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תקציר

עבירות בנייה בשטחים הפתוחים כוללות בנייה בלתי חוקית או כל פעולה פיזית אחרת 

או את  תואמים את התכנית התקפה בשטח  אינם  או הכשרת שטח אשר  כרייה  כמו 

ההיתר וכן שימוש בלתי חוקי בניגוד לתכנית או להיתר במבנה שהוקם כדין למטרה 

אחרת. 

בישראל, מידע המצוי  עבירות הבנייה  בנוגע להיקף  נתונים מפורט  בהעדרו של בסיס 

 — אחד  ממלכתי  גורם  בידי  מרוכז  אינו  אך  המקומיות  הוועדות  בידי  הגדול  בחלקו 

ההערכות הן כי קיימים בישראל כ-100,000 מבנים בלתי חוקיים, הממוקמים, בחלקם, 

בשטחים הפתוחים. בשל היקפה הרחב של התופעה היא הוגדרה לא אחת על ידי בתי 

המשפט כ״מכת מדינה״. 

לבנייה ולשימוש בלתי חוקיים בשטחים החקלאיים והפתוחים ישנן השלכות שליליות 

חמורות במספר היבטים: 

ובמגוון  רגישים  גידול  בבתי  הפתוחים,  בשטחים  פגיעה   — סביבתיים  היבטים  	
הביולוגי ובעיות ביוב ופסולת כתוצאה מפעילות בלתי מוסדרת; 

בהם מתקיימת  ביישובים חקלאיים  הנוצרים  קונפליקטים  חברתיים —  היבטים  	
פעילות בלתי חוקית ואי צדק בחלוקת הכנסות כתוצאה מתחרות בלתי הוגנת עם 

הערים; 

ולא  יעילה  לא  השקעה  לציבור,  הכנסות  מאבדן  כתוצאה   — כלכליים  היבטים  	
מתוכננת בתשתיות ופגיעה בהכנסות הערים; 

היבטים בטיחותיים — בנייה שלא כדין אינה מפוקחת וקיימת סכנה שאינה עומדת  	
בתנאי הבטיחות ובתקנים המחייבים; 

היבטים תכנוניים — סיכול היכולת לקדם תכנון כולל עקב עובדות שנקבעו בשטח.  	

מדובר בתופעות חמורות של זלזול בחוק ובמציאות בה החוטא יוצא נשכר, פעמים רבות 

על חשבון נכסים בעלי חשיבות כלל ארצית. אכיפה בלתי מספקת מבחינת היקפה או 

מבחינה איכותית )אפקטיביות האכיפה( — מאפשרת את קיומה המתמשך של תופעת 

הבנייה הבלתי חוקית ופוגמת במאמצים לשמירה על השטחים הפתוחים במדינת ישראל. 
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על אף היותן של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים עבירות בעלות אופי סביבתי, אין הן 

נתפסות ככאלו ולשיקולים סביבתיים כמעט ואין מקום בגיבוש מדיניות האכיפה וביישומה. 

מודעות לפן הסביבתי של עבירות הבנייה ולהציע קווי  לעורר  מחקר זה נערך במטרה 

מדיניות וכלים לשילוב שיקולים סביבתיים באכיפה נגד עבירות אלו בפרט, בצד המלצות 

להעלאת אפקטיביות האכיפה בכלל. 

מתוך מטרה זו נגזרות שאלות המחקר הבאות: 

מהו היקף תופעת עבירות הבנייה בשטחים הפתוחים בישראל, מהן סוגי העבירות  	
ומהי התשתית החוקית והארגונית להתמודדות עם עבירות אלו; 

מהן ההשלכות הסביבתיות של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים;  	

כמה אפקטיבית האכיפה על עבירות בנייה בשטחים הפתוחים וכיצד ניתן לשפרה;  	

כיצד ובאילו כלים ניתן לשלב שיקולים סביבתיים במדיניות האכיפה כנגד עבירות  	
בנייה בשטחים הפתוחים. 

המחקר התבצע תוך שימוש במספר מקורות מידע: איסוף חומר ועריכתו מתוך דוחות, 

מחקרים וכיו״ב. מידע זה נערך למסמך מקיף אחד המתאר את תופעת עבירות הבנייה 

בטבריה;  הצפוני  והחוף  הפולג,  מרחב  אזורים:  בשני  אירוע  חקרי  הפתוחים;  בשטחים 

ראיונות עם בעלי תפקידים; שולחן עגול להצגת ממצאי ביניים של העבודה וסיעור מוחות. 

חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965 קובע מספר אמצעי אכיפה כנגד עבירות בנייה: 

עונשי מאסר )שנה עד שנתיים(, קנסות, צווים שיפוטיים )צו הריסה, צו הפסקת עבודה 

או שימוש, צו סגירה(. החוק כולל גם אמצעים מ�נהליים כנגד עבירות בנייה: צו הפסקה 

מ�נהלי וצו הריסה מ�נהלי. אמצעי האכיפה מופנים כנגד שורה של גורמים: בעל הקרקע, 
בעל ההיתר, המחזיק במקרקעין, המבצע בפועל את העבודה ועוד. כמו כן חושף החוק 

את חברי מוסדות התכנון ועובדיהם לאחריות פלילית. הרפורמה המתגבשת לחוק התכנון 

והבנייה מציעה החמרה משמעותית כנגד עבירות בנייה, ובכלל זה הכבדת הענישה גם 

כנגד בעלי תפקידים במערכת התכנון שאפשרו את ביצוע האכיפה. 

בנייה  עבירות  של  אכיפה  על  האמונים  גופים  תשעה  פועלים  בישראל  האכיפה:  גופי 

בשטחים הפתוחים, כשעל הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה מוטלות עיקר הסמכויות. 
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החל משנת 1988 פועלת יחידה ארצית לפיקוח על הבנייה בשטחים גליליים ומפקחת על 

פעולתן של הוועדות המקומיות, במקרים בהם האחרונות אינן עומדות במוטל עליהן. 

גופים נוספים הם: יחידת הפיקוח של מ�נהל מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה. לרשות 

הטבע והגנים יש סמכויות אכיפה בכל הנוגע לפגיעה בערכי טבע מוגנים. בשנת 2004 

דיני  אכיפת  פעולות  תיאום  מנהלת  נוספים:  גופים  ממשלה,  החלטות  מכוח  הוקמו, 

מקרקעין במשטרת ישראל )מתפ״א(; יחידה משטרתית ייעודית וכן מחלקה לאכיפת דיני 

מקרקעין בפרקליטות המדינה. 

במסגרת מחקר זה אותרו מספר סוגיות מרכזיות ובעיות באכיפה כנגד עבירות בנייה 

בישראל: 

ריכוז סמכויות האכיפה בידי ועדות התכנון המקומיות: מציאות זו מעוררת כשל  	
מובנה, שכן לעיתים, מסיבות שונות, נמנעת הוועדה המקומית מלהפעיל את סמכויות 

האכיפה הנתונות לה ולא אחת אף נותנת יד לפעילות בלתי חוקית; 

התייחסות בתי המשפט לעבירות בנייה בשטחים הפתוחים: ניתוח פסיקות בתי  	
את  מגדירים  המשפט  בתי  כי  מגלים  חוקית  בלתי  בנייה  כנגד  בהליכים  המשפט 

הענישה.  הצורך בהחמרת  ומדגישים את  חמורות מאוד,  כעבירות  הבנייה  עבירות 

צווי  ההריסה,  צווי  ביצוע  נדחים  קרובות  ולעיתים  מקלה  ענישה  ניכרת  זאת,  עם 

איסור השימוש ושאר הצווים — לחודשים ואף לשנים ארוכות, דבר המנציח את 

עבירות הבנייה. מבין גזרי הדין שנסקרו בגין בניית בית מגורים שלא על-פי החוק, 

נעו הקנסות בין 5,000 ש״ח ל75,000 ש״ח. ביצועם של צווי ההריסה ואיסור השימוש 

נדחו ל-12 עד 18 חודש. בגזרי הדין שעסקו בשימושי תעשייה, מסחר ואחסנה בלתי 

חוקיים, גובה הקנסות נע בין 2,000 ש״ח ועד 450,000 ש״ח; 

קשיים בתיאום בין גורמי האכיפה השונים, העדר מדיניות אכיפה והעדר בסיס  	
נתונים: ממצאי המחקר העלו כי קיימים קשיים בתיאום בין גורמי האכיפה השונים 

האכיפה  לגופי  כי  עולה  עוד  נפגעת.  האכיפה  אפקטיביות  ולכן  בישראל  הפועלים 

השונים אין מדיניות אכיפה ברורה ומגובשת. העדרו של בסיס נתונים יעיל ומקיף 

על כל עבירות הבנייה בישראל פוגע ביכולת לגבש מדיניות אכיפה, להכין תוכניות 

עבודה ולקבוע סדרי עדיפויות; 

אי קיום צווים שיפוטיים: עוד עולה מממצאי המחקר כי במקרים רבים בהם ניתנו  	
גזרי דין וצווים שיפוטיים )צו הריסה, צו הפסקת שימוש או התאמת השימוש( הם 
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שנועד  משטרתי  כוח  של  זמינותו  העדר  היא  לכך  הסיבות  אחת  מתבצעים.  אינם 

לעזור באכיפה של הצווים; 

תרבות אי הציות לחוק: היקפן של עבירות הבנייה בישראל, התמשכותן והקושי  	
לאכוף אותן העלו את הסברה כי אין מדובר בתופעה בפני עצמה, אלא חלק מתרבות 

אזרחית כללית של אי ציות לחוק שליוותה את הקמת מדינת ישראל, וכן מהיותו 

גמישות  ללא  מטה,  כלפי  מלמעלה  תכנון  המכתיב  חוק  והבנייה  התכנון  חוק  של 

מספקת; 

הבטחות שלטוניות וגיבוי המדינה לבנייה בלתי חוקית: המחקר מצא גם שקיימת  	
כדי  עד  לעיתים  היקף,  רחבת  חוקית  בלתי  לבנייה  המדינה  רשויות  מצד  תמיכה 

הקמת יישוב חדש בלתי חוקי והכשרתו בדיעבד. 

במסגרת המחקר נערכו שני חקרי אירוע: מרחב הפולג והחוף הצפוני בטבריה, המייצגים 

את המרחב העירוני ואת המרחב הכפרי, וכן את המרכז ואת הפריפריה. שניהם מאפשרים 

מהיבטים  הפתוח  הציבורי  המרחב  על  חוקית  הבלתי  הבנייה  השפעות  את  לבחון 

סביבתיים. 

נתניה,  לבין מטרופולין  בין מטרופולין תל אביב  פתוח  חיץ  אזור  הפולג מהווה  מרחב 

ומרחב  טבע  של  אתנחתא  ומספק  חקלאי,  שטח  עם  בשילוב  טבעיים  שטחים  המכיל 

פנאי  אותו כמרחב  זה מקודמת תכנית המייעדת  למאות אלפי תושבי האזור. במרחב 

ונופש, המשמר את ערכי הטבע והנוף במקום. בסקר שבוצע באזור נמצאו עשרות מבנים 

בלתי חוקיים ופעילויות בלתי חוקיות. מאחר שמרחב זה מצוי בהליכי תכנון, קיים חשש 

כי הימצאותם של שימושים אלו לאורך זמן בשטח תכתיב את תוצאות ההליך התכנוני 

שיכשיר, בדיעבד, פעילות בלתי חוקית. חלק מהמבנים שנסקרו מצויים בתחומי שטחים 

רגישים או בצמוד אליהם, תוך פגיעה במערכות אקולוגיות רגישות ופגיעה ביכולת ליישם 

תכנית לשיקום נחל הפולג, המבוססת על שיחזור הפיתולים הטבעיים של הנחל. מבחינה 

סביבתית, השימושים הפוגעניים ביותר נמצאים בלב השטח הפתוח, לרוב הרחק מצירים 

המחקר  משני.  עדיפות  בסדר  ונמצאת  יותר  איטית  האכיפה  בהם  במקומות  ראשיים, 

חושף גם את הבעייתיות שבהקמת מבנים חקלאיים ללא היתר. בתוך מכלול עבירות 

הבנייה, עבירות אלו נתפסות כ״קלות״ ואינן מטופלות כלל, על אף פגיעתן הסביבתית. 

יובשו  שנים במהלכה  בחוף הצפוני בטבריה חושף התנהלות של עשרות  חקר האירוע 

שטחי ימת הכנרת ללא היתר, בגיבוי גופים שלטוניים ובראשם עיריית טבריה. למעט 
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מכתבי אזהרה והתראה, שיתפו רשויות המדינה )שלטון מקומי ושלטון מרכזי( פעולה עם 

המחזיקים בקרקע ואפשרו את הייבוש הזוחל של החוף. כעת, מנהלת המדינה משא ומתן 

עם מי שנכסו את שטח הימה לעצמם — בעניין פיצויים שיאפשרו מעבר של הציבור 

לאורך חופי הכנרת. 

תוצרי המחקר כוללים המלצות מדיניות, בשני רבדים, המשלימים זה את זה: המלצות 

סביבתיים  שיקולים  של  להטמעה  והמלצות  האכיפה  אפקטיביות  לשיפור  כלליות 

באכיפה. 

להלן עיקרי ההמלצות: 

1. המלצות כלליות לשיפור אפקטיביות האכיפה

למנוע  כדי  עבודה  הפסקת  בצווי  השימוש  הרחבת  צווים:  של  ביצוע  בדחיית  הגבלה 

היווצרות עובדות בשטח; הימנעות של בתי המשפט ממתן ארכות ארוכות.

קיום צווים שיפוטיים: מימוש מיידי של צווים שיפוטיים, בין היתר באמצעות זמינות 

הכוח המשטרתי שהוקם למטרות אלו.

החמרת הענישה ואכיפה כלכלית: החמרת העונשים בהתאם לקבוע בחוק; הטלת קנס 

לכל יום בו העבירה נמשכת; שימוש בכלים עונשיים משלימים כגון צו ניקוי או הטלת 

הוצאות השיקום על העבריין; אי הכרה בהוצאות בגין בנייה בלתי חוקית לצרכי מס 

והתחשבות בפגיעה הסביבתית בקביעת העונש. 

העברת סמכויות פיקוח מידי הוועדות המקומיות לידי מערכת ארצית בלתי תלויה: 

או שלילת סמכויות מידיהן במקרים בהם כושלות הוועדות המקומיות באכיפת החוק; 

חיזוק כוחה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה; הכפפת היחידה הארצית לפיקוח 

מוסדות  של  החלטות  לאכוף  שתוכל  כך  הפנים  משרד  של  המקצועי  לדרג  הבנייה  על 

תכנון; שיפור בהכשרת המפקחים להתמודד עם חקירות מורכבות יותר; הרחבת האכיפה 

האזרחית. 

הימנעות מעידוד עבריינות בנייה כתוצאה מהכשרת עבירות בנייה במוסדות התכנון: 

מוסדות התכנון יימנעו מאישור ומהכשרה בדיעבד של עבירות בנייה, רק מפני שהבנייה 

כבר קיימת בפועל; קידום תשתית תכנונית מעודכנת כדי לתת מענה לכלל צרכי הפיתוח 

והימנעות המדינה מתמיכה בעבירות בנייה מכל סוג שהוא. 
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החזרת המצב לקדמותו: חיוב מבצע העבירה להשיב את פני השטח לקדמותם ובכלל זה 

שיקום סביבתי ככל שנדרש. 

יצירת בסיס מידע של עבירות בנייה, ובכלל זה ידע סביבתי: יצירת בסיס מידע הכולל 

את כלל עבירות הבנייה בישראל, כולל מידע מן הוועדות המקומיות; מיפוי הסיכונים 

והאיומים שיוצרות עבירות הבנייה מן הפן הסביבתי, ככלי עזר לגיבוש מדיניות אכיפה. 

גופי  בין  התיאום  והגברת  הארוך  בטווח  אכיפה  מדיניות  להובלת  מקצועי  מטה 

האכיפה: הקמת מטה מקצועי שיגבש ויוביל את מדיניות האכיפה. מוצע כי מטה זה 

ימוקם במשרד הפנים ותהיה בו נציגות לגורם מקצועי מתחום הסביבה והגברת התיאום 

בין גופי האכיפה השונים לצורך ניצול טוב יותר של המשאבים הקיימים. 

הטמעת שיקולים סביבתיים בקביעת סדרי העדיפויות של מדיניות    .2
האכיפה ויישומה 

המחקר מפרט שורה של קריטריונים לבחינת ההשלכות הסביבתיות של עבירות בנייה 

השטח  של  ההפרה  מידת  השטח;  של  הסביבתית  הרגישות  מידת  הפתוחים:  בשטחים 

הפתוח; היקף התשתיות הנלוות שצורך מוקד הפיתוח הבלתי חוקי כתנאי לפעילותו; 

תכנון  לממש  היכולת  על  ההשפעה  מידת  בסביבתו;  המבנה  שיוצר  המטרדים  עוצמת 

כולל; הסכנה לזיהום האוויר, המים והקרקע. לשם הדגמה, קריטריונים אלו מיושמים 

של  הסביבתיות  ההשלכות  בסיס  על  הפולג,  במרחב  עדיפויות  סדרי  לקביעת  כהצעה 

עבירות הבנייה. ממצאי הדירוג יהוו כלי עזר בידי רשויות האכיפה בכדי לקבוע את סדרי 

העדיפויות של מדיניות האכיפה, בין היתר על בסיס שיקולים סביבתיים. 
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פרק ראשון: עבירות הבנייה בישראל — 
תמונת מצב 

א. מבוא: מסגרת המחקר ומטרותיו 

סביבתית  בערכיות  המתאפיינים  אלו  על  ובמיוחד  הפתוחים,  השטחים  על  השמירה 

מוטמע  זה  יעד  ישראל.  של  הלאומית  התכנון  במדיניות  נכבד  מקום  מקבלת  גבוהה, 

ככלל בהוראות ובתשריטים של תכניות המתאר הארציות והמחוזיות, המחייבות גם את 

התכניות המקומיות הנגזרות מהן. מדיניות תכנון, טובה ככל שתהיה, אין בה די בכדי 

להשיג את יעדי התכנון, ובכלל זה את יעדי השמירה על השטחים הפתוחים. בנייה ו/או 

שימוש בלתי חוקיים בשטח או במבנה, הנעשים בניגוד להוראות או לתשריטי התכניות 

חברתית  סביבתית,  לפגיעה  וגורמים  התכנון  יעדי  השגת  את  מסכלים   — התקפות 

וכלכלית כפי שיפורט בהמשך. אכיפה בלתי מספקת מאפשרת את קיומה המתמשך של 

בנייה בלתי חוקית ופוגמת במאמצים הנעשים לשמירה על השטחים הפתוחים במדינת 

ישראל. 

בנייה בלתי חוקית הוכתרה זה מכבר בתואר ׳מכת מדינה׳, ביטוי בלתי מחמיא המופיע 

בשורה ארוכה של פסקי דין העוסקים בנושא,1 המבטא את היקף התופעה וחומרתה. 

הגורמים לתופעה הם רבים ומגוונים,2 ביניהם: העדר משאבים, ענישה בלתי מרתיעה, 

בחברה  והארגונית  הניהולית  התרבות  מן  הנובעים  וגורמים  עבריינים,  כלפי  סלחנות 

הישראלית כפי שיוסבר, בהרחבה, בהמשך. למעשה, נוצר מעגל קסמים — אכיפה דלה 

מעודדת עבירות בנייה ואילו ריבוי בעבירות בנייה גורם לאכיפה בלתי מספקת. 

מטרות המחקר 

מטרות המחקר הן ליצור מודעות לפן הסביבתי של עבירות הבנייה ולהציע קווי מדיניות 

וכלים לשילוב שיקולים סביבתיים באכיפה כנגד עבירות אלו. 

1  ראו להלן בפרק ב׳ בחלק זה וכן ראו סקירה של פסקי דין שניתנו בגין עבירות בנייה בשטחים הפתוחים 

ב״שמירה על השטחים הפתוחים — ניתוח החלטות רשויות המדינה, דוח מס׳ 2 לשנת 2006, ודוח מס׳ 3 
לשנת 2007, הוצאת מכון דש״א. 

2  ד״ר שוקי אמרני, חוק ואתיקה בהליכי התכנון והבנייה בישראל, מתוך מקרקעין, כרך ה׳, מס׳ 4, יולי 

 .2006
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ממטרות אלו נגזרות שאלות המחקר הבאות: 

	מהו היקף תופעת עבירות הבנייה בשטחים הפתוחים בישראל, מהן סוגי העבירות  	
ומהי התשתית החוקית והארגונית להתמודדות עם עבירות אלו; 

מהן ההשלכות הסביבתיות של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים;  	

מהי אפקטיביות האכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים וכיצד ניתן לשפרה;  	

כיצד ובאילו כלים ניתן לשלב שיקולים סביבתיים במדיניות האכיפה של עבירות  	
בנייה בשטחים הפתוחים. 

המחקר ילווה בהמלצות מדיניות: קווים מנחים וכלים ליישום מדיניות אכיפה המבוססת 

על ההשלכות התכנוניות וההשפעות הסביבתיות של עבירות הבנייה השונות בשטחים 

הפתוחים. 

המלצות המדיניות הנוגעות לאפקטיביות האכיפה יתייחסו לשני פנים:

מניעה של עבירות הבנייה בשטחים הפתוחים כתוצאה מיצירת אפקט הרתעה מראש  	
לעבריינות;

הטמעת  ידי  על  בנייה  מעבירות  כתוצאה  הנגרמים  הסביבתיים  הנזקים  צמצום  	
שיקולים סביבתיים במדיניות האכיפה ויישום עקרונות של שיקום השטח והשבתו 

למצבו הטבעי.

עבודה זו עוסקת בשני סוגים עיקריים של עבירות בנייה: 

בנייה בלתי חוקית או כל פעולה פיזית אחרת )כמו הכשרת שטח או כרייה( אשר  	
אינם תואמים את התכנית התקפה או את ההיתר. לדוגמא: בניית מבנה למגורים או 

למסחר במקום שהתכנית מגדירה כקרקע חקלאית; 

בו להתאים  על השימוש  כדין  היתר  גם אם המבנה קיבל  חוקי —  שימוש בלתי  	
היתר  לקבל  מאפשר  החוק  במקום.  התקפים  ובהיתר  בתכנית  הספציפי  לייעודו 

ל׳שימוש חורג׳ שאינו תואם את ההיתר או התכנית. שימוש שלא קיבל היתר )היתר 

רגיל או היתר לשימוש חורג( על פי התנאים שנקבעו בחוק — הוא שימוש בלתי חוקי. 

לדוגמא: שימוש מסחרי במבנה שהוקם על פי היתר למבנה חקלאי בקרקע חקלאית, 
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המשנה באופן ניכר את אופייה של הסביבה הקרובה ושלא קיבל את אישור הוועדה 

ושטחים  חקלאית  קרקע  לשמירת  הוועדה  אישור  ואת  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

פתוחים.3 

מחקר זה מתייחס לשני הסוגים ולשם הנוחות מכנה את כולם ׳עבירות בנייה׳, על אף 

שלעיתים השימוש במבנה הוא הרכיב שאינו חוקי. 

חקלאיים,  שטחים  הכוללים  מבונים,  שאינם  שטחים  אותם  כל  הם  פתוחים  שטחים 

יערות, שמורות טבע, נחל וסביבותיו. עם זאת המחקר לא מתמקד בבנייה בלתי חוקית 

בקרקע חקלאית שבתוך תחומי יישובים כפריים )פעילות לא חקלאית — פל״ח(. 

מתודולוגיה 

המחקר התבצע תוך שימוש במספר מקורות מידע: 

וכיו״ב. מספר דוחות שנערכו לאורך  ועריכתו מתוך דוחות, מחקרים  איסוף חומר   
השנים עסקו בהיבטים שונים של עבירות בנייה והם כוללים מידע מסוגים שונים. 

מידע זה לא נערך, עד כה, למסמך מקיף אחד המתאר את תופעת עבירות הבנייה 

בשטחים הפתוחים; 

חקרי אירוע בשני אזורים: מרחב הפולג והחוף הצפוני בטבריה;   

ראיונות עם בעלי תפקידים;  

שולחן עגול להצגת ממצאי ביניים של העבודה וסיעור מוחות.   

השלכות שליליות כתוצאה מעבירות בנייה בשטחים  ב. 
חקלאיים ופתוחים 

השלכות  ישנן  ופתוחים  חקלאיים  בשטחים  במבנים  חוקי  הבלתי  ולשימוש  לבנייה 

שליליות חמורות במספר היבטים: סביבתיים, חברתיים, כלכליים, תכנוניים וערכיים. 

השלכות אלו יפורטו להלן. 

3  הגדרה זו לקוחה מתוך תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית(, התשס״ב-2002, והיא תוחמת 

את הגבולות בהם ניתן לקבל היתר לשימוש חורג. שימוש המשנה את אופיה של הסביבה הקרובה — לא 
יכול לקבל היתר לשימוש חורג. 
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ב.1. היבטים סביבתיים 

1.1 פגיעה בשטחים פתוחים

הן  בישראל.  הקרקע  משאב  מצוקת  את  מכבר  זה  הפנימו  לסוגיהן  המתאר  תכניות 

מדגישות את חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים וכוללות הוראות וכללים מחייבים 

המונעים, או מצמצמים, את הפגיעה בשטחים הפתוחים.4 בשנים האחרונות אף החלה 

הכנתן של תכניות שעניינן השטחים הפתוחים, באזורים מוטי שימור )התכנית המרקמית 

באגן נחל הפולג, באגן השקמה ובבקעת הנדיב(. 

בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים נוגדת במהותה את התכניות התקפות למקום, 

ומשכך היא פוגעת בכושר לשמר שטחים אלו. בעוד שהתכנון שואף להתחשב ולאזן בין 

מכלול הצרכים והשיקולים הרי שהשיקולים המכתיבים את מיקומה והיקפה של הבנייה 

הבלתי חוקית מושפעים מכוחות השוק ומשיקולי בעלות )רצונות בעלי הזכויות בקרקע 

והפקת רווחים מירביים(. דרך פיראטית זו היא מתכון לפגיעה סביבתית. 

מעצם טיבם, מבנים בלתי חוקיים פזורים בשטח. פיזור זה עומד בסתירה לעקרון הבסיסי 

המנחה את התכנון — פיתוח צמוד דופן ובכך הוא חותר תחת אחת מאושיות התכנון 

בישראל — שמירה על רצף שטחים פתוחים: 

יוצרים  וכתוצאה מהפיזור  רצף השטח הפתוח  פזורים בשטח קוטעים את  מבנים  	
מקוטע  פתוח  ששטח  ככל  המבונה.  לשטח  הפתוח  השטח  בין  ארוכים  מגע  קווי 

יותר כך נפגעת יכולתו לקיים מערכות טבעיות ובתי גידול עשירים ויציבים יותר. 

