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 .להצעת החוק במתכונתה הנוכחית אנו מתנגדים  :עמדה כללית
 

מניעת "לעסוק גם בנושא  ,שאינה קיימת כיום, לדעתנו הטלת אחריות על הרשויות המקומיות
ואף , ופלילית נזיקית, ותגרום לבעיות רבות של אחריות משפטית ,הינה בעייתית ביותר" אלימות
כולל תביעות אישיות ואחריות אישית , תביעות כנגד הרשות המקומית והעומדים בראשהתגרור 

עקרונית של התנערות -חוקתית-בעיה הערכיתנוסף על הזאת כמובן . רשויותנגד ראשי ה
 .גופו ורכושו של האזרחהגנה על ר של החוקתית הבסיסית ביות הממשלה והמשטרה מחובתה

  
 

 :להלן מספר נקודות שברצוננו להדגיש
 

ובתוך כך בנושא מניעת , שלום גופו ורכושו, לעסוק בביטחונו של הציבור האחריות החוקתית. 5
 .ולא של הרשויות המקומיות, ובמיוחד של משטרת ישראל, אלימות הינה של המדינה

 
לות גם את אחריותן הציבורית היסודית הזאת אל כתפיהן של כעת הממשלה והמשטרה מגלג. 2

 .אחריות הבסיסית שלהןהומתחמקות מ, הרשויות המקומיות
 

אילו המשטרה ו, אלימותהעירוניים יעסקו במניעת הפקחים : שנראה הלכה למעשההתוצאה . 3
 .מרחובות העיר ומהמוקדים העירוניים הבעייתיים תיעלם בהדרגה

 
, הינה מינימלית ומגוחכת כבר היום הנוכחות המשטרתית ברחובות הערים ,כידוע לכולם. 4

מלוא  אתגלגל ות, לחלוטיןמהם תביא לכך שהמשטרה תיעלם  זוותמיכה בהצעת חוק 
 .והרשויות המקומיות הפקחים העירונייםכתפי האחריות על 

 
א עומדים לרשותם ול, הפקחים העירוניים אינם יודעים ואינם ערוכים לעסוק בבעיות אלימות. 5

 .שיש לשוטר במילוי תפקידי מניעת אלימות ההגנות
 

כיצד . עיסוק במניעת אלימות כולל גם הגעה למצבים של מגע פיזי ועימות פיזי עם חשודים. 6
האם עומדות לרשותם ההגנות המשפטיות העומדות ? פקחי העירייה אמורים להתמודד עם 

לרשות השוטרים עומדים   !!התשובה היא לא ? הפעלת כוח בגין לשוטרים מפני תביעה 
 (.ש"מח" )המחלקה לחקירה שוטרים"ובראשם המנגנון הקרוי , מנגנוני הגנה רבים ומגוונים

שכן כדי להגיש תביעה פלילית כנגד   ,)!(ש היא דווקא גורם המגן על שוטרים "כידוע מח 
 ...וקום מגורילתחנת המשטרה הקרובה למולא , ש"צריך לפנות למח שוטר המתלונן

ש תלונה נגד פקח אזרח הרואה עצמו נפגע ורוצה להגי -במקרה של פקח עירייה , לעומת זאת
גש לתחנת המשטרה הקרובה ויגיש אצל ימספיק לו אם י, הפעלת כוח פיזי בלתי סביר בגין

 ...בו ברגע נפתחת כנגד הפקח העירוני חקירה פלילית. היומנאי תלונה כנגד הפקח העירוני
הטלת אחריות בנושא המשמעות של  את ערים ומבינים ועדת הפנים חבריכי , מקווים אנו

ללא שעומדות , והרשויות על הפקחים העירוניים הנגזרת מהטלתהואת המשמעות , רגיש זה
 .לרשותם ההגנות העומדות לשוטרים במשטרת ישראל

 
הסמכת שלצד ינה ה, הצעד אותו מבקשת הממשלה לקדם בחוק זההמשפטית של משמעות ה. 7 

חשוב . למניעת אלימות האחריותמעבירה אלינו את היא גם , הפקחים לעסוק במניעת אלימות
לצידה גם , כאשר יש לגוף מינהלי סמכות לעשות מעשה, ללא יוצא מהכלל, לזכור שתמיד

 .לעשותו האחריותעומדת 
הערים שלנו  נשקלה באמת ובאופן יסודי המשמעות של הטלת האחריות הזאת על ראשי האם

 .לא: אנו גורסים שהתשובה היא ? והעיריות שלנו 
 



 

תושבים ואזרחים יוכלו לעתור ולתבוע כי , בין היתר, חשוב להבין שהאחריות הזאת משמעה
ולהפעיל , להשקיע בו משאבים רבים יותר ממה שהיא תכננה, לעסוק בתחום זה מהעירייה

