי החוק -על

עיקרון . דהיינו במסגרת הסמכויות והכוחות המוענקים לו בחוק
, "חוקיות המינהל"מוכר כעקרון , ר מעקרון שלטון החוקהנגז, זה

, כרך א, שוקן) בספרו משפט מינהלי, ברכה 'ב' ועליו אומר פרופ
ת של "בי-ף"עקרון חוקיות המינהל הוא האל":35 (ז"תשמ

רשות מינהלית נהנית אך מאותן סמכויות . ליהמשפט המינה
תוקף אין -ללא הוראת הסמכה בת. שהוענקה לה מכוח הדין

ואין לה , הדין הוא אביה מולידה של זו. בכוחה של הרשות לפעול
התיימרה הרשות לחרוג מהתחום . אלא מה שהראשון קצב לה

ומבחינתו מעשיה , יוצאת היא מתחום הכרתו של הדין, המוקצב
עיקרו של המשפט , בקליפת אגוז, והרי לך. ם ולא היוכמות

 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע" ](." ".המינהלי

לציית להוראות הינה חובתה של הרשות השלטונית מושכלות יסוד הם בשיטת משפטנו כי  .42

 :מקום בו היא מהווה עליה לנהוג כאזרח מן השורה, ולעמוד בתנאיו, החוק

. א קיים גם בשביל השלטונותהו. החוק קיים לא לאזרח בלבד"
כל שלטון שמחובתו לעמוד על מילוי החוק על ידי , יתרה מזאת

. צריך קודם לשמש דוגמא למילוי החוק על ידי עצמו, האזרח
החוק נוצר על ידי המחוקק כדי שלפיו תנהג המדינה ואין 
השלטון יכול לדרוש לעצמו מעמד מיוחד כאילו הוא הינו מעל 

, 8800, 8439טו ,  האז. פ. ש' מדינת ישראל נ 784/54עא )" החוק
 (4354, פסק דינו של הנשיא אולשן

 4577/07עא לחוות דעתה ב  5עוד יפים לעניין זה דבריה של השופטת ארבל בפסקה  .43

 (:82.44.8003ניתן ביום , פורסם בנבו, מ"מרכז סליקה בנקאית בע' עיריית רמלה נ

אשר , חוקיות המנהלבבסיסו של המשפט הציבורי ניצב עיקרון "
, ו"תשנ) הסמכות המינהלית, זמיר 'י)מקורו בהלכה הפסוקה 

נדבכים אשר משלימים  עיקרון זה מורכב משני(. 73( כרך א
. מצריך הסמכה בחוק המעשה המנהלי, ראשית. האחד את השני

בהיעדר מקור נורמטיבי המסמיך את הרשות לנקוט במעשה כזה 
, זאת. אין בכוחה של זו האחרונה להוציאו אל הפועל, או אחר

היות והרשות המנהלית מהווה שלוחה של הציבור וכוחה מוגבל 
הרשות המנהלית הנה , כמו כן. למסגרת יחסי שליחות אלה

אשר הוקם מכוח , ף משפטי מופשטגו, (לפקודה 4סעיף )תאגיד 
הדין הוא התוחם את כושרה של הרשות לנקוט , הדין ולכן

משפט , ברכה 'ב; 34' בעמ שם ,זמיר)בפעולה או להימנע ממנה 
( ישראל)אילנות הקריה  4570/33ץ "בג ,93( כרך ראשון) מינהלי

, 328( 3)טד מ"פ, מר מרדכי ששון, ראש עיריית חולון' מ נ"בע
סמכותה של הרשות המנהלית מוגבלת אך ורק לכל אותן (. 324

דרו של איסור היע. הפעולות אשר התיר לה המחוקק לנקוט בהן
על נקיטת פעולה כזו או אחרת אינו מקים סמכות לרשות 

בבואה , קרי. המנהלית לנקוט פעולה שלא נאסרה במפורש בחוק
לא די בכך שתבחן האם , של הרשות לבחון את היקף סמכותה

אלא עליה לבחון האם , אסר המחוקק על ביצוע פעולה מנהלית
עירית ' חת נ 95/34צ "בג)התיר המחוקק לרשות את עשייתה 

( 4)ד ל"פ, עירית חיפה' גרובנר נ 979/47א "ע;4339 ד ה"פ, חיפה
היטיב לבטא את (. 95' בעמ שם ,ברכה; 34' בעמ שם ,זמיר; 474

 :ויתקון' א השופט' הדברים כב

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%E4%F1%EE%EB%E5%FA%20%E4%EE%E9%F0%E4%EC%E9%FA
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%201640/95&Pvol=%EE
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%201640/95&Pvol=%EE
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%2036/51&Pvol=%E4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%2036/51&Pvol=%E4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%F2%E0%20343/74&Pvol=%EC
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בבואנו לשקול אם דבר מסויים חורג מסמכויות המועצה אם " 
בפירוש , אוסרת את הדבר פקודת העיריות אם, המבחן אינו, לא