לכל מוקד פיתוח, ולו קטן בהיקפו, ישנה ׳הילה׳ של השפעה מזיקה על המערכות 

הטבעיות הסובבות אותו, כתוצאה מפעילות אדם, טריפות על ידי חיות בית, תאורה 

מלאכותית ועוד. לכן, ככל שמוקדי הפיתוח רבים יותר, כך נפגעת המערכת הטבעית 

במרחב כולו; 

ביוב  מים,  חשמל,  קווי  גישה,  דרך  כמו:  תשתית  מערכות  דורש  פיתוח  מוקד  כל  	
וכו׳. תשתיות אלו מחמירות את הקיטוע ואת הפגיעה בשטח הפתוח. מלבד הפגיעה 

הנגרמת על ידי התשתית עצמה, גם איכות הבינוי של התשתיות נופלת, לרוב, מזו 

של תשתית מתוכננת, כך שהפגיעה חמורה יותר; 

4  ראו למשל תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, תמ״א 35, הוראות התכנית, ס׳ 3, 

מטרות התכנית: ״שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים תוך שמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת..״. 
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האיכות הנופית של שטח פתוח המקוטע על ידי בינוי פיראטי ותשתיות מפוזרות —  	
פחותה בהרבה משל שטח רציף. במקרים רבים נלווה למוקדי הפיתוח שילוט בולט 

המהווה מפגע נופי בפני עצמו; 

האיכות של שטח פתוח רציף למטרות פנאי ונופש היא גדולה וטובה יותר מאשר של  	
שטח מבותר מאחר והיא מאפשרת מגוון גדול יותר של פעילויות ושימושים; 

מוקדי פיתוח בשטח הפתוח מושכים אליהם פעילות מתחומי הערים והיישובים אל  	
מחוצה להם, ובכך מחמירים את תופעות הפירוור והתלות ברכב פרטי, תהליכים 

בעלי השפעה סביבתית וחברתית מזיקה; 

כל נקודת פיתוח, ולו קטנה בהיקפה, היא במקרים רבים נקודת עוגן להמשך פעילות  	
עתידית, להרחבה ולהתבססות. 

לסיכום: שטחים שרמת האכיפה בהם נמוכה וקיימים בהם מוקדי פעילות בלתי חוקיים 

עלול  והתיירותי  הנופי  הסביבתי,  וערכם  וסביבתי  תכנוני  בכאוס  מתאפיינים  רבים, 

להיפגע באורח חמור. 

1.2 פגיעה בבתי גידול רגישים ובמגוון הביולוגי 

למרות שטחה המצומצם וצפיפותה הרבה התברכה מדינת ישראל במגוון ביולוגי עשיר 

בקנה מידה עולמי.5 בכדי לשמר את המגוון הביולוגי יש להגן הגנה מיטבית על השטחים 

הפתוחים, בכלל ועל בתי גידול בעלי רגישות סביבתית גבוהה, בפרט. לכן, כאשר מדובר 

בעבירות בנייה בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה, או בקרבה לבתי גידול רגישים כמו: 

גדות נחלים, שלוליות חורף או שמורות טבע — הפגיעה הסביבתית חמורה שבעתיים, כך 

גם בשטחים המיועדים לשיקום אקולוגי. 

כל פעילות אנושית בקרבת שטחים רגישים מסכנת את היכולת לשמר את עולם החי 

והצומח בשטח זה כתוצאה מכרסום פיזי בשטח, השפעות מזיקות של תאורה מלאכותית, 

רעש ומינים פולשים, החודרים אל בית הגידול הטבעי ודוחקים את המינים הטבעיים. 

5  ראו למשל נתונים במצגת השטחים הפתוחים, זמינה באתר מכון דש״א, בכתובת: 

 http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Open_Spaces(2).pdf
ביקור אחרון בתאריך 20.12.08. 
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חשוב להדגיש כי גם למבנה קטן המצוי בקרבת שטח בעל רגישות גבוהה ישנה השפעה 

מזיקה וחמורה על הסביבה.6 

1.3 היבטים של איכות סביבה 

בנייה בלתי מוסדרת שאינה עומדת בתנאי חוק התכנון והבנייה או בתנאי חוק רישוי 

עסקים גורמת לבעיות רבות וחמורות של זיהום. 

ביוב  פתרון  ללא  רבים,  ומופעלת, במקרים  חוקית מוקמת  בלתי  בנייה  ופסולת:  ביוב 

הולם וללא פינוי מוסדר של פסולת. 

מסוכנים  חומרים  מאחסנים  מורשים  הלא  מהעסקים  חלק  מסוכנים:  וחומרים  דלק 

חומרים  של  מבוקר  לא  אחסון  בחוק.  הקבועים  בתנאים  לעמוד  מבלי  לסוגיו,  ודלק 

מסוכנים מהווה סיכון בטיחותי ואיום של ממש על איכות האוויר, הקרקע והמים. אחת 

התופעות הנפוצות והמדאיגות במרחב הכפרי היא קיומן של ׳תחנות תדלוק פנימיות׳ 

בלתי חוקיות, כפי שיפורט בפרק הבא. 

מעבר  בפיקוח.  שאינם  ומזהמים  ישנים  בגנראטורים  משימוש  כתוצאה  אוויר:  זיהום 

לזיהום האוויר, שימוש בגנראטורים הוא גם דרך בלתי יעילה לניצול דלקים לצורך ייצור 

אנרגיה. 

1.4 פגיעה בעתיקות

דרכי  ונקבעים  סקר  נערך  עתיקות  אתרי  מצויים  בהם  בשטחים  מסודר  תכנון  בהליך 

פעולה להעתקה, לתיעוד או לשימור שלהם. כאשר הפעילות מבוצעת באופן בלתי חוקי 

נפגעים האתרים, לעיתים באופן בלתי הפיך.

6  לדוגמא: פעילות מסחרית בסמוך לגבעת כורכר בה צומח אירוס הארגמן מסכנת את המשך קיומה של 

אוכלוסיית האירוסים והצומח הטבעי במקום זה; גן אירועים בקרבה לגדת נחל מסכל את היכולת לבצע 
שיקום אקולוגי של הנחל.
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ב.2. היבטים כלכליים 

2.1 פגיעה בכושר התחרות של הערים

שימוש בקרקע חקלאית שלא כחוק למטרות תעסוקה ומסחר גורם לתחרות בלתי הוגנת 

עם עסקים בערים הסמוכות ופוגע בחוסנן של הערים. חיזוק הערים, שבתחומן חיים 

למעלה מ-90% מתושבי מדינת ישראל, הוא יעד לאומי שנועד, בין היתר, להבטיח את 

ההגנה על השטחים הפתוחים, שכן הבינוי העירוני מנצל באופן יעיל יותר את השימוש 

במשאב הקרקע המצוי במחסור במדינה כה צפופה. התרחבותה של הפעילות העסקית 

אל מחוץ לערים, המתבצעת, בחלקה, באופן בלתי חוקי — פוגעת בהשגת יעד חשוב זה. 

במחקר שנערך על ידי עמותת אדם-טבע ודין בנושא נמצא, למשל, כי 93% מהעסקים 

הפועלים בתחומי המועצה האזורית חוף השרון הם בלתי חוקיים.7 

התחרות הבלתי הוגנת נובעת ממספר גורמים: 

גובה הארנונה שגובות המועצות האזוריות נמוך בשיעור ניכר מזה הנגבה בתחומי  	
הערים. במחקר, נמצא כי שיעור הארנונה למ״ר שמשלמים עסקים במועצה האזורית 

חוף השרון נמוך פי 6-4 מזה שמשלמים עסקים בערים הסמוכות;8 

שימוש בלתי חוקי אינו כולל את ההשקעות הנדרשות לתכנון, לפיתוח ולאחזקה של  	
אזורי תעשייה ותעסוקה מוסדרים; 

ערך הקרקע החקלאית נמוך יחסית לערך הקרקע העירונית, כמו גם מחיר המים  	
המסובסד. מובן שעלויות מופחתות אלה אינן כוללות את העלויות החיצוניות של 

פעילות בלתי חוקית זו; 

במקרים רבים מדובר בעסקים הפועלים בימי שבת וחג, שלא כמו העסקים הפועלים  	
בתחומי הערים, והם מושכים אליהם ציבור קונים גדול; 

זמינות הקרקע במרחב הכפרי גדולה בהרבה מזו שבתחומי הערים.  	

7  מאבדים את האדמה — מסחר מחוץ לעיר — פגיעה חברתית וסביבתית. זמין בכתובת העמותה: 

http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=322&ArticleID=268 תאריך ביקור 24.12.08. 
8  שם. 
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המשמעות הכלכלית של התחרות עלתה בעתירה מנהלית שהוגשה על ידי עיריית הרצליה 

כנגד פארק העסקים יקום:9 

...העותרת טוענת כי העדר הגבלה על שימושים על ידי הגורמים החיצוניים בפארק 

יפגע בה, בשל כך שהדבר יגרום לעזיבת עסקים המצויים כיום בהרצליה. העזיבה 

רבות  לטמיון השקעות  להוריד  ועלולה  ומסים,  מארנונה  העירייה  בהכנסות  תפגע 

בתשתית בהרצליה... 

ואיכות  הפנים  לוועדת  בישראל  והבונים  הקבלנים  התאחדות  ידי  על  שהוגש  במסמך 

כתוצאה  העירוני׳  לסקטור  ׳הנזקים  מוזכרים   ,)2000 )פברואר  הכנסת10  של  הסביבה 

מעבירות בנייה בקרקע החקלאית: 

באופן משמעותי  גבוהות  והיזמים  בהן הקבלנים  שנדרשים לשאת  הבנייה  עלויות 

מהעלויות בהן נושאים החקלאים. העלויות הנמוכות של הבנייה בקרקע החקלאית 

)כתוצאה מהעדר תשלומי פיתוח וחובה( מאפשרות להשכיר נכסים במחירים נמוכים 

ביותר, ועל כן מתקשים הבונים בהתאם לחוק להשכיר את המלאי הקיים ברשותם 

במחירים סבירים. כתוצאה מכך חלה עלייה במחירי המלאי הלא מושכר...

2.2 אבדן הכנסות לציבור

מהתרחבות  כתוצאה  מדידים,  ובלתי  מדידים  כלכליים,  נזקים  נגרמים  כולו  לציבור 

עבירות הבנייה: 

בנייה בלתי חוקית היא במקרים רבים דלילה ומפוזרת ולכן גם ההשקעה הנגזרת  	
בתשתיות לטובת מבנים אלה היא בזבזנית ולא יעילה. מאידך כפי שניתן היה לראות 

מפנייתה של התאחדות הקבלנים — אזורי תעסוקה שהושקעה בהם השקעה כספית 

רבה — עומדים ריקים; 

פגיעה בהכנסות הערים בהן חיה רובה של אוכלוסיית מדינת ישראל, כפי שפורט  	
לעיל;

9  עיריית הרצליה נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף שרון, עת״מ 1239/03. עתירת העירייה נדחתה 

מטעמי שיהוי. 
של  הסביבה  ואיכות  הפנים  לוועדת  מוגשת  חוקית,  בלתי  בנייה  בנושא  הקבלנים  התאחדות  עמדת   10

הכנסת, פברואר 2000. 
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אובדן הכנסות למדינה כתוצאה מגבייה לא ריאלית על ידי מ�נהל מקרקעי ישראל.  	
על פי אומדן שנערך על ידי משרד מבקר המדינה בתחום הוועדה המקומית ׳לודים׳ 

שטח  שבתחום  החורגים  העסקיים  השימושים  בגין  לגבות  המ�נהל  על  היה  בלבד, 

המועצה סכום של 28 מליון ש״ח בשנה;11 לו הללו היו מוקמים באורח חוקי; 

במלואם,  משולמים  אינם  וההיטלים  האגרות  חוקית,  בלתי  בבנייה  מדובר  כאשר  	
למשל היטלי ביוב, סלילת רחובות ועוד; 

נזק כלכלי נוסף נגרם כתוצאה מהעלות הגבוהה שנושאת המדינה כדי לטפל בעבירות  	
הבנייה ובכלל זה עלויות הפיקוח, החקירה וההליכים משפטיים.12 

ב.3. היבטים חברתיים 

3.1 פגיעה חברתית ואי צדק חלוקתי 

הפעילות הבלתי חוקית במרחב הכפרי לא רק פוגעת כלכלית בערים אלא כרוכה גם באי 

צדק חלוקתי: ההכנסות לנפש של המועצות האזוריות, הכוללות גם את השימושים הבלתי 

חוקיים, מתחלקות בין מספר מצומצם של תושבים, הרבה מעבר לצרכי מתן השירותים 

בפועל, גם בהנחה שעלות מתן שירותים לאוכלוסייה מפוזרת גבוהה יותר. בנוסף חלק 

מן המועצות האזוריות נהנות מהיקף גבוה יותר של שטחים לתעסוקה, המאושרים כחוק 

לייעוד זה, בהשוואה לערים הסמוכות להן. כך למשל, כל תושב של מועצה אזורית חוף 

השרון נהנה מכ-25 מ״ר של שטחי תעסוקה בעוד שלעמיתו מנתניה עומדים רק כ-16 מ״ר 

שטחי תעסוקה הקיימים כחוק.13 תוספת של שימושים בלתי חוקיים במגזר הכפרי מטה 

באופן ברור את המאזן לטובת תושבי המגזר הכפרי. 

לעניין התחרות הבלתי הוגנת, על רקע דיון בסוגיות של צדק חלוקתי, התייחס היועץ 

נתניהו  בנימין  דאז,  האוצר  לשר  שהפנה  במכתב14  מזוז,  מני  דאז,  לממשלה  המשפטי 

וליו״ר מועצת מ�נהל מקרקעי ישראל דאז, אהוד אולמרט, בעניין החלטה מס׳ 979 של 

נהל מקרקעי ישראל, למתן הזכות להשכיר מבני תעסוקה במיגזר הכפרי:  מועצת מ�

11 דוח מבקר המדינה, מס׳ 50ב, לשנת 1999, עמ׳ 422. 

12 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פלישות לקרקעות ולמבנים, 2004. 

13 מאבדים את האדמה — מסחר מחוץ לעיר — פגיעה חברתית וסביבתית. זמין בכתובת העמותה: 

http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=322&ArticleID=268 תאריך ביקור 24.12.08. 
14 מכתב מאת עו״ד מני מזוז אל שר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, מיום 11.1.0, בעניין החלטת 

מועצת מקרקעי ישראל מס׳ 979 — קביעת זכויות בחלקת הבנייה בנחלות בישובים חקלאיים. 
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...מתן הטבות כאמור, ובעיקר האפשרות לסחור בהן, מעוררת שאלות של הטבה עם 

ציבור מסוים על חשבון נכסי כלל הציבור, ותוך הפסד הכנסות לאוצר המדינה, ממנו 

גם השלכות  הדברים,  יש, מטבע  כזה  למהלך  אוכלוסייה אחרות.  קבוצות  נפגעות 

התעסוקה,  בתחום  ההטבות  הכלכליים.  הפערים  העמקת  של  החברתי  במישור 

לא  לתחרות  גם  לגרום  עלול  לאחרים,  תעסוקה  מבני  להשכיר  האפשרות  ובעיקר 

הוגנת מול בעלי נכסים במגזר העירוני, ופגיעה כלכלית בהם )ראה דברי בית המשפט 

לענין זה ב׳פרשת עמותת שיח חדש׳,15 שם בעמ׳ 79-78(... 

3.2 קונפליקטים קהילתיים וירידה בתדמית היישובים 

יישובים חקלאיים  חוקיים בקרקע החקלאית, הפכו  בלתי  ומשימוש  כתוצאה מבנייה 

רבים לרצף של מחסנים, בתי מלאכה ומוקדי מסחר. מכלול השימושים החורגים משנה 

את האופי הכפרי של הסביבה ויוצר מטרדי רעש, מטרדי ריח וזיהום המעיקים על חיי 

התושבים, גם כאשר אין חריגה מן התקנים. גם התשתיות אינן ערוכות לקלוט את נפח 

הפעילות היוצרת עומס תחבורתי. בנוסף אין פתרון מוסדר לפסולת ולמי שופכין. 

מאחר ולא מדובר בהליך מוסדר, התפתחות שימושים אלו לא מתוכננת ולכן פגיעתם 

ולכן  ותעשייתית  מסחרית  פעילות  של  בשילוב  מדובר  המקרים  מן  בחלק  יותר.  רבה 

המפגעים רבים יותר. למשל, שיאה של הפעילות המסחרית הוא דווקא בימי המנוחה, 

אלו,  שימושים  של  הרבות  ההשלכות  למרות  החול.16  בימי  התעשייתית  הפעילות  ושל 

חורג,  לשימוש  היתר  למתן  או  לתכניות  להתנגד  אפשרות  בכלל,  ולציבור  לשכנים  אין 

זכות הקיימת בהליכי אישור הנערכים על פי חוק. התוצאה היא פגיעה בתדמית היישוב 

ובאיכות החיים של תושביו, עובדה שעלולה אף לפגוע בערכם של הנכסים ביישוב. 

3.3 פגיעה בחקלאות ובחקלאים כתוצאה מאבדן קרקע חקלאית

במקרים רבים, עבירות הבנייה בקרקע החקלאית לא מבוצעות על ידי החקלאים עצמם, 

אלא על ידי גורמים אחרים, המביאים בסופו של יום לפגיעה בחקלאות ובחקלאים. בנייה 

בלתי חוקית בקרקע החקלאית גורמת לפגיעה בכושר העיבוד החקלאי — הן בשל גריעת 

השטח לצורכי המבנה עצמו והן בשל קיטוע רצף השטח המתאים לעיבוד על ידי תשתיות 

בלתי חוקיות ועל ידי פעילויות משנה כתוצאה מהפעילות הבלתי חוקית כמו תנועת כלי 

15 בג״ץ 244/00 עמותת שיח חדש — למען השיח הדמוקרטי נ׳ שר התשתיות הלאומיות, פ״ד נו)6( 25.

16 היבטים סביבתיים של מרכזי מסחר/פעילות לא חקלאית ביישובים הכפריים, חוות דעת שהוכנה ע״י 

ענת בר-כהן וורד אדרי, המשרד להגנת הסביבה, 26.7.09. 
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רכב ועוד. יתרה מזו, בנייה בלתי חוקית פוגעת בחקלאים העושים שימוש חוקי בקרקע 

ובמבנים. מאחר ומבנים חקלאיים רבים, שקיבלו היתר ככאלו, משמשים באורח בלתי 

כלפי  והרישוי  התכנון  גורמי  בקרב  חשדנות  של  אווירה  נוצרה  לשימוש אחר —  חוקי 

אישור מבנים חקלאיים. חשדנות זו, על אף שיש לה לעיתים על מה להתבסס, מקשה על 

הליך האישור של בקשות למבנים חקלאיים למטרות של שימוש חקלאי.

 

ב.4. היבטים תכנוניים 

סיכול היכולת לממש את יעדי התכנון

פעילות בלתי חוקית המתקיימת בשטח לאורך זמן מכתיבה את התכנון. משקנו השימושים 

הבלתי חוקיים אחיזה רבת שנים בשטח, פוחתת היכולת לממש בו תכנון כולל שישמור 

על מאפייניו ועל ייחודו. בנוסף, יש גם צורך להתמודד עם סוגיות סבוכות של פיצויים. 

הימצאותם של שימושים אלו לאורך זמן בשטח יוצרת ציפיות בקרב המחזיקים בקרקע, 

ולעיתים גם טענות של הבטחות שלטוניות.17 כאשר מדובר בשטח המיועד לתפקד כמרחב 

מוטה שימור או כפארק רחב ידיים, הפגיעה הסביבתית והציבורית היא חמורה. 

יוזמות לפיתוח לא חקלאי בלב  נדונות  התנהלות כזו מאפיינת מקרים נוספים: כאשר 

השטח הפתוח הן נדחות מנימוקים תכנוניים, אך כשלאורך שנים קיימת בשטח פעילות 

לא חקלאית בפועל, הסירוב ליוזמה קשה יותר, ולעתים היוזמות מאושרות בדיעבד )ראו 

דוגמאות בקופסה(. 

דוגמאות לסיכול יעדי התכנון כתוצאה מבנייה בלתי חוקית

אזורי נופש מטרופולינים: בתחומי השטח המתוכנן כאזור נופש מטרופוליני במזרח ראשון 

)׳משחטות רכב׳ למשל(. התכנית  לציון מצויים, מזה מספר שנים, עסקים בלתי חוקיים 

המוצעת לשטח מציעה לשלבם בתחומי הפארק כמרכזי מיחזור. ספק רב אם מוקדי פיתוח 

אלו בלב השטח הפתוח היו מוצעים אלמלא היו פועלים שם מלכתחילה.

שכונת בדואים בטייבה: לאחר השקעת משאבים רבים ע״י המדינה, לא ניתן היה להוציא 

היתרי בנייה עקב בנייה בלתי חוקית במקום.

יישובים חדשים: בעוד שהיישובים המוצעים רמת ארבל בגליל, ומיכל בגלבוע — נדחו 

מטעמים של פגיעה בשטח הפתוח וקיומן של חלופות, הרי שהיישובים קדיתא ומצפה אילן 

שהוקמו באורח בלתי חוקי — זכו להכרה בדיעבד.

17 לעניין זה ראו הרחבה בפרק השלישי. 
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ב.5. היבטים ערכיים 

לאושיות  הנוגעת  ערכית,  משמעות  יש  בישראל  בנייה  עבירות  של  הגדולים  להיקפים 

בעוד  חוצות,  ובראש  ביודעין  החוק  על  עבירות מתמשכות  מבוצעות  בו  מצב  החברה. 

רשויות המדינה אינן מצליחות לצמצם את היקף התופעה או להדבירה, הוא מצב חמור 

מאין כמוהו. מציאות בה החוק לא תמיד נאכף ופעמים רבות מוסדות התכנון מכשירים, 

בדיעבד, עבירות בנייה היא מציאות בה עבריינות בנייה הופכת לנורמה משתלמת. מצב 

דברים זה מעודד תרבות של זלזול בחוק. 

כך נאמר בדברי הסבר להצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87( התשס״ח-2008 18 

בנושא: 

קשיי האכיפה של העבירות על חוקי התכנון כאמור, גורמים לפגיעה קשה בגורם 

ההרתעה, הן של העבריינים עצמם והן של אחרים הלומדים ורואים לנגד עיניהם 

כיצד יוצא חוטא נשכר. ההימנעות מאכיפתן של עבירות הבנייה והקושי באכיפתן, 

פוגעים קשות באמון הציבור בשלטון החוק, שכן הדבר יוצר רושם של חוסר אונים 

והעדר  העבירות  ריבוי  מכך,  חמור  החוק.  אכיפת  על  האחראים  הגורמים  מצד 

האכיפה מעוררים ספק במקצועיותם ואף בטוהר כפיהם של האמונים על אכיפת 

זוכות  אינן  כל  לעיני  הגלויות  שעבירות  להאמין  מתקשה  שהציבור  משום  החוק, 

לטיפול מטעמים ראויים... 

לאחר  גם  למפעיליהן,  כלכלית  תועלת  מניבה  שפעילותן  עבירות  הן  בנייה  עבירות 

שמתחילים הליכים משפטיים כנגד הנאשמים ובמהלכם. גם לאחר הרשעה, בתי המשפט 

בפעילות  להמשיך  מאפשרות  אלה  הארכות  הריסה.19  צווי  לביצוע  ארכות  מעניקים 

שאיננה חוקית בעליל ומסייעות להכשיר בדיעבד את עבירות הבנייה, מצב שמחמיר את 

הנזק הערכי שנגרם מעבירות אלו. ביקורת על התנהלות זו משתקפת בפסקי הדין שנדונו 

בבית המשפט העליון, כפי שיפורט בפרק השלישי של מסמך זה. 

18 הצעות חוק הממשלה — 406, 28.7.08. הפרק העוסק באכיפה, עבירות ועונשין ברפורמה המוצעת בחוק 

התכנון והבנייה, נסמך במידה רבה על הצעת חוק זו )הדבר מצויין בדברי ההסבר לרפורמה, עמ׳ 848(. 
19 לעניין זה ראו פירוט בפרק השלישי של עבודה זו, בסעיף העוסק בדחיית מועד ביצוע של צווים. 
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ב.6. היבטים בטיחותיים 

נושא עבירות הבנייה ואכיפת החוק בתחום התכנון והרישוי זכה לפרק בדוח ועדת זיילר 

שהוכן בעקבות אסון ורסאי. בדברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 

87( נאמר: 

בנייה שלא כדין פוגעת... בביטחון הציבור, משום שבנייה שלא כדין היא בנייה שאינה 
מפוקחת וקיימת סכנה שאינה עומדת בתנאי הבטיחות ובתקנים המחייבים.20

ג. עבירות בנייה בישראל 

סעיף זה עוסק בארבעה נושאים: 

המסגרת הנורמטיבית: האמצעים הקבועים בחוק התכנון והבנייה לאכיפת עבירות  	
בנייה; 

היקף עבירות הבנייה בישראל;  	

טיפוסים של עבירות בנייה;  	

רשויות האכיפה בישראל וסמכויותיהן.  	

ג.1. המסגרת הנורמטיבית: האמצעים הקבועים בחוק התכנון והבנייה 
לאכיפה של עבירות בנייה 

והכלים  והבנייה  להלן סקירה של עבירות הבנייה העיקריות המוזכרות בחוק התכנון 

העיקריים לטיפול בעבירות אלו כפי שקובע החוק, כולל העונשים הקבועים להן בחוק 

)הסקירה המפורטת כאן מתארת מושגי יסוד בלבד(. 

העבירות המוגדרות בחוק 

סעיף 204 בחוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965 )להלן החוק, אלא אם ייכתב אחרת( 

מגדיר את עבירות הבנייה ואת העונשים הקבועים להן בחוק ובשל חשיבותו יובא להלן 

בשלמותו: 

20 הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87(, התשס״ח–2008, הצעת חוק הממשלה — 406, 28.7.08.
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העבודה  כשביצוע  היתר  בלא  במקרקעין  משתמש  או  עבודה  המבצע  )א(   .204

או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו — קנס 

]או[ מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת-קנס נוסף ]או[ מאסר נוסף שבעה 

ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב 

מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

או מתכנית,  מהיתר  בסטייה  במקרקעין  או משתמש  עבודה  המבצע  )ב(    

דינו — מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61)ג( לחוק 

העונשין, התשל״ז-1977 )להלן — חוק העונשין( לכל יום שבו נמשכת 

העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על 

אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

המשתמש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה או  )ג(    

השנייה, דינו — קנס ]או[ מאסר שנה אחת, ובעבירה נמשכת — קנס 

נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב 

מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

המכסימום  תקופת  תום  לאחר  במקרקעין  חורג  שימוש  המשתמש  )ד(    

הוראה  לו  שנמסרה  לאחר  או  ז׳,  פרק  להוראות  בהתאם  שנקבעה 

מהוועדה המקומית לפי סעיף 184 ואין עוד ערר עליה, דינו — מאסר 

שנה.

