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תחום משפטי :רשויות מקומיות– אגרת אשפה
ערכאה :בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים
עע"מ  826/14ובג"ץ  4279/15עיריית חיפה נ' מלונות דן בע"מ; סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ואח' נ' שר הפנים
ואח' ,ניתן ביום 18.5.17
בפני :כב' השופט מלצר ,כב' השופט הנדל וכב' השופט סולברג
רשויות מקומיות – אגרת אשפה

רקע:
ערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה ,במסגרתו הורה בית משפט קמא
לעיריית חיפה לבחון את חוק העזר לחיפה (שמירת הסדר והניקיון) ,להתאימו ולתקנו .כפי שקבע בית
משפט קמא ,הטלת חובת הפינוי העצמי של הפסולת שהוטלה על העותרת ,אינה חורגת מהוראות חוק
העזר ,ואולם חרף זאת ,חוק העזר ואמות המידה שנקבעו על פיו ,לוקים בחסר ואינם כוללים הבחנה נדרשת
בין פסולת בסיסית שתפונה במסגרת השירותים הבסיסיים שמעניקה העירייה ,לבין פסולת חריגה לגביה
ניתן להטיל חובת פינוי עצמי או תשלום אגרה חלף הפינוי.
הכרעה:
בית המשפט העליון קבע ,בין היתר ,כי משרד הפנים יפיץ לכל הרשויות המקומיות עד לתאריך  31.8.17את
אמות המידה שגיבש לצורך הסדרת סוגיות פינוי אשפה ,לרבות פירוטים נוספים שבדעתו להכליל בהקשר
זה.
עוד נקבע ,כי הרשויות המקומיות ,ככל שתחפוצנה ,תקבלנה החלטות מתאימות כדי להתאים את חוקי
העזר שלהן לאמות המידה הנ"ל ותגשנה את התיקונים המוצעים ,בלוויית התחשיבים הרלוונטיים ,לאישור
משרד הפנים עד ליום .31.12.17
משרד הפנים יאשר או יידחה (לרבות אישור או דחייה בתנאים) את התיקונים של חוקי העזר המוצעים
כנ"ל ,עד לתאריך .1.4.18
באשר לעיריית יבנה נקבע ,כי חוק העזר שלה הקיים בהקשר זה ,יוארך בכפוף לפרסום כדין ,עד לתאריך
 .1.4.18עוד צוין ,כי יש להניח שמשרד הפנים יאשר הארכות דומות ככל שתידרשנה ,גם לגבי רשויות
מקומיות אחרות.
תחום משפטי :רשויות מקומיות – אבטחת מידע
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז,2017-
פורסם בקובץ תקנות  ,7809י"ב באייר התשע"ז 8.5.17
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רשויות מקומיות – אבטחת מידע

עיקרי התקנות:
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז 2017-מסדירות ,בין היתר ,את העניינים אותם יש לכלול
במסמך הגדרות מאגר (כהגדרתו בתקנות) ,לרבות :את חובות הממונה על אבטחת המידע ,נוהל האבטחה,
מיפוי מערכות המאגר וביצוע סקר סיכונים ,אבטחה פיזית וסביבתית ,אופן אבטחת המידע בניהול כח
אדם ,ניהול הרשאות גישה ,זיהוי ואימות ,בקשה ותיעוד גישה ,תיעוד של אירועי אבטחה ,התקנים ניידים,
ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר ,אבטחת תקשורת ,מיקור חוץ ,ביקורות תקופתיות ,שמירת
נתוני אבטחה ,גיבוי ושחזור נתוני אבטחה ,סמכויות רשם ועוד.
בסעיף  21לתקנות נקבעה תחולת התקנות וכן סייגים לתחולה.
תחילתן של התקנות הן שנה מיום פרסומן.