לא די בכך , חרלשון א. אלא אם הדבר מותר לפיה, או מכללא
כדי להיות כשר בעיני , הוא צריך להיות מותר; שהדבר אינו אסור

שמותר למלאותו , חלל ריק, כביכול, החוק אינו משאיר. החוק
  (.4334 'בעמ, ל"הנ 95/34צ "בג" )לפי הרצון

מעשי , ן חוקיות המנהל מורכב מנדבך שני לפיועיקרו           
הרשות המנהלית חייבים להיעשות בהתאם להוראות כל דין 

אין די בכך שהמעשה , לפיכך. לרבות הלכות בית המשפט, אחר
אלא על , המנהלי עולה בקנה אחד עם הוראות החוק המסמיך

הרשות להבטיח כי אינו עומד בניגוד להוראות חוקים אחרים 
י "הדגשות הוספו ע" ](.95' בעמ שם ,ברכה; 35' בעמ שם ,זמיר)

 [מ"הח

של מעשה מנהלי  Void))קיימת הסכמה רחבה בין מלומדים לגבי בטלותו מעיקרא  .20

וראו )שהוענקה לרשות המנהלית  Ultra Vires))שנעשה בחריגה מהסמכות החוקית 

, זהב-הר' ר; 2-3' עמ, (עילות הסף) 9כרך , המשפט המינהלי, שחר' שרגא ור' אלעניין זה 

 (.37-33' עמ, הסמכות המנהלית, זמיר' י; 84' עמ, המשפט המינהלי הישראלי

ראש עיריית ' דוד אסולין נ 440/24בגץ יפים לעניין זה דבריה של השופטת נתניהו ב, כן .24

 :אשר פותחת את פסק דינה במילים אלו, 542( 4)מב ,  זאב בוים, קרית גת

חורגות מהסמכויות המוקנות לה ה, החלטה ופעולה של רשות
עתירה לביטולן תיענה בדרך כלל . הן בלתי חוקיות בעליל, בדין

 ex debito)כמעט כעניין שבחובת הדין , כעניין מובן מאליו

Justitiae) [מ"י הח"הדגשות הוספו ע] 

רישיונות לשילוט המוקם ללא היתר בניה  4בעת שמעניקה המשיבה , ומן הכלל אל הפרט .28

 -ועל כן נפקות פעולתה אחת היא, היא פועלת בניגוד לחוק ובחוסר סמכות, חוקכנדרש ב

 .בטלה מעיקרה

להימנע , ולמצער לבטל את הרישיונות 4הפרת החוק מקימה חובה על המשיבה  .1.3

 מחידושם

 :לחוק העזר העירוני קובעת כי 47לשון סעיף , כאמור .29

בהודעה לדרוש מאדם שהציג או פרסם  רשאיראש המועצה "
להסיר את השילוט שאין לו , או הרשה להציגו או לפרסמו, לוטשי

או רשיון לפי חוק עזר זה או שהוצג תוך הפרת תנאי הרשיון 
וכן לדרוש ביצוע העבודות , בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה

הנחוצות לצורך אחזקתו התקינה של השילוט או התאמתו 
 [מ"י הח"ספו עהדגשות הו" ].לרשיון או להוראות חוק עזר זה

מקים הסעיף חובה על , "רשאי"העותרת תבקש לטעון כי על אף שלשון החוק הינה  .27

 .לדרוש הסרת שילוט אשר אינו עומד בתנאי החוק והתקנות 4המשיבה 

http://www.nevo.co.il/law/74255
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%2036/51
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כי ישנם מקרים ונסיבות בהם סמכות אשר , הלכה פסוקה היא בשיטת המשפט הישראלי .23

לפסק דינו  5ס לכך השופט זמיר בסעיף מתייח. חובהסמכות לשונה לשון רשות הופכת ל

 (:4334), 44( 9)נא , ממשלת ישראל' ד נ"ידיד רונאל עו 8587/34בגץ ב

אף שהחוק אומר כי רשות מסוימת רשאית לעשות מעשה "
המשפט ואומר כי היא חייבת לקום ולעשות -בא בית, מסוים

ץ "בשג ,7742, 7943, 9037/39 ץ"בג ,לדוגמה, ראו. מעשה זה
ממשלת ' נ' התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח 7703/39

כרך ) ינהליברכה משפט מ 'ראו גם ב .784' בעמ ,[8]' ישראל ואח
? אולם מה פירוש הדבר. אכן כן .ואילך 483 'בעמ ,[11] (א

סמכות שהמחוקק יצר כסמכות  :הסמכות אינה הופכת את עורה
סמכות שהפעלתה כרוכה , כלומר, רשות נשארת סמכות רשות

הדעת עשוי להוביל את הרשות המוסמכת -ושיקול, דעת-בשיקול
, עם זאת. כל מקרה לפי הנסיבות השונות של, להחלטות שונות