עבודה זו תתמקד בשלושה סוגים של עבירות בנייה:21 

ביצוע עבודה או שימוש בקרקע ללא היתר בנייה, כאשר נדרש היתר כזה על פי  	
רשימת העבודות הטעונות היתר מובאת בסעיף 145 לחוק התכנון והבנייה,  חוק: 

והיא כוללת התוויית דרך, סלילתה וסגירתה,22 הקמת בניין, הריסת בניין והקמתו 

בשנית וכן שינויים ותוספות לבניין, למעט שינויים פנימיים וכן כל עבודה אחרת 

בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם, שנקבעו בתקנות כטעונים היתר. 

סעיף 145 מפרט מהן העבודות הטעונות היתר, וכל סטייה מהוראותיו מהווה עבירה.   

חורג,  שימוש  היתר:  הטעונות  נוספות  עבודות  מפרטות  והבנייה23  התכנון  תקנות 

21 העבירה הרביעית המובאת בסעיף עוסקת במצב בו שימוש שהיה חוקי הפך לשימוש חורג עקב אישור 

תכנית חדשה.
22 עם זאת, ס׳ 261 לחוק קובע חריג לפיו סלילת דרך ע״י המדינה או על ידי רשות או גוף מטעמה אינה 

טעונה היתר אם נעשתה על פי תכנית מפורטת מאושרת. 
23 תקנות התכנון והבנייה )עבודה ושימוש הטעונים היתר(, התשכ״ז-1967. 
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סגירת  בטיחותה;  או  יציבותה  הקרקע,  פני  את  המשנים  מילוי  או  כרייה  חציבה, 

מרפסת והריסת בניין )למעט הריסה מכוח צו(. התקנות מפרטות גם מספר עבודות 

באזור חקלאי, הכשרת קרקע  רגילה  עבודה חקלאית  למשל  היתר,  טעונות  שאינן 

חקלאית, עבודה המתבצעת ע״י רשות ציבורית או בעל זיכיון להנחת קווי תשתית 

חפירות  מבצעית,  פעולה  אגב  צה״ל  ע״י  המבוצעות  עבודות  וטלפון,  חשמל  כמו 

ארכיאולוגיות )בתנאים( ועוד. 

ניתן לראות כי החוק מחייב הוצאת היתר בנייה לשורה רחבה של עבודות ושימושים.   

כל עבודה או שימוש בקרקע ללא היתר )היתר בנייה או היתר לשימוש חורג( הם 

בגדר עבירה לפי סעיף 204 )א( לחוק. העונש הקבוע לעבירה זו מלמד כי בנייה או 

שימוש ללא היתר הם העבירה החמורה ביותר מבין הארבע המובאות בסעיף; 

בנייה  היתר  התקבל  כאשר  מתכנית:  או  מהיתר  סטייה  תוך  שימוש  או  בנייה  	
מכוח תכנית תקפה, אך הבנייה או השימוש אינם תואמים את האמור בתכנית או 

בהיתר; 

שימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה לחוק, המחייבת את  		
לאישור תכניות  כתנאי  פתוחים  ושטחים  הוועדה לשמירת קרקע חקלאית  אישור 

למטרות  חקלאית  בקרקע  לשימוש  הגבלות  וקובעת  חקלאית  קרקע  על  החלות 

לא חקלאיות. עוד קובעת התוספת כי שימוש חורג בקרקע חקלאית טעון אישור 

הוועדה. 

במקרים רבים מהווה פעולה אחת עבירה על שורה של סעיפים. למשל, בניית גדר   

שלושת  פי  על  עבירה  הם  היתר  ללא  חקלאית  בקרקע  סככות  או  מבנים  והקמת 

החלקים הראשונים של סעיף 204. 

הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה כוללת מספר שינויים בפרק העונשין.24 סעיף 

528 בחוק המוצע, שהוא המקבילה לסעיף 204, ו-208 בחוק התקף, מגדיר מי ׳מבצע 

בנייה ללא היתר׳ ו׳מבצע בנייה בסטייה מהיתר׳, ומגדיר את העבירות ואת העונש להן: 

המבצע בנייה ללא היתר — דינו מאסר 3 שנים, או קנס כאמור בסעיף 61 )א()4(  	
בחוק העונשין; 

24 הצעת חוק התכנון והבנייה, התש״ע-2010, הצעות חוק הממשלה, 499. ההתייחסות להלן תהיה לנוסח 

החוק שעבר בקריאה ראשונה בתאריך 17.3.2010. הרפורמה היא למעשה חוק תכנון ובנייה חדש, המחליף 
את החוק התקף מאז 1965. 
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המבצע בנייה בסטייה מהיתר — דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61 )א( 	
)3( בחוק העונשין;

)א()4( בחוק  דינו מאסר 3 שנים או קנס כאמור בסעיף 61  העושה שימוש אסור,  	
העונשין;

במקרה של עבירה נמשכת — רשאי ביהמ״ש להטיל קנס נוסף לכל יום בו נמשכת  	
העבירה. 

הצעת החוק כוללת שלושה שינויים מרכזיים ביחס להסדר הנוהג כיום: 

החמרה בעונשי המאסר הקבועים כיום בחוק )שלוש שנים במקום שנתיים, ושנתיים   
במקום שנה אחת כיום(. החמרה בעונשי המאסר גוררת גם החמרה בגובה הקנס 

המקסימלי אותו ניתן להשית בגין עבירות אלו; 

עבירה  בגדר  הוא  חוקי  שאינו  במבנה  שימוש  כי  במפורש  מגדירה  החוק  הצעת   
פלילית;25 

מאחר והצעת החוק מבטלת את התוספת הראשונה לחוק, היוצרת הסדרים ייעודיים   
להגנה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, בוטל הסעיף המגדיר כי שימוש בקרקע 

חקלאית בניגוד לתוספת הראשונה הוא עבירה נפרדת. 

קנסות ועונשים 

בסעיף 63)א( לחוק העונשין26 נקבעו שיעורי הקנסות הכספיים: לעבירה שעונש המאסר 

הקבוע לה הוא למעלה מששה חודשים ולא יותר משנה — קנס עד 21,600 ש״ח; לעבירה 

שהעונש הקבוע לה הוא מעל שנה אחת ולא יותר משלוש שנים — קנס של עד 67,300 

נמשכות,  עבירות  הן  בנייה  ועבירות  מאחר  לעת.  מעת  מתעדכן  הקנסות  גובה  ש״ח. 

חוק התכנון והבנייה מאפשר הטלת קנס בגובה של עד 1,300 ש״ח לכל יום בו נמשכת 

עונשי  קובעת  הקנסות, מאחר שהיא  שיעור  את  מגדילה  בתכנון,  הרפורמה  העבירה.27 

מאסר ארוכים יותר לעבירות השונות. 

25 בדברי ההסבר להצעת החוק )עמ׳ 850( נכתב כי שינוי זה מאמץ פסיקה )רע״פ 727/08, 924/08 גוטליב 

ואח׳ נ׳ מ״י( לפיה שימוש במבנה שאינו חוקי הוא בגדר עבירה פלילית. 
26 חוק העונשין, התשל״ז-1977. 

27 ס׳ 63 )ג( לחוק העונשין, התשל״ז-1977. 
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כאשר המורשע הוא תאגיד, סעיף 253 לחוק התכנון והבנייה מאפשר להטיל קנס בשיעור 

כפול. 

מאפשר  לחוק   219 סעיף  חוקית:  בלתי  מבנייה  רווחים  גביית  לגבי  תביעה  או  קנס 

 .)204 ) סעיף  לזה שהוזכר  נוסף מעבר  קנס  בנייה,  בעבירות  על אדם שהורשע  להטיל 

בגובה כפל שוויו של  נוסף  ניתן להטיל קנס  בנייה ללא היתר —  כאשר העבירה היא 

המבנה או התוספת למבנה שהוקמו ללא היתר, וכאשר העבירה היא סטייה מהיתר או 

מתכנית — כפל ההפרש בין שווי המבנה או התוספת לבין שווי המבנה כפי שהיה אילו 

הוקם בהתאם להיתר או לתכנית. 

גם הרפורמה בחוק התכנון והבנייה כוללת הסדר דומה. החוק מאפשר לוועדה המקומית 

לתבוע קנסות מהאדם שהורשע בדרך של תביעה אזרחית, אם ביהמ״ש עצמו לא הטיל 

קנס כזה. אמצעי ענישה זה מתמודד עם הפן הכלכלי של עבירות הבנייה, ומציע מנגנון 

שיישומו יהפוך את עבירות הבנייה לבלתי כלכליות ויהווה אמצעי הרתעה משמעותי. 

הוא גם נותן תמריץ לוועדות המקומיות לתבוע קנסות אלו, שכן סעיף 219)ה( קובע כי 

הקנסות ישולמו לקופת הוועדה המקומית. 

בית המשפט העליון קבע שאין מניעה חוקית להחיל את הוראות סעיף 63 לחוק העונשין, 

לפיו ניתן לקבוע את שיעור הקנס על פי שווי הנזק או טובת ההנאה, ולהטיל על הנאשם 

קנס בגובה פי ארבעה משווי הנזק או טובת ההנאה.28 

צווים שיפוטיים 

בצד הענשת העבריינים, החוק מונה אמצעים נוספים לטיפול בעבירות בנייה:

סעיף 205 לחוק קובע כי בעת הרשעה לפי סעיף 204, הנזכר לעיל, רשאי ביהמ״ש,  	
בעת מתן גזר הדין, לצוות כי הבניין או חלק ממנו ייהרס, יפורק או יסולק על ידי 

28 רע״א 7107/06 הועדה המקומית לתכנון ובנייה אלונים נ׳ אסדי. פס״ד זה ניתן בהרכב של שלושה ולכן 

הוא בגדר הלכה מחייבת. קדמו לו פסקי דין בערכאות נמוכות יותר, אשר פירשו את הסעיף בצמצום יחסי, 
ראו למשל עפ 1176/06 מחוזי חיפה, ו. מקומית לתכנון ובנייה אלונים נ׳ עואלי רביע, וכן ע״א 1003/05 
אסדי שאלח נ׳ הועדה המקומית לתכנון ובנייה בית הכרם, דינים מחוזי לו )9( , 987. פסיקה קודמת קבעה 
כי מאחר ומדובר בסכומים גבוהים במיוחד, יש לעשות שימוש בהוראת חוק זו, כאשר ההפרה של חוק 
התכנון והבנייה היא חמורה בנסיבותיה. המבחנים שניתן למצוא בפסיקה להפרה חמורה הם )הרשימה 
ושיפוטיים,  לצווים מ�נהליים  בניגוד  ובנייה  צווים  קיום  אי  היקף,  רחבת  בנייה  סגורה(:  רשימה  אינה 
הבנייה משמשת לשימוש מסחרי, בנייה במקום בו ידוע היה מראש כי לא ניתן יהיה לקבל אישורי בנייה, 

הנאשם מנהל את הדיון בבימ״ש באופן שמאריך את הדיון שלא לצורך. 
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ידי הוועדה המקומית; לתת צו סגירה, צו לשינוי מבנה, צו איסור  הנשפט או על 

שימוש, צו להתאמת הבנייה או השימוש להיתר או לתכנית או כל צו אחר שייראה 

לבית המשפט, בקשר לדרך או לבניין שבהם נעברה העבירה. בניגוד לקנסות ועונשי 

המאסר, צו הריסה אינו בגדר עונש,29 אלא מעשה מ�נהלי המכוון לקיים את הסדר. 

החוק מאפשר הוצאת צו הפסקה שיפוטי, להפסקת העבודה או השימוש במקרקעין,  	
גם אם טרם הוגש בגין העבירה כתב אישום )סעיף 239 לחוק(. אם נמשכות העבודות, 

חרף הוצאת הצו, רשאי ביהמ״ש, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או 

הוועדה המקומית ואם ראה שמן הצדק לעשות כן — להורות על כך כי כל מבנה או 

חלק ממנו שנבנו בניגוד לצו — ייהרסו מייד )צו הריסה שיפוטי — סעיף 241 לחוק(. 

צו הריסה כאמור יכול להינתן גם קודם להגשת כתב אישום. 

צווים מ�נהליים 

החוק מקנה סמכות להפסיק עבודות חורגות, ואף להוציא צווי הריסה למבנים בלתי 

חוקיים — גם לרשויות מ�נהליות. סעיף 224 מקנה סמכות ליו״ר הוועדה המקומית, ליו״ר 

הוועדה המחוזית, למתכנן המחוז או למהנדס העיר ולבעלי תפקידים נוספים — לצוות 

על הפסקת עבודה כאשר יש יסוד סביר להניח כי היא נעשית ללא היתר או בסטייה 

נמשכת  אם  כי  וקובע  הצו  להוצאת  התנאים  מהם  מפרט  החוק  מתכנית.  או  מהיתר 

הבנייה בניגוד לצו ההפסקה, קיימת סמכות ליו״ר הועדה המחוזית או המקומית לצוות 

על הריסת המבנה )ראו פירוט התנאים בסעיף 231 לחוק(. 

החוק מאפשר גם להוציא צו הריסה מ�נהלי ע״י יו״ר הוועדה המקומית )או יו״ר הוועדה 

המחוזית בתחום שטח גלילי(. ניתן גם להוציא צו הריסה מנהלי ע״י יו״ר ועדה מחוזית, 

גם במרחב תכנון מקומי, לאחר מתן הוראה ליו״ר הוועדה המקומית. יש לזכור כי צו 

הריסה מ�נהלי קודם להליך שיפוטי כלשהו, ולכן מפרט החוק שורה ארוכה של תנאים 

הנדרשים להוצאת צו כאמור, ביניהם: תצהיר של מהנדס הרשות או הוועדה המקומית 

בדבר חריגות בנייה, המבנה אינו מאוכלס או שהוא מאוכלס פחות מ-30 יום, הדבקת 

הצו על המבנה החורג, ועוד.

צו הריסה מ�נהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות מיום הדבקתו, כאשר מדובר בבניין שהוקם 

ללא היתר, ובמקרה אחר — תוך 72 שעות. הרואה את עצמו נפגע על ידי צו מ�נהלי רשאי 

29 ש׳ רויטל, דיני התכנון והבנייה, אוקטובר 2003. האסמכתא המובאת שם היא ע״פ 52/51 ש. בכר נ׳ 

היועץ המשפטי )פ״ד ו׳ 415(. 
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לבקש מביה״מש את ביטולו )סעיף 238א לחוק(. בפסיקה נקבע כי “צו הריסה מ�נהלי 

מיועד מעצם טיבו לשמש מענה מיידי ויעיל לבנייה בלתי חוקית ולמנוע יצירת עובדות 

מוגמרות בשטח אשר יקשה לשנותן. תכליתו של צו ההריסה היא למנוע אפשרות של 

השהיית ביצוע צווים בדרך של גרירת הליכים משפטיים באופן מלאכותי כדי להרוויח 
זמן״.30

והוא  התקף,  בחוק  מצוי  שאינו  נוסף,  הסדר  כוללת  והבנייה  התכנון  בחוק  הרפורמה 

טיעון״(. החוק מאפשר שלא להעמיד  )“הסדר  לסגירה מותנית של תיק חקירה  הסדר 

לדין חשוד בעבירות לפי חוק זה, גם אם יש די ראיות להעמידו לדין וזאת בתנאי שאישר 

זאת תובע שמנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין הסמיכו לכך, ובתנאי שהחשוד יודה 

בעבירות המיוחסות לו, ויתחייב לקיים תנאים שיפורטו בהסדר. במסגרת תנאי ההסדר, 

רשאי התובע לכלול אחת או יותר מהפעולות הבאות: תשלום בהתחשב ברווח או בטובת 

ההנאה שהשיג החשוד כתוצאה מהעבירה; התחייבות שלא לבצע עבירה דומה למשך זמן 

שנקבע; הריסה, פירוק, הפסקת שימוש וכיו״ב.31 

אמצעי אכיפה נוספים 

החוק כולל מספר כלים נוספים המסייעים באכיפתו: 

הריסה ללא הרשעה )סעיף 212(: באחת מן הנסיבות המפורטות בסעיף, בהן: מקרים 

בהם נעברה עבירה אך לא ניתן למצוא את מבצע העבירה או שלא ניתן למסור לו הזמנה 

לדין, שאין להוכיח מי ביצע את העבירה, שמבצע העבירה נפטר או שאינו בר עונשין. 

אי קיום צו בית משפט )סעיף 210(: אי קיום צווים גורר עבירה נוספת )מלבד העבירה 

בגינה הוצא הצו( ועליה עונש נפרד. מי שאינו מקיים צו דינו מאסר שנה, ואם נמשכה 

העבירה לאחר המועד — קנס. 

גורע מסמכות ביהמ״ש לפי  בזיון בית משפט )סעיף 255(: חוק התכנון והבנייה אינו 

פקודת בזיון בית המשפט. 

30 ע״פ 10505/03 אזולאי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נח)2(, 625, 627.

בקריאה  עברה  החוק  הצעת   .499 חוק הממשלה,  הצעות  והבנייה התש״ע-2010,  התכנון  חוק  הצעת   31

ראשונה בתאריך 17.3.10. 
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הגורמים כנגדם מופנים אמצעי האכיפה השונים 

סעיף 208 לחוק מפרט את מי ניתן להאשים בגין עבירות בנייה. הרשימה מונה בין היתר:

בעל ההיתר לביצוע העבודה;  
מי שמוטלת עליו החובה להשיג את ההיתר;  

בעל המקרקעין בעת ביצוע העבירה;  
מי שהוחזק כבעלי המקרקעין בעת ביצוע העבודה;  

המבצע בפועל של העבירה;  
המשתמש בפועל במקרקעין;  

האחראי לעבודה או לשימוש לרבות: האדריכל, המהנדס או הקבלן האחראי.32   

לקיום  האמצעים  בכל  נקט  וכי  בידיעתו  שלא  נעברה  העבירה  כי  הנאשם  יוכיח  אם 

הוראות החוק, תהא זו הגנה טובה. 

סעיף 48 לחוק חושף גם חברי מוסד תכנון ועובדי מוסד תכנון או רשות מקומית לאחריות 

היה  או  תכנון שהצביע  מוסד  לחבר  שנה אחת  של  עונש מאסר  קובע  פלילית. הסעיף 

שותף, בדרך אחרת, להחלטה לאשר תכנית או להמליץ על אישורה ביודעו כי היא מנוגדת 

לתכנית שכוחה יפה ממנה, או לתת היתר המנוגד לתכנית )למעט שימוש חורג או הקלה(. 

כך גם לגבי עובד מוסד תכנון או רשות מקומית שקבע בעל פה או בכתב, בעת דיון, כי 

ניתן לאשר תכנית או לתת היתר המנוגדים לתכנית הגוברת עליהם, ועל יסוד קביעתו 

ניתן ההיתר או אושרה התכנית. 

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה מציעה להחמיר את הענישה על בעלי תפקידים שאפשרו 

את ביצוע העבירה. סעיף 537 )ג( בהצעת החוק מציע כי יו״ר מוסד תכנון, מהנדס ועדה 

מקומית, מתכנן מחוז ומי שהוסמך על ידם, דינם מאסר 3 שנים על אחת מהעבירות 

האלו: חתימה על תכנית בידיעה כי היא בניגוד להוראות החוק וחתימה על אישור או 

היתר בידיעה כי הוא מנוגד להוראות החוק. 

32 בע״פ 4603/90 נדרש בית המשפט העליון לשאלת האחריות הפלילית של האדריכל והמהנדס, מכח סעיף 

208 )א(. כב׳ השופטת נתניהו סוקרת את הנוסח הבריטי של חוק התכנון והבנייה ואת התפתחות סעיפי 
החקיקה בנושא זה ומצביעה על מגמה של החמרה עם האחראים הפוטנציאלים וצמצום ההגנות המוקנות 
להם — בהם האדריכל והמהנדס האחראי. כב׳ השופטת טוענת כי מדיניות זו היא לא רק רצויה אלא 
הכרחית בשטח זה של עבירות על חוק התכנון והבנייה, ״תחום שבו שוררת הפקרות בלתי מרוסנת״. הטלת 
אחריות פלילית על עובדי מוסדות תכנון שנתנו יד, ביודעין, לאישור תכנית או היתר המנוגדים לתכנית 
תקפה — היא ביטוי לאותה מדיניות. שיקולי מדיניות מצדיקים, לטענתה, פרשנות המרחיבה את מעגל 

האחראים, גם על אלו שאפשרו את ביצוע העבירה. 
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בפועל, סקירה רחבה של פסקי דין בתחום התכנון והבנייה, שעיקריה יוצגו בפרק השלישי 

וחיפוש ממוקד של פסיקה לגבי סעיפים אלו )208 )א(, 48(, מעלים כי, יחסית, יש מעט 

עובד מוסד  או  כנגד מהנדס, אדריכל, חבר מוסד תכנון  דין הכוללים אישומים  פסקי 

הגורמים  כנגד  לעומת כתבי האישום הרבים המוגשים  זאת  או רשות מקומית.  תכנון 

האחרים — מבצע העבירה, בעל הקרקע והמשתמשים. ברור כי האפשרות הקיימת בחוק 

להרחיב את מעגל הנאשמים גם לבעלי תפקידים, אינה מיושמת במציאות. 

אמצעי האכיפה הקבועים בחוק התכנון והבנייה — טבלת סיכום

התכנון  בחוק  הקיימים  האכיפה  אמצעי  מכלול  את  בקצרה  מסכמת  להלן  הטבלה 

מהלכים  וחלקם  ומאסר,  קנס  כדוגמת  ענישה,  כלי  הם  האמצעים  מן  חלק  והבנייה. 

מנהליים שנועדו לשמור על הסדר )כגון צו הריסה(. יש להדגיש כי על עבירות לפי סעיף 

204, ניתן להאשים מספר גורמים, כפי שפורט בפסקה הקודמת. שיעורי הקנסות בטבלה 

מתייחסים לנאשמים פרטיים, לגבי תאגידים מאפשר סעיף 253 לגזור כפל קנס. 

העבירה אליה מכוון האמצעיסעיף בחוק פירוט אמצעי

מאסר שנתיים )או קנס(.מאסר
בעבירה נמשכת — מאסר נוסף 7 
ימים לכל יום בו נמשכת העבירה.

ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין 204 )א( 
ללא היתר.

ביצוע עבודה או שימוש בקרקע 204 )ב(מאסר שנה 
בסטייה מהיתר או תכנית.

שימוש בקרקע חקלאית בניגוד 204 )ג( מאסר שנה )או קנס(
להוראות התוספת הראשונה.

שימוש חורג במקרקעין לאחר 204 )ד( מאסר שנה
תום תקופת המקסימום שנקבעה 

בחוק, או לאחר שנמסרה לו הוראה 
מהוועדה המקומית. 

אי קיום צו הפסקה שיפוטי. 240מאסר שנה

חבר מוסד תכנון שהצביע בעד 48מאסר שנה
החלטה לאשר תכנית המנוגדת 
להוראות תכנית, או לתת היתר 
בידיעה כי הוא מנוגד לתכנית. 

עובד מוסד תכנון או רשות מקומית 
אשר קבע כי ניתן לאשר תכנית או 
לתת היתר בידיעה כי הם מנוגדים 

לתכנית. 
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העבירה אליה מכוון האמצעיסעיף בחוק פירוט אמצעי

קנס עד 67,300 ש״ח )או מאסר קנס 
שנתיים(.33

קנס נוסף עד 1,300 ש״ח לכל יום 
בו העבירה נמשכת. 

ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין 204 )א( 
ללא היתר.

בעבירה נמשכת קנס עד 1,300 
ש״ח לכל יום בו נמשכת 

העבירה.43 

ביצוע עבודה או שימוש בקרקע 204 )ב(
בסטייה מהיתר או תכנית.

קנס עד 26,100 ש״ח )או מאסר 
שנה(. בעבירה נמשכת — קנס לכל 

יום בו נמשכת העבירה כאמור 
לעיל. 

שימוש בקרקע חקלאית בניגוד 204 )ג( 
להוראות התוספת הראשונה.

קנס בגובה כפל שוויו של המבנה 
או התוספת למבנה שהוקמו ללא 

היתר. 
בעבירת סטייה מתכנית או 

היתר — כפל ההפרש בין שווי 
המבנה או התוספת לבין שוויים 

לו הוקמו כחוק. 

אדם שהורשע בעבירות לפי פרק 219
עבירות ועונשין בחוק התכנון 

והבנייה.

קנס בגובה 1,300 ש״ח לכל יום בו 
נמשכת עבירת אי ציות לצו שניתן 

ע״י בית המשפט.

מי שאינו מקיים צו הפסקה שיפוטי.240

צווים 
שיפוטיים

צו הריסה, צו שינוי מבנה, צו 
סגירה, צו איסור שימוש וצו 

להתאמת הבנייה או השימוש 
להיתר. 

מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 204, 205
בעת מתן גזר הדין.

צו הפסקה שיפוטי — הפסקת 
העבודה או השימוש. 

נעשתה עבירה או שימוש במקרקעין, 239
בדרך ובנסיבות שיש בהן משום 

עבירה לפי סעיף 204, בין אם הוגש 
כתב אישום ובין אם טרם הוגש. 

צו הריסה שיפוטי על אי קיום צו: 
הריסה של מבנה או חלק ממנו 

שנבנו ללא היתר או בסטייה 
מהיתר.

כאשר נמשכות עבודות בנייה בניגוד 241
נהלי או שיפוטי,  לצו הפסקה מ�

בסמכות ביהמ״ש לצוות על הריסת 
המבנה או החלק שהוקם בניגוד 

להוראות צו ההפסקה. 
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העבירה אליה מכוון האמצעיסעיף בחוק פירוט אמצעי

צווים 
מ�נהליים

סמכות ליו״ר הוועדה המקומית 224-230צו הפסקה מ�נהלי 
ולבעלי תפקידים נוספים המנויים 

בחוק לצוות על הפסקת בנייה, 
כאשר יש יסוד סביר להניח כי 

נעשית בנייה ללא היתר או בסטייה 
מהיתר — גם קודם להגשת כתב 

אישום. 

כאשר הוקם בניין חורג, לרבות 238א צו הריסה מ�נהלי
ללא היתר או בסטייה מהיתר 

או מתכנית, רשאי יו״ר הוועדה 
המקומית לצוות על הריסתו )כולו 

או חלקו(. מותנה בתצהיר חתום 
בידי מהנדס הוועדה המקומית/

רשות מקומית המציין כי הבניין 
הוקם ללא היתר או שהוא חורג.

