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 לכבוד לכבוד

 חברי ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר

 יו"ר ועדת הכספים

 שלום רב, 

)תיקון חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( הצעת הנדון: 

 1220-פ"א, התשהפיכה להוראת קבע()( 6מס' 

את פים בהצעת החוק שבנדון, הרינו להעביר ועדת הכסוב הצפוי בשבוע הבאקראת הדיון ל .1

להפוך את הוראת השעה של פיילוט השיטור העירוני/המשולב  המטרתהערותינו להצעת החוק, ש

לחקיקת קבע, וכן להוסיף סמכויות עיכוב לפקחים עירוניים. עוד מוצע לבטל את סמכויות הפיקוח 

 של הכנסת על השיטור העירוני. 

 נההפיילוט לא נבחיעילות בראש ובראשונה משום ש הצעת החוקדים ליובהר מיד, כי אנו מתנג .2

אין נתונים שמעידים על הצלחת הפרויקט . ואין ביסוס עובדתי לטענה בדבר "הצלחת הפרויקט"

בנוסף, החששות שליוו מחקר שמנתח את תפקודו לאורך השנים והיתרונות הגלומים בו.  בוצעולא 

 –ויות אדם, הגדלת אי השוויון והפרטת סמכויות השיטור פגיעה בזכ -את הפרויקט מראשיתו  

 עדיין קיימים ואין נתונים שמעידים אחרת. 

 רקע

עבר בכנסת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת  3.8.2011יום ב .3

מערך  , אשר במסגרתו הוסמכו פקחים עירוניים בסמכויות מורחבות והוקם2011-שעה(, התשע"א

רשויות  13-אכיפה עירוני שיסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות. בהתאם לחוק, ב

מקומיות בלבד הוקנו לפקחים סמכויות מיוחדות למניעת מעשה אלימות, ובין היתר הסמכות 

 לדרוש מאדם להזדהות והסמכות לערוך חיפוש על גופו. 

האגודה לזכויות האזרח, כמו גם ע"י ח"כים רבים כפי שנטען בוועדה שוב ושוב במהלך השנים ע"י  .4

העברת סמכויות לידי פקחים עירוניים משקפת השלמה עם אזלת היד של ואף יועמ"ש הוועדה, 

. המשטרה המשטרה בהתמודדות עם תופעת האלימות והתנערות של המדינה מחובותיה בתחום זה

הנפש והרכוש ואין לאפשר מצב  היא הגורם הבלעדי המופקד על הטיפול בסדר הציבורי ובטחון

שהמשטרה "מפריטה" מתפקידיה לידי גורמים חוץ משטרתיים: "הקניית סמכויות אכיפה לפקחים 

הפועלים מטעם רשויות מקומיות היא במידה רבה סוג של הפרטה של סמכות שלטונית, לפחות 

דאו קסאי נ' מדינת יר 3829/15במובן של ביזור האחריות לאכיפה" )השופטת דפנה ברק ארז ברע"פ 

 (.20.12.2018ישראל )
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כמו כן, העברת סמכויות אכיפה פוגעניות ותפקידי ליבה משטרתיים לידי פקחים עירוניים משקפת  .5

הרחבה דרמטית של הסמכויות הניתנות לפקחים תוך פגיעה בזכות לפרטיות, בחופש התנועה ובזכות 

 לכבוד. 

הבעייתיות הטמונה בהעברת תפקידי שיטור לידי לאור רגישותן של הסמכויות שהוקנו לפקחים ו .6

גורמים חיצוניים למשטרה, הוחלט להגביל את הצעת החוק להוראת שעה שתחולתה עד ליום 

רשויות בלבד. הוראת השעה הוגדרה כפיילוט מצומצם שמטרתו  13-ולהחיל את החוק ב 31.7.2013

נקבע בחוק מנגנון פיקוח של הכנסת  לבחון את יעילות ונחיצות השיטור העירוני, ובהתאם לכך אף

 על ביצוע החוק, יעילותו ונחיצותו.

 הפיכת הוראת השעה להוראה קבועה ללא בחינה מספקת של הפיילוט

למרות ההסתייגויות הרבות מהחוק, אשר מעורר כאמור חששות כבדים לפגיעה בזכויות אדם  .7

הלך השנים; ואם לא די בכך, ולהתנערות המשטרה מתפקידה, הוארכה הוראת השעה שוב ושוב במ

. כל זאת, מבלי שנערכו הפיקוח 71-ל 13-הורחבה רשימת הרשויות המקומיות שנכללו "בפיילוט" מ

 והבדיקות הקבועות בחוק כנדרש. 