אפשר שהנסיבות המיוחדות של מקרה מסוים יובילו למסקנה 
על יסוד שיקולים ענייניים שניתן , שהפעלת הסמכות כנדרש

מחייבת תוצאה אחת , להם משקל ראוי בתוך מיתחם הסבירות
הסמכות של רשות מקומית לתת רישיון עסק , לדוגמה .ויחידה

, משמע; היא סמכות רשות, 4352-ח"תשכ ,חוק רישוי עסקים לפי
-לפי שיקול, או לסרב לתת רישיון, הרשות רשאית לתת רישיון

אפשר שבנסיבות מסוימות יהיו כל , עם זאת. דעתה בכל מקרה
ולא יהיה אף שיקול , השיקולים הענייניים בעד מתן הרישיון

המשפט -בנסיבות כאלה עשוי בית. י אחד נגד מתן הרישיוןעניינ
הרשות המינהלית חייבת לתת את  :לומר כי הרשות נעשית חובה

יהא , שכן סירוב לתת רישיון יהיה לוקה בפגם משפטי, הרישיון
ץ "בג ראו. או פגם אחר, חוסר סבירות, זה שיקול זר

הדגשות ] "[84-88' בעמ] ,9]' שר הפנים ואח' אלראי נ 8434/35
 [מ"י הח"הוספו ע

אין חולק כי רישיון אשר ניתן לשילוט אשר אין לו היתרי בנייה כנדרש , לעניין עתירה זו .25

מקים נסיבות  –אשר מהווה סכנה לציבור ואשר הצבתו מהווה עבירה פלילית , בחוק

 .דת אשר הופכות את לשון הרשות הקבועה בחוק ללשון חובהמיוח

לשילוט נעדר היתרי בנייה מונע משיקולים   4מתן הרשיונות על ידי המשיבה  .1.1

 ועל כן דינו בטלות, זרים

כלל ידוע הוא כי הרשות המנהלית מצווה להפעיל את שיקול דעתה על יסוד השיקולים  .24

 .ים אלה בלבדועל יסוד שיקול, הרלוונטיים לחוק המסמיך

כלל נקוט הוא בשיטתנו כי על הרשות המינהלית לפעול בכל "
השופט " )מקרה ומקרה על יסוד שיקולים עניינים בלבד

, מדינת ישראל' עיריית חברון נ 3352/03בגץ גרוניס  (כתוארו אז)
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע] (04/09/05ניתן ביום , פורסם בנבו

או קבלת החלטה מנהלית המשרתת , קום לשקילתםשקילת שיקולים אשר לא היה מ .22

ומהווים עילה להתערבותו של בית המשפט במעשה , מטרה הזרה לתכלית החוק אסורים

לפסק  42' פסברק ב (כתוארו אז)לעניין זה השופט  התייחס .ואף לביטול ההחלטה -המנהל

 (:4322) 903( 8)מב ,  יפו-אביב-ראש עירית תל, שלמה להט' פורז נ. א 339/24בגץ דינו ב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%F9%E2%F5%204409/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%F9%E2%F5%204409/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%F9%E2%F5%204409/93
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=%EE%F9%F4%E8%20%EE%E9%F0%E4%EC%E9
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%202757/96
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%202757/96
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 -בעתירה שלפנינו , מועצת העירייה -הרשות השלטונית , אכן"
דעת זה -ובלבד ששיקול, דעתה-פי שיקול-לפעול על רשאית

, החקוק וההלכתי)המינהלי הישראלי  מקיים את כללי המשפט
, כן-על. דעת מינהלי-בעניין הפעלתו של שיקול( המהותי והדיוני

, קחת בחשבון אותם שיקוליםחייב שיקול הדעת השלטוני ל
-ת אמותיו של חוק המסמיך אותו להפעיל שיקול"הנופלים לדל

שיקול החורג ממטרותיו של החוק המסמיך הוא שיקול . דעת
. ואין הרשות השלטונית רשאית להתחשב בו, כן פסול-ועל, זר

חופש לעצב לעצמה את , לרשות השלטונית, אין לה: זאת ועוד
. דעתה-אית להפעיל את שיקולשלשמן היא רש, המטרות

חייב להתקיים במסגרת , המופעל מכוח החוק, דעת-שיקול
אפילו נאמר בדבר . ובמסגרת זו בלבד, המטרות שהחוק קבען

הרי גם אז , כי שיקול הדעת הוא מוחלט, חקיקה במפורש
מתפרש שיקול הדעת כמחייב את בעל הסמכות לפעול לשם 

מ "עמד על כך מ. כותוהגשמת מטרות החקיקה שמהן יונקת סמ
העקרון ":1162 'בעמ, [3]874/50צ "בגב, אגרנט השופט, הנשיא

אמותיה ' כי כל רשות מינהלית חייבת לפעול בתוך ד, הכללי הוא
ודין ; של המטרה שלשמה הקנה לה החוק את הסמכות הנדונה