אמצעים 
נוספים 

מספר נסיבות בהן ניתן להרוס מבנה 212 הריסה ללא הרשעה
בלתי חוקי, גם ללא הרשעה, למשל 
כאשר מבצע העבירה מת או שלא 

ניתן לאתרו, או כשאין אפשרות 
להוכיח מי ביצע את העבירה. 

נשפט שאינו מקיים צו דינו מאסר 210 אי קיום צו בימ״ש
שנה, ואם נמשכה העבירה בתום 

המועד הוא נקנס. 

סמכות בימ״ש בנושא זה מתקיימת 255בזיון בית משפט
במקביל לחוק התכנון והבנייה. 

3334

33 גובה הקנסות קבוע בס׳ 63 לחוק העונשין התשל״ז-1977. שיעור הקנסות נקבע בהתאמה למשך תקופת 

המאסר שנקבע לאותה עבירה. 
34 גובה הקנס קבוע בס׳ 63 )ג( לחוק העונשין התשל״ז-1977.
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ג.2. היקף עבירות הבנייה בישראל 

סמכויות  בישראל.  בנייה  עבירות  היקף  לגבי  נתונים  באיסוף  משמעותי  קושי  קיים 

על  והמידע  במספר,  מ-100  למעלה  המקומיות,  הוועדות  בידי  ברובן  מצויות  האכיפה 

היקף עבירות הבנייה שבטיפולן אינו מרוכז בידי גורם אחד. 

נתונים מעודכנים על היקף עבירות הבנייה הוצגו במסגרת דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב 

בארץ  קיימים   ,2008 הפנים מאוגוסט  נתוני משרד  פי  על  כי  נכתב  35.2008 שם  לשנת 

כ-100,000 מבנים בלתי חוקיים. הדוח מותח ביקורת על העדרו של מסד נתונים מלא 

ומהימן המאפשר את מיפוי העבירות והצווים ברחבי הארץ. בעיית מחסור במידע אותרה 

על-ידי המבקר בקרב כל גופי האכיפה — משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל ומשטרת 

ישראל. העדרו של בסיס נתונים מקיף ומעודכן אינו מאפשר גיבוש מדיניות אכיפה, הכנת 

תוכניות עבודה וסדרי עדיפויות לעבודה.36 דוח מבקר המדינה ממליץ ליצור בסיס נתונים 

ראוי על היקף עבירות הבנייה ומצב הטיפול בהן, ובכלל זה העבירות המטופלות על ידי 

הוועדות המקומיות. 

בנספח מספר 1 מרוכזים נתונים הממחישים את היקף התופעה. הנתונים נמסרו בחלקם 

ונתונים שרוכזו מדוחות  לפי חוק חופש המידע  ידי משרד הפנים, בעקבות בקשה  על 

שונים. 

ג.3. טיפוסים שונים של עבירות בנייה 

עבירות הבנייה אינן עשויות מקשה אחת והן נבדלות זו מזו במאפיינים שונים: בהיקפן, 

במיקומן, במניעים ובסיבות לבנייה בניגוד לחוק ועוד. עבודה זו בוחנת את נושא עבירות 

ורגישים.  נדירים  גידול  ובבתי  הבנייה מנקודת המבט של הפגיעה בשטחים הפתוחים 

לפיכך, במיון של עבירות הבנייה לסוגים השונים, החלוקה הכללית תהיה כדלקמן: 

בנייה בלב השטח הפתוח או בתוך/בקרבת שטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה:  	
למשל חוֹות בודדים, יישובים חדשים, בנייה בלתי חוקית בלב השטח הפתוח המגזר 

וגני אירועים. כמו כן בנייה צמודת דופן  הערבי והבדואי, מרכזי תעסוקה ומסחר 

לבינוי שממוקמת בקרבה לבתי גידול רגישים. 

35 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב, לשנת 2008, עמ׳ 45. 

36 שם, עמ׳ 57. 
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בנייה בתחומי יישובים או בצמוד אליהם: בנייה בלתי חוקית או שימושים בלתי  	
חוקיים בקרקע חקלאית בבעלות פרטית, או בחכירה, ביישובים הכפריים בשטח 

המחנה ובצמוד אליו. 

לחלוקה זו ישנה חשיבות בעיקר בכל הקשור להטמעת שיקולים סביבתיים במדיניות 

האכיפה, כפי שיוצע בחלקה האחרון של העבודה. מבחינה סביבתית, השפעתן של עבירות 

הנמנות על הקבוצה הראשונה גדולה מזו של עבירות הכלולות בקבוצה השנייה. 

שלהם,  הסביבתיות  בהשלכות  מזה  זה  הנבדלים  השונים,  הטיפוסים  של  פירוט  להלן 

ובדרכי הטיפול האפשריות: 

מבנים לתעסוקה ולמסחר — בלב השטח הפתוח או בצמידות/בתחום יישובים;  

תחנות תידלוק;  

גני אירועים;   

בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, הבדואי והדרוזי;   

חוֹות בודדים ויישובים חדשים.  

מבנים לתעסוקה ולמסחר בלב השטח הפתוח או בצמידות/בתחום יישובים

בלתי  בנייה  כוללים  הכפרי  במרחב  ולתעסוקה  למסחר  חוקיים  בלתי  ושימוש  בנייה 

חוקית משני הסוגים שצוינו קודם לכן: מוקדי מסחר הממוקמים בלב השטח הפתוח 

ותעסוקה  מסחר  ומוקדי   )4 לכביש  בסמוך  לנתניה,  ממזרח  אילנות  קניות  מרכז  )כמו 

בתחום היישובים הכפריים או בצמוד להם, בשטחים שייעודו למבני תעשייה או למבני 

משק. התופעה של התרחבות שימושי המסחר והתעסוקה בתחומי המרחב הכפרי, בדרך 

כלל בבנייה דלילה ו׳זוללת׳ קרקע, היא בעצם תהליך של פירוור המסחר והתעסוקה — 

יציאתם מן הערים אל המרחב הכפרי והשטחים הפתוחים. לתופעה זו השלכות שליליות: 

כרסום בשטחים הפתוחים, הן על ידי הבינוי עצמו והן על ידי תשתיות נלוות כמו שטחי 

חנייה נרחבים; פגיעה במרכזי הערים, החלשת כוח התחרות שלהן וחוסנן הכלכלי, תופעות 

הגורמות לפיזור הפיתוח במקום ריכוזו בתחומי המרחבים העירוניים; הגברת השימוש 

ברכב פרטי; טשטוש הגבול בין הבנוי לפתוח ובין הכפרי לעירוני; פגיעה נופית ותדמיתית 

במרחב הכפרי, ההופך להיות ערב רב של שטחי מסחר ותעסוקה, כולל השילוט והדרכים 

המובילות אליהם. 
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המטרה  היא  הפירוור״  תופעת  וצמצום  עירוניים  למרקמים  הפיתוח  עיקר  “הכוונת 

הפתוחים  השטחים  על  השליליות  ההשלכות  כי  לציין  יש   37.35 תמ״א  של  הראשונה 

נגרמות גם כאשר מדובר בפיתוח מסחרי ב׳שטח המחנה׳38 או בשטח המיועד לתעשייה. 

של  עקיפה  תוצאה  אלא  ישירה  תוצאה  אינו  הפתוחים  בשטחים  הכרסום  זה  במקרה 

תהליך הפירוור. 

הקמת מוקדי מסחר באופן בלתי חוקי היא תופעה רווחת. להלן מספר דוגמאות:

בדוח מבקר המדינה משנת 2005 על השלטון המקומי, נבחנו מוקדים מסחריים ועסקיים 

מפרט  הדוח  השרון.  חוף  ולבנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  שבסמכות  השטח  בתחומי 

ממצאים לגבי 11 מוקדים:

מתחם חוצות שפיים: שימוש נרחב )67%( למסחר במבנים המיועדים לתעשייה ושהיקף 

המסחר בהם הוגבל ל-25% בלבד בתכנית המתאר. חלק מהמבנים נבנו ללא היתר והיתר 

שלא כדין ניתן למסלול מירוץ למכוניות.

קיבוץ געש: שימוש למסחר בשטחים שייעודם מבני משק ותעשייה, שימוש מסחרי במבנים 

חקלאיים על קרקע חקלאית מוכרזת )מתחם החממה(, עסק להשכרת רכב בניגוד להיתר 

ולתכנית המתאר.

תל יצחק: מפעל בטון פועל בשטח מבני משק, מפעל נרות בשטח שייעודו חקלאי.

מבלי  לתעשייה  שנועד  במתחם  מ״ר(   6,400( נרחב  מסחרי  שימוש  יהושע:  בית  מושב 

שהתקבל היתר לשימוש חורג וכן בנייה וסלילה של מגרש חנייה ומשרד להשכרת רכב, 

ללא היתר.

קרקע  על  חקלאיים  במבנים  שנים  מזה  הפועלים  מסחר  מוקדי  שלושה  בצרה:  מושב 

חקלאית.

בכל המקרים הללו מציין המבקר כי הוועדה לא פעלה כנגד הבנייה הבלתי חוקית.

תחנות תדלוק 

תופעה נפוצה ומדאיגה, בעיקר במרחב הכפרי, היא הפעלתן של תחנות תדלוק פנימיות 

בלתי חוקיות.39 בבחינה של משרד מבקר המדינה בתחומי הוועדה המקומית חוף כרמל 

37 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, תמ״א 35, סעיף 3.א בהוראות התכנית. הוראות 

 .www.pnim.gov.il התכנית זמינות באתר משרד הפנים
38 שטח המחנה הוא השטח המבונה של היישוב. 

39 תחנת תדלוק פנימית היא תחנה שנועדה לספק דלק לציבור מוגדר שלא על בסיס עסקי. תחנות מסוג 

זה קיימות במושבים, קיבוצים, מפעלים גדולים, מוסכים, חברות תחבורה ועוד. 
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)בשנים 2005-6( נמצאו 18 תחנות תדלוק פנימיות, 8 מהן לא קיבלו מהוועדה היתר בנייה 

והיתר לשימוש חורג, ול-5 מ-8 התחנות האמורות גם לא היה רישיון עסק. משרד מבקר 

המדינה ציין כי “...הפעלת תחנות התדלוק הפנימיות ללא היתרי בנייה עלולה לסכן את 

רבים  במושבים  התהום...״.40  מי  את  ולזהם  סביבתיים  מפגעים  ליצור  הציבור,  שלום 

ברחבי הארץ תחנות הדלק מוכרות דלק לכלל הציבור, בניגוד לייעודן ולהיתרי הבנייה. 

אמנם תחנות התדלוק מצויות לרוב בתחומי השטח הבנוי או בשוליו, כך שהפגיעה בשטח 

הפתוח מזערית או לא קיימת, אך מדובר בפעילות שהסיכון הסביבתי הנובע ממנה הוא 

משמעותי, וחשוב כי יישקל בקביעת סדרי עדיפויות במדיניות האכיפה. 

גני אירועים

במטרה להציע סביבה טבעית או גן מטופח כרקע לאירוע, גני אירועים נוטים להתמקם 

בשטחים פתוחים: ביערות, בחורשות, בקרבת נחלים או על קרקע חקלאית ולכן במקרים 

רבים הם אינם צמודי דופן.

גני אירועים הממוקמים בשטחים פתוחים משתרעים על שטחים נרחבים וכוללים מבנים 

בהיקף של מאות עד אלפי מ״ר, וכן שטחים מגוננים נוספים התחומים בגדרות. מלבד 

ידיים המעצימים את  גם מגרשי חנייה רחבי  כוללים  גדול הם  המבנים שנועדו לקהל 

יוצרים  האירועים  גני  נרחב.  הוא  הציבור  מן  שנגרע  השטח  וכך  הסביבתית,  הפגיעה 

מטרדי רעש וכן תאורה עזה בלילה — ולכן, מעבר לשטח הבנוי בפועל, הם משפיעים 

לרעה על בתי גידול טבעיים ועל חיות הבר בסביבה. גני האירועים הממוקמים בקרבת 

אפיקי נחלים וחופים — מצויים בשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה וכך הפגיעה 

ציבוריים  ששטחים  העובדה  היא  נוספת  חמורה  פגיעה  שבעתיים.  חמורה  בסביבה 

פתוחים, המשמשים למטרות מסחריות, אינם נגישים לציבור הרחב. 

)ראו  כחוק  שלא  שנבנו  אירועים  גני  בנושא  המדינה  מבקר  דוחות  פרסום  בעקבות 

זה, קיבלו פעולות האכיפה  הרחבה בקופסא בעמוד הבא( והחלטת שר הפנים בנושא 

נגד גני אירועים הפועלים שלא כחוק עדיפות גבוהה בסדר היום של רשויות האכיפה. 

הפיקוח הארצי נרתם לנושא, הוגשו מספר כתבי אישום ובשנים האחרונות אף נהרסו 

40 דוח מבקר המדינה, הביקורת על הרשויות המקומיות לשנת 2007.
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מספר גני אירועים.41 בשנת 2008 פרסם משרד הפנים, לטובת הציבור, רשימה של גני 

אירועים הפועלים ללא היתר בנייה וללא רישיון עסק. נכון לתאריך 15.4.08 נכללו 108 

גני אירועים ברשימה.42 

טיפול  לנושא  פרק  הוקדש   ,2005 לשנת  המקומיות  הרשויות  על  המדינה,  מבקר  בדוח 

המועצות האזוריות באזור השרון בגני אירועים שבתחומן. על פי ממצאי המבקר קיימים 

במחוז המרכז )נכון למועד הבדיקה, בשנים 2004-5( — 80 גני אירועים, מתוכם 46 בשרון, 

ורובם )33 במספר( בשטחים הפתוחים שבתחומי 4 מועצות אזוריות. במסגרת הדוח נבחן 

המצב במועצות האזוריות עמק חפר וחוף השרון, שבתחומן נמצאו 16 גני אירועים: 12 

היתר  מכוח  פעלו  ו-2  הבניין,  מן  לחלק  היתרים  היו  ל-2  כלל,  היתר  ללא  פעלו  מתוכם 

למבנה חקלאי. מתוך אותם גנים 15 נבנו על אדמות מדינה, 13 על גבי קרקע חקלאית ו-12 

ולכן פעילותם  ניכרת מתכנית המתאר  מהם קיבלו היתר לשימוש חורג המהווה סטייה 

אינה חוקית. גני האירועים שנבחנו משתרעים על שטח של 1.4 דונם עד כ-15 דונם, כשהם 

מוקפים בחומות או גדרות. בנוסף לשטח זה, הוכשרו גם מגרשי חנייה ששטחם אלפי מ״ר, 

ול-8 מבין גני האירועים נסללו דרכים באורך של מאות מטרים וכל אלו — ללא היתר.

ממצאי הביקורת הצביעו על כשל של גורמי האכיפה והפיקוח במניעת ביצוע העבירות, 

כך שבפועל, הבנייה בגנים ופעילותם התרחבו עם השנים. המבקר מטיל את האחריות על 

הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ועל המועצות האזוריות של חוף השרון ועמק חפר, 

המקרקעין  את  המנהל  ישראל,  מקרקעי  מ�נהל  על  וכן  האכיפה,  נטל  עיקר  מוטל  עליהן 

עליהם נבנו גנים אלו.

בדוח מבקר המדינה מס' 58א, בפרק העוסק בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, 

נמצא כי במועד הביקורת פעלו בתחום המועצה 8 גני אירועים, כשצמוד להם נבנו מגרשי 

חנייה, דרכים ומבני עזר )מטבח, שירותים ועוד(. היקף הבנייה בארבעה משמונת הגנים 

עסק.  רישיון  ללא  פעלו  גנים   5 הנדרש.  ההיתר  היה  לא  שלמפעילים  למרות  גדול,  היה 

הוועדה פעלה לאכיפת הוראות החוק בשני גנים בלבד ובאיחור.

41 נושא זה זכה לסיקור תקשורתי נרחב, שכן במספר מקרים ההריסה בוצעה ערב קיומם של אירועים 

במקום. מידע על הריסת גני אירועים ראו למשל: 
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=765215&contrassID=2&subContra

ssID=6&sbSubContrassID=0 בעניין אחוזת אסתר ליד אשקלון, תאריך ביקור 6.9.09. 
http://www.mops.gov.il/BP/OnTheAgenda/StateLandsProtections/BneiZion :וכן בעניין גן השקמים

StateLandProtection03_07_07.htm תאריך ביקור 6.9.09. 
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/messages.nsf/All/FC :וכן בעניין הגן הקסום בכפר טרומן

C6290090E9FBF9C22574F90020E9FD?OpenDocument תאריך ביקור 6.9.09. 
 http://www.mefik.co.il/page.asp?page_parent=3564  — העיתונאית  המבט  מנקודת  עניין  ובאותו 

תאריך ביקור 6.9.09.
42 אתר משרד הפנים www.pnim.gov.il תאריך ביקור 18.5.08. 
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בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי והבדואי 

במגזר הבדואי מתבצעת בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב: האוכלוסייה מתגוררת במבנים 

החשופים לסיכונים בטיחותיים ובריאותיים )למשל גגות אסבסט( ותחת איום מתמיד 

ללא תשתיות  ובלתי מתוכנן,  מפוזר  בבינוי  נרחבים מכוסים  צווי הריסה. שטחים  של 

מתאימות, ותוך פגיעה מיותרת בשטחים פתוחים. 

במסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת,43 מוצגים נתונים שנאספו בשנת 

2002 על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה בנושא הבנייה הבלתי-חוקית במגזרים 

הערבי והבדואי, ובו מצוינים סוגי המבנים הבאים: מבנה קשיח, צריף, אוהל, דיר/רפת 

על  עומד  במגזרים האמורים  כי מספרם הכולל של מבנים אלה  ואחר. המסמך מציין 

30,517. ההערכה היא כי מספרם של המבנים הבלתי חוקיים במגזר הבדואי באותה העת 

עמד על כ-28,000 מבנים.44 

המסמך מונה כמה סיבות להיקף הרחב של בנייה בלתי חוקית במגזרים אלו: 

לערך,  שישה  פי  למדינה  הראשונות  השנים  בחמישים  גדלה  הערבית  האוכלוסייה   
שינוי.  ללא  כמעט  נשאר  זו  לאוכלוסייה  למגורים  בנייה  המאפשר  שהשטח  בעוד 

כתוצאה מכך נוצרה מצוקה חריפה בשטחים זמינים לבנייה; 

היעדרן של תוכניות מתאר ותוכניות אב המאפשרות את הרחבת השטח הבנוי;   

העדר שיתוף מספק של נציגי מיעוטים בתהליכי קבלת החלטות;   

במגזר הבדואי קודמו תכניות מתאר מבלי לתת מענה לתביעות הבעלות של הבדואים   
על קרקעות אלו, ולטענת נציגי המגזר הבדואי — באופן לא שוויוני.45 

יש לציין כי מאז הוכן הדוח )2002( נעשה במ�נהל התכנון שבמשרד הפנים מהלך נרחב 

לקידום של תכניות אב ומתאר ליישובים הערביים.46 מהלך זה החל עוד בשנת 1995, 

43 מסמך בנושא בנייה בלתי חוקית, הוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת עבור חברת הכנסת 

רוחמה אברהם, נובמבר 2004. 
44 במקור שלעיל לא צוין היקף עבירות הבנייה במגזר הערבי והבדואי ביחס לכלל עבירות הבנייה. 

45 ראו למשל נייר עמדה ונייר רקע בעניין זה: ״הכפרים הלא מוכרים בנגב: הכרה ושוויון בזכויות״, מאת 

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, המועצה האזורית לכפרים לא מוכרים, ועמותת במקום. זמין בכתובת 
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/BedPosPapPart1.pdf תאריך צפיה 20.12.08.

46 הנתונים להלן מתוך אתר משרד הפנים, www.pnim.gov.il, ביקור בתאריך 11.6.08. 
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בהחלטה שהתקבלה ע״י ראש הממשלה דאז יצחק רבין, להקצות תקציב למ�נהל התכנון 

לצורך הכנת תכניות אב ומתאר ליישובים הערביים.47 

הדוח שלעיל ליקט שורה של החלטות ממשלה בעניין פעולות אכיפה נגד עבירות בנייה 

בלתי חוקית במגזר הערבי. התברר כי החלטות רבות הנוגעות לייעול האכיפה והגדלת 

התקציבים וכוח האדם העומדים לטובת הנושא — חוזרות על עצמן, עובדה שמעידה 

על אי בצוע החלטות קודמות. המסמך מסתיים במספר המלצות לטיפול בבעיית הבנייה 

הבלתי חוקית במגזר הערבי והבדואי: 

	קידום נמרץ של תכניות מתאר;

	העברת תקציבים לשם זירוז הליכים במגזר הערבי;

	יתר תיאום בין גופי הפיתוח;
	הסדרת הליכי רישוי, בדיעבד, בהתאם להמלצות ועדת מרקוביץ48 וועדת גזית;49

	יישום אכיפה כלכלית. 

בחודש דצמבר 2008 הוגשו המלצות דוח וועדת גולדברג,50 שמונתה בכדי להציע הצעות 

לתיקוני חקיקה בנושאים הקשורים לבנייה במגזר הבדואי, כמו גובה הפיצויים, הסדרים 

להקצאת קרקע חלופית, אכיפה וכיו״ב. על פי הערכות הוועדה, לעת עריכת הדוח היו 

במגזר הבדואי כ-50,000 מבנים בלתי חוקיים וכל שנה נוספו אליהם 1,500-1,200 מבנים 

בלתי חוקיים נוספים. 

הוועדה המליצה ליצור עבור האוכלוסייה הבדואית בדרום מסלול תכנון מקוצר באמצעות 

הקמת מוסד תכנון ייחודי לנושא ליד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז הדרום — 

)ועדה להסדרת התיישבות הבדואים בנגב( וכן להכיר ולשלב חלק מן הכפרים  ולת״ב 

הבלתי-מוכרים, בהם מתגוררים 62,487 נפש, במערך היישובי הקיים. הוועדה המליצה 

להגדיר מבנים בלתי חוקיים בתחום תכניות המתאר התקפות, שאינם פוגעים ביישום 

תכניות אלו, כ׳מבנים אפורים׳ שחוקיותם תוכשר וניתן יהיה לחברם לתשתיות. בהמשך 

47 המידע נמסר ע״י אדר׳ דינה רצ׳בסקי, מנהלת מ�נהל התכנון בתקופה האמורה. 

48 ועדה בין משרדית לבחינת הבנייה הבלתי חוקית באדמות המדינה ובשטחים הפתוחים, בראשות המשנה 

למנכ״ל משרד הפנים, דוח הוועדה פורסם בשנת 1986. 
49 הוועדה הבין משרדית לבחינת הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל, בראשות מר דב גזית. דוח הוועדה 

פורסם במרץ 2000. 
http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/770ABFE7-868D-4385- בכתובת  זמין  גולדברג  ועדת  דוח   50

BE9A-96CE4323DD72/5047/TamtsitDochShofetGoldberg.pdf. תאריך ביקור 6.9.09.
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בנייה בלתי חוקית במגזר הדרוזי 

היקפי הבנייה הבלתי חוקית במגזר הדרוזי מפורטים במסמכים שהוכנו על ידי המרכז 

למחקר ומידע בכנסת. על פי נתוני הלמ״ס היו בישראל, בסוף שנת 2007, 15 יישובים 

דרוזיים במחוזות חיפה והצפון, והתגוררו בהם 122,000 נפש, 1.7% מתושבי ישראל.

הן   4,100 בעיר,  דיור  יחידות   5,800 מתוך  ועוספיה(:  אל-כרמל  )דליית  הכרמל  עיר 

בלא היתר, כלומר כ-70% מהמבנים. כ-80% מכלל הבנייה הבלתי חוקית היא באזורים 

שבהם ניתן לקבל היתר בנייה, כלומר בתחום השטחים המיועדים לפיתוח שחלות עליהן 

תכניות מאושרות. שאר המבנים נבנו בשטחים ציבוריים, דרכים ושטחים פתוחים )גנים 

תכנית  לתחומי  מחוץ  ושטחים חקלאיים( שעיקרם  מוגן  פתוח  יערות, שטח  לאומיים, 

המתאר. כתוצאה מכך נגרמת פגיעה סביבתית ישירה לשטחים המיועדים לשימור. בינוי 

בלתי חוקי בתוואים המיועדים לדרכים גורם לקידום חלופות פוגעניות יותר החודרות 

הרשות  גבוה:  מחיר  חוקית  הבלתי  לבנייה  הכרמל.  פארק  בתחומי  רגישים  לשטחים 

המקומית אינה גובה היטל פיתוח )שגובהו כ-45,000 ש״ח(, היטל השבחה ואגרת בנייה 

ממבנים שנבנו ללא היתר ומכאן שהפגיעה היא גם כלכלית. 

המקרים  במרבית  בגליל:  הדרוזיים  ביישובים  המתאר  תכנית  לתחומי  מחוץ  בנייה 

בנייה בלתי חוקית מחוץ לתחומי תכנית המתאר פירושה בנייה בשטחים שאינם מיועדים 

לבנייה, אלא מיועדים להישמר כשטחים חקלאיים או כשטחים פתוחים אחרים. 

להלן מספר דוגמאות לבנייה בלתי חוקית ביישובי המיעוטים בגליל: ביישוב מע׳אר נמצאו 

בשנת 2005 חריגות בנייה ב-700 מבנים, מהם 80 מבנים נבנו מחוץ לתחום המיועד לבנייה; 

בשפרעם בשנים 2009-2006 נבנו ביישוב 648 מבנים בלתי חוקיים, מהם 31 מחוץ לתחומי 

תכנית המתאר; באותן שנים, מתוך 213 מבנים בלתי חוקיים שנבנו בכפר ירכא, 74 נבנו 

מחוץ לתחומי תכנית המתאר; באבו סנאן נבנו 24 מבנים מחוץ לתחומי תכנית המתאר, 

מתוך 100 מבנים בלתי חוקיים.

גבוהה  סביבתית  חשיבות  בעלי  שטחים  בלב  ממוקמים  הדרוזיים  היישובים  מן  חלק 

מאוד ובכלל זה בשמורת הר מירון ובגן הלאומי בכרמל. בנייה בלתי חוקית באזורים 
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אלו גורמת לנזק סביבתי גדול מאוד. באזורים אלה הבנייה הבלתי חוקית היא רק ביטוי 

פוליטיים אחרים.  ולשיקולים  יותר, הנוגעת למאבק על הקרקע  לסוגייה רחבה הרבה 

מכאן גם הקושי הרב במתן פתרון לתופעות אלו. 

