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 תמצית החלטה
 

בנייה המחלקה המשפטית בעירייה שקטה על השמרים, תוך שהיא מודעת להפרות 
משמעותיות, מבלי לדרוש עדכון ודיווח אודות התקדמות הטיפול בתלונה, ממחלקת 

 הפיקוח.

 
מתלוננת הגישה תלונה למחלקה המשפטית בעירייה על כך שהשכן שלה עבר לכאורה 

 עבירות בנייה משמעותיות.  

המחלקה המשפטית העבירה את תלונתה לאגף הפיקוח על הבנייה, בדרישה כי האחרון 

 יבדוק את האמור בתלונה ויעביר את ממצאיו למחלקת התביעה בהתאם.  

עם זאת, מאז פניית המחלקה המשפטית לאגף הפיקוח על הבנייה, ועד למועד פנייתה של 

 ו ממצאים כלשהם.המתלוננת לנציבות, חלפו ארבעה חודשים וטרם נתקבל

בהחלטתו, קבע הנציב, כי המחלקה המשפטית פעלה כדין משהעבירה התלונה לאגף 

הפיקוח על הבנייה, הואיל ונושא זה מצוי בטיפולו. עם זאת, בחלוף הימים, ובוודאי לאחר 

לגורמים  יפנו בכתבארבעה חודשים, ראוי היה כי האמונים על התביעה המשפטית 

י להעמידם על הצורך לסיים הטיפול בעניין, כך שיתאפשר האחראים על הפיקוח כד

למחלקת התביעה לשקול נקיטת צעדים שיהא בהם להתמודד כנדרש עם העוברים על 

 החוק בריש גלי. 

 לא מדובר בדרשנות לשמה. 

העיריות והרשויות המקומיות עמוסים לעייפה בעבודה ובמיני מטלות שאינן תמיד 

ופות. חרף נתון זה, נראה כי לא ניתן להותיר המצב השורר נגזרות מסוגיות משפטיות צר

 כיום במקומו. 

משהודע למחלקת התביעה על ביצוע לכאורה של עבירות בנייה משמעותיות, ראוי 

 הגורמים האחראים לפעול כדין וכנדרש במקרים אלה.  זו תעשה בכוחה ותניעונדרש, כי 
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מנהלת המחלקה להנחיית תובעים  באלה הדברים, על פי סמכותו, המליץ הנציב בפני

מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה, לבחון הנהלים הנכונים להסדרת 

התנהלות התביעה העירונית מול מחלקת הפיקוח לטיוב התנהלות האכיפה במקרים 

 דומים. 

לקדם את בדיקת טענות המתלוננת  הרלוונטיתובהתאם, להנחות את היועצת המשפטית 

  ן עבודות הבנייה המבוצעת ללא היתר.לעניי
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