דעתה -שיקול'זה חל גם על סמכות שהיא רשאית להפעילה לפי 
המשפט נוכח לדעת -שאף במקום שבית, היוצא מזה. 'המוחלט

המוקנה , הדעת-ויהא שיקול -כי השימוש בסמכות כזאת 
נעשה מטרה שהיא זרה רחב כאשר יהא , לרשות המינהלית

-על, אלא אם נשלל ממנו, הוא יתערב גם יתערב, לכוונת החוק
הדגשות " ]".הכוח לעשות כן, די הלשון המפורטת של החוקי

 [מ"י הח"הוספו ע

חזות , עליה מוטלת החובה לדאוג לבטיחות אזרחיה, הינה עיריית רמת השרון 4המשיבה  .23

שמירה על קריטריונים תכנוניים ובטיחותיים אחידים וברורים ושילוב , העיר ופניה

 . ואחד עם השניהמבנים אותם היא מאשרת לבנייה עם הסביבה 

שופכת אור על  (4/ע כנספח לעתירההמצורף ) 8048ח מבקר הפנים משנת "הצצה אל דו .30

, כך. בבואה להעניק רישיון לשילוט המוצב ללא היתר 4שיקולה המרכזי של המשיבה 

 :ח"לדו 29כותב מבקר הפנים בעמוד , כאמור לעיל

שכאמור לאחר תשלומם ) מנפיקה שוברי תשלוםהעירייה "
גם במידה והשלט לא אושר  –( וים את הרישיון להצבת שלטמהו

 .על ידי ועדת השילוט וגם אם השלט הוצב ללא היתר

, העירייה מנפיקה מחד רישיון להצבת שלט כאשר מנגד: כתוצאה
נמסר לנו כי מקרים אלו . כלל לא אישרה את הצבת השלט

שהעירייה מעוניינת לגבות אגרה גם , לאור העובדה, מתרחשים
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע" ]גין שלטים שהוצבו ללא היתרב

ח מבקר הפנים את מארג השיקולים העומד "חושף דו, שחור על גבי לבן, הנה כי כן .34

תוך הפרה בוטה , שיונות ללא ההיתרים האמוריםילהעניק ר 4מאחורי החלטת המשיבה 

 .חוקותוך העדפת שיקול כלכלי זר לתכלית ה, של חובתה כלפי תושבי העיר

ועל אף , 8048על אף שמבקר הפנים התריע בפניה על כשל זה עוד בשנת , לא זו אף זו .38

ח האמור מבטלת אותו באומרה כי הנתונים נכונים לשנת "לדו 4שתגובתה של המשיבה 

תכנית אב לשילוט הקובעת בין היתר קריטריונים מצויה בהליכים סופיים "וכי , 8004

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%20241/60
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בדיקה השוואתית בין , (ת אב זו תרחיב העותרת בהמשךועל העדרה של תוכני" )לאישורה

, (8004לשנת , כביכול, אשר נכונים)הנתונים אליהם התייחס מבקר הפנים לפני שנתיים 

 .השתנה לא דבר כי מגלים, 4לבין הנתונים אשר מסרה לעותרת המשיבה 

שימה ר, ח מבקר הפנים בפרק העוסק בהעדרם של היתרי הבנייה"מצרף דו, לדוגמא, כך .39

בעמוד . של שילוט אשר קיבל רישיון ללא היתר בנייה( ח"כלשון הדו" דוגמאות)"חלקית 

 .84ח מתייחס המבקר לשלט המוצב ברחוב סוקולוב "לדו 403

ברשימת , ( לאחר איסוף הנתונים כביכול)!( שנים 4-וכ)ח "והנה שנתיים לאחר פרסום הדו .37

, (88/נספח ע) 83.7.8047מיום  4בה השלטים הגדולים ביותר המצורפת לתשובת המשי 30

 .84ברחוב סוקולוב , מופיע אותו שילוט

ח מבקר חמור מאין כמותו אשר התריע בפניה "ועל אף דו, על אף הזמן שחלף, הנה כי כן .33