לחוק כי  19רי וציבורי קפדני נקבע באופן מפורט בסעיף כאמור לעיל, לצורך הבטחת פיקוח פרלמנט .8

ור לוועדת הפנים דיווח מדי חצי שנה בעניינים הבאים: מספר עבירות השר לביטחון פנים מחויב למס

האלימות שבוצעו בכל אחת מהרשויות המשתתפות בפיילוט בחצי השנה שקדמה לדיווח, לפי סוג 

העבירה, והשינוי בהשוואה לחצי השנה שקדמה לה; מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות 

ת; שינוי במספר השוטרים הפועלים דרך קבע בתחומי שאינן משתתפות בפיילוט באותן התקופו

הרשויות המשתתפות בפיילוט; מספר המקרים שבהם עשו פקחים מסייעים שימוש בכל אחת 

 מסמכויותיהם לפי פרק זה. 

לחוק, היה על כל רשות מקומית המפעילה שיטור עירוני לדווח מדי שנה  17כמו כן, על פי סעיף 

 בקשר להפעלת סמכויות פקחים במסגרת השיטור העירוני. לוועדה על התלונות שהוגשו 

מידע חלקי עולה, כי המשרד לביטחון פנים העביר לוועדה שהוגשו בשנים האחרונות מעיון בדיווחים  .9

לא ניתן ללמוד על "הצלחת הפרויקט" ולא ניתן להסיק שיש . כמו כן, מהמידע שנמסר לוועדה בלבד

ים הסטטיסטיים החלקיים שנמסרו לוועדה מצביעים על הנתונ(. הצדקה להארכתו )או הרחבתו

, שלא (עלייה בכמות חלק מהעבירות לצד ירידה בחלקן האחר) מגמות הפוכות ולא חד משמעיות

לבין מידת האפקטיביות של פעילות מערך השיטור  םנותחו לעומק לשם עמידה על הקשר בינ

 2015.1סת משנת . ביקורת זו עלתה גם בדו"ח מרכז המחקר של הכנהעירוני

, ואין כל ממצא שיעיד התפרסמה ביקורת רבה עליויתר על כן, במהלך שנות קיומו של הפרויקט,  .10

כי ביקורת זאת אינה נכונה או רלבנטית גם כעת. בין השאר, פורסם דו"ח של מבקר המדינה בשנת 

עריך מידת וייושמו, והתייחס גם לקושי לה ת התנהלות הפרויקטא מבקר המדינה בו ביקר 2013

  2הצלחתו.

                                                 
 .21.5.2015", מיום סוגיות בנושא ביטחון פניםדו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, " 1
פעולות פיקוח ואכיפה של הרשויות המקומיות לטיפול ", 2013דו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  2

 . 133.", עמ' בתופעות של הפרות סדר ואלימות במרחב הציבורי

http://www.acri.org.il/
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במהלך  .עדויות על בעיות חמורות בהתנהלות פיילוט השיטור העירוניהתפרסמו  2014בשנת  .11

התקופה הקצרה בה פעל הפיילוט נצברו דיווחים על אודות בעיות משמעותיות הכרוכות בהפעלתו. 

ם בהפעלת קבעה כי ישנם ליקויים קשי... כך, נחשף בתקשורת, כי "יחידת הביקורת של המשטרה

נמצא כי כל יחידות השיטור העירוני ... היחידות, וכי חלקן פועלות בניגוד להוראות החוק והפקודות

מטפלות גם בתקריות פליליות מהותיות שאינן בתחום סמכותן, וחורגות מהפקודות כשאנשיהן 

 בצעיים. הכוחות מחויבים לעבור אימונים מ.מתערבים בהליכי מעצר, נכנסים לזירות רצח ועוד.

  3".ברוב המקרים לא בוצעו אימונים כאלו ...אחת לחצי שנה, לתרגול שיתוף הפעולה

ערכה המשטרה סקר אקלים ארגוני שבחן את עמדותיהם של שוטרים ופקחים לגבי  2013-ב  נוסףב .12

פקח במספר סוגי משימות. מתוצאות סקר זה עולה בבירור, -מידת ההתאמה של השילוב שוטר

סבר כי העבודה המשותפת עם פקח מתאימה , 18.3%תר מבין השוטרים, רק שאחוז נמוך ביו

 4.כיפההא למשימות הקשורות לטיפול באלימות, שהוא התכלית המרכזית של החוק לייעול

למרות כל האמור לעיל, מבקש כעת המשרד לביטחון פנים להפוך את הוראת השעה לחקיקת קבע,  .13

