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 71-266-01/יד נחמיה אבנר"עו

  אילן-אוניברסיטת בר
  המלחקה למדעי המדינה

  
  71-266-01  סוגיות במשפט חוקתי ומנהלי:השלטון המקומי בישראל
   אבנריהחמיד נ"עו

  ח"תשס, תואר ראשון; קורס בחירה
  

  20:00 – 16:00' יום ב, ש" ש4', סמסטר ב
  
הטוב 'העתיק בדבר אושר והתקדמות למימוש האידיאל היווני , האפשרות לבריאות, הממוצע... לאזרח"

  ).Grahm Wallas(  " יותר מאשר כל גורם אחר בסביבתו, תלויה ברשות המקומית בה הוא תושב' הנפלא
הממשל בישראל ,  את השלטון המרכזי יחדיו המרכיבות,השופטת והמבצעת, המחוקקת: לצד שלוש הרשויות

השלטון המקומי מסדיר ". קומישלטון מ: " רשויות מקומיות הנכללות תחת שם כולל250 - כולל למעלה מ
לשלטון המקומי מעורבות . תחומי שלטון רבים ומגוונים במכלול היבטים הקשורים לחיי הפרט והקהילה

כל אחד מאיתנו מתחכך בקביעות עם הרשות . נרחבת והשפעה משמעותית על אורח חיי התושבים ואיכותם
ט מאוד על היסודות עליה היא מושתתת אך בדרך כלל יודע מע, שומע עליה רבות בתקשורת, המקומית

  .והבעיות עימן היא נאבקת
 –במישור החיצוני .  פנימההובתוכ" החוץ" לבין  בינהפוליטי מרתק" משחק"מהווה זירת הרשות המקומית 

המגזר הפרטי והמגזר ; רשויות מקומיות אחרות; השלטון המרכזי; האזרח: היחס בין השלטון המקומי לבין
וחלוקת , לבין הדרג המקצועישל נבחרי הציבור  היחס בין הדרג הפוליטי – הפנימי במישור. השלישי

  .מועצת הרשות המקומית וראש הרשות המקומית: התפקידים בין הגורמים הפוליטיים
דמוקרטיה , שוויון,  מתחים ודילמות של ערכי חירותיםמעוררסמכויותיו ותפקודו , השלטון המקומימעמד 
ית המשבר ברשויות המקומיות מעורר שאלות בנוגע לסיבות למשבר ודרכי ההתמודדות סוג,  בפרט.ויעילות
  .עימו

; המשפטי של הרשות המקומיתהחוקתי ומעמדה : בקורס נעסוק במגוון נושאים הקשורים לשלטון המקומי
; בחירות לרשות המקומית; מבנה הרשות המקומית; היחס בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי

ייתכן דיון בנושאים . חוקי עזר; סמכויות הרשות המקומית; הרשות המקומיתשל  יניהולה הפוליטי וההמבנ
  .תאגידים עירוניים; אכיפה וגביה; מיסוי עירוני; רישוי עסקים: נוספים ובהם
  .  מהציון הסופי100%בחינה    :מרכיבי ציון

  הקורס נקודות בגין השתתפות פעילה במהלך 5אפשרות לציון מיטיב עד 
  il.ac.haifa.law@cavnery: ל מרצה"דוא
  אשי פרקיםר

  מבוא
   כללי- שלטון מקומי .פרק א
   שלטון מקומי בישראל.פרק ב
   הרשויות המקומיות על המפה.פרק ג
  מ"בחירות למועצה ולראשות הרשו.  נבחרי ציבור.פרק ד
  הפרדת רשויות פנימית: בכיריםעל נבחרים ו .פרק ה
   סמכויות הרשות המקומית.פרק ו
   חוקי עזר ותקציב.פרק ז
   מיסוי מקומי.פרק ח

  
  ימת נושאים ומקורותרש

  רשותיידונו בשיעור ופריטייוזכרו ושל מקורות ש יוגרפיבליאזכור בכוללת המקורות שלהלן רשימת  
 .להעמקת עיון למתעניינים