 זרים שהינם, ומעדיפה שיקולים כלכליים 4ממשיכה המשיבה , לחדול ממנהג מגונה זה

, ומשום כך, הציבור וכמשרתווי חובתה כנאמן על פני מיל , בהקשר דנא רלוונטיים ולא

 .בטלות -דין החלטתה להעניק את הרישיונות ללא ההיתרים

 ,בנייה היתרמביטול הרשיונות אשר העניקה לשילוט נעדר  4הימנעות המשיבה  .1.5

 ומשום כך אינה סבירה, להוראות חוק העזר העירוניעומדת בניגוד 

בנוסף לכך שהרשות סיף העותרת ותטען כי תו, עד כה ומבלי לגרוע מן האמור ,בנוסף .35

החלטתה להמשיך ולהעניק את הרישיון למבני הרי ש, פועלת בניגוד לחוק ובהעדר סמכות

החלטה תוך ידיעה ברורה שהיא עוברת בכך על החוק הינה , שילוט נעדרי היתר בנייה

 . קיצונית הפוגעת בעקרונות שלטון החוק ואמון הציבור ברשות ועל כן אינה סבירה במידה

את הזכות לקבוע חוק עזר עירוני במגוון לפקודת העיריות מעניק לעירייה  832סעיף  .34

בכפוף לאישור המועצה המקומית וכן , נושאים בתחומים במרחב העירוני בו היא פועלת

 .לאישורו של שר הפנים

, (שילוט)פרסמה עיריית רמת השרון את חוק עזר לרמת השרון , ומתוך סעיף זה, כך .32

, אשר בא להסדיר את כל הליך הצבת השילוט במרחב העירוני רמת השרון, 4330 –ן "תשה

 .או בהם ישלל רישיון אשר ניתן, לרבות המקרים בהם לא יינתן הרישיון האמור

לחוק העזר קובע כי לא יינתן רישיון לשילוט אם יש ( ה)8סעיף  (7.4פרק ) ,כאמור לעיל .33

הראתה העותרת לעיל כי בהצגתו , הנה כי כן. ליתבפרסומו או בהצגתו משום עבירה פלי

 .אכן יש משום עבירה פליליתשל שילוט ללא היתר 

. כי לרשות המקומית עומד מעמד מיוחד בשיטת המשטר הישראלית, מן הידוע הוא .400

דברי  לעניין זה  ראו)העומד לכל רשות בפני עצמה " האוטונומיה-עקרון"מעמד זה קשור ל

, 485( 7)מז , שר הפנים ' נ' אח31 -פאוזי עטאף משלב ו 9434/39ץ "חשין בבג' השופט מ
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כאשר , להיות הרשות המקומית הנבחרת בבחירות דמוקרטיותכן ו, (לפסק הדין 494' בעמ

, 253( 9)נו ,  כמאל פארס' גדבאן זיד נלעניין זה ראו " )כנסת זוטא"מעין יש היראו זאת כ

 .(לפסק הדין 235 ' בעמ

אינה שונה מכל אזרח או גוף אחר , על אף מעמדה המיוחד, קומיתאולם גם הרשות המ .404

כפופה , בהיותה רשות מנהלית .לתקנות ולכללים השונים, במדינת ישראל הכפוף לחוקים

 הרשות מערכת הכללים וחוקי המשנה אותם התקינהו, המנהלי היא אף לכללי המשפט

 (חוק העזר העירוני, ולעניין זה) .עצמה

, ים נאמרו על חשיבותו הרבה של עקרון שלטון החוק במדינת ישראלתלי תלים של מיל .408

החוק אינו מבדיל בין אנשים שונים ובין . כולם שווים בפניו, כולם כפופים להוראות החוק

יפים לעניין זה דבריו של הנשיא . באותה מידה רשויות שונות והוא מחייב את כולם

ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת "יו' נ ניימן 8/27ב "בע לפסק דינו ב 854' בעמ, שמגר

 [883( 8)ד לט"פ], עשרה-האחת

ביטויו העיקרי של שלטון החוק הוא בכך שהוא אינו שלטונם של "
 –שיקוליהם ומאווייהם הבלתי מוגבלים , לפי החלטותיהם –אנשים 

השוות לכול , שהוא נשען על הוראותיהן של נורמות יציבותאלא בכך 
 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע].".ול במידה זההואשר מחייבות את הכ

 

אשר היא , דין לעצמה ומתעלמת מהוראות החוק 4עושה המשיבה , במקרה דנן, והנה .409

 ,עבודתה ביעילות, בעקרון שלטון החוק 4 המשיבה פוגעת, כך בעשותה! חוקקה בעצמה

 .סבירה אינה התנהלותה זו כך ומשום, בעיר והתושבים האזרחים ובציבור

פוגעת נות שניתנו לשילוט נעדר היתרי מביטול הרישיו 4המשיבה  הימנעות .1.1

 באמון הציבור ברשויות ומשום כך אינה סבירה 

הציבור  תכשליח, מכוח חוק, משמשת בתפקידה, באשר היא רשות מנהלית, 4המשיבה  .407

צ "בבגחשין ( כתוארו דאז)השופט כבוד התייחס לכך בעבר   .של ציבור זה הוכנאמנ

 :(430' עמ(  4)ד מט "פ) מפלגת העבודה" המערך"' ד זאב ולנר נ"עו  ,3957/37

אינו אלא נאמן , פי חוק-שלטון ובסמכויות על-המחזיק בשררת" 
 [.מ"ההדגשות של הח] ."ומחובתו לנהוג כנאמן, הציבור ונאמן החוק

 