במסמך של המרכז למחקר ומידע בכנסת51 שחקר את התופעה של בנייה בלתי חוקית 

במגזר הדרוזי מצויינים מספר גורמים לתופעה: העדרה של מדיניות הסברה יעילה לנזקים 

של הבנייה הבלתי חוקית; מחסור בקרקע שנובע מאי התאמה בין הגידול הטבעי של 

האוכלוסייה לבין היקף הפשרת השטחים לבנייה; אי עידכון של תכניות מתאר; בנייה 

נמוכה הגורמת לצריכה גבוהה של שטח; היותן של הקרקעות פרטיות בחלקן הגדול כך 

שחריגות הבנייה אינן פוגעות בציבור הרחב; אי ייצוג תושבים בוועדות התכנון; העדר 

אכיפה הנובע בין היתר מחולשת רשויות התכנון והבנייה המתקשות לפעול בכפרים, וכן 

הימנעות הרשויות המקומיות לאכוף את החוק משיקולים חמולתיים. 

יישובים חדשים וחוֹות בודדים 

חוֹות בודדים ויישובים חדשים, אינם צמודי דופן מטיבם ומטרתם היא יצירה של מוקד 

על  הסביבתיות  ההשלכות  לו.  הנלוות  התשתיות  על  הפתוח,  השטח  בלב  חדש  פיתוח 

המרחב הפתוח חמורות, מאחר שהן קוטעות אותו על ידי בינוי ותשתיות. בסעיף זה נדון 

בהתיישבות חדשה במגזר היהודי בלבד. 

יישובים חדשים: בשנים האחרונות אושרה בדיעבד הקמתם של שלושה יישובים חדשים 

שהוקמו באופן בלתי חוקי: היישוב קדיתא בגליל, מצפה אילן בוואדי ערה ונמרוד ברמת 

הגולן, כאשר שני האחרונים הוקמו כהיאחזויות נח״ל ואוזרחו שלא כדין. כל זאת, בניגוד 

למדיניות התכנון, הנותנת עדיפות מובהקת להרחבה ולעיבוי של יישובים קיימים על פני 

הקמתן של נקודות יישוב חדשות.52 

51 שם. 

52 ראו למשל בנוהל המועצה הארצית לעניין יישובים חדשים, אושר בישיבת המועצה הארצית לתכנון 

ובנייה מס׳ 463 מיום 2.8.2005. הפרוטוקול זמין באתר משרד הפנים, תאריך ביקור 24.12.08. מדיניות 
הוחלט  אז   .5.9.06 מיום  שבגלבוע,  ׳מיכל׳  היישוב  בעניין  הארצית  המועצה  בהחלטת  למשל  יושמה  זו 
והמחוזית  הארצית  התכנון  ממדיניות  לחרוג  מקום  אין  זה  במקרה  כי  סבורה  הארצית  “...המועצה  כי 
העקבית, שלא לאשר כלל הקמת יישובים חדשים, וזאת בעיקר באזורים רגישים סביבתית, אשר קיים 
בהם פוטנציאל חלופי לקליטת אוכלוסייה נוספת ולחיזוק היישובים הקיימים..״. ראו פרוטוקול מליאת 
תאריך  הפנים,  באתר משרד  זמין  הפרוטוקול   .5.9.06 מיום   ,476 מס׳  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה 

ביקור 24.12.08.
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לא מן הנמנע כי לו היו מגיעות התכניות ליישובים אלו מראש, הן היו נדחות כפי שנדחו 

תכניות ליישובים אחרים )היישוב מיכל בגלבוע, ורמת ארבל בגליל(. מאחר שבשטח כבר 

היו עובדות מוגמרות, ומשפחות חיו במקום לאורך שנים — הוכשרו היישובים בדיעבד. 

חוֹות בודדים: חוֹות בודדים היא מסגרת להתיישבות של משפחה אחת או שתיים, מחוץ 

למסגרת יישוב. חוֹות בודדים אינן תואמות את מדיניות התכנון, ועל פי החלטת המועצה 

הארצית, הן תתאפשרנה במקרים חריגים ובודדים בלבד בנפת באר שבע.53 על פי נתונים 

שריכז משרד ראש הממשלה בשנת 2003, היו במדינת ישראל כ-100 חוֹות בודדים, מתוכן 

רק כ-6 חוֹות הוקמו על פי היתרי בנייה מכוח תכנית מאושרת. מרביתן של חוֹות הבודדים 

פועלות באורח בלתי חוקי, בין היתר בהפרת דיני התכנון והבנייה )בנייה בניגוד לתכנית( 

והקצאת קרקע שאינה כדין, שלא לפי חוק חובת המכרזים. 

ביטוי לכך ניתן לראות בתשובת המדינה לבג״צ 3076/08, עתירת עמותת פורום חוֹות 

דרך היין נ׳ ראש הממשלה ואחרים: 

היה  האמורות  החוֹות  של  מרביתן  להקמת  החוקי  הבסיס  כי  בכלליות...  נציין 

ועיבוד חקלאי או רעייה. הקרקע  הקצאת קרקע למבקשים שונים, לצורך שימוש 

ללא מכרז, וזאת, ביחס  הוקצתה על-ידי מ�נהל מקרקעי ישראל )להלן — המ�נהל( 

תקנות   — )להלן  תשנ״ג-1993  המכרזים,  חובת  תקנות  בסיס  על  החוות,  למרבית 

חובת מכרזים(, המאפשרות הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורך עיבוד חקלאי.... 

בפועל, משמשות החוֹות למטרות אחרות, ובמוקד פעילותן ניצבים שימוש למטרת 

מגורים וכן שימושים תיירותיים-מסחריים שונים. החוֹות פועלות תוך הפרה ברורה 

של הוראות הדין )ברמות ובהיקפים משתנים בין החוֹות השונות(, לרבות:

פלישה לשטחים נרחבים שלא הוקצו במסגרת חוזי ההשכרה ותפיסת חזקה  	 	
בהם שלא כדין;

שימוש בשטח למטרות החורגות ממטרת ההקצאה על-פי החוזים שנכרתו  	 	
בין המנהל לבין השוכרים ותוך הימנעות מתשלום ראוי בגין אותו שימוש;

הפרה של דיני התכנון והבנייה, תוך הקמת מבני מגורים וכן הקמת מתקנים  	 	
תיירותיים שונים לרבות — חדרי אירוח )׳צימרים׳(, מסעדות, חנויות וכד׳ 

ומבנים נוספים, ללא היתר בנייה ובניגוד לייעדו החוקי של השטח. 

נציין כי תופעה של הפרות חוק כאמור קיימת גם בחוֹות בודדים אחרות באזורים 

שונים בארץ. )ההדגשות במקור( 

7.12.99, לפיה, כמדיניות תכנון, עמדת המועצה הארצית היא שאין  53 החלטת המועצה הארצית מיום 

מקום להתיישבות בודדים לסוגיה, מאחר ואינה תואמת את עקרונות התכנון שגובשו בשנים האחרונות. 
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הקמתם של יישובים חדשים או חוֹות בודדים שלא כחוק בקרב המגזר היהודי, מתאפיינת 

במקרים רבים בקיומן של הבטחות שלטוניות מצד רשויות המדינה השונות מטעמים 

שונים כגון שיקולים של שמירה על קרקעות המדינה מפני פלישה )להרחבה בסוגיה זו 

ראו בפרק השלישי של עבודה זו(. 

ג.4. רשויות האכיפה בישראל וסמכויותיהן 

המצויים  עיקריים,  מרכיבים  מארבעה  כללי,  באופן  מורכב,  הפלילית  האכיפה  תהליך 

באחריות גורמים שונים:54 

שלב החקירה )פיקוח(: פיקוח מקומי )וועדות מקומיות( ופיקוח מחוזי;   

שלב התביעה — הכנת כתבי אישום: תובעים מקומיים או מחוזיים;   

ההליך המשפטי: בתי המשפט;   

ביצוע פסק הדין/ההחלטות: ביצוע עצמי או ביצוע באמצעות יחידות הפיקוח ובליווי   
המשטרה. 

בנוסף, קיימים מנגנונים לניהול הליכים אזרחיים, למשל על ידי מ�נהל מקרקעי ישראל 

בגין הפרת חוזה החכירה בקרקע. 

רשויות האכיפה השונות וסמכויותיהן55 

במדינת ישראל פועלים 9 גופים האמונים על אכיפת עבירות הבנייה בשטחים הפתוחים. 

נושא אכיפת )או אי-אכיפת( הבנייה הבלתי חוקית הוליד ועדות חקירה רבות )כמו ועדת 

מרקוביץ׳56 וועדת גזית57(, זכה לביקורת של מבקרי המדינה לדורותיהם,58 והוקדשו לו 

החלטות ממשלה שניסו לייעל את פעילות גופי האכיפה ואת התיאום ביניהם, לרוב על-

ידי הקמת גופים חדשים. 

54 מבוסס על שיחה עם עו״ד חובב ארצי, מנהל המחלקה ועו״ד בת אור כהנוביץ׳, המחלקה לאכיפת דיני 

מקרקעין, משרד המשפטים. 
55 פרק זה מבוסס בחלקו על פרק ב.5 בדוח ״השמירה על השטחים הפתוחים — ניתוח החלטות רשויות 

המדינה״, מכון דש״א — החברה להגנת הטבע, 2007. הפרק נכתב ע״י עומר כהן ואיריס האן. 
ובשטחים  המדינה  באדמות  חוקית  הבלתי  הבנייה  לבחינת  בין-משרדית  ועדה   — מרקוביץ׳׳  ׳ועדת   56

הפתוחים, בראשות המשנה למנכ״ל משרד הפנים, דוח הוועדה פורסם בשנת 1986.
57 ׳ועדת גזית׳ — הוועדה הבין-משרדית לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל, בראשות דב גזית. 

דוח הוועדה פורסם במרץ 2000.
58 דוח מבקר המדינה מס׳ 50ב, דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005 ועוד. 
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ישנן מספר נקודות ציון עיקריות בהתפתחות מערכת האכיפה בישראל: 

הוועדות  של  פקחים  ידי  על  והאכיפה  הפיקוח  פעולות  התבצעו   1988 לשנת  עד  	
המקומיות לתכנון ובנייה ועל ידי אגף הפיקוח של מ�נהל מקרקעי ישראל; 

הארצית  ׳היחידה  הפנים  במשרד  הוקמה  ממשלה,  החלטת  בעקבות   ,1988 בשנת  	
לפיקוח על הבנייה׳ במטרה לאכוף את החוק על בנייה בלתי חוקית, בעיקר בתחומי 

השטחים הגליליים )שטחים שאינם בתחומי רשויות מקומיות ולכן אינם בסמכות 

הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה(. היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה פועלת כגוף 

אוטונומי, עם שלוחות במחוזות השונים. שינוי זה גרם לכך שלראשונה יש ראייה 

מערכתית-ארצית בנושא ומדיניות אחידה במחוזות;

מהחלטת  כתוצאה  האכיפה  בתחום  נוספים  גופים  לפעול  החלו   2005 בשנת  	
ממשלה: 

מנהלת תיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין;  		

יחידה משטרתית חדשה שכפופה למנהלת;  		

מחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.  		

גורמי האכיפה 

הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה — הדין הישראלי מקנה לוועדות המקומיות תפקיד 

ובנייה סמכויות רישוי,  מפתח בתחום האכיפה. בידי 116 הוועדות המקומיות לתכנון 

מעקב ואכיפה בכל הקשור להקמת מבנים בתחומי שיפוטן, וכן אחריות להבטחת קיומו 

של חוק התכנון והבנייה בתחומן )לפי סעיף 27 לחוק התכנון והבנייה(. הוועדה המקומית 

כל שימוש בהם, הטעונים  ועל  ובבניין  עבודה בקרקע  כל  על  ולבנייה מפקחת  לתכנון 

היתר. הוועדה מקיימת פיקוח על בניית בניינים בעת רישוי הבנייה, לפני התחלת עבודות 

הן  במספר(   84( המקומיות  הוועדות  מרבית  הבנייה.  ובגמר  העבודה  במהלך  הבנייה, 

ועדות בתחום רשות מקומית אחת )לפי סעיף 18 בחוק התכנון והבנייה( ו-32 הן ועדות 

מרחביות )סעיף 19 בחוק התכנון והבנייה(. על פי נתונים שהתפרסמו בדוח מבקר המדינה 

לשנת 2008 59 מעסיקות הוועדות 400-350 מפקחים.

על  לפיקוח  הארצית  היחידה   — היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים  

הבנייה הוקמה בשנת 1988, על בסיס החלטת ממשלת ישראל אשר אימצה את המלצות 

59 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב לשנת 2008, עמ׳ 52. 
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דוח מרקוביץ׳ בנושא בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים.60 היחידה כפופה למנכ״ל 

משרד הפנים, בפריסה ארצית הכוללת 6 יחידות פיקוח מחוזיות, וכן גוף מטה שהוא 

הנהלת היחידה ומושבו בתל אביב. בשנת 2008 מנתה היחידה 62 עובדים.61 

חשודים,  חקירת  למקרקעין,  כניסה  בנייה,  עבירות  איתור  כוללת:  המפקחים  עבודת 

איסוף ראיות ועיבודן לצורך נקיטת פעולות אכיפה שונות: הכנת תיקי תביעה, הוצאת 

נהליים ושיפוטיים )הפסקה, הריסה וכו׳( והריסת המבנים הבלתי חוקיים.  צווים מ�

היחידה פועלת באיתור, במניעת עבירות ובאכיפת החוק בשטחים גליליים )שאינם בתחום 

הרשויות המוניציפאליות( ובשטחים פתוחים. כמו כן מפקחת היחידה על פעילות האכיפה 

גם  116 הוועדות המקומיות בתחומי שיפוטן. היחידה הארצית מתערבת באכיפה  של 

במקרים בהם נמנעות הוועדות המקומיות מלנקוט פעולות אכיפה מספקות המתחייבות 

מהחוק, מתקשות ומתרשלות בביצוען, או שהן מבצעות את העבירות בעצמן. עוד עוסקת 

היחידה בגיבוש הצעות למדיניות אכיפת החוק והפעלת פיקוח במגזרים בעיתיים, ביצוע 

משטרת  עם  אכיפה  פעולות  תיאום  השונים,  התכנון  גופי  לבקשת  וביקורות  בדיקות 

ישראל ועם גורמי פיקוח ואכיפה נוספים ועוד.62 

היחידה הארצית משלימה את פעילות האכיפה המתבצעת על ידי הוועדות המקומיות 

בשטחים  היו   63 2007 שנת  בראשית  ארצית.  בראייה  ובפעולות  בנושאים  גם  ועוסקת 

לביצוע,  צווים   1,200 היחידה  עבודת  של  העדיפויות  סדרי  בראש  הנמצאים  הגליליים 

ועוד כ-1,200 תיקים בטיפול, בהם טרם ניתן פסק דין. 

מ�נהל מקרקעי ישראל — אגף הפיקוח — הפיקוח על מקרקעי ישראל נמנה על תפקידי 
מ�נהל מקרקעי ישראל:64

המ�נהל.  של  העבודה  בתכנית  מרכזית  משימה  מהווה  המ�נהל  קרקעות  על  פיקוח 

בקרקע  הפיסית  השליטה  מבחינת  בשטח  המ�נהל  את  מייצגות  הפיקוח  יחידות 

מערך  הקרקעית.  בעתודה  פגיעה  ומניעת  התחייבויות  קיום  שימוש,  של  מההיבט 

60 ראה הערה 56.

61 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב לשנת 2008. 

62 אתר משרד הפנים, בכתובת: http://www.pnim.gov.il תאריך ביקור: 30.10.08 . 

קריטריונים להקצאת משאבים לפיקוח על הבנייה, דוח מסכם, אוגוסט 2003, הוכן עבור משרד הפנים — 
נהל מוניציפלי — המחלקה למחקר.  היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה והאגף למ�
63 פגישה עם אבי דותן, מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, מיום 19.2.07. 

64 מתוך http://www.mmi.gov.il/static/odot.asp, תאריך ביקור 30.1.2012. 



5151

הפיקוח מסייע באיסוף נתונים לצורך ניהול יעיל של הנכסים וכדי להבטיח נקיטת 

והתנחלויות בלתי חוקיות לאדמת מדינה או  צעדים דרושים במקרה של פלישות 

במקרה של חריגות והפרות חוזי החכירה המתאימים.

הקרקעות  מכלל  כ-93%  )שהן  המדינה  קרקעות  את  המנהל  ישראל,  מקרקעי  במ�נהל 

בנייה  בעבירות  ובטיפול  במניעה  היתר,  בין  העוסקת,  פיקוח  יחידת  פועלת  במדינה(, 

ובשימוש בקרקע. 

משימות יחידת הפיקוח מוגדרת כך:65 

לשמור על הנכסים שבניהול מ�נהל מקרקעי ישראל בין השאר על-ידי ניהול המקרקעין 

ולהיות  לפקח  ההנהלה,  והנחיות  נהל....  המ� בשטחי  חזקה  ותפיסת  סימון  בשטח, 

אחראי על ניהול הקרקע באופן חוקי ובהתאם לחוזים, לנקוט את הצעדים הדרושים 

בהתאם לחוק במקרים של פלישות, הסגות גבול, התנחלויות בלתי חוקיות, כרייה 

ולתבוע  פולשים,  לסלק  המדינה,  אדמות  על  חוזים  והפרות  חריגות  חוקית,  בלתי 

משפטית מפירי חוזה,... 

בין היתר, מוזכר גם שיתוף פעולה עם גורמי פיקוח של גופים אחרים ובהם קרן קיימת 

לישראל, רשויות מקומיות ואזוריות, משרד החקלאות, משרד הפנים, הסיירת הירוקה של 

רשות הטבע והגנים ועוד. שיתוף הפעולה מתבטא בחילופי מידע ובסיוע הדדי לפעילות 

לסילוק פולשים ולהריסת מבנים בלתי חוקיים. 

הפעילות השוטפת של יחידת הפיקוח מתבטאת בין היתר באיתור גורמים המשתמשים 

שלא כדין באדמות המ�נהל ובפינויים. מסגרת זו כוללת בין השאר הריסת מבנים בלתי 

חוקיים.

דוח מבקר המדינה לשנת 2008 בחן את הטיפול בהגשת כתבי תביעה בלשכות המשפטיות 

נשלחו מכתבי  כי אלו לא טיפלו במאות תיקים שהועברו אליהן: לא  ומצא  של ממ״י 

תביעה.66  כתבי  הוגשו  שלא  ומכאן  חיצוניים  לתובעים  תיקים  הועברו  ולא  התראה 

עוד עוסק הדוח בנזק הכלכלי שגורמת תופעת הפלישה כתוצאה מההוצאות הכספיות 

הרבות המושקעות בטיפול בפולשים והפניית כוח אדם ואמצעים כנגדם ובשל הפיצויים 

שהמדינה משלמת לצורך פינוי מרצון. 

65 אתר מ�נהל מקרקעי ישראל — http://www.mmi.gov.il/static/p15.asp, תאריך ביקור 30.1.12. 

66 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב לשנת 2008, עמ׳ 81-2. 
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׳הסיירת הירוקה׳ — היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים של רשות הטבע והגנים — 

הטבע  רשות  של  זרוע  היא  הירוקה׳  ׳הסיירת   — הפתוחים  בשטחים  לפיקוח  היחידה 

והגנים: “...זרוע נוספת של ׳הרשות׳ היא הסיירת הירוקה )היחידה לפיקוח על השטחים 

הפתוחים(. הסיירת הירוקה אחראית, בין היתר, למנוע פגיעה והשתלטות בלתי חוקית 

על  לפיקוח  הארצית  היחידה  הקמת  עד  פתוחים....״.67  ושטחים  המדינה  שטחי  על 

בשטחים  שפעל  העיקרי  הפיקוח  גורם  הירוקה׳  ׳הסיירת  הייתה   ,1988 בשנת  הבנייה, 

הפתוחים.68 

׳הסיירת הירוקה׳ הוקמה בשנת 1976 כדי לפקח ולשמור על קרקעות המדינה, על מקורות 

פיקוח  בין תפקידי הסיירת:  איכות הסביבה בשטחים הפתוחים.  ועל  הנוף  על  המים, 

ושמירה על קרקעות המדינה ושטחי האש, סיוע בקידום הסדר המקרקעין בנגב, קבלת 

סמכויות אכיפה של חוק התכנון והבנייה ואכיפתו, הגברת פיקוח במקרקעי השמורות 

והגנים, השלמת סקר פלישות וטיפול בהשגות גבול וגיבוש אסטרטגיה של פעילות יזומה 

ומתוכננת.

פעילות היחידה נקבעת באמצעות ועדת מנכ״לים בעבור המוסדות השונים: צה״ל, קק״ל, 

משרד החקלאות )השירותים הווטרינריים, נציבות המים(, משרד הביטחון, משרד הפנים 

הטבע  רשות  של  זרוע  הינה  היחידה  ישראל(.  מקרקעי  )מ�נהל  והשיכון  הבינוי  ומשרד 

המבצעית  הכפיפות  אולם  הסביבה,  להגנת  לשר  מיניסטריאלית  לכן  וכפופה  והגנים 

הספציפית היא לגוף שמטעמו היא מבצעת את הפעילות.69 

בשטחים  בנייה  לעבירות  הנוגע  בכל  מסוימת  סמכות  גם  ישנה  והגנים  הטבע  לרשות 

הפתוחים, ככל שהללו גורמות לפגיעה בערכי טבע מוגנים. סעיף 33 בחוק גנים לאומיים 

בערך  פגיעה  כאשר  היתר,  ללא  מוגן  טבע  בערך  פגיעה  איסור  קובע  טבע70  ושמורות 

נטילה,  עקירה,  קטיפה,  חבלה,  שבירה,  הריסה,  השמדה,  כ״לרבות  מוגדרת  מוגן  טבע 

http://www.parks.org.il/BuildaGate5//general2/data_ :67 מתוך אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים

card.php?U=no&SiteName=parks&ItemID=496037735&ValuePage=Card7, תאריך ביקור 13.11.08.
68 על פי דברים שנאמרו על ידי גל אריאלי, רשות הטבע והגנים, בשולחן עגול שנערך במכון ירושלים לחקר 

ישראל, 29.7.10.
69 המידע מתוך מסמך רקע בנושא פלישה לקרקעות ולמבנים, מוגש ליו״ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

חה״כ אמנון כהן, יולי 2004. המסמך נכתב ע״י מיכל טביביאן מזרחי, הכנסת — מרכז מחקר ומידע, והוא 
ביקור:  תאריך   ,http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00996.doc האינטרנט:  בכתובת  זמין 

 .13.11.08
70 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998.



5353

שליה, הרעלה, שינויה של צורה או של תנוחה טבעית של ערך טבע או הפרעה למהלך 

התפתחותו הטבעית, לרבייתו או לשמירתו״.71 

בתחומי שמורת טבע או גן לאומי שהוכרזו לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע72 ישנן 

לרשות הטבע והגנים סמכויות אכיפה רחבות בכדי לשמור על תפקודו של השטח כשטח 

מוגן. סעיף 7 )א( לחוק קובע כי:

הרשות רשאית לעשות, בהתאם לכל דין, בשטחים שבאחריותה לפי חוק זה וכן לגבי 

ערכי הטבע, כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה ואשר יש בה כדי לקדם מטרות 

חוק זה, ובכלל זה... 

)4(   קיום והפעלת פיקוח, לרבות לגבי ביצוע ומניעת עבירות לפי חוק זה...

מכאן שבין סמכויות אלו נמנית גם הסמכות למנוע פעולות בנייה או שימוש בשטח שיש 

בהם כדי לפגוע בשמירת הטבע בתחומי השמורה או הגן. 

בתחומי שמורת טבע שאושרה בתכנית לפי חוק התכנון ובנייה, אך טרם הוכרזה, ישנן 

לרשות הטבע והגנים סמכויות מכוח סעיף 25)א( לחוק גנים ושמורות: 

ייעודו של שטח כגן לאומי או כשמורת טבע, לא תיעשה  משאושרה תכנית בדבר 

באותו שטח פעולת בנייה או כל פעולה אחרת שיש בה, לדעת הרשות, כדי לסכל 

את ייעודו של השטח כגן לאומי או כשמורת טבע, אלא באישור הרשות, כל עוד לא 

בוטל ייעודו כאמור.

אם כך, גם בתחומי שמורה מאושרת )לעומת מוכרזת( ישנן לרשות סמכויות אכיפה, אך 

רק לגבי פעולות שיש בהן כדי לסכל את ייעוד השטח כגן לאומי או שמורה. 

אך  בנייה,  עבירות  כנגד  ישירות  אכיפה  סמכויות  אין  אמנם  הסביבה  להגנת  למשרד 

סמכויות שיש בידיו מכוח חוקים אחרים יכולות לסייע גם כנגד עבירות בנייה. כך למשל, 

רישוי עסקים הוא כלי חשוב באכיפה ודרכו ניתן להטמיע שיקולים סביבתיים, וכך גם 

ישנן פעולות המהוות עבירות על חוקים שלמשרד להגנת  חוקים סביבתיים אחרים.73 

הסביבה ישנן סמכויות אכיפה לגביהם, והמהווים גם עבירות על חוק התכנון והבנייה. 

71 בפרק השלישי יובא מקרה בו עצירת בנייתו של מאגר מים בלתי חוקי נעשתה מכוח סעיף זה, שכן בשטח 

בו החלו עבודות בלתי חוקיות גדל אירוס הארגמן שהוא ערך טבע מוגן. 
72 שם, סעיף 7. 

73 דברים שנאמרו ע״י עו״ד רותי רוטנברג, במפגש שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל, בתאריך 29.7.10.
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לא  באתר  פתוח,  בשטח  בניין  פסולת  בהשלכת  הקשורות  מהעבירות  חלק  למשל,  כך 

מוסדר, הן גם עבירות על חוק שמירת הניקיון, וגם עבירות על חוק התכנון והבנייה. לא 

אחת מתברר כי כנגד פעולה מסוימת המהווה מפגע סביבתי, מתנהלים מספר הליכים 

משפטיים מקבילים, על ידי גופים שונים, ללא תיאום.74 

גופים שקמו כתוצאה מהחלטת ממשלה מס׳ 2959 

  76 וב-23.12.2004   75 ב-12.12.2004   — קצר  זמנים  בהפרש  שהתקבלו  החלטות  בשתי 

החליטה הממשלה על הקמת ׳מ�נהלה בין-משרדית לתיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין׳. 

בנוסף להקמת המ�נהלה הוחלט על הקמת 2 גופים נוספים: יחידה משטרתית ייעודית 

לאכיפת דיני מקרקעין ומחלקה מיוחדת בפרקליטות לאכיפת דיני מקרקעין.

