
2020סיכום 
-הלשכה המשפטית-



2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  

0-3940-7980-100

739המשימות ' מס

36%15%49%אחוז המשימות

:יעדי העל  מרכזים בתוכנית העבודה 

טיפול שוטף ומתן מענים משפטיים לכל המחלקות. 1

חוק עזר חנייה. 2

עדכון חקיקת היטלי פיתוח ושמירה. 3



פירוט  סכום נושא  

₪ 1,588.כ תקציב שנתי"סה

₪ 1,445.  כ ניצול תקציבי"סה

91%.אחוז הניצול

ויש  )של הלשכה המשפטית לצערי ההכנסותצועריםפרוייקט–₪ 40.הכנסות

☺לזכותה בספרים לא נזקפות ( כאלה

(  במידה ויש)יעד התייעלות 

2020תקציבים 



על קצה המזלג2020

חנייהעזרחוקחקיקת.א

ייצוגיותתביעותלרבות–מורכביםמשפטייםותיקיםמנהליותעתירותניהול.ב

מהפרקליטותלצמיתותהסמכהקבלת.ג

ולעובדיםלנבחריםענייניםניגודהסדריבסוגייתטיפול.ד

(פעילותועשרמשפטבביתנדחוארבע)המקומיתהרשותנגדנזיקיןתביעותניהול.ה

שלהםנכונהגבייהעלהפיקוחמנגנוןוהסדרתפיתוחהיטליעזרחוקיתיקון.ו

(קנסעבירות)העיריותצואושר.ז



2020אתגר הקורונה 

הדרכות וסיוע בכל הנוגע  -הלשכה המשפטית נתנה תמיכה משפטית  

.לאכיפת תקנות הקורונה על ידי הפקחים

הקורונה הביאה להפחתת האכיפה גם  בכל הנוגע לרישוי  –מאידך 

.  2020אשר היה יעד מרכזי בתוכנית העבודה לשנת , עסקים

כגון  )נעצרו תהליכים אשר כללו מעורבות של מחלקות נוספות –בנוסף 

(.  'וכיובנהלי החתמת חוזים 



משימות שלא עמדנו בהם

1

2

3

הדרכה לעסקים והגשת כתבי  –הסדרת תחום רישוי עסקים 

אישום ונוהל שילוט

הסדרת נוהל החתמת חוזים מול מחלקות העירייה

המשך הסדרת ההקצאות ברשות  



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים  

ייצוגיות בענייני  קבלת התראות ותביעות. 1

נגישות

טיפול מול משרדי ממשלה. 2

מענה שוטף מיטבי בעידן של חוסר מתן. 3

ודאות

עיקרי ההצלחות  

חוקי עזר וצו עבירות קנסחקיקת. 1

השלמת הסדרי ניגוד עניינים לנבחרים  . 2

ועובדים

גביית קנסות עבר . 3

:2021תובנות ל 



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 

:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

כתבי אישום ונוהל שילוט, הדרכה–רישוי עסקים •

חקיקת חוק עזר איכות הסביבה•

מתן מענה שוטף לכל מחלקות העירייה•

הסדרת הטיפול בדרישת נזקי תאונות דרכים במרחב הציבורי•

בדגש על הקצאות ושיתופי פעולה במקלטים–הסדרת הקצאות •

אכיפת עבירות בנייה•

טיפול בהסדרת גושים לא מוסדרים בטאבו•

ביצוע הפקעות של מקרקעי ציבור•

טיפול מול חברת חשמל בענייני החכרת חדרי טרנספורמציה•

הטמעת נוהל החתמת חוזים ונוהל שמירת חוזים ומעקב•



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה  

אחוז  

התייעלות  

1,521 ₪95%

?  האם קיים צפי לגידול בתקציב לצורך מסוים



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