, לאיכות חייהם, מחויבת לציבור תושבי העיר רמת השרון 4המשיבה , הנה כי כן .403

רשיונות לשילוט אשר לא עבר הליך  4כל עת בה מעניקה המשיבה  .זות עירםבטיחותם וח

ואשר נבדק כי אינו מסכן את הציבור מבחינה , הסדרה ומתן היתר כנדרש בחוק

הרי  -ואינו פוגע בחזות העיר , אינו פוגע בייעוד הקרקע עליה הוא יושב, בטיחותית

באמון הציבור יעה חמורה ופוגעת פג, מועלת בתפקידה כנאמן הציבור 4שמשיבה 

 .ברשות

בשורה של פסקי דין הבהיר בית משפט זה משמעות נאמנות זו ותחולתה הרחבה על כל  .405
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מרכז הקבלנים והבונים  ,270/43צ "כך בבג. פעולות הרשות ובכלל זה על כריתת הסכמים

 (:475( 9)ד לד"פ) ממשלת ישראל' בישראל נ

לחזור למושכלות  לשם מתן תשובה על שאלות אלה עלינו. 4" 
, המדינה באמצעות הפועלים בשמה היא נאמן של הציבור. ראשונים

ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש 
 :כהן' כפי שאומר השופט ח .בהם לטובת הכלל

שזו , לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור" 
ברצותה מעניקה וברצותה , בתוך שלה היא עושה

ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת , בתמסר
כל אשר יש לה : ומשלה אין לה ולא כלום, את הכלל

וכשלעצמה אין לה זכויות או , מופקד בידיה כנאמן
, או שונות ונפרדות מאלה, חובות נוספות על אלה

אשר הן נובעות מנאמנות זו או הוקנו לה או הוטלו 
 478/40 צ"בג". ) עליה מכוח הוראות חקוקות

-בנימין שפירא נגד הוועד המחוזי של לשכת עורכי)
 (.994 , 983, (4) ד כה"פ, ירושלים, הדין

, מעמד מיוחד זה הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות
לפעול מתוך , אסור לה למדינה להפלות. בטוהר לב ובתום לב, ביושר

עליה . ניםשרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של ניגוד עני
. עליה לפעול בהגינות, קיצורו של דבר. לקיים את כללי הצדק הטבעי

חובות אלו מוטלות על הרשות השלטונית שעה שהיא מפעילה 
פי -על -וניתן לראות בהן עקרונות המגבילים , סמכות סטטוטורית

אך חובות אלה . את הסמכות עצמה -כוונתה המשוערת של החקיקה 
באמצעות הרשות , בהם מפעילה המדינהאינן מוגבלות למקרים 

חובות אלה . סמכות סטטוטורית, המוסמכת הפועלת במסגרתה
הן חלות על כל . מוטלות על המדינה בכל פעולה ופעולה שהיא עושה

אין כל . ידה-המופעל על תהחלטה והחלטה והן חלק מכל שיקול דע
 יסוד הגיוני להבחין בין החלטה מכוח סמכות סטטוטורית מיוחדת

אלה כאלה מופקדות . לבין החלטה מכוח סמכויות המינהל הכלליות
. ואלה כאלה חייבות להיות מופעלות בהגינות, בידי המדינה בנאמנות

בין אם היא , פי הכללים הנזכרים-על כן חייבת המדינה לפעול על
ובין אם היא פועלת , ומפעילה סמכות חד צדדית, פועלת כשלטון

בשני המקרים ענין לנו  .ת בהסכמיםומתקשר( fiscus)כפיסקוס 
אך לא הצורה היא הקובעת , באקט מינהלי הלובש צורה ופושט צורה

תחולתן של חובות מן ", ראה פרידמן. )אלא המהות היא הקובעת
, "המשפט הציבורי על רשות ציבורית הפועלת במישור הפרטי

 [מ"י הח"הדגשות הוספו ע](."  332 'ע, כרך ה, משפטים

אוחזת בידיה את השליטה במשאב  4מקום בו המשיבה , נכונים גם לעניינו דברים אלו .404

 .ציבורי והוא אדמות רמת השרון

מבססת כשלעצמה באמונו של הציבור , היא הרשות המנהלית, 4פגיעה זו של המשיבה  .402

נוכח העיקרון הידוע כי אמון הציבור  עילת התערבות בהתנהלות הרשות ובהחלטותיה

השופט כבוד ציין זאת . ם של הרשות השלטונית ושל המדינההוא מנכסיה החשובי

' אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות נ -אמיתי  7854/39 צ"בגברק ב(  כתוארו דאז)

 : כי 97פסקה , 774 (3)ד מז"פ, ראש ממשלת ישראל

יש ליתן משקל רב לשיקול , במסגרת האיזון בין השיקולים השונים"
, עמדתי על כך בפרשת גנוסר. כת השלטוןבדבר אמון הציבור במער

 : בצייני
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אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות "
כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות . ושל המדינה, השלטונית

השלטון הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס 
, לקיים יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים. לחיים המשותפים

וכי הם , כי משרתיו אינם אדוניו, לשמר ולפתח את תחושת הציבור
, אכן. מתוך יושר ונקיון כפים, עושים את מלאכתם למען הציבור