 ... את האכיפה באזור זה ולא באזור אחר בעיר
מספיק למניעת  אינה פועלתיוכלו לתבוע את העירייה על כך שהיא התושבים  –מכך יתרה 

 )!!(ואף לתבוע מהעירייה פיצויים , או כתוצאה מאירוע אלימות שקרה, אלימות באזור מסוים
אישית את תושבים וגופים שונים יוכלו גם לתבוע , אזרחים -נוסף אחד צעד נרחיק עוד ואם 

היה העומדים בראש העירייה על כך שאירוע אלימות מסוים היה יכול ואת  ראש העירייה
 ...אחרלהימנע אם העירייה היתה פועלת באופן 

לאפשרות הזאת שתיפתח מיד עם הסמכת   חברי ועדת הפנים ערים ומודעים האם
ראשי ראשי העיריות והאם הם מודעים לכך שעלול ליפול על   ??למנוע אלימות  העיריות

 ?? עירכל מקרה אלימות שיקרה ב בגיןשראל גל של תביעות ואף תביעות העיריות בי
 

מדוע לא . בחלק מהרשויות המקומיות" שיטור עירוני"בימים אלה מתקיים פיילוט של . 8 
את האחריות לטיפול במניעת אלימות  גלגללהמתין לתוצאות הפיילוט לפני שמחליטים אם ל

 ?על כתפיהם של הפקחים העירוניים 
 

אך , את סמכויות הפקחים בתחום מניעת אלימות" להרחיב"מדוע הממשלה כל כך להוטה  .9
סמכויות האכיפה של הפקחים  להעצמת כ זאב בילסקי"חלקבל את הצעת החוק של  מסרבת

העבירות העירוניות מופיעות )העירוניים בעבירות העירוניות בהם הם מטפלים כבר כיום 
 (. ב"מצ – בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט

ועם " מניעת אלימות"מסוגלים להתמודד עם  הרשויות המקומיות אם לשיטת המשטרה פקחי
מדוע לדעת המשטרה הם אינם מסוגלים להתמודד ביתר , הגעה למגע פיזי כוחני עם אזרחים

 ?בהן הם בלאו הכי עוסקים כבר כיום , רגילות" עבירות עירוניות"שאת עם 
 
   :בנושאים הבאים ם יתנו את דעתם וישאלו את המשטרהחשוב שחברי ועדת הפני .51

 ?שצוינו לעיל והדילמות החששות מדוע המשטרה מתחמקת להתמודד עם 
מבטיחה שהעברת האחריות למניעת אלימות לפקחים העירוניים לא תפחית  משטרההאם ה

 ?המשטרתית ברחובותינו  נוכחותהאת 
פליליות או נזיקיות  וניים מפני תביעותמבטיח להגן על הפקחים העיר פ"המשרד לבטהאם 
 .מדוע הצעת החוק לא כוללת מנגנוני הגנה כאלה, ואם כן?  םה עם שוטרינעשכפי ש

מפני תביעות נזיקיות  רשויותראשי הרשויות ועל להגן על ה מבטיח פ"משרד לבטהאם ה
 .ה כאלהמדוע הצעת החוק אינה כוללת מנגנוני הגנ, ואם כן? ותביעות של אחריות אישית 

 א מבצעותוצאות הפיילוט לשיטור עירוני שהרוצה להמתין ל ואינ פ"משרד לבטמדוע ה
 ?בימים אלה 

לקבל את הצעתנו מהדיון הקודם כך שהחוק הזה יופעל לעת  ןמוכ ואינ פ"שרד לבטהממדוע 
ובסיום הפיילוט נלמד אותו ולפי תוצאותיו , אך ורק על העיריות שהצטרפו לפיילוט עתה

 ?אם להרחיב את החוק לכלל הרשויות המקומיות נחליט 
להעצמת  כ זאב בילסקי"חלתמוך בהצעת החוק של  ןמוכ ואינ פ"שרד לבטמדוע המ

להקפיץ  ףאבל במקום זה מעדי, כבר מטפלים בעבירות העירוניות בהן הם בלאו הכי פקחים
עסוק ולהטיל עליהם ל, את הפקחים בבת אחת לעידן אחר ולרמת אחריות אחרת לגמרי

 ?מול האזרחים והתושבים שלנו , לעתים אפילו אלים, ובמגע פיזי, במניעת אלימות
  

 
לפחות עד אשר יתקבלו מהממשלה , להצעת החוק הזאת להתנגדלדעתנו יש , לאור האמור לעיל

והוספת מנגנוני הגנה מתאימים לתוך נוסח , ל"ומהמשטרה תשובות משביעות רצון לשאלות הנ
 .החוק

  
 
 

 ,בברכה

 
 ,ד איתן אטיה"עו

 55-ל פורום ה"מנכ