על-פי  ישראל —  )מתפ״א( במשטרת  דיני מקרקעין  פעולות אכיפת  מ�נהלת תיאום 
ויעמוד בראשה קצין משטרה  החלטת הממשלה מתפ״א תופעל מתוך משטרת ישראל 

בכיר.77 המ�נהלה תפעל ב-2 תחומים:

בתיאום, בהנחיה ובשילוב בין היחידות הממשלתיות הפועלות לאכיפת החוק     

כנגד עבירות בנייה, פלישות למקרקעי ציבור ושימוש במקרקעי ציבור ללא היתר 

כדין.

...ולביצוע פעולות אכיפה ממוקדות.    

ותאשר  תכין  כן  לפעולתה.  ונהלים  עבודה  סדרי  תקבע  “המ�נהלה  כי  הוחלט  כן  כמו 

המ�נהלה, בתיאום עם משרד ראש-הממשלה ועם משרד האוצר ועל דעת היועץ המשפטי 

סדרי  מפורטת,  עבודה  תכנית  תכלול  אשר  שנתית  מערכתית  פעולה  תכנית  לממשלה, 

תכנית  ביצוע  אחר  ובקרה  מעקב  תקיים  המ�נהלה  זמנים.  ולוחות  תפוקות  עדיפויות, 

הפעולה״. המ�נהלה תורכב ממפקד היחידה המשטרתית, מנהל היחידה  הארצית  לפיקוח  

על הבנייה, מנהל אגף הפיקוח של מ�נהל מקרקעי ישראל, מנהל היחידה הארצית לפיקוח 

בשטחים הפתוחים  )׳הסיירת  הירוקה׳(, נציג המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד 

המשפטים ורשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. 

74 על פי דברים שנאמרו במפגש פורום היועצים המשפטיים של המשרד להגנת הסביבה, 14.11.10. 

75 החלטת ממשלה מס׳ 2886 מיום 12.12.04. נוסח ההחלטה זמין בכתובת: 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2004/12/des2886.htm, תאריך ביקור 13.11.08.
76 החלטת ממשלה מס׳ 2959 מיום 23.12.04.

77 בהחלטת הממשלה הראשונה נכתב כי היא תהיה כפופה ל׳משרד לביטחון פנים׳ אך בהחלטה השנייה 

הנוסח שונה ל׳משטרת ישראל׳.
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על-פי ההחלטה, לא פחות מ-40% ממשאבי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ואגף 

הפיקוח של מ�נהל מקרקעי ישראל ישמשו למשימות ייעודיות שתקבע המ�נהלה, בהתאם 

יהיה  הירוקה׳  ׳הסיירת  של  פעילותה  עיקר  מעתה,  כן,  כמו  שיגובשו.  עבודה  לתכניות 

לבצע משימות שיוטלו עליה על-ידי המ�נהלה בהתאם לתכנית העבודה שתגובש.

ההחלטה יוצרת מנגנון של מעקב ובקרה המורכב מדוח רבע שנתי אשר מעביר מפכ״ל 

לממשלה  פנים  לביטחון  השר  שמעביר  חצי-שנתי  ודוח  פנים  לביטחון  לשר  המשטרה 

ובמ�נהל  הפנים  במשרד  הקיים  המידע  את  המשלב  גיאוגרפי,  מידע  בסיס  ומהקמת 

מקרקעי ישראל שישמש למיפוי ומעקב אחרי עבירות הבנייה.

 ,2959 החלטה  מכוח  שהוקמה  המ�נהלת  לנושא  שנית,  הממשלה,  נדרשה   2008 בשנת 

במסגרת החלטה שעסקה ב״צעדים לייעול הטיפול בבנייה הבלתי חוקית״78 והחליטה 

יעדים  הממשלה  בפני  להביא  האוצר  ושר  הפנים  שר  פנים,  לביטחון  השר  על  להטיל 

חלוקה  פי  על  המשטרה,  ידי  על  והבנייה  התכנון  חוקי  לאכיפת  הנוגעים  כמותיים 

גיאוגרפית.79 

היחידה המבצעית של מתפ״א — יחידה משטרתית ייעודית — היחידה המשטרתית 

הוקמה מתוך הצורך להקצות כוח שיטור ייעודי למשימות אכיפת דיני מקרקעין. היחידה 

היחידות  פקחי  את  ללוות  ותפקידה  מקרקעין,  דיני  לאכיפת  המ�נהלה  תחת  פועלת 

ביצוע  עבירות,  לאיתור  פעולות  בהן  האכיפה,  פעולות  ביצוע  בעת  במ�נהלה  השותפות 

היחידה  אחראית  כן  כמו  וסיורים.  צווים  הדבקת  שיפוטיים,  וצווים  מנהליים  צווים 

לתיאום מבצעי שוטף עם גורמים רלוונטיים במשטרה. על-פי החלטת הממשלה, מונה 

היחידה, בשלב ראשון, 108 שוטרים. 

בהחלטת הממשלה מס׳ 3997 מיום 24.8.08 שעניינה “הגברת האכיפה של חוק התכנון 

והבנייה״ נדון נושא היחידה המשטרתית הייעודית. הוחלט80 כי משטרת ישראל תפעל 

להעמדת מצבת שוטרי יחידת מתפ״א על מצבת מלאה, במסגרת התקציב שנקבע, וכן 

כי “יחידת מתפ״א במשטרת ישראל תעסוק בסיוע באכיפת חוק התכנון והבנייה ודיני 

המקרקעין. כל משימה אחרת… תהיה טעונה אישורו הפרטני של מפכ״ל המשטרה...“.

78 החלטת ממשלה מס׳ 2216, מיום 12.8.08, זמינה בכתובת:

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/bud/des2216.htm, תאריך ביקור 13.11.08. 
79 שם. 

80 ההחלטה זמינה בכתובת http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/bud/des3997.htm, תאריך ביקור 

.13.11.08
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ההחלטה מונה מספר יעדים כמותיים הנוגעים לפעילות יחידת המשטרה: 

פתיחת  חקירות,  לרבות:  טריות,  ופלישות  בנייה  התחלות  לאיתור  פעילות  ביצוע  	
תיקים, הדבקות צווים ומסירת צווים בהיקף שלא יפחת מ-158 ימי פעילות בשנה; 

הריסות  מבצעי  ב-501  מסיוע  יפחת  שלא  בהיקף  מבנים  להריסת  במבצעים  סיוע  	
בשנה; 

המפכ״ל יקבע יעדים רבעוניים לשנת 2009, למחוזות המשטרה, למתן סיוע באכיפת  	
חוקי התכנון והבנייה ודיני המקרקעין כאמור לעיל. בכל אחת מהשנים 2013-2010 

ייקבעו היעדים באופן אשר יביא לגידול שנתי של 10% לפחות בהיקף מתן הסיוע 

על ידי המשטרה בנושאים אלו; 

כוח שיטור, בהיקף נדרש, יוקצה בתוך הזמן הקבוע בצו הריסה מנהלי, בצו הריסה  	
ידי  על  יידחה  לא  ביצוע הצווים  מועד  העניין.  לפי  לפועל  בצו הוצאה  או  שיפוטי 

משטרת ישראל אלא בנסיבות חריגות ובאישור מפכ״ל המשטרה. 

החלטת הממשלה כוללת גם סנקציה: אי עמידה ביעדים שנקבעו בהחלטה יביא לפירוקה 

של יחידת מתפ״א ולהפחתת תקציב היחידה בסך 26 מיליוני שקלים בהוצאה מותנית 

בהכנסה ובהפחתת 114 תקני כוח אדם. 

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין — פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה — 

המחלקה הוקמה מתוקף החלטת ממשלה על הקמת ׳מ�נהלה לתאום פעולות אכיפת דיני 

מקרקעין׳,81 מתוך הנחה שאחת הסיבות לעיכובים באכיפת החוק לגבי דיני מקרקעין 

תפעל  המחלקה  הממשלה,  החלטת  על-פי  בפרקליטות.  והסחבת  התיקים  עומס  היא 

המ�נהלה,  עם  ובתיאום  המדינה  ופרקליט  לממשלה  המשפטי  היועץ  להנחיות  בהתאם 

על-פי העקרונות הבאים:

המחלקה  תנחה את התובעים שהוסמכו על-ידי היועץ  המשפטי לממשלה, בתחום   
התכנון והבנייה ונושאי מקרקעין ותפקח מקרוב על עבודתם; 

המחלקה תגיש כתבי אישום ותנהל הליכים כשמדובר בעבירות שבוצעו על-ידי בעלי   
תפקידים ברשויות מקומיות, במוסדות  תכנון וכן בעניינים בעלי חשיבות או רגישות 

ציבורית;

81 החלטת ממשלה מס׳ 2959 מיום 23.12.04.
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המחלקה תטפל בבקשות להסמכת תובעים חיצוניים ברשויות  מקומיות, במוסדות   
התכנון ובגופים אחרים בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ותהיה אחראית 

להכשרתם המקצועית;

המחלקה  תציע  תיקוני חקיקה נדרשים במטרה לקדם ולייעל את האכיפה;  

המחלקה תדאג כי בפני בתי-המשפט תוצג מדיניות אכיפה בתחום המקרקעין, כפי   
לכלל  להנחיל  ותפעל  המדינה  ופרקליט  לממשלה  המשפטי  היועץ  על-ידי  שתגובש 

מערכת האכיפה וכן לציבור את החשיבות הרבה שבהקפדה על דיני התכנון, הבנייה 

והמקרקעין. למחלקה הוקצו 6 פרקליטים, 3 מתמחים ועובד מ�נהל אחד )סה״כ 10 

תקנים(.

תחומי פעילות המחלקה הם כדלקמן:82 

קביעת מדיניות אכיפה ותביעה, הנחייה ופיקוח על התביעה בלמעלה מ-120 ועדות  	
מקומיות, במסגרתה פועלים כ-200 תובעים פעילים; 

גיבוש מדיניות התביעה בתחום התכנון והבנייה; 	

מסוימים,  בעניינים  טיעון  והסדרי  אישום  כתבי  הגשת  יאשרו  המחלקה  פרקליטי  	
חזרות מאישומים ומחיקת נאשמים וכיו״ב;

והארכות הסמכה,  בחינת בקשות הסמכה  היתר:  בין  והכשרתם,  תובעים  הסמכת  	
ביטול כתבי הסמכה, השתלמויות וימי עיון לתובעים, מניעת הפסקת עבודת תובעים 

מכהנים ממניעים זרים; 

ניהול תיקים בבתי משפט: בבית המשפט העליון — טיפול בכל התיקים הפליליים  	
)ערעורים  פליליים  לא  בתיקים  ייעוץ  וכן  והבנייה  התכנון  דיני  אכיפת  שעניינם 

בעלי  בתיקים  טיפול   — והמחוזיים  השלום  משפט  בבתי  בג״צים(.  או  אזרחיים 

חשיבות מיוחדת מבחינה משפטית או ציבורית )למשל כלובי הדגים באילת, איקאה( 

וסיוע לפרקליטות המחוז בהליכים שונים שעניינם אכיפת דיני תכנון ובנייה; 

תיקוני חקיקה: בכלל זה מעורבות בתיקון פרק האכיפה בחוק הקיים, נוסח המוטמע  	
בהצעת החוק המקודמת במסגרת הרפורמה;83 

82 על בסיס דברים שנאמרו בפגישה עם עו״ד חובב ארצי, מנהל המחלקה, ועו״ד בת אור כהנוביץ׳ המחלקה 

http://www.justice. :לאכיפת דיני מקרקעין, משרד המשפטים, 13.9.10, וכן אתר האינטרנט של המחלקה
gov.il/MOJHeb/PraklitotHamedina/MehozotHapraklitutVehamachlakot/Rashit/mekarkein.htm

83 הצעת חוק התכנון והבנייה התש״ע-2010, פרק י׳. 
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טיפול בפניות ציבור: המחלקה תטפל בכל פניות הציבור ליועץ המשפטי לממשלה  	
מדי  פניות  )עשרות  והבנייה  התכנון  דיני  אכיפת  ענייני  בכל  המדינה  ולפרקליט 

חודש(. 

על  הממשלה  בהחלטת   — פנים  לביטחון  המשרד   — המדינה  קרקעות  הגנת  תחום 

הקמת ׳מ�נהלה לתאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין׳84 נכתב כי “אחת  למחצית  שנה 

ידווח השר לביטחון  הפנים לממשלה בדבר פעולות המ�נהלה״. על בסיס סעיף זה הוקם 

במשרד לביטחון פנים אגף שתפקידו להיות בקשר שוטף עם המ�נהלה ולדווח לשר על 

נהלה לממשלה.  פעילותה. האגף מכין את דוח המשרד לביטחון פנים בדבר פעולות המ�

בתי המשפט 

חוקית.  בלתי  בנייה  מי שמבצע  על  סנקציות  להטיל  הגוף המוסמך  הוא  בית המשפט 

במסגרת ההליך הפלילי בגין בנייה בלא היתר או בסטייה מהיתר, רשאי בית המשפט 

לתת צווים שונים, כגון: צו הריסה, צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו להתאמת הבנייה או 

השימוש להיתר או כל צו אחר שייראה לו. בית המשפט גוזר את עונשם של מי שהורשעו 

וגם מכריע  צווים  וכן בעבירות של הפרת  ו/או שימוש ללא היתר  בנייה  בעבירות של 

בתביעות אזרחיות בנושא בנייה ושימוש בלתי חוקיים. )בהמשך נסקור מגמות כלליות 

חוקית  בלתי  בנייה  בגין  אזרחיות  ובתביעות  פליליות  בעבירות  בתי המשפט  בפסיקת 

בשטחים הפתוחים, בשנים 2008-2006(. 

השלום  משפט  בבתי  מתקיימת  בהמשך,  שיפורט  כפי  המשפטית,  ההתנהלות  מרבית 

ובבתי משפט לעניינים מקומיים. לעיתים, בגלל מדיניות של הנהלת בתי המשפט ובשל 

קדנציות קצרות של שופטים בבתי המשפט לעניינים מקומיים, אין התמחות מספקת 

של השופטים בתחום. 

84 שם. 
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טבלת סיכום — רשויות האכיפה בישראל וסמכויותיהן

החוק/ים אותם הוא אוכף/ שם הגוף 
מכוחם פועל

תפקידים עיקריים

סמכויות רישוי, מעקב ואכיפה בכל חוק התכנון והבנייה.ועדות מקומיות.
הקשור להקמת מבנים בתחומי שיפוטן של 
הוועדות המקומיות וכן אחריות להבטחת 

קיומו של חוק התכנון והבנייה בתחומן. 

משרד הפנים — 
היחידה הארצית 

לפיקוח על הבנייה.

אכיפה בשטחים גליליים, שטחים פתוחים חוק התכנון והבנייה. 
בתחומי רשויות מקומיות, פיקוח על עבודת 
הוועדות המקומיות ואכיפה במקרים בהם 

הוועדות המקומיות אינן פועלות. 

מ�נהל מקרקעי 
ישראל — אגף הפיקוח.

חוק המקרקעין,
חוק מקרקעי ציבור )סילוק 

פולשים(,
חוק מקרקעי ישראל.

מניעה של פעולות בלתי חוקיות בקרקעות 
המדינה כגון: בנייה בלתי חוקית, הסגת 

גבול, פלישות וכרייה בלתי חוקית. 

רשות הטבע והגנים — 
הסיירת הירוקה.

הסמכה הניתנת על ידי הגופים 
המממנים את פעילותה, 

בהתאם לסמכויותיהם של 
אותם גופים. 

שמירה על קרקעות המדינה מפני פלישות 
והשתלטות בלתי חוקית. 

סעיף 33 בחוק גנים לאומיים 
ושמורות טבע.

סעיף 7)א( בחוק גנים לאומיים 
ושמורות טבע: שמורה/גן 

מוכרזים.
סעיף 25)א( לחוק גנים 

לאומיים ושמורות טבע: 
שמורה/גן מאושרים בתכנית.

הפסקת עבודות כאשר ישנה פגיעה בערך 
טבע מוגן.

סמכויות אכיפה רחבות, מניעת כל פעילות 
אסורה מכוח חוק זה.

סמכות למנוע כל בנייה או פעולה שיש בה 
כדי לסכל את ייעודו של השטח כשמורה 

או גן. 

משטרת ישראל — 
מ�נהלה לתיאום פעולות 

האכיפה של דיני 
המקרקעין, יחידת 
התיאום )מתפ״א(.

החלטת ממשלה מס׳ 2959 
מיום 23.12.04.

תכנון ותיאום מערכתיים והגברת 
האפקטיביות של פעולות האכיפה. 

היחידה המבצעית — סיוע באכיפת דיני 
מקרקעין.

פרקליטות המדינה — 
היחידה לאכיפת דיני 

מקרקעין.

החלטת ממשלה מס׳ 2959 
מיום 23.12.04. 

הנחייה, פיקוח ומעקב מקצועיים על 
ההליכים המשפטיים הנדונים ברחבי הארץ 

בתחום אכיפת דיני המקרקעין. ההנחייה 
מתמקדת בהנחיית התביעה המחוזית. 

כל החוקים המוזכרים לעיל, בתי המשפט. 
וכן חוק העונשין. 

הכרעות דין וגזרי דין בעבירות תכנון 
ובנייה.
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פרק שני: חקרי אירוע 

חקרי האירוע נועדו לבחון את מידת ההשפעה של פעילות בלתי חוקית על המרחב הפתוח, 

מנקודות מבט תכנוניות וסביבתיות, וכן מבחינת נגישות הציבור אל השטח הפתוח. חקרי 

האירוע הם דוגמאות איכותניות שנועדו לשפוך אור על ההיבטים הסביבתיים של תופעת 

עבירות הבנייה, הגורמים לתופעה והקשיים באכיפה. לצורך כך נבחרו שני מרחבים בעלי 

חשיבות ציבורית וסביבתית: 

מרחב הפולג;  	

העיר טבריה )ייבוש ובנייה בחוף הצפוני(. 	

חקרי אירוע אלו נבחרו בהיותם מייצגים הן מרחב כפרי והן מרחב עירוני וכן את אזור 

מרכז הארץ ואת הפריפריה. בשני מרחבים אלה מופו שימושי הקרקע הבלתי חוקיים 

הקיימים בהם.

במסגרת חקרי האירוע נתאר את הבנייה הבלתי חוקית שהתבצעה בשטח ואת האכיפה 

כנגד עבירות אלו. כן נפרט את ההשלכות של עבירות הבנייה על המהלכים התכנוניים 

המתקיימת  ונופש  לפנאי  הפעילות  ועל  הטבעיות  המערכות  על  באזור,  המקודמים 

במרחב. 

חקרי האירוע נועדו להעמיק את המבט על ההשלכות הסביבתיות של עבירות הבנייה 

ועל מידת ההתייחסות לנושא הסביבתי, אם יש כזו, בהליכי האכיפה. שני חקרי אירוע 

אין בהם כדי ללמד על נושא עבירות הבנייה בכללותו, שכן ישנם סוגים רבים של עבירות 

)מיפוי הבעיות המאפיינות את מערכת האכיפה והדרכים לפתרונן — נעשה בפרק הקודם 

על בסיס ניתוח נתונים רחבים יותר מתוך פסקי דין, דוחות, ראיונות ועוד(. 

עיקרי הממצאים והמסקנות מחקרי האירוע יובאו להלן. מידע מפורט, ובכלל זה מפות 

וטבלאות, נמצא בנספחים. 
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א. מרחב נחל פולג 

רקע — תיאור המרחב וחשיבותו הסביבתית 

מרחב נחל פולג משתרע בין צפון מטרופולין תל אביב )כולל הערים הרצליה, רעננה וכפר 

סבא( ומטרופולין נתניה. מרחב פולג הוא אזור פתוח וכולל שטח טבעי וערכי בשילוב 

 עם שטח חקלאי ומספק אתנחתא של טבע ומרחב למאות אלפי תושבי הערים באזור. 

והנוף  ערכי הטבע  הן לשימור  זה כמרחב פתוח —  בשל ההכרה בחשיבותו של מרחב 

שבו והן כמרחב פנאי ונופש לתושבי המטרופולינים הסמוכים — מקודמת עבורו תכנית 

מרקמית,85 על ידי משרד הפנים ורשות הטבע והגנים. 

הנחל  של  הייחודית  האקולוגית  המערכת  בחורף.86  הזורם  אכזב,  נחל  הוא  פולג  נחל 

וסביבתו נסמכת על הצפת השטחים הסמוכים לו בעונת החורף, ואלה ׳מחזיקים׳ מים 

עד לתחילת הקיץ ותומכים בעולם עשיר של עופות מים )מגלנים, ברווזים ואנפות( וכן 

בעלי חיים התלויים בבתי הגידול הלחים )wetland( לצורך רבייתם )דו חיים כמו צפרדע 

נחלים, אילנית, וקרפדה( וגם שפע של יצורים זעירים כמו סרטנים ושאר חסרי חוליות, 

המהווים בסיס לכל מארג המזון.

כיום מרבית הנחל מוסדר כתעלה ישרה ושתי סוללות מצידיה, הסדרה שבוצעה במשך 

השנים ע״י רשות הניקוז על מנת למנוע הצפות. בתוכנית המרקמית מוצע לשקם את 

הנחל ואת המערכות הטבעיות הקשורות בו על ידי שיחזור הפיתולים והאטת הזרימה, 

תוך עידוד הצפת שולי הנחל. 

בנייה ושימוש בלתי חוקיים במרחב נחל פולג 

כפי שיפורט להלן, לאורך נחל פולג ובמרחב הסובב אותו מתקיימות פעולות של בנייה 

לפגיעה  היום,  כבר  גורמים,  אלו  ושימושים  מבנים  נרחב.  בהיקף  חוקי  בלתי  ושימוש 

אלו  פעילויות  שכן  בעתיד,  להחמיר  הצפויה  פגיעה  הנחל,  במרחב  וציבורית  סביבתית 

על  היתר,  בין  המבוססת,  כזו  זה,  למרחב  ראויה  תכנית  ליישם  היכולת  את  מסכלות 

שיחזור הפיתולים בנחל. 

85 תכנית למרחב של שטח פתוח, המוגדר כמרקם בתמ״א 35, וחוצה גבולות מוניציפליים. 

86 דברי הרקע לקוחים ברובם מתוך מסמכי עמדה ומכתבים שנכתבו ע״י אלון רוטשילד, רכז שמירת טבע 

באזור המרכז, החברה להגנת הטבע. 
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הפגיעה במרחב הנחל מתקיימת בשני מישורים: 

הרמה הנקודתית — כל שימוש המצוי במיקום רגיש מייצר רדיוס השפעה רחב היקף של 

רעש, תאורה, שפכים, צמחי נוי מיובאים המתפשטים לשטח הטבעי ועוד. רדיוס השפעה 

זה בליבה האקולוגית של אגן הנחל משפיע לרעה על בעלי החיים, במיוחד בעונת הרבייה 

באביב ובתחילת הקיץ. 

הנחל  סביבת  הפיכת  על  מבוסס  הנחל  שיקום  חזון   — העתידי  התכנון  על  השפעה 

למרחב דינמי של שטח מוצף בחורף, ע״י האטת הזרימה בנחל ושחזור הפיתולים שאפיינו 

פגיעות  מפני  הציבור  על  להגן  חוק  פי  על  מחויבת  הניקוז  רשות  אולם,  בעבר.  אותו 

יכולתה של  לנחל משבש את  צמוד  בינוי  ע״י הצפות.  להיגרם  ובנפש העלולים  ברכוש 

רשות הניקוז להפוך את הנחל, שהוסדר כתעלת ניקוז — לנחל חי ומתפקד. השפעה זו 

משמעותית במימד הזמן — שכן היא ארוכת טווח — ובמימד המרחב — שכן השפעתה 

חורגת מרדיוס הרעש והתאורה של האתר ונמשכת לאורכו של הנחל, ממושב בצרה ועד 

שפך הפולג.

תיאור עבודת ניתוח חקרי האירוע 

קביעת גבולות המרחב הנבדק: קביעת גבול המרחב נעשתה על בסיס השיקולים   
הבאים: 

היצמדות מירבית לגבולות התכנית המרקמית למרחב נחל פולג בכדי לבחון את  	 	
השפעות עבירות הבנייה, אם יש כאלה, על המהלכים לקידום התכנית למרחב 

הנחל; 

חוקית  בלתי  בבנייה  עוסקת  זו  ועבודה  מאחר  א׳,  חלקות  מהכללת  הימנעות  	 	
בשטחים הפתוחים בלבד, ולא בשימושים לא חקלאיים בחלקות המגורים. 

והשלמת  בשטח  סיור  באמצעות  הנבדק  במרחב  הבנויים  האלמנטים  כל  מיפוי    
המידע על ידי שימוש בתצלומי אוויר )תצ״א( )ראו מפה בנספח מס׳ 2(; 

מהיחידה  שהתקבל  מידע  פי  על  שנסקרו  המבנים  של  הסטטוטורי  המצב  בחינת    
הארצית לפיקוח על הבנייה )ראו מפה מס׳ 1 בעמ׳ 64, וטבלה בנספח מס׳ 2(; 
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של  ה׳ירוקים׳  הסטטוטוריים  לייעודים  הקיים  הבינוי  של  הפריסה  השוואת    
השטח — שמורות טבע, נחל וסביבותיו )ראו מפה מס׳ 2 בעמ׳ 65(;

פריסת הבינוי הקיים על רקע ייעודים סטטוטוריים ׳ירוקים׳ של השטח, ובתוספת   
אם  רק  להישמר  יוכלו  רגישים  שטחים  כי  הבנה  מתוך  זאת  סביבם.  חיץ  שטחי 

תישמר רצועת חיץ פתוחה סביבם, שתנטרל את השפעות השוליים של הבינוי על 

המרחב הפתוח. 

מפה מס׳ 1: המבנים שנסקרו על רקע ייעודים סטטוטוריים 
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מפה מס׳ 2: מבנים המצויים באזור החיץ, בקרבה לשטחים מוגנים 

שטחי החיץ )בירוק בהיר( כוללים שטחים המצויים במרחק של 100 מ׳ משמורות וגנים 

הבלתי  המבנים  את  במפה  לראות  ניתן  משניים.  מנחלים  מ׳  ו-50  ראשיים  ומנחלים 

חוקיים המצויים בתחומם. 