טוהר השירות והשליחות עומד בבסיס השירות הציבורי ובבסיס 
זהו שיקול מרכזי שיש ליתן לו משקל נכבד ... המבנה החברתי שלנו

 [.מ"ההדגשה של הח]." ת ההחלטה הסבירהבאיזון הכולל המבסס א

 

הרשיונות אשר לבטל את  4סירובה של המשיבה , המסקנה אחת היא, מכל האמור לעיל .403

את אמון  תמרסק למבני שילוט נעדרי היתרי בנייה, בניגוד לחוק ובחוסר סמכות, הוענקו

 .באופן קיצוני אינה סבירהומשום כך , הציבור ברשויות השלטון

פרת החובה המנהלית שנים מהווה ה 3-נית אב למשך למעלה מהעדרה של תוכ .1.7

 עולה כדי חוסר סבירות קיצוני ולפעול במהירות הראויה 

תבקש העותרת להתייחס לתשובתה החוזרת ונשנית של , עד כה היתומבלי לגרוע מטענ .440

לפיה תוכנית אב אשר תסדיר את הליך הענקת , לגורמים שונים לאורך השנים 4המשיבה 

 .ות תאושר בקרובהרשיונ

, 4תבקש העותרת לטעון כי נפל פגם נוסף בהתנהלות המשיבה , למען השלמת התמונה .444

לראשונה כי תוכנית אב  4התחייבה המשיבה הנגזר ממשך הזמן הארוך אשר חלף מעת 

 .כזו תאושר ועד מועד הגשת העתירה

 9-עלה ממשך למ, 4תבקש העותרת לציין כי הצדקת המשיבה , ובקציר האומר, תחילה .448

את מתן רשיונות השילוט בניגוד לחוק בכך שהיא פועלת לשם הכנת תוכנית אב , שנים

 .מיסודה שגויה הינה, אשר תסדיר את השילוט ואת חוקיותם של שלטי חוצות

לחוק התכנון והבנייה מתנים ( ז)473ו( ב)473' ס, לעתירה 9.8כאמור לעיל בתת פרק  .449

, 58, 54כתוכניות המוגדרות בסעיפים  -ומפורטתקבלת היתר בקיומה של תכנית מאושרת 

כולן . תוכנית מפורטת או תוכנית מיוחדת, תוכנית מתאר -לחוק התכנון והבנייה 44 -ו 53

 .יסטטוטורתכניות ממוקדות בעלת תוקף 

 תכנונית מסגרת המספק "מצפן רעיוני", הינו מסמך מדיניות כללי אב תכנית, לעומתן .447

, היישוב צביון על המשפיעים הנושאים למכלול התייחסות תוך, לרשות/ליישוב כוללת

 פתוחים ציבוריים שטחים, ומסחר תעסוקה, ציבור שירותי, מגורים, אוכלוסיה: ביניהם

 . וסביבה

 היא לכך ובהתאם סטאטוטורי תוקף בעלת אינההינה בכך שהיא  אב תכניתיתרונה של  .443

 תכנית, לצורך עניין זה. ממנה רותהנגז מפורטות לתכניות תכנונית מסגרת ומהווה גמישה

 .אולם אין חובה לכך -מפורטת הנבנית על בסיסה מתאר לתכנית תשתית להוות יכולה אב
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 היא כאשר" אבתוכנית " של העדרה מאחורי להסתתר 4 המשיבה יכולה לא, כן ועל .445

 .בנייה היתרי נעדר לשילוט לדין ובניגוד בסמכות שלא רישיונות מעניקה

 4ומקום בו רואה המשיבה , בו התחייבה הרשות להכין תכנית אבמקום , עם זאת .444

עליה , חשיבות לקיומה של תוכנית זו על מנת שתוכל להסדיר את הליך מתן הרישיונות

 .לעשות זאת בתוך זמן סביר ובמהירות הראויה

 -משמע. אחת החובות המוטלות על הרשות המנהלית היא החובה לפעול במהירות ראויה .442

עשייתו של מעשה מנהלי בטרם הזמן . מנים סביר לביצוע החלטות ולעמוד בולהציב לוח ז

 . יהא בכך משום פגם -או לאחר הזמן הסביר לעשותו, הסביר לעשותו

' היועץ המשפטי לממשלה נ 7524/34צ "חשין בבג( כתוארו דאז)כך אמר בעניין השופט  .443

 (: 4334) 523-525' עמ, 543( 7)ד נא "פ גוש צפון-ועדת השחרורים

, לחוק הפרשנות 44כך הורנו המחוקק בסעיף , הסמכה לעשות דבר"
". במהירות הראויה"משמעה סמכות לעשות אותו דבר 