  .סומנו בכוכבית חובת קריאהמקורות שהינם  

הנחיות לקריאת עמודים יינתנו וכן , ייתכנו שינויים בפריטי חובת הקריאה, על פי הצורך, במהלך הקורס 
  .מסוימים במקורות אחרים

  
  מבוא

   השלטון המקומיחשיבות וייחוד
   כללי-שלטון מקומי  .פרק א

  הסטוריה מוניציפלית) 1(
  הגדרות ומאפיינים) 2(
  קומי עצמיבעד ונגד שלטון מ) 3(

  )2005-2004, האוניברסיטה הפתוחה (2 - 1יחידות , יסודות השלטון המקומי
  )577864(הש . יסו352.14
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  )1970)(זאב נגבי(שלטון מקומי , אנציקלופדיה למדעי החברה

  )219641(למ . אנצ300.3יעץ 
  
 על הגופים הייצוגיים המקומיים: פרק טו, ממשל של נציגים, ון לוק'ג ∗

  )145657(ממ . מיל192
  
 .67 -48) 1973 (2, עיר ואיזור, "תיאוריות וערכים של ממשל מקומי", י שרפ"ל ∗

  כתב עת בספרית מדעי החברה
 
 אמנת האיחוד האירופי לשלטון מקומי עצמי ∗
) European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, 15.X.1985 ( 

  אין
  

   שלטון מקומי בישראל.פרק ב
  ה מקומיתהיסטורי) 1(
  "רשות מקומית"הגדרות ) 2(
  סוגי הרשויות המקומיות בישראל) 3(
  :עקרונות) 4(

  עקרון החוקיות
  מ"עקרון האוטונומיה של הרשו

 ספרות ∗
 א"תשמ, ירושלים, הועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי/ דין וחשבון: השלטון המקומי בישראל ∗
 . 16 - 1' עמ, )זנבר.  בראשות מ1981(

352.14E142840(של  . ישר(  
 
  .16פרק , )ו"התשנ (הסמכות המינהלית, זמיר' י

  אין
 

  ).1994 (מי שולט בשלטון המקומי, דוד דרי
352.14E241627(מי . דרי(  

  
   )ז"תשנ(  מקומי במירקם המדינה הדמוקרטיתשלטון,  קלכהייםייםח

  )340085(של .שמור מדעי המדינה לפי קלכ
  
מהדורה ( השלטון המקומי בישראל, "ל השלטון והפוליטיקה בישראלהמימד המקומי ש", אלעזר' י' ד ∗

 .פרק ראשון, )2001, מעודכנתשניה 
  )472871(המ .שמור מדעי המדינה לפי שלט

  
 מרכז –הכנסת . מסמך רקע בנושא (בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן: הרשויות המקומיות, אלון רובינשטיין

  )2004. מחקר ומידע
  )1110060 (10657תדפיס 

  
  )2004 (שלטון מקומי חדש בישראל: הדור הרביעי, נחום בן אליא

320.8E603016(דו .אלי- בן(  
  

אוניברסיטה , קנה- פרלה אייזנקנג (פוליטיקה ושלטון מקומי, ממשל: 4יחידה , יסודות השלטון המקומי
  )2004, פתוחה
  )577864(הש . יסו352.14

  
 417) 2( כחעיוני משפט ,"פט השלטון מקומי ואי צדק חברתימש: מקום הצדק", צבי- רוזן) איסי(יששכר 

)2004(  
  כתב עת בספריה למשפטים

  
  "פדאור"נמצאים במאגר " פסיקה"הפריטים בסעיפי 
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  פסיקה
  )תוקף מינוי חברים לועדת הנהלה (1553ד ה "פ, עירית חיפה' חת נ 26/51צ "בג
 )מ"חית מועד לבחירות לרשוד (126) 4(ד מז" פ,שר הפנים' נ' משלב ואח 3791/93צ "בג
אגרת מבני "העדר תוקף לגבית  (582 )5(ד מט"פ, ראש העיר חולון' נ) ישראל(אילנות הקריה  1640/95צ "גב

