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 לכבוד 

 אביחי מנדלבליט 
 היועץ המשפטי לממשלה 

 
 

 שלום רב,
 

 בקשה להורות על הפסקת הוצאת צווי נגישות כנגד הרשויות המקומיות הנדון: 
 עד להסדרת מנגנון תקצוב מוסכם בין הרשויות המקומיות והממשלה          

 
מרכז השלטון המקומי, פועל בימים אלו, להסדרת מנגנון תקציבי מוסכם בין הרשויות 

 ומשרד האוצר לצורך ביצוע הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות על פי הוראות החוק. 
 

, יפעיל היועץ המשפטי לממשלהי עד להסדרת מנגנון תקציבי מוסכם זה,  אנו מבקשים כ
שתמש לה, מזמנית לחדול, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותאת סמכויותיו ויורה ל

ולהימנע מכל צעדי אכיפה כנגד הרשויות המקומיות וציא "צווי נגישות" בסמכותו לה
 . פלילית בעניינן

 
הרשויות המקומיות פועלות ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, 
ומקצות משאבים פיסי ואנושיים לביצוע התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הנגשה 

 ₪. מליארד  17 -פיסית והנגשת השירות. עלות ההנגשה נאמדת נכון להיום בכ
 

הרשויות לעמוד בפרקי הזמן והמועדים  בהעדר מנגנון תקציבי מוסכם, לא תוכלנה
אנו מעמידים את נבחרי ועובדי . בכך שנקבעו ליישום, ובהכרח תתקיים הפרה של החוק

הציבור של הרשות המקומית חשופים, על לא עוול בכפם לאכיפת החוק על ידי הנציבות 
   לשוויון, באמצעות מנגנוני אכיפה פליליים, ללא שהיה ביכולתם למנוע הפרה זו.

 
כידוע,  תקציבה של רשות מקומית חייב, מכוח הוראות מפורשות שבחוק, להיות מאוזן, 
ואף ממלא תפקיד ברשות מקומית אינו רשאי להתחייב להוצאה שאין לה גיבוי תקציבי. 
אם ייפרץ התקציב, עלולה הרשות המקומית למצוא את עצמה במצב של חוסר תפקוד, 

בור תושבי הרשות בנסיבות כאלה תהיה אנושה. והפגיעה העלולה להיגרם לכלל הצי
ממלאי תפקידים שהביאו למצב כזה, עלולים למצוא את עצמם נדרשים לשלם מכיסם 

 בגין התחייבויות, שנתנו ללא אישור תקציבי בדרך המותווית בחוק. 
 

זאת ועוד  תקציביהן של רשויות מקומיות משועבדים מראש לצרכי ציבור קשיחים, 
סובלות מפערים גדולים בין צרכי הציבור לבין המקורות המוגבלים. לכן,  ורבות מהן אף

לציפייה לפיה הרשויות ימצאו לפתע בתקציביהן מקורות פנויים לביצוע התאמות 
הנגישות, רק משום שחויבו בהן בתקנות, היא ציפייה המנותקת מן המציאות. על אחת 



 

 

עיקרן מיסים ותשלומי חובה ש -ם הכנסותיהן של הרשויות המקומיותכמה וכמה כשג
ידי השלטון המרכזי, והרשויות -נשלטות באופן מוחלט על –והעברות מתקציב המדינה 

המקומיות אינן סוברניות להחליט על הגדלתן. המשמעות היא שהחופש הנתון לרשויות 
המקומיות לממן הוצאה שאין לה מקור תקציבי ייעודי במסגרת מה שמכונה "שינוי סדרי 

ת פנימיים" וכיו"ב הוא מוגבל ביותר, ואינו מאפשר לממן הוצאה חדשה ששיעורה עדיפויו
נע בין מיליונים רבים ברשויות קטנות, ועד מיליארדים בשלוש הרשויות הגדולות אפילו 

 היא נפרשת על פני מספר שנים. 
 

במצב דברים זה, אשר כולו מעוגן בהוראות חוק מפורשות, נקיטת הליכים פליליים נגד 
מילוי חובות ההנגשה של הרשות, שמקורו בהעדר תקצוב, לא -מלאי תפקידים, בגין אימ

יכולה לתרום דבר לקידום ההנגשה. כל שהיא מביאה בכנפיה היא פגיעה קשה, 
שרירותית, מקוממת ואף מתעמרת, בזכויות יסוד של ממלאי התפקידים הנפגעים 

לי, המבוסס על פרדיגמה של אשמה ממדיניות כזו; כמו גם בעקרונות יסוד של הדין הפלי
ושל יכולת בחירה בין טוב לרע. הדבר היחיד שממלאי תפקידים יכולים לכאורה "לבחור" 
בו, הוא לבטל לחלוטין שירותים ציבוריים שאין בנמצא התקציב הדרוש להנגשתם. אם 

נון כך יפעלו, הם לא יהיו בבחינת "מפרי חוק השוויון", אך ספק רב אם לתוצאה כזו בסג
 משפט שלמה, כיוון חוק השוויון, ומה בצע בה לציבור האנשים עם המוגבלות.  