לא מאוחר מן הראוי ולא מוקדם : לנושא בו מדובר הראויה במהירות
 ".מן הראוי

כי החובה לפעול במהירות הראויה הינה גם פועל , ועל כך תבקש העותרת להוסיף .480

ולא תזנח , ך כוונת המחוקק כי הרשות תפעיל את הסמכות שהוענקה להמשתמע מתו

ממשלת ' מ נ"בע( 4112)רשת חברת תקשורת והפקות  7343/00צ "על כך בבג. אותה

 (: 8000) 237' עמ, 224( 9)8000על -תק,  ישראל

יישומה של הסמכות במהירות הראויה חותרת תחת כוונתו של -אי"
 ".י הרשות תופעל ולא תיזנחהמחוקק כי סמכות שהקנה ביד

, עילות ההתערבות, שחר בספרם המשפט המנהלי. שרגא ור. מתייחסים לכך א, כן .484

 : 979בעמוד ( 8002)

הפעלת , מצד שני...אין הרשות נדרשת לפעול בחיפזון, מצד אחד"
" עינוי"הציבור או " עינוי", פעמים רבות, הסמכות באיחור פירושה

תלויים הונים ושיבוש מהלכים פגיעה באינטרסים ש, יחידים
  [.מ"ההדגשה של הח]" בהפעלת הסמכות המנהלית

, הימנעות מהפעלת הסמכות במשך תקופה כה ממושכת, במצב דברים אמור בענייננו זה .488

אשר אך מחזקת עילת  -את הפרתה , וליתר דיוק -מקימה את עילת המהירות הראויה

צ "בגיחס לכך הנשיא שמגר בהתי. חוסר הסבירות הקיצוני שבאי הפעלת הסמכות

' בעמ( 4339), 707( 3)ד מז"פ ממשלת ישראל' התנועה למען איכות השלטון נ 9037/39

742:)    

כי גם אם הרשות ממאנת להפעיל סמכות שבשיקול דעת ניתן , מכאן"
מנעותה האמורה מפעולה לפי אמות המידה המקובלות בעת ילבחון ה

מנעות ינו ניתן לבחון אם הההיי, בחינתן של סמכויות סטטוטורית
משימוש בסמכות נבעה משיקולים סבירים או שמא חייב מכלול 

כן נבחן אם ביסוד ההימנעות אינם ; הנסיבות את הפעלת הסמכות
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שרירות או הפליה העלולות לפסול את , מונחים חוסר סבירות
לא רק הפעלת סמכות , משמע. מעשיה או מחדליה של הרשות

אלא גם הימנעות מהפעלת , אינה סביר בנסיבות בהן הפעלתה
יכולה להוליך , סמכות שבשיקול דעת בשל טעמים בלתי סבירים

י "הדגשות הוספו ע] ".מנעות מפעולה היא בטלהילמסקנה כי הה
 [.מ"הח

שנים הן בפני גופי ביקורת חיצוניים כנציבות  9משך  4התחייבה המשיבה , במקרה דנן .489

והן בפני , בפני גופי ביקורת פנימיים כמבקר הפניםהן , תלונות הציבור ומשרד הפנים

כי תכנית אב לשם הסדרת הליך מתן הרשיונות , אזרחים מן השורה ובפני התקשורת

 .לשילוט תאושר ותיושם בקרוב

בה היא מתחייבת פעם נוספת כי בימים אלו  83.7.8047מיום  4תגובתה של המשיבה  .487

מלקיים  4מנעות המשיבה יה -ובפועל, ספתהנה בבחינת דחייה נו, מושלמת אותה תוכנית

 .את חובתה לפעול במהירות ראויה

שמפרה את החובה מלפעול במהירות הראויה לא רק  4של המשיבה  הימנעות זאת .483

באמון הציבור  מעצימה אף יותר את הפגיעה הקשה, וכפי שפורט לעיל, אלא, המנהלית

הבנייה  ירישיונות ללא היתר ובייחוד בשעה שהמשיבה ממשיכה להעניק , אשר ניתן בה

 ועל כן, מחובתה כרשות לפעול במהירות הראויה 4בכך חורגת המשיבה . הנדרש

 .אינה סבירה באופן קיצוניהתנהלותה זו 

 סיכום .5

העתירה אשר הונחה בפניו של בית המשפט הנכבד עניינה ברשות ציבורית הפועלת  .485

ובהעדר , ה היא עצמהחוקקאשר  חקיקהבניגוד ל, בניגוד להוראות החוק, בחוסר סמכות

 .סבירות במידה קיצונית

למלא את חובתה כנאמן  4העותרת ניסתה משך חודשים רבים להביא את המשיבה  .484

 .אך ללא הועיל, ואת חובותיה כרשות מנהלית על פי חוק, ציבור

מתכבדת העותרת לבקש מבית המשפט הנכבד להוציא צווים על תנאי , מכל האמור .482

 .תירה ולעשות אותם צווים מוחלטיםכמבוקש ברישא לע

תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות הגשת , בנוסף .483

 . ד"ט עו"לרבות שכ, עתירה זו

 . מן הדין ומן הצדק להיענות לעתירה זו .490

 
_______________                 ________________                 _______________ 

 ד"עו, תומר נאור     ד                    "עו, ד                      נדאל חאיק"עו ,אליעד שרגא
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