  )ללא מקור הסמכה בחוק" ציבור
תפקיד וסמכות רשות ניקוז במסגרת  (661, )3(ד נא" פ,א עמק לוד"המוע' שר החקלאות נ 3201/96צ "דנג

  )פרוייקט לאומי

מ לעמותה נגד נסיגה "מענקים של מוע (1) 1(ד נג"פ, 'מ קצרין ואח"המוע' נ' גרינברג ואח 2838/95צ "בג ∗
 )מרמת הגולן

 )פטורים והנחות מארנונה (673) 3(ד נה"פ, 'שר הפנים ואח' נ' יקותיאלי ואח 6741/99צ "בג
 'היהודיים ביהודה ושומרון ואחהממונה על היישובים '  שעל מפעלים חינוכיים נ- שלום עכשיו  10104/04צ "בג

  )ש לממן מאבק בהתנתקות"מ ביו" סמכות רשו14.5.06, טרם פורסם(
 

   הרשויות המקומיות על המפה.פרק ג
  )א"מוע, מ"מוע, עיריה(הליך כינון רשויות מקומיות ) 1(
  )ד השר"שיקו, הליך השימוע, פרסום התוכנית, מקור הסמכות(שינוי גבולות ) 2(
  יות מקומיותאיחוד רשו) 3(
  

 ספרות
 סקירת מסקנות הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי אשר לשאלת, הכנסת, מרכז מחקר ומידע

  )2003 במאי 21, כתב עמרי מצר(, איחוד רשויות מקומיות
  אין

  
) 2( לדמשפטים, "ביזור ואי שוויון מרחבי בישראל, משפט השלטון המקומי: 'המקומי'מקומו של ", ישי בלנק

  297 – 284, 199) ד"תשס (197
  כתב עת בספרית משפטים

 
 "מלמעלה שליטה"דמוקרטיה מקומית לעומת : הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפליים, ערן רזין ואנה חזן

  )2000, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות(
320.859E454162(הל . רזי(  

 
  פסיקה

 )שינוי גבולות בין רמלה ללוד (397) 1(ד נ" פ'שר הפנים ואח' עירית רמלה נ 5445/93צ "בג
  709) 5(ד נח"פ, 'שר הפנים ואח' ת וחברי המועצה נ'ג-מ יאנוח" המוע7610/03צ "בג
  

  מ" בחירות למועצה ולראשות הרשו: נבחרי ציבור.פרק ד
  התערבות שר הפנים: מועד הבחירות) 1(
  מ השונות"רשומ ב"שיטת הבחירות למועצה ולראש הרשו) 2(

  שאלה של ייצוג: בחירות למועצה האזורית
  והגבלות על הזכות) מ ולמועצה"לראש הרשו(הזכות לבחור ) 3(
  והגבלות על הזכות) מ או למועצה"לראש הרשו: (זכות להיבחר) 4(
  סמכויות השר והממונה להתערב בניהול הרשות המקומית": מקרים מיוחדים) "5(
  ביטול בחירות) 6(
  השחיתות המקומיתעל ) 7(
   הטלתו על נושאי משרה ברשות המקומית–חיוב אישי ) 8(
  

  ספרות
  )1994, ה"התשנ( הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ,בחירות בישראל, טריינין' ז

  )260729( טרי 63.3בספרית משפטים 
  

  ) 2001 -א"התשס( כשירות עבריין לכהן כנבחר ציבור, אריאל צמח
  )519706( צמח 63.4בספרית משפטים 

  
  פסקי דין

  מועד הבחירות
 126) 4(ד מז"פ, שר הפנים' נ' משלב ואח 3791/93צ "בג
 49) 2(ד נב"פ, 'שר הפנים ואח' מואסי ואח 1913/97צ "דנג
  769) 1(חד נ"פ ,שר הפנים' בארה נ'ג 7364/03 ץ"בג
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  )23.8.05, גרוניס( שר הפנים' בארה נ'ג 6437/05 צ"בג
  