666767

מסקנות 

במרחב נחל פולג, מרחב פתוח הכולל ערכי טבע ונוף חשובים לשימור ועתיד להוות  	
מרחב עיקרי לפנאי ונופש במחוז המרכז, מתקיימת פעילות בלתי חוקית, הכוללת הן 

בינוי והן שימוש בלתי חוקיים; 

זמן של  כי הימצאותם לאורך  וקיים חשש  המרחב מצוי בעיצומו של הליך תכנון  	
שימושים בלתי חוקיים אלו בשטח, תכתיב את תוצאות ההליך התכנוני, כך שיוכשרו, 

בדיעבד, שימושים שלא היו נמצאים במיקומם הנוכחי לו לא היו מוקמים באורח 

בלתי חוקי; 

חלק מן המבנים מצויים בתוך, או בקרבה גדולה, לשטחים בעלי רגישות סביבתית  	
גבוהה — בעיקר לציר נחל הפולג. פעילות בלתי חוקית זו לא רק פוגעת במערכות 

האקולוגיות הקיימות, אלא צפויה לסכל את האפשרות ליישם תכנית שיקום לנחל 

הפולג המבוססת על שיחזור הפיתולים הטבעיים של הנחל; 

בלב  בחלקם  נמצאים  ביותר  המזיקים  והשימושים  המבנים  סביבתית,  מבחינה  	
השטח, ׳רחוק מהעין׳, במרחק מכבישים ראשיים. במקומות אלו האכיפה, לעיתים, 

איטית יותר ונמצאת בסדר עדיפות משני לפעילות בלתי חוקית בולטת לעין וצורמת 

בצמוד לכבישים ראשיים, אכיפה שיש לה ערך ציבורי ו׳חינוכי׳; 

בשל רגישותו וערכיותו של השטח ישנה חשיבות בפינוי הריסות ובשיקום מבנים  	
שנהרסו כתוצאה מפעילות אכיפה. אמנם יש ערך להשארת ההריסות בשטח, בבחינת 

׳למען יראו וייראו׳, אך מבחינה סביבתית הדבר גורם לנזק אקולוגי ונופי. 

להלן תיאור שניים מבין המפגעים העיקריים הסמוכים לאפיק נחל פולג. 

גן אירועים ׳שדות׳ בבעלות אנשי מושב בית יהושע. ממוקם במרחק פחות מ-10 מ׳ מציר 

הנחל ובמרחק עשרות מטרים משמורת ׳ביצת הפולג׳. הגן פועל לא חוקית מזה מספר שנים 

וכיום מתנהל הליך תביעה נגדו, כשבמקביל מנסים בעלי המקום לקדם תכנית להסדרתו 

החוקית.
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חוות סוסים וגן אירועים בשפך הפולג )מס' 22 במפה( — האתר נהרס על ידי מ�נהל מקרקעי 

ישראל בעקבות פעילות אכיפה של הפיקוח המחוזי )היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה(. 

האתר היה ממוקם על התפר בין נתניה לחוף השרון, במרחק עשרות מטרים מהנחל, ופעלו 

חוקית  הבלתי  הפעילות  טבע.  בתוך שמורת  מצוי  חלק מהמתחם  אירועים.  וגן  פאב  בו 

באתר זה נמשכה זמן רב ולמרות התראות חוזרות ונשנות לא הופסקה הבנייה בצו מ�נהלי, 

כאשר הרשויות המקומיות טענו שהמקום אינו בשטחן. בעקבות פעילות הפיקוח של מחוז 

מרכז, הושלמה פעולת ההריסה.

מוצע:

במסגרת קביעת סדרי העדיפויות לאכיפה נגד פעילות בלתי חוקית במרחב הפולג, יש 

קדימות  לתת  יש  בשטח.  הפעילות המתקיימת  של  הסביבתיות  את ההשלכות  לשקול 

העשויה  ולפעילות  גדולה  סביבתית  לפגיעה  הגורמת  חוקית  בלתי  פעילות  להפסקת 

כזה במרחב  ליישום מדרג שיקולים  )הצעה  זה  יעדי התכנון הכולל במרחב  לסכל את 

הפולג מובא בפירוט בנספח מס׳ 3(. תוצאות הבחינה של מידת הפגיעה הסביבתית של 

השימושים הבלתי חוקיים במרחב הפולג מלמדות כי הפעילויות המזיקות ביותר מבחינה 

סביבתית הן: גן האירועים שדות, חוות הסוסים בקרבת שפך הפולג, חוות הטרקטורונים 

המעופפים ממערב לשמורת חרוצים, מבנים חקלאיים הסמוכים לציר הנחל, גן אירועים 

ומגורים ׳שמיים וארץ׳. יש לתת קדימות לפעולות אכיפה כנגד פעילויות אלו. 
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חלק מן המבנים החקלאיים שנסקרו בעבודה זו הוקמו ללא היתר ולא טופלו כלל. ראוי 

היה כי במסגרת מתן היתרים למבנים חקלאיים תישקל הרגישות הסביבתית של השטח. 

לפיכך יש להקפיד גם על הליך אישור תקין של מבנים חקלאיים. הרפורמה המוצעת 

בחוק התכנון והבנייה אמורה לקצר, בין השאר, את הליכי הרישוי, ולהעביר חלק ניכר 

מן הטיפול בהיתר לידי מכוני בקרה פרטיים. יש להבטיח כי הליכי הרישוי של מבנים 

חקלאיים יאפשרו בחינה ראויה של הנושאים הסביבתיים. 

חממות בקרבת אפיק 

הפולג )מס׳ 24 במפה 

בעמ׳ 65(

הטרקטורונים 

המעופפים ממערב 

לשמורת חרוצים 
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ב. חוף התכלת בטבריה 

תיאור המקום

וחוף מלון  חוף התכלת בטבריה שוכן בחלק הצפוני של הכינרת, בסמוך לחוף השקט 

רון. השטח שנבחן במסגרת חקר אירוע משתרע בין כביש 90 במערב לבין קו החוף של 

הכנרת ממזרח. השטח בו מדובר מצוי ממזרח לגושים 15044 ו-15009. עד לראשית שנות 

השישים היה חלק גדול משטח החוף כיום — שטח ימה. במקום בוצעו עבודות ייבוש 

נרחבות, ששינו את קו החוף. על גבי שטח הים המיובש נבנו מסעדה המשמשת גם כאולם 

אירועים ומתקני חוף )ראו תמונות ותצלום אוויר(. 
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רקע סטטוטורי 

התכניות הסטטוטוריות לשטח

אזור  הוא  השטח  ולפיה   ,1946 משנת  בתוקף   ,TP/46/583 מס׳  מנדטורית  תכנית  	
לפיתוח מיוחד, ומכאן שכל העבודות במקום יאושרו על ידי הוועדה המחוזית; 

תמ״א 13: בתוקף משנת 1981, על פיה ייעוד הקרקע הוא מרכז נופש;  	

תכנית מקומית ג/287: בתוקף מ-31.7.91 — השטח האמור מופיע כשימור ופיתוח  	
חוף הים; 

לאחרונה מקודמת על ידי מ�נהל מקרקעי ישראל תכנית לשטח החוף במסגרתה מוצע  	
פיצוי למחזיקים בקרקע בדמות אחוזי בנייה. 

לייבוש׳,  ׳שטח  זה  במקום  מסמנת  הכנרת,  לחופי   13 תמ״א  הארצית,  המתאר  תכנית 

וייעוד הקרקע בו הוא מרכז נופש. לכאורה, ישנה התאמה בין ייעוד הקרקע בתמ״א 13 

לבין המצב הקיים בשטח, אך למעשה תמ״א 13 היא תכנית ארצית, ולא ניתן להוציא 

מכוחה היתרי בנייה. במקום לא קיימת תכנית מפורטת מאושרת )תב״ע(, כך שלא ניתן 

להוציא היתרי בנייה כדין, ובכלל זה היתרים לפעולות ייבוש. מאחר ולא אושרה תכנית, 

ממילא גם לא הוכן תסקיר השפעה על הסביבה, כנדרש מתכנית כזו. 

תכניות בשלבי גיבוש 

לאחר שבוצעו פעולות הייבוש והבנייה ללא היתרים, יזם מ�נהל מקרקעי ישראל תכנית 

הכוללת מספר מרכיבים מרכזיים: 

הרצועה המיובשת תהיה מיועדת למלונאות; 	

פרטיים  וחופים  צפות,  טיילות  ציבורית,  לגונה  יוקמו:  המזרחי  בצד  הימה,  בתוך  	
למלונות. 

לחופי   13 תמ״א  את  תואמת  אינה  והיא  מאחר  אך  המחוזית,  בוועדה  נדונה  התכנית 

הכנרת היא לא קודמה. התכנית עברה מספר תיקונים וחזרה לוועדה לדיון. 

מאחר והשטח המיובש מוחזק כיום כולו בידי יזמים פרטיים, ולמעשה לא קיים לאורכו 

הפיצוי  היקף  לגבי  בקרקע  המחזיקים  עם  ומתן  משא  מתנהל  הרחב,  לציבור  מעבר 
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שיינתן להם, בכדי לצרף את רצועת החוף הסמוכה לאגם לשביל סובב כנרת, לטובת 

כלל הציבור.

בתצלום: בנייה בחוף התכלת 

בתצלום: השטח המיובש 
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המעמד המשפטי של השטח

למעט החלקות המסומנות כחלקות מס׳ 32, 33 )ראו תצלום אוויר בעמ' 69( — שטח 

החוף הוא שטח ימה מיובש. סעיף 108 בחוק המקרקעין87 קובע כי “...מקרקעין הנמצאים 

מתחת למימי האגמים שבישראל הם של המדינה ונמנים על מקרקעי הציבור״. מקרקעי 

ציבור מוגדרים בסעיף 107 לאותו חוק “מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי 

ישראל, ומקרקעין של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם על ידי חיקוק״. 

שטח החוף הוא בגדר מקרקעי ייעוד, כפי שמשתקף במסמכים שנסקרו ותמציתם תובא 

להלן. מקרקעי ייעוד מוגדרים בסעיף 107 לחוק המקרקעין כ״מקרקעי ציבור המיועדים 

לתועלת הציבור, והם — )1( שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחום נמל...״. 

בחינה של הבקשות להיתרים מראה כי השטח לגביו הוגשו בקשות מצוי בחלקות מס׳ 

והוגשו  מבנים  עליו  נבנו  שבפועל  המיובש,  השטח  ואילו  דאז,  החוף  ברצועת  ו-33   32

לגביו בקשות — אינו מחולק לחלקות ולא ניתן להגיש לגביו בקשות לבנייה. כלומר — 

הבקשות לבנייה, והבנייה בפועל — מתיחסות לשתי חלקות קטנות בחוף, כאשר בפועל 

הבנייה מתבצעת בשטח הימה המיובש. 

מכאן עולה כי השטח המיובש שייך למדינת ישראל, ומעולם לא עבר באופן חוקי לידי 

מי שמחזיקים בו בפועל. ייבוש הימה על ידי המחזיקים הפך את השטח שנוצר משטח 

שננקטו  מבלי  פרטי/מוחכר  כשטח  המתפקד  לשטח  ציבור(  )מקרקעי  מובהק  ציבורי 

 ,2005 עד שנת  לכך  בנוסף  או החזקה בקרקע.  ההליכים המאפשרים העברת הבעלות 

היה השטח האמור מחוץ לגבולות השיפוט של העיר טבריה, מאחר ונחשב כחלק משטח 

האגם שלא היה שייך לעיר.

פירוט פעולות הייבוש והבנייה הבלתי החוקיים בשטח חוף התכלת מופיע בנספח מס׳ 4. 

מניתוח ההתרחשויות בשטח חוף התכלת לאורך השנים עולות המסקנות הבאות: 

עבודות בנייה ללא היתר, ובראשם ייבוש שטח הימה, נעשו החל מראשית שנות השישים. 

אישורים לייבוש ניתנו החל משנת 1963, על ידי מהנדס העיר טבריה דאז. למרות זאת 

היה ברור, הן לאנשי עיריית טבריה, הן לוועדה המחוזית והן למ�נהל מקרקעי ישראל 

)שטח הימה הוא בניהול המ�נהל(, כי לאישורים שניתנו אין בסיס מוצק. כלל לא ברור 

87 חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969. 
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למה ניתנו היתרים לייבוש ובנייה, שכן לשטח לא הוכנה מעולם תכנית מפורטת שמכוחה 

ניתן היה להוציא היתרי בנייה. 

לא ברור גם כיצד עבר שטח הימה )שיובש( שהוא שטח ציבורי בבעלות המדינה, לחזקתם 

של גורמים פרטיים שנהגו בקרקע כפרטית או מוחכרת. אין כל בסיס חוקי להעברה של 

הזכויות בקרקע לידי מי שמחזיקים בה בפועל. 

לאורך כל התקופה, שנמשכה על פני ארבעה עשורים, ובמקביל לביצוע העבודות, ניתן 

לראות ניסיונות של אגף הפיקוח של העירייה לעצירת הבנייה, אך למרות זאת, התקבלו 

אישורים והסכמות מבעלי תפקידים בעירייה להמשך הבנייה. 

לא  זה את האחריות. בשום שלב  זה אל  גילגלו משרדי הממשלה  כל התקופה  לאורך 

נעצרה הבנייה בחוף ע״י גוף כלשהו. להיפך, משרדי הממשלה נתנו אור ירוק, תוך התניית 

תנאים שונים ודרישה לאישורים של משרדים אחרים. תופעה זו קיימת עד היום. תכניות 

העומדות בסתירה לשורה של תכניות ועקרונות תכנון — אינן נדחות במפורש על ידי 

הוועדות, מה שראוי היה כי יקרה, אלא ׳מאושרות בתנאים׳. לעיתים התנאים כוללים 

נוצר הרושם כי תכניתו רצויה  גורמים. אצל היזם  קבלת אישורים משורה ארוכה של 

ותאושר בסופו של דבר והתנאים הנדרשים למילוי הם טכניים. הכשלים שתוארו לעיל 

מטופלים ברפורמה המוצעת שבה מוצע להגביל את התנאים להפקדת תכנית, כדי למנוע 

ציפיות לא סבירות של מגישי תכנית  ומייצר  על מוסדות התכנון מחד,  “עומס מיותר 

ולא  בתכנית  הדנה  הוועדה  על  האחריות  כל  את  להטיל  אמור  זה  הסדר  מאידך...״.88 

לאפשר לגלגל תכניות מיד ליד ללא נטילת אחריות.

סעיף 48 בחוק התכנון והבנייה מטיל אחריות פלילית על חברים ועובדי מוסדות תכנון 

בתכנון  הרפורמה  לתכניות.  המנוגד  היתר  לתת  או  תכנית  לקדם  להחלטה  השותפים 

מותירה את ההסדר, אך מחמירה את הענישה על בעלי תפקידים שאיפשרו את ביצוע 

העבירה. עם זאת, נראה כי על פניו, גם החוק התקף כולל כלים מספיקים בכדי להתמודד 

עם העבירות שנעשו במקום, הן מול מבצעי העבירות והן מול מקבלי ההחלטות בוועדות 

התכנון — בעיקר בוועדה המקומית. 

 

מעיון במסמכים בנושא חוף התכלת עולה, בצורה ברורה, השתדלות של אנשי העירייה 

בסיס  להם  היתרים שאין  ובמתן  בנייה  תוכניות  באישור  הן  בקרקע,  לטובת המחזיק 

88 דברי ההסבר לסעיף 258 בהצעת החוק. 
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חוקי והן בעצימת עניים מבנייה בלתי חוקית ואי מימוש צווי הריסה. באחד השלבים 

בלחץ  וזאת  העיר  מהנדס  התנגדות  למרות  בחוף  לבנייה  תכנית  אושרה  המוקדמים 

שהפעיל ראש העיר. 

החל משנות השמונים ההתדיינות חורגת מגבולות המגרש ונדון הצורך בתכנית כוללת 

לחופים בשטח זה. התכנון הכולל רלוונטי עד לכתיבת שורות אלו )סוף 2012( שכן בשטח 

כוללת לחופים הצפוניים של טבריה. במסגרת התכנון הכולל  האמור מקודמת תכנית 

מוצע פיצוי למחזיקים בקרקע בדמות תוספת גדולה של אחוזי בנייה, תמורת מתן זכות 

מעבר לציבור. 

כלומר, המדינה מתדיינת עם מי שקנו חזקה בקרקע באופן בלתי חוקי ומוכנה להעניק 

להם זכויות בנייה בכדי לאפשר לציבור ליהנות מנכס בבעלותו שנלקח ממנו, בעשורים 

האחרונים, בסיוע ועידוד עיריית טבריה לדורותיה. 

המאפיינות  מהבעיות  כמה  משקפת  אליו  הסמוכים  וחופים  התכלת  בחוף  ההתנהלות 

את מערכת אכיפת חוקי התכנון והבנייה בישראל בעשורים האחרונים ומציגה נורמות 

פסולות היוצרות בעיות המאפיינות את ימינו אלה: 

נורמות של בנייה ללא היתר, הסתמכות על הבטחות בעל פה או בכתב של בעלי  	
תפקידים, בעיקר בראשית הדרך, ערב כניסתו לתוקף של חוק התכנון והבנייה. ברור 

היה שמדובר בפעילות בלתי חוקית, אך הנוגעים בדבר, מכל הצדדים, לא ייחסו לכך 

משמעות; 

כך שהנושא  וההליכים המשפטיים,  הליכי התכנון  ומקבילה של  התנהלות ארוכה  	
אינו מוכרע באף אחת מן הזירות — לא התכנונית ולא המשפטית. התוצאה היא 

קביעת עובדות בשטח לאורך זמן, שהסיכוי לסלקם הולך ומתרחק; 

סיוע פעיל של הוועדה המקומית לבנייה ללא ההיתר. זאת במקום בו סמכות האכיפה  	
נתונה בראש ובראשונה בידיה; 

נכונות המדינה להתדיין ולפצות מי שמחזיקים בקרקע שלא כדין. זהו תמריץ ברור  	
לפעילות בלתי חוקית, שכן העבריין יוצא נשכר. למעשה, מעולם לא בוצעה פעילות 

ובנה שלא כדין לא בא על עונשו ואף יצא  ומי שייבש שטחי ימה  אכיפה במקום 

נשכר. התנהלות זו משדרת מסר ברור כי משתלם להיות עבריין בנייה;
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החוק.  מפירי  כנגד  המשפטיים  בהליכים  בחשבון  נלקחו  לא  סביבתיים  שיקולים  	
נקבעו עובדות משמעותיות בשטח ללא כל בחינה סביבתית. 

התכנון  בחוק  ברפורמה  כמוצע  והעונשין,  האכיפה  בפרק  שינוי  האם  להעריך  מוקדם 

יועיל,  לא  הדבר  הכנרת  חופי  לייבוש  הנוגע  בכל  כי  נראה  המצב.  את  ישפר  והבנייה, 

לאור התמשכות ההליכים. יש לקוות כי התכנית המקודמת בשטח חוף התכלת ובחופים 

סמוכים, תבטיח את זכות המעבר של הציבור לאורך החוף, וכמו כן יימנע מתן זכויות 

בנייה על הבסיס הרעוע שהוצג לעיל. 

לעומק במסגרת חקר האירוע שהוצג כאן,  נבחנו  החופים הסמוכים לחוף התכלת לא 

אך גם לגביהם קיימים סימני שאלה באשר לאופן בו בוצעו ייבוש הימה והבנייה בחוף. 

בחוף רון הבנייה הוכשרה בדיעבד. קיומו של מעבר חופשי היווה תנאי לאישור הבנייה, 

בפועל — המעבר אינו פתוח כל העת )במועד ביקורנו שם, 13.1.2009, השער היה סגור ולא 

ניתן היה ללכת לאורך החוף )ראו תמונה להלן(. גם לגבי חלקת החוף נוספת מתקיימים 

הליכים שונים בעקבות הקמת גדר במקום, החוסמת את המעבר לאזרחים לאורך החוף 

)נכון לפברואר 2012(.
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פרק שלישי: סוגיות מרכזיות 
ובעיות באכיפה של עבירות בנייה 

בשטחים הפתוחים בישראל 

הבנייה  עבירות  בנושא  כמרכזיות  שהתבררו  ובעיות  סוגיות  במספר  יעסוק  זה  פרק 

בשטחים הפתוחים בישראל: 

ריכוז סמכויות האכיפה בידי וועדות התכנון המקומיות;   

ענישה בלתי מספקת והתייחסות בתי המשפט לעבירות בנייה בשטחים הפתוחים;  

קשיים בתיאום בין גופי האכיפה, העדר מדיניות אכיפה והעדר בסיס נתונים;   

תרבות אי ציות לחוק;   

הבטחות שלטוניות וגיבוי המדינה לבנייה בלתי חוקית.  

א. ריכוז סמכויות האכיפה בידי ועדות התכנון המקומיות 

ולמעט  המקומיות,  הוועדות  בידי  נתונות  בנייה  עבירות  כנגד  האכיפה  סמכויות  עיקר 

בשטחים גליליים — ברירת המחדל היא כי הן הגוף האוכף את החוק. החוק קובע שני 

סוגים של ועדות מקומיות:

ועדה ברשות מקומית אחת — כאשר מרחב התכנון כולל רשות מקומית אחת, מועצת   
הרשות המקומית היא הוועדה המקומית. )סעיף 18 לחוק התכנון והבנייה התשכ״ה-

1965(. החוק קובע כי לדיוני הוועדה יוזמנו נציגים של מספר גופים ומשרדים להם 

דעה מייעצת )ביניהם נציג משרד הפנים, נציג שר הבינוי והשיכון ואחרים(, אך ללא 

זכות הצבעה; 

מרשות  יותר  תכנון מקומי שבתחומו  במרחב  רשויות מקומיות —  ועדה במספר   
או  המחוז  על  הממונה  כדלקמן:  המקומית  הוועדה  הרכב  יהיה  אחת,  מקומית 

נציגו — יו״ר ושבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך רשימת מומלצים של הרשויות 

המרחביות. החוק קובע הוראות נפרדות לרשויות מרחביות שיש בהן יותר מ-35,000 

תושבים )סעיף 19 לחוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965(. 
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מן המקרים  ציבור, שבחלק  הוועדות המקומיות מורכבות מנבחרי  לראות,  כפי שניתן 

לכך  גורם  הוועדות  של  הפוליטי  ההרכב  והבנייה.  התכנון  בתחום  מקצוע  אנשי  אינם 

נבחרי  של  ומרצונם  פוליטיים  משיקולים  אחת,  לא  ומושפעות,  מונעות  שההחלטות 

הציבור להיטיב עם בוחריהם או לפחות עם חלקם. 

כשל  מעורר  ובנייה  לתכנון  המקומיות  הוועדות  בידי  האכיפה  סמכויות  ריכוז  לכן, 

עניין  לוועדה  יש  אחרות  או  כלכליות  פוליטיות,  מסיבות  רבים,  במקרים  שכן  מובנה, 

לבטא  היטיב  אותה.89  לעודד  ואף  חוקית בקרקע,  הפעילות הבלתי  להפסיק את  שלא 

זאת היועץ המשפטי לממשלה שדבריו מובאים בדוח מבקר המדינה מס׳ 50ב: “... אחד 

חורגים  ושימושים  חוקית  בלתי  בנייה  נגד  החוק  ובאכיפת  העיקריים...  המכשולים 

במושבים הוא הקושי הנובע בעיקר )אך לא רק( מן התלות והזיקה של מנגנוני הפיקוח 

והתביעה המקומיים בגורמים הפוליטיים ובבעלי העניין...״.90 

בדוח מיוחד שהוכן בשנת 2001 ע״י האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים91 

חוסר  של  חמורה  תופעה  מצויינת  ובנייה  לתכנון  המקומיות  הוועדות  את  בחן  ואשר 

הוועדות  מן  בחלק  התקין  הציבורי  המ�נהל  וכללי  החוק  הוראות  קיום  על  הקפדה 

חורגים  לשימושים  ליקויים במתן היתרים  גם  ובנייה. הדוח מציין  לתכנון  המקומיות 

ובפיקוח על חריגות בנייה וליקויי בטיחות. בתי המשפט מבטלים לעיתים החלטות של 

מדובר  כאשר  כבדות,  ומוסריות  משפטיות  שאלות  שמעוררת  עובדה  מקומיות,  ועדות 

במבנה קיים, על בסיס החלטות אלו. 

התנהלותן של הוועדות המקומיות בתחום האכיפה ׳זכתה׳ לשבט הביקורת של גורמים 

שונים לאורך השנים. כך למשל, בהצעת החוק הממשלתית שהונחה בשנת 2008 נכתב:92 

“גורם נוסף היוצר קושי באכיפת חוקי התכנון והבנייה הוא הימנעותן של ועדות מקומיות 

מלבצע פעולות אכיפה והעמדה לדין, בשל כך שאין ביכולתן לבצע פעולות כאמור או 

שאינן מעוניינות בכך... ואכן, לעיתים קרובות, נדרשת מדינת ישראל, באמצעות הוועדה 

והיחידה  הבנייה  על  לפיקוח  הארצית  היחידה  המחוזית,  הפיקוח  יחידת  המחוזית, 

לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים, להתערב ולנקוט הליכים לאכיפת דיני התכנון 

89 שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים, איריס האן, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2004. 

90 דוח מבקר המדינה, 50ב, עמ׳ 431. 

91 ממצאי הדוח מובאים בתוך מאמרו של דר׳ שוקי אמרני, חוק ואתיקה בהליכי התכנון והבנייה בישראל, 

מתוך מקרקעין, כרך ה׳, מס׳ 4, יולי 2006. 
92 מתוך דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87( התשס״ח-2008, הצעות חוק הממשלה, 

.28.7.08 ,406
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והבנייה, בשל הימנעות ועדה מקומית, זו או אחרת, לנקוט אמצעים העומדים לרשותה 

לאכיפת החוק.״ 

המקומיות  הוועדות  בעבודת  רבים  פגמים  מצא   93 2005 לשנת  המדינה  מבקר  דוח  גם 

לתכנון ובנייה, בתחום אכיפת החוק לגבי בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים. הדוח 

ייחד פרק נפרד לנושא גני אירועים באזור השרון וציין: “המועצות האזוריות חוף השרון 

ועמק חפר, שהן גם הוועדות המקומיות בתחומן, לא פעלו כנדרש למניעת הקמתם של גני 

האירועים ולא נקטו צעדים אפקטיביים להפסקת פעילותם... מציאות זו משקפת אזלת 

יד של רשויות האכיפה שנים רבות, ויש בה כדי לעודד הפרת חוק״. 

בחוק ההסדרים לשנת 2007 בוצע שינוי לחוק התכנון והבנייה, המאפשר לשר הפנים 

להעניק סמכויות תכנון נרחבות יותר לוועדות מקומיות בהן מתקיימת מערכת אכיפה 

יעילה. בדיקת התנאים בדבר קיומה של מערכת אכיפה יעילה מתבצעת דרך המחלקה 

לאכיפת דיני מקרקעין, אשר מעבירה את המידע למ�נהל התכנון והמלצותיו מועברות 

לשר הפנים. נכון לשנת 2008, קיבלו מספר ועדות הסמכה כזו, בעיקר רשויות עירוניות. 

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה94 העוסקת, בין היתר, בנושא אכיפה על עבירות בנייה, 

זה הקשור במתן היתרים או אישור  פן מסוים של הבעיה,  מציעה דרך להתמודד עם 

תכניות בניגוד לחוק. הצעת החוק מציעה להחמיר בעונשם של יו״ר מוסד תכנון, מהנדס 

בניגוד  תכנית  על  חתמו  אם   — ידם  על  שהוסמך  מי  או  מחוז  מתכנן  מקומית,  ועדה 

להוראות תכנית הגוברת עליה, או אם נתנו אישור או היתר בניגוד לתכנית, שלא כדין. 