 ים בחוק ובכלל.זאת מבלי שבוצעה הבחינה והפיקוח הנדרש

נטען כי הצטברו נתונים המעידים על היעילות והאפקטיביות  הצעהעל אף שבדברי ההסבר ל .14

הפרויקט, וכי קיימת שביעות רצון של הרשויות מהפרויקט, הרי שבפועל אין כל אסמכתא, נותנים 

ינו פוגע או ראייה כל שהיא לפיה מה שהיה אמור להיות פיילוט בלבד)!(, הוא אפקטיבי ונחוץ, וא

זאת ועוד, לא הוצג שום מחקר או דו"ח עדכני המראה כי . בעבודת השיטור ו/או בזכויות אדם

הפיילוט השיג מטרה כלשהי שיועדה לו וכי יש ירידה בפשיעה או באלימות בעקבות הפרויקט, 

 וכן לא הוצגה כל ראייה כי לא הוגשו תלונות נגד הפקחים על פגיעה בזכויות אדם, שלא מבוצעת

 על ידם אכיפה סלקטיבית ופרופיילינג אסור וכיוצ"ב.

 העמקת חוסר השוויון בין רשויות חלשות וחזקות

כאמור, קושי נוסף שעולה מתכנית השיטור העירוני, נוגע באפליה של תושבי מדינת ישראל על בסיס  .15

סוציו אקונומי. קושי זה אינו זוכה לכל התייחסות או מענה, למרות הכוונה הברורה להרחיב 

 ולהאריך הפיילוט. 

מה אינה צריכה זכותם של אזרחי ישראל ותושביה לשירותי אכיפת חוק ולחיים בסביבה בלתי אלי .16

חיים. שירותים אלה אמורים להינתן  הםלהיות תלויה במצבה הכלכלי של הרשות המקומית שבה 

. מלכתחילה העלה החוק לייעול האכיפה לכולם ללא תמורה ובאופן שוויוני בידי השלטון המרכזי

חשש ממשי להעמקת הפערים בביטחון האישי בין הרשויות המקומיות השונות עקב השימוש 

משאבי הרשות המקומית לצורך קיום הפרויקט. הנושא עלה בדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה ב

ציין  25.7.12-כמעט בכל דיון שנערך בקשר למערך השיטור העירוני. כך לדוגמה, בדיון שהתקיים ב

: "אסור להתעלם מבעיית היסוד שנוצרת )דאז( מר אבי נעים, יו"ר ועדת הביטחון בשלטון המקומי

ווה הזה שמדינת ישראל הולכת כאן למצב שחלק מאוכלוסיית מדינת ישראל זכאית לביטחון במת

 אישי טוב יותר וחלק לא". 

                                                 
  .6.9.2014 ,"הארץ, עיתון "הארץ ביקורת פנימית של המשטרה: יחידות השיטור העירוני פועלות בניגוד לחוק"יניב קובוביץ, " 3
  .זמינים באתר המשטרה מצאי סקר אודות מערך השיטור העירונימ 4
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ח"כ מירי רגב: "מי שיש לו יותר )דאז( הדגישה יו"ר הוועדה  ,22.7.13שנה לאחר מכן, בדיון מיום  .17

דה שלך תימדד בלוד יהיה לו שיטור יותר טוב... לא רוצה שזה יקרה. אני רוצה שהעבו  –כסף 

וברמלה ובשכונות מצוקה... שיטור מקומי, עם כל הכבוד, צריך להיות ללא כסף, ובכל המקומות, 

ואתם צריכים לממן את זה. המשרד לביטחון הפנים. זה לא יכול להיות שלמי שיש כסף יהיה שיטור 

 ואלו רק חלק מהאמירות בנושא זה. ה."לא יהי –עירוני ולמי שאין 

רק חלק מפעילות מערך  –רשויות המשויכות לפיילוט  71, כי מתוך התבררתזכיר להסבר מדברי ה .18

אכיפה, אחרות לא מפעילות כלל מערך כזה, או שהמערך "בשלבי הקמה". גם בעניין חשוב זה של 

לא הוגש דוח מפורט לכנסת המפרט מי הרשויות שמפעילות או לא  –הפליה בשירותי שיטור 

דוע? האם זה קשור למצבן הכלכלי? האם יש רשויות שביקשו להצטרף ולא מפעילות את המערך ומ

יכלו לעשות כן בשל מצבן הכלכלי? וכיו"ב. יתר על כן, לא דווח לכנסת, האם ובאיזה אופן משפיע 

 השיטור העירוני על הקצאת תקנים למשטרה באותן רשויות וכיו"ב.