  שאלה של ייצוג: ריותבחירות במועצות אזו
 192) 1(ד לג"פ, שר הפנים' מגידיש נ 875/78צ "בג
 519) 2(ד מג" פ',שר הפנים ואח' הככר נ- ועד מקומי נאות 189/88צ "בג
  61) 4(ד נג"פ, 'שר הפנים ואח' הועד המקומי צור יגאל נ 2115/99ץ "בג
  

  מקום מגורים קבוע: הזכות לבחור ולהיבחר
  128 )ג"תשס(מ מינהליים "פ ,ליסון'  נגפסו 235/02) 'נצ(מ "עת

  
  הגבלות על הזכות לבחור ביישובים שיתופיים

 546) 3(ד לד"פ, 'שר הפנים ואח' נ' ואח" תושיה"האגודה לקידום ופיתוח המרכז האזורי  710/79צ "בג
 208) 3(ד לד"פ, שר הפנים. שהם נ 230/78צ "בג
 462) 4(ד מב"פ, 'שר הפנים ואח' נ' בורשטיין ואח 753/87צ "בג
  

  ניגוד עניינים:  הגבלת הזכות להיבחר
ע "מ רה"מ. מ וס"ע בין תפקידים ח"נ (409) 1(ד מד"פ, ממונה מחוז דרום, דנינו' נ' שמעון ואח 595/89צ "בג

 )לבין תפקיד מזכיר מועצת פועלים
  
  ראש רשות מקומית/ פיזור מועצה " מקרים מיוחדים"
 )מ"הדחת ראש רשו (505) 4(ד מ"פ, שר הפנים' בן יצחק נ 233/86צ "בג
  

  שחיתות וחיוב אישי
  441) 1(ד מה"פ, שיש' גולני נ, 1065/89צ "בג
  758) 2(ד מז"פ, שליטא' טרייסטר נ, 2937/91צ "בג
  

  הפרדת רשויות פנימית: על נבחרים ובכירים .פרק ה
  .הפרדת רשויות בתוך הרשות המקומית: האורגנים של הרשות המקומית) 1(
  ."סמכות עודפת. "מ"המועצה לראש הרשווקת הסמכויות בין חל) 2(
  .מ"מ לראש הרשו"אצילת סמכות ממועצת הרשו) 3(
  .הרכב הועדות. ועדות חובה וועדות רשות: ועדות) 4(
  .מ"י ראש הרשו"אצילת סמכויות ע) 5(
  .מ וסגנים נוספים"סגן ממלא מקום לראש רשו) 6(
  .רים לביורוקרטיםבין נבח. בעלי תפקידים על פי חוק) 7(
  

  סמכות עודפת
  799) 4(ד מ" פ'שר החינוך ואח' נ' וחידי ואח 754/85צ "בג
  

  מ"הרשומ לראש "אצילת סמכות ממועצת הרשו
 365) 1(ד יד"פ, הורנשטיין' נ. מ.י 74/58פ "ע
  813) 1(ד לט"פ שר הפנים' עירית פתח תקווה נ 347/84צ "בג
  

  מ לאחר"אצילת סמכות של ראש הרשו
 339ד יג "פ, עירית לוד' ביגון נ 144/58 צ"בג
  85) 4(ד לד"פ, שרמן' גולדברג נ 702/79צ "בג
 537) 2(ד לו"פ, צילקר ראש עירית אשדוד' נ' הנפלינג ואח 39/82צ "בג
   433) 2(ד לו" פורעאן'ראש המועצה ת' סאלמה נ 170/81צ "בג
  
   סמכויות הרשות המקומית.רק ופ
   .שות המקומיתסקירת מגוון סמכויות הר) 1(
  ).חוקיים והתערבות שר הפנים בסמכות, חוקתיים(סייגים שונים על הסמכות המקומית ) 2(
  .הוראת סמכות כללית ופרשנותה) 3(
  .כללי פרשנות לסמכויות הרשויות המקומיות) 4(
  :הרשות המקומית במגוון סוגיות) 5(