 
נציבות השוויון, הגם שהיא מודעת היטב למצב דברים אבסורדי זה, מצהירה שלשאלת 
קיומו של תקציב להנגשה או העדרו אין משמעות ומשקל בעיניה, לא לעניין עצם מילוי 

יכים פליליים בגין הפרתה. הנציבות סוברת אולי חובת ההנגשה, ולא לעניין נקיטת הל
שלחץ "פלילי" מצדה על ממלאי התפקידים ברשויות המקומיות, יחולל לחץ נגדי שלהם 
על השלטון המרכזי לפתרון בעיית התקציב. אולם בכך היא חוטאת לעקרונות בסיסיים 

ובכבודו, של מוסר ושל הגינות שלטונית, השוללים מכל וכל שימוש באדם, בחירותו 
תכלית להשגת מטרות ציבוריות, חשובות ככל שיהיו. גישתה של הנציבות והתנהלותה 

 פשוט חורגת, באופן קיצוני, מהגבול התוחם את מרחב הפעולה שלה כרשות אוכפת חוק. 
 

במובן של מערכת נורמות וכללים שנוצרו על מנת לשמור על הסדר חברתי, להגן על האדם 
ועל זכויותיו הטבעיות לחירות ולביטחון, לדאוג לרווחתו הכלכלית ולקדמו בכל מישורי 
החיים, ובתוך כך גם לכונן את המדינה ומוסדותיה ולהעניק להם כוחות וסמכויות 

ול להשלים עם שימוש ב"חוק" כדרך גרועה יותר מאשר איננו יכ –הגורעות מחופש האדם 
מיטת סדום.  דרך שבה קיומו של חוק אחד כרוך מניה וביה בהפרתו של חוק אחר, 
וקיומו של החוק האחר כרוך מניה וביה בהפרתו של החוק האחד. כך שקבוצת 
 ההתנהגויות המותרות נותרת "קבוצה ריקה", ומה שלא יעשה האדם, הוא  יהיה חשוף

 לסנקציה חברתית בגין הפרת חוק, בחינת אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי.
 

מאחר שענייננו לא בחוק עצמו, אלא בדרכי אכיפתו, הסמכות לנקוט צעדי אכיפה פלילית 
בגין הפרת הוראות לפי חוק השוויון היא סמכות שבשיקול דעת. מושכלות יסוד של 

להפעיל באופן התואם את מטרת  המשפט המנהלי הן שכל סמכות שבשיקול דעת יש
הסמכות, בתום לב, בהגינות ובסבירות, תוך שקילת מלוא השיקולים הרלבנטיים לעניין, 
ואותם בלבד. מושכלות יסוד של המשפט המנהלי הן גם שלרשויות התביעה שיקול דעת 
רחב במיוחד בנקיטת הליכים פליליים. נורמה פלילית איננה נאכפת מעצמה באופן 

. גם בהינתן חובה חקוקה שבגין הפרתה נקבעה סנקציה פלילית, הדרך לאישום אוטומטי



 

 

ולהרשעה עוברת במסננת שיקול הדעת של רשויות התביעה, להחליט מתי מוצדק לאכוף 
את הנורמה במישור הפלילי דווקא, תוך היזקקות בין היתר לעקרונות היסוד של המשפט 

עת מנהלי, ולנסיבות שבהן נעברה, כביכול, הפלילי, לכללים החולשים על הפעלת שיקול ד
 העבירה. 

 
נציב אשר על כן, אנו מבקשים, כי היועץ המשפטי לממשלה, יפעיל את סמכותו, ויורה ל

כנגד הרשויות להוציא "צווי נגישות" , מזמנית שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לחדול
פשר לנו למצות את הדיונים עם , ולאולהימנע מכל צעדי אכיפה פלילית בעניינןהמקומיות 

משרד האוצר, למציאת מנגנון תקציבי מוסכם בין הרשויות ומשרד האוצר לצורך ביצוע 
 הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות על פי הוראות החוק. 

  
 
 

 ,בברכה                                                         
 

 
 
 
 

 העתק:
 ראש ממשלה -בנימין נתניהוחה"כ 
 שרת המשפטים -איילת שקדחה"כ 

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות -אברמי טורםמר 
 שר האוצר-משה כחלוןמר 

 הפניםשר   -אריה מכלוף דרעיחה"כ 
 יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה -חה"כ דוד אמסלם
 יו"ר ועדת נגישות בכנסת -חה"כ אילן גילאון

 
 

 עמיר ריטוב דאירון חול דנילוביץ'  רוביק
 

 חיים ביבס
 

 
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש מועצה אזורית לב השרון יפו-ראש עיריית ת"א ראש עיריית באר שבע

ויו"ר מרכז המועצות  15 -ויו"ר פורום ה ויו"ר ועדת יישום נגישות
 האזוריות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי 
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