שפטי של הועדה, אך נותרו ללא מענה או שאלות אלו ואחרות הובאו לדיון גם על ידי הייעוץ המ .19

  5פתרון.

 ביטול הפיקוח הפרלמנטארי על פרויקט השיטור העירוני 

מוצע לבטל את הפיקוח של ועדת הפנים של הכנסת על פרויקט השיטור  הצעת החוקל 9בסעיף  .20

טענה בפרויקט, אין כבר צורך בפיקוח שכזה. מדובר ב כעשורסיון של יהעירוני, בטענה שמאחר שיש נ

מקוממת. הממשלה האריכה את הפרויקט מעת לעת ללא כל פיקוח אפקטיבי, ועל אף ביקורת קשה 

 הרי שהפיקוח מיותר.  –על הפרויקט, וכעת טוענת שמאחר שהורחב והוארך 

 המוצע נקבע כי הוספת רשות חדשה למערך השיטור העירוני לא תחייב עוד את 7כמו כן, בסעיף  .21

י שהיה עד היום, אלא יהיה זה השר לביטחון פנים שיקבל את ההחלטה בצו אישור ועדת הפנים כפ

 באישור שר הפנים. 

כאמור לעיל, לאור רגישותן של הסמכויות שהוקנו לפקחים והבעייתיות הטמונה בהעברת תפקידי  .22

שיטור לידי גורמים חיצוניים למשטרה, הוחלט להגדיר את הפרויקט כפיילוט מצומצם )הוראת שעה 

רשויות בלבד( שמטרתו לבחון את יעילות ונחיצות השיטור העירוני, ובהתאם לכך  13-ים, ללשנתי

 אף נקבע בחוק מנגנון פיקוח של הכנסת על ביצוע החוק, יעילותו ונחיצותו.

ואילך(, הדיווח שנקבע בחוק לא בוצע כנדרש, וגם כשבוצע  7אלא שכמפורט לעיל )ראו לעיל בסעיף  .23

כז המחקר של הכנסת, מבקר המדינה, יועמ"ש ועדת הפנים בכנסת כמו גם היה חלקי ולא ברור. מר

כולם טענו כי לא ניתן לבצע ביקורת של ממש על הפרויקט  –חברי כנסת והאגודה לזכויות האזרח 

בהעדר נתונים, וכי הנתונים שנמסרו לא מלמדים על האפקטיביות או היעילות של הפרויקט, על 

הפגיעה בזכויות אדם. זאת לצד פרסומים שונים על קשיים ובעיות השגת מטרות הפרויקט או על 

 שעולות מהפרויקט ופוגעות בעבודת המשטרה, בשוויון ובזכויות.
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לבטל אותו כליל   המציע צעת החוקכעת, במקום לחזק את מנגנון הפיקוח ולהפוך אותו לאפקטיבי, ה .24

 מיותר. בטענה המופרכת בדברי ההסבר, כי משך קיומו מעיד על היותו 

 לסיכום

הארכת הוראת השעה והרחבת היקף הרשויות המשתייכות לפרויקט מעת לעת, רוקנה מתוכן את  .25

האופי הניסויי שהיה אמור להיות לפרויקט. כאמור, החוק נקבע כהוראת שעה מצומצמת, עם מנגנון 

ת שיטור, ביחס לתהליכי הפרטה של סמכויופיקוח, וזאת לא באופן מקרי, אלא מתוך דאגה עמוקה 

 החשש מפגיעה בזכויות אדם והגדלת אי שוויון.

יתר על כן, לא הוכחה בשום שלב יעילותו, נחיצותו או הצלחתו של הפרויקט, וזאת אף בניגוד לחובת  .26

 הדיווח לכנסת הקבועה בחוק. 

  דאי שלא להפכה להוראת קבע.ומהטעמים המפורטים לעיל, אין להאריך את הוראת השעה ובו .27

 –הגיעה העת להבטיח בחינה מעמיקה של הפרויקט  ,להמשיך עם השיטור העירוני ככל ששוקלים .28

יעילותו, האפקטיביות שלו, האם השיג מטרותיו, האם פגעה בזכויות אדם, האם ההכשרות היו 

כנדרש, האם פעילות הפקחים הועילה או פגעה בעבודת המשטרה, האם נפגע השוויון בין הרשויות 

  וכך הלאה.

 ובברכה, בכבוד רב 

 חיו, עו"ד-דבי גילד אן סוצ'יו, עו"ד
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