  ).באב' ט, חזיר, שבת(דת ומדינה 
  .מוסר ותרבות
  .לאומייםנושאים כלל 
  .חופש ביטוי
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  פרשנות הוראת הסמכות הכללית
 )חיוב באגרת ביצורים. פרשנות מרחיבה (869ד ט "פ, אתא' מ כפר אתא נ"המו 43/53א "ע .1
העדר סמכות . פרשנות מצרה (264ד יב "פ ,המועצה המקומית בית שמש' ברנשטיין נ 200/57צ "בג .2

 ).תן רשיון עסקלהתחשבות בשיקולים סוציאליים וכלכליים בנוגע למ
, אישור תשלום חובה עבור ביוב. פרשנות מרחיבה (1247 ט ד"פ, 'עירית ירושלים ואח'  נקהא 148/54 א"ע .3

 .)על בסיס סעיף הסמכה כללי
מ להורות על המתת "סמכות רשו (769) 1(ד נה"פ עירית ערד'  למען החתול נהעמותה 6446/96 ץ"בג .4

 )חתולים
  

  פרשנות הוראת הסמכה 
תנאי ברשיון עסק  (1524 ד ח"פ ראש העיר חברי המועצה ובני העיר של אזור נתניה' אקסל נ 122/54צ "בג .1

 )לאיטליז שלא ימכור בשר חזיר
 .)פתיחת תחנת דלק בשבת (343) 2(ד כב"פ, י"מ' יזראמקס נ 216/68 פ"ע .2
  .)פתיחת בתי קולנוע בשבת (813) 1(ד לט" פשר הפנים' עיריית פתח תקוה נ 347/84צ "בג .3
 ).ע האוסרת חלוקת עלוני מידע"תוקף הוראת חו (334) 3(מ מז"פס, אורנן' י נ"מ 2857/85) ם- י(פ "ת .4
 .)פתיחת בתי קולנוע בשבת (265) 2(מ מח" פסקפלן' י נ"מ 3471/87) שלום, ם- י(פ "ת .5
לפיה ע "תוקף הוראת חו (189) 5(ד מז"פ, עיריית נצרת עילית' מ נ"ראם מהנדסים קבלנים בע 105/92א "ע .6

 ) חלק מתוכן מודעה מסחרית יהיה בעברית
 .)מימון מיצג נגד נסיגה מהגולן (1 )1(ד נג"פ,  קצריןמ"המוע' נ' ינברג ואחגר 2838/95 צ"בג .7
 .)אגרת פינוי אשפה (16) 2(ד נד"פ, עירית חיפה' מדינת ישראל נ 1816/97א "רע .8
 )לפתיחת עסק בתשעה באבע "תוקף איסור בחו (368) 3(ד לד" פ,י"מ' לפיד נ 858/79פ "ע .9
  )תוקף איסור מכירת בשר חזיר (595) 5(ד נח"פ, שמש-עיריית בית' כ סולודקין נ"ח 953/01 צ"בג. 10 ∗
  

   חוקי עזר ותקציב.פרק ז
  .עזר- סמכות הרשות המקומית להתקין חוק) 1(
  .הצורך בחוק עזר ומטרותיו) 2(
  .עזר-ות ווטו על חוקנחיצות וחשיבות פיקוח שר הפנים באישור תקציב ובזכ) 3(
  

 פסיקה
מ ללא אישור "תוקף תקציב רשו (775) 1(ד מ" פ,ראש עיריית תל אביב יפו, שלמה להט' צוקר נ 609/85ץ "בג

 ).שר הפנים
  

   מיסוי מקומי.פרק ח
  .דרכי מימון הרשויות המקומיות

  .סוגי המסים השונים
  .שאלות צדק חלוקתי
  .שאלות של יעילות
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  .גבית אגרות בידי רשויות מקומיות) 2005(דוחות על הביקורת בשלטון המקומי , ח מבקר המדינה"דו
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