העונש המוצע הוא 3 שנים )בעוד שסעיף 48 לחוק התקף קובע עונש מאסר של שנה אחת 

לעבירות אלו(. 

וועדות  של  סמכויות  שלילת  או  הסמכה  אי  היא  הרפורמה  שכוללת  נוספת  סנקציה 

מקומיות שאינן מקיימות מערכת אכיפה יעילה. בחינת העמידה בתנאים מתבצעת על 

ידי וועדה מייעצת, שאמורה לבחון את כלל הוועדות המקומיות שטרם הוסמכו. החידוש 

שלא  כאלו  לבין  שהוסמכו  ועדות  בין  הגדול  הפער  הוא  המוצעת,  הרפורמה  שיוצרת 

הוסמכו, או כאלו שנשללה הסמכתן. במקרה האחרון, הסנקציה הקבועה בחוק חריפה 

93 משרד מבקר המדינה, ״דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005״. פורסם ב-21.12.05.

והבנייה, התש״ע-2010, הצעות חוק הממשלה, 499, הצעת החוק עברה בקריאה  94 הצעת חוק התכנון 

ראשונה בתאריך 17.3.10. 
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מאוד: שלילת כל סמכויות הוועדה, למעט בנושא אכיפה.95 הסדר זה יוצר תמריץ ברור 

לקיומה של מערכת אכיפה יעילה אך נראה כי אין בכך די, כל עוד הרווחים הכלכליים 

והפוליטיים של הבנייה הבלתי חוקית ימשיכו להיות אטרקטיביים. 

הכשל המובנה שבמתן סמכויות אכיפה לוועדות המקומיות ׳מזמין׳ בחינת חלופה לפיה 

ידי היחידה  ידי השלטון המרכזי, למשל, על  אכיפת חוקי התכנון והבנייה תתבצע על 

הארצית לפיקוח על הבנייה. ואולם, גם חלופה זו מעוררת קושי, שכן במקום בו מוענקת 

לעיל, המליצה  למרות הקשיים שתוארו  ואכן,  גם אחריות.  תוענק  כי  מוצדק  סמכות, 

ועדת זיילר כי “את עיקר עבודות הפיקוח והאכיפה יש להותיר בידי הוועדות המקומית, 

בתנאים מסוימים כגון חיזוק מעמדם של העוסקים באכיפה.. באופן שתינתן להם הגנה 

ע״י גוף חיצוני מתלות יתר במערכת הנבחרים...״96. 

ב. התייחסות בתי המשפט לעבירות בנייה

לחומרת הענישה בגין עבירות בנייה יש תפקיד מרכזי ביכולת לאכוף את דיני התכנון 

והבנייה ואף למנוע את ביצוען, מראש. בנייה בלתי חוקית היא, בין היתר, עבירה כלכלית 

ולענישה מרתיעה — כזו ההופכת את העבירה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, עשויה 

להיות תרומה מרכזית בצמצום עבירות הבנייה הקיימות ובמניעתן של חדשות. במסגרת 

בנוגע   ,2008-2006 בשנים  המשפט  בתי  החלטות  נבחנו  דש״א,97  במכון  שנערך  מחקר 

לעבירות בנייה ושימושים בלתי חוקיים בשטחים הפתוחים. בסך הכל נבחנו במסגרת 

המחקר למעלה מ-200 פסקי דין, מתוכם כ-100 נמצאו רלוונטיים. בנוסף, נערך חיפוש 

של פסקי דין מן השנים האחרונות בערכאות העליונות )בית המשפט העליון ובתי המשפט 

המחוזיים(, על פי מילות החיפוש הרלוונטיות.98 

והבנייה, התש״ע-2010, הצעות חוק הממשלה, 499. הצעת החוק עברה בקריאה  95 הצעת חוק התכנון 

ראשונה בתאריך 17.3.10. הסעיפים הרלוונטיים לעניין זה: 107-105, 110, 185-6. 
96 דוח ועדת ההיגוי המצומצמת ליישום דוח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות 

המשמשים את הציבור )ועדת זיילר( , עמ׳ 120. 
97 השמירה על השטחים הפתוחים, ניתוח החלטות רשויות המדינה, דוח לשנת 2006 ודוח לשנת 2007, 

מכון דש״א. שיטת החיפוש התבססה על מספר מנועי חיפוש משפטיים )lawdata, נבו ודינים(, באמצעות 
מילות החיפוש ׳קרקע חקלאית׳ ו׳חוק התכנון והבנייה׳ באיזכורי חקיקה. בנוסף, נסקרו במסגרת עבודה 

זו פסיקות של בתי המשפט המחוזיים בנושא זה לשנת 2008 )ינואר עד אוקטובר(.
98 החיפוש נערך על פי מילות החיפוש ׳קרקע חקלאית׳ ו׳עבירות בנייה׳, ללא תיחום של זמן. 
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הממצאים העיקריים שעלו מן המחקר הם: 

רטוריקה מחמירה כנגד בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים  ב.1. 
בפסיקת בית המשפט העליון 

וההליכים  מאחר  בודדים.  במקרים  בנייה  עבירות  לנושא  נדרש  העליון  המשפט  בית 

מתקיימים בבית משפט השלום, גם אם מוגש ערעור — הוא מוגש לבית המשפט המחוזי, 

כך שבית המשפט העליון מהווה ערכאת ערעור שנייה, מצב חריג יחסית. 

בנייה  של  במקרים  שנגזר  העונש  חומרת  כנגד  ערעור  לרשות  בבקשות  דיונים  במספר 

בלתי חוקית, הדגיש בית המשפט העליון את חומרתן של עבירות הבנייה ואת הצורך 

ליישם מדיניות אכיפה מחמירה.99 להלן כמה דוגמאות מייצגות מן השנים האחרונות:

בהליך כנגד בנייה ללא היתר על קרקע חקלאית בהיקף של 3,440 מ״ר )חלק נבנה  	
עבירות  לעבור  שלא  והתחייבות  ש״ח   150,000 של  קנס  נגזר  ההליך(,  ניהול  בעת 

דומות בגובה 50,000 ש״ח. ערעור על חומרת העונש נדחה בביהמ״ש המחוזי והוגשה 

בקשת רשות ערעור לביהמ״ש העליון. הבקשה נדחתה, תוך קביעת בית המשפט:100 

תמונת  ראשית,  למבוקש.  להיעתר  מקום  רואה  איני  כי  כאן,  כבר  אומר   

דוגמתה  ראינו  וכבר  והואיל  מבהילה...   — עליה  חולק  שאין  ההשתלשלות, 

בכגון דא לא אחת, המשמעות היא כי משהו לקוי עד היסוד בעצם האפשרות 

להליכים מרובים כל כך.. ראשית ההליכים בשנת 2000, וברוך ה׳ הננו כתום 

למעלה משמונה שנים, והמבנים — אלפי מטרים שנבנו שלא כחוק — על מכונם 

עומדים, והרשויות לא יכלו להם עד הנה. 
	

במקרה אחר101 נדונה בקשת רשות ערעור על חומרת העונש בגין בנייה בשטח של  	
נוספים בשטח של 994 מ״ר, גדרות  2,700 מ״ר על קרקע חקלאית, הקמת מבנים 

בפועל  מאסר  חודשי   6 ש״ח,   89,000 בגובה  היה  שנגזר  הקנס  אספלט.  ומשטחי 

ושישה חודשים על תנאי. הבקשה נדחתה וביהמ״ש התייחס לסוג העבירה: “במישור 

הנורמטיבי, המדובר בעבירות חמורות ביותר בתחום התכנון והבנייה, שבתי המשפט 

99 ההתייחסות המחמירה של בתי המשפט כלפי עבירות בנייה מוזכרת בהצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון 

מס׳ 87(. שם מפנים לע״פ 917/85 הוועדה המקומית גליל מזרחי נ׳ אבו נימר, פד״י מא)4( 29 וכן רע״פ 
4357/01 סבן נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, פ״ד נו )3(, 49, עמ׳ 58(. 

100 ע״פ 4650/08 ברנס גוליה נ׳ מדינת ישראל )טרם פורסם, פסק הדין ניתן ב-15.6.08(.

101 רע״פ 2809/05 גבריאל טסה נ׳ מדינת ישראל, החלטה מיום 22.5.05. 
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היתר...״.  ללא  בנייה  של  ביותר  גדולים  שטחים   — בהן  למאבק  יד  לתת  מצווים 

בהמשך מצטט השופט רובינשטיין מפסקי דין קודמים שדנו בנושא: “... לצערנו הפכו 

עבירות נגד חוקי התכנון והבנייה לחזון נפרץ ורבים גם טובים איש הישר בעיניו 

יבנה. זוהי פגיעה חמורה וקשה בשלטון החוק, המזולזל לעין השמש, ואין איש שם 

אל לב לאזהרות הגורמים המוסמכים ולפסקי הדין של בתי המשפט...״102 וכן “...אכן 

צירפה  ברבות השנים  חוקית הפכה מכת-מדינה —  כן, תופעת הבנייה הבלתי 

“למרבה  וקובע —  רובינשטיין  השופט  מוסיף  המכות״103  לעשר  זו...  מכה  עצמה 

שהיא  הפקרות  ואדרבה,  השתפרו,  לא  הדברים  שנים,  עשרות  שחלפו  אף  הצער, 

בבחינת מכת מדינה פשתה והלכה... ואולם, אין בתי המשפט צריכים להתנצל על 

מלחמה בנגע, שכיסה את הארץ, לעיתים עד כדי כלימה, אדרבה ואדרבה, כל הלוחם, 

הרי זה מבורך״ )ההדגשות נוספו(.

בקשה לעיכוב ביצוע של צו הריסה וצו איסור שימוש חורג שהוצאו לגן אירועים  	
שנבנה ופעל ללא היתר בעמק חפר. החריגות כוללות אולם בהיקף של 3,900 מ״ר, 

עבודות פיתוח וגינון בהיקף של 5,000 מ״ר ומבני עזר בהיקף של 1,000 מ״ר. שטח 

חוטא  כי  מקום  “אין  הדין:104  בפסק  נאמר  וכך  נדחתה,  הבקשה  דונם.  כ-15  הגן 

שהוא   1 למערער  האישית  האהדה  בכל  נאמרים  והדברים  נשכר,  יצא  שנים  רב 

ולאי-רמיסתו, לאחר תשע שנות  יותר לחוק  גדולה  נכה צה״ל קשה, אלא באהדה 

הפעלה בלתי חוקית בחטא קדמון של בנייה ללא היתר על קרקע חקלאית, תופעה 

שהיא בחינת מכת מדינה... אכן זכותו של כל אדם לנסות להעביר את רוע הגזירה 

השיפוטית, אך חובתו של בית המשפט לומר, במקרה המתאים, עד כאן... חסד גדול 

עשו בתי המשפט עם המערערים שאפשרו להם להמשיך שנים על שנים בהתרסה 

נגד החוק, בהקמת מערכת בנייה עניפה, וטחנות הצדק אכן טוחנות לאט, ומהחלטה 

להחלטה נעה העגלה בכבדות...״ )הדגשות נוספו(.

להלן עוד התבטאות ברוח דומה:  	

על העונש שנגזר על מי שמורשע בעבירות נגד חוקי התכנון והבנייה לשקף   

את חומרת המעשים והפגיעה בשלטון החוק ולשמש גורם התרעה נגדו ונגד 

לבלתי כדאיות  ביצוע העבירות  פוטנציאלים, במטרה להפוך את  עבריינים 

102 הציטוט מתוך ע״פ 9178/85 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי נ׳ אבו נימר, פ״ד מ״א)4( 

 .31 ,29
103 הציטוט מתוך רע״פ 4357/01 סבן נ׳ הוועדה המקומית ״אונו״ פ״ד נו )3( 49, 59. 

104 ע״פ 6720/06 דהרי ואח׳ נ׳ מדינת ישראל )פסק דין מיום 22.8.06(. 
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יד למאבק  לתת  כי בתי המשפט מצווים  בעבר,  נפסק  כבר  כלכלית.  מבחינה 

בימינו...105  נפרץ  לחזון  שהפכו  והבנייה,  התכנון  בתחום  החמורות  בעבירות 

)ההדגשות נוספו(.

ב.2. ענישה מקלה ושונות גדולה בין המקרים

כפי שראינו, ישנו מסר ברור של בית המשפט העליון בדבר הצורך להילחם בנגע עבירות 

הבנייה, הצורך באכיפת חוקי התכנון והבנייה ובמתן משקל גדול יותר לאינטרס הציבורי 

באכיפת החוק על פני אינטרס הפרט. מדיניות זו מקבלת ביטוי גם בלשון גזרי הדין שבבתי 

גזרי הדין מחמירה מאוד, הרי שהביטוי  ואולם, למרות שלשון מרבית  משפט השלום. 

המעשי מקל למדי והופך את העבירה למשתלמת מבחינה כלכלית,106 תופעה המאפיינת 

עבירות סביבה נוספות.107 מבחינת גזרי הדין שהוטלו במקרים של עבירות בנייה בקרקע 

חקלאית בשנים 108,2008-2006 מתברר כי מרבית הקנסות לא עלו על סכום של 30,000 

ש״ח, גם במקרים בהם מדובר היה בשימוש מסחרי נרחב ובמקרים בודדים בלבד הוטל 

קנס העולה על 100,000 ש״ח. נסיבות רבות מהוות עילה להקלה בעונש: העדר תשתית 

)בעיקר ביישובים מן המגזר הערבי(,  תכנונית נאותה המאפשרת הוצאת היתרי בנייה 

גיל הנאשם ומצבו הבריאותי, הודאה באשמה והעדר הרשעות קודמות, פעילות להשגת 

היתר והעובדה כי מדובר בבית מגורים ולא במבנה מסחרי. עוד ניתן לראות כי קיימת 

שונות רבה בין העונשים הנגזרים במקרים השונים, כאשר לא בכל המקרים ניתן למצוא 

הסבר להבדלים אלו מתוך תיאור עובדות המקרה. 

105 רע״פ 6665/05 ראיף מריסאת נ׳ מדינת ישראל, ניתן ביום 17.5.06 

106 לדוגמא — בפ 3271/06 )שלום חיפה( מדינת ישראל נ׳ סלאח מחמיד, דינים שלום, צח׳ 829, נדונה 

בנייה בלתי חוקית של שני מבנים בהיקפים של 400 ו-450 מ״ר. בגזר הדין מדגיש ביהמ״ש את הצורך 
בענישה הולמת על הפרת חוקי התכנון והבנייה, כך שחומרת העבירה תופנם. מדיניות של סלחנות ורחמים 
תעודד לטענתו את הבונים והמשתמשים להמשיך לרמוס את החוק ברגל גסה. על הנאשם הוטל קנס 

בגובה 50,000 ש״ח. 
107 תופעה דומה קיימת גם בעבירות של השלכת פסולת ברשות הרבים, והיא מאפיינת עבירות נוספות, ראו 

באור קרסין, יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה, מכון ירושלים לחקר 
ישראל,2009, וכן במאמרה של אור קרסין, ענישה בעבירות איכות סביבה, בין רטוריקה למעשה, מחקרי 

משפט כג׳, תשס״ז-2007.
108 השמירה על השטחים הפתוחים, ניתוח החלטות רשויות המדינה, דוח לשנת 2006, ודוח לשנת 2007, 

מכון דש״א. שיטת החיפוש התבססה על מספר מנועי חיפוש משפטיים )lawdata, נבו ודינים(, באמצעות 
מילות החיפוש ׳קרקע חקלאית׳ ו׳חוק התכנון והבנייה׳ באיזכורי חקיקה. בנוסף, נסקרו במסגרת עבודה 

זו פסיקה של בתי המשפט המחוזיים בנושא זה לשנת 2008 )ינואר עד אוקטובר(.
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להלן עיקרי הממצאים הנוגעים לגובה הקנסות, ולמידת השימוש בעונש מאסר בפועל 

בפסקי הדין שנסקרו )ראו טבלה בנספח מס׳ 5(. 

3 מקרים עסקו בגני אירועים בלתי חוקיים. במקרים אלו הוטלו קנסות בגובה 15,000-

60,000 ש״ח, בהתאם למקרה ולמידת המעורבות והאשמה של הנאשמים השונים. בנוסף, 

הוטלו עונשי מאסר בשניים מן המקרים למשך חודשיים עד 4 חודשים, שירוצו בדרך של 

עבודות שירות. בהליך שהתנהל כנגד בעלי גן האירועים השלישי, נגזר גם כן עונש מאסר 

בפועל, למשך שנה אחת.109 אכיפה כנגד גני אירועים בלתי חוקיים קיבלה עדיפות בקרב 

גורמי האכיפה ונראה כי הנחישות למגר את התופעה חלחלה גם לבתי המשפט. 

ב-11  עונשי מאסר  נגזרו  מגורים,  מבני  בניית  של  בעבירות  דין שעסקו  גזרי   26 מתוך 

מקרים, לתקופות שנעו בין חודשיים עד שישה חודשים. ברוב המקרים תקופות המאסר 

רוצו בדרך של עבודות שירות. בכל המקרים נגזרו קנסות, שנעו בין 5,000 ש״ח )בניית 

בית מגורים בשטח 54.4 מ״ר(, ל-75,000 ש״ח )בית מגורים בן 2 קומות בשטח 398 מ״ר, 

לעבור  תופקד התחייבות שלא  כי  ביהמ״ש  לקנסות, קבע  בנוסף  ועוד(.  בריכת שחייה 

עבירה דומה במשך תקופה מסוימת )לרוב למשך שלוש שנים(. גובה ההתחייבות דומה 

לרוב לגובה הקנס. בחלק מגזרי הדין, כאשר דובר בעבירה חוזרת או נמשכת, הופעלו 

התחייבויות קודמות. כך גם לגבי עונשי מאסר על תנאי שמומשו עם הפרת צווים או 

התחייבויות. בכל המקרים נתן ביהמ״ש צווים: להריסה, לאיטום, להפסקת שימוש ועוד. 

ברוב המקרים ביצוע הצווים נדחה ל-12 עד 18 חודשים. 

נגזרו  חוקיים,  בלתי  ואחסנה  תעשייה, מסחר  שימושי  בהם  שנדונו  דין  גזרי   26 מתוך 

בדרך  חודשים,  עד שישה  לתקופות של שלושה  בחמישה מהמקרים,  רק  עונשי מאסר 

של עבודות שירות. גובה הקנסות נע בין 2,000 ש״ח )בניית סככות איסכורית בקרקע 

240 מ״ר המשמש  2 קומות בשטח  בן  בניית מבנה  )בגין  450,000 ש״ח  ועד  חקלאית( 

לחנות רהיטים ולמזנון, מחוץ לתחומי תכנית המתאר, בקרקע חקלאית(. רוב הקנסות 

נעו סביב 30,000 ש״ח. בנוסף, נקבעו התחייבויות בסכומים בגובה דומה, שלא לעבור 

עבירה דומה למשך שנתיים-שלוש. בכל המקרים הוציא בית המשפט צווי איסור שימוש/

צווי הריסה, דחויים למספר חודשים. שני מקרים עסקו בתיירות )חדרי אירוח שנבנו ללא 

היתר כדין(. במקרים אלו נגזרו קנסות בגובה 17,000 ו-50,000 ש״ח וניתן צו הריסה דחוי 

ל-12 חודש ול-18 חודש כדי לאפשר השגת היתר. 

109 גן הזית אירועים, עמק 508/06. 
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נגזרו על הנאשמים קנסות בגובה  גזרי דין עסקו בעבודות עפר. בעבירות אלו  שלושה 

25,000 עד 60,000 ש״ח, וכן התחייבויות בגובה 20,000 עד 50,000 ש״ח להימנע מעבירה 

דומה למשך שלוש שנים. 

ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הממצאים שעלו במחקר המקיף שערכה ד״ר אור 

קרסין בנושא אכיפה של עבירות פסולת בניין בישראל.110 גם שם נמצא כי העונש הוא 

הטלת קנסות, וכי הקנסות רחוקים מלשקף את רווחי העבריין או את הנזק הסביבתי 

רישיון  הפקעת  של  באמצעי  שימוש  נעשה  לא  בנייה  עבירות  של  במקרה  גם  שנגרם. 

עסק, מאחר והרגולציה בתחום זה אינה מוסדרת במקביל להליכי רישוי הבנייה. כמו 

כן לא נעשה שימוש בצווי שיקום מאחר ועבירות הבנייה אינן נתפסות עדיין כעבירות 

סביבתיות. עם זאת, ניכר כי בעבירות בנייה יש שימוש רב יותר בעונשי מאסר )11 מתוך 

26 מקרים בבניית בתי מגורים, 5 מתוך 26 מקרים של בנייה לצרכים מסחריים(. ייתכן 

והדבר נובע מהיותן של עבירות אלו עבירות נמשכות, כך שממומשים עונשי מאסר על 

תנאי המוטלים על הנאשמים, עם התמשכות ההליכים. 

לסיכום 

על אף הרטוריקה המחמירה של בתי המשפט בבואם לגזור עונשים בגין עבירות בנייה, 

ועבירות  מאחר  כלכלית.  מבחינה  עדיין משתלמות  אלה  עבירות  כי  מלמדת  המציאות 

תכנון ובנייה הן עבירות נמשכות וחלקן נמשכות שנים רבות, עד למתן גזר הדין, הרי שגם 

אם הקנס המוטל הוא כבד יחסית, אין בו כדי להרתיע, שכן בסופו של יום — העבירה 

השתלמה. היבט כלכלי נוסף קשור במשאבים שמשקיעה המדינה כדי למגר את תופעת 

עבריינות הבנייה. ניהול ההליכים כנגד עברייני הבנייה דורש משאבים ניכרים שמקורם 

ציבורי ואילו העבריין שהורשע אינו נושא בהם. 

רמת הענישה נקבעת במידה רבה על ידי התביעה המקומית, שכן היא זו המבקשת את 

העונש ובכך מכתיבה את חומרתו, ולכן יש לה השפעה מכרעת על הרמה הכללית של 

במסגרת  מתקבלים  רבים  דין  גזרי  הענישה,  רמת  הקשחת  על  הצהרות  לצד  הענישה. 

110 אור קרסין, יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית, עידוד הציות וייעול האכיפה, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, 2009. 
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הסדרי טיעון הכוללים ענישה שאינה מרתיעה דיה, עד כדי ביקורת של בתי המשפט על 

התנהלות התביעה.111 

ב.3. דחיית מועד ביצוע של צווים 

דוחים  המשפט  בתי  וחריגים,  בודדים  מקרים  למעט  כי,  עולה  הדין  פסקי  מסקירת 

את הבקשות לדחיית מועד הביצוע של הצווים, בציינם כי עיכוב כניסת צווים לתוקף 

צריך להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן. עוד מודגש בפסיקה כי קיומם של הליכים 

תכנוניים לאישור תכנית או קבלת היתר אינו עילה לדחיית ביצוע צווים, בעיקר כאשר 

של  “...מטרתו  הבא:  הציטוט  למשל  ראו  היתר.  לקבל  סיכוי  הקרוב  בטווח  נראה  לא 

צו הריסה היא סילוק בנייה בלתי חוקית, כדי למנוע קביעת עובדות בשטח. משניתן 

צו הריסה כדין, נודעת חשיבות מרובה לביצועו במסגרת המועד הקבוע לביצועו. אכן, 

בית המשפט מוסמך לעכב את ביצועו של צו הריסה, אך סמכות זאת צריכה להישמר 

למקרים יוצאי דופן , בהם השגת ההיתר הינה בהישג יד... נוכח העובדה שצו הריסה 

משמש כאמצעי עיקרי לאכיפת דיני התכנון והבנייה ונוכח כך שתכליתו סילוק בנייה 

בלתי חוקית, אין מקום להמתנה בלתי מוגבלת בזמן עד לסיום הליכי התכנון, כאשר 

אין כל וודאות אם אלה יצלחו...״112 )הדגשות נוספו(.

בדיונים בבקשות לדחיית ביצוע צווים, בתי המשפט עורכים מאזן בין האינטרס הציבורי 

במניעת בנייה בלתי חוקית )לפיו אין עילה לדחות את מועד ביצוע הצווים( לבין אינטרס 

הפרט המבקש.113 ברוב המקרים גובר האינטרס הציבורי. עם זאת, מעיון בפרטי המקרים, 

111 להלן שתי דוגמאות למקרים בהם הסכימה התביעה לעונשים קלים, תוך ביקורת ביהמ״ש: 

פ/002117/07: מקרה בו נעשתה בנייה בלתי חוקית מתוך אידיאולוגיה, על מנת להלחם במ�נהל מקרקעי 
ישראל, תוך עידוד וגיבוי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שהנאשם היה אחד מחבריה. כב׳ השופט זכריה 
ימיני מציין בפסק הדין כי אם הצדדים לא היו מגיעים להסדר טיעון, היה הקנס גבוה בהרבה, ומגיע 
לסכומים של מאות אלפים. מציין כי הוא מאמץ את הסדר הטיעון מתוך אי נוחות. הקנס שנגזר הוא 

70,000 ש״ח, וצוי הפסקת שימוש וצו הפסקה דחויים ל-36 חודש. 
עמק 000065/07 בפסק הדין של כב׳ השופט וסגן הנשיא אהרון ד. גולדס מיום 29.7.07 קובע כב׳ השופט 
כך ״לא נהיר לי מה הסיבות שב״כ המאשימה בחרה שלא לעתור לעונש מאסר, כאשר על קרקע חקלאית 
עומד על תילו בניין בן 200 מ״ר... בידי הנאשם אין כל היתר להצבתו... רק בשל עמדת המאשימה איני 
גוזר על הנאשם עונש מאסר בפועל...״. כב׳ השופט מציין כי מאחר ומדובר בהפרות צווים, העונש המקובל 

הוא עונש מאסר בפועל. 
112 ב״ש 1746/08 )מחוזי נצרת( הייתם סוהייל אבו עידה נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי, 

החלטה מיום 6.11.08. 
113 ראו למשל בעפ״א 08-10-9264 ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מרכז נ׳ עזורי ואחרים, מיום 2.12.08 )טרם 

פורסם(. 
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זמן  זה  נדונות לאחר שהבנייה הבלתי חוקית מתקיימת  ניתן לראות כי בקשות רבות 

בפועל בשטח. לדוגמא, לא מכבר התקבל בבית המשפט המחוזי מרכז114 ערעור המדינה 

על החלטת בית משפט השלום לדחות את מועד הביצוע של צו איסור שימוש וצו הריסה 

בגן אירועים שנבנה ופועל שלא כחוק בקרקע חקלאית. בדיון הסתמך השופט על הלכות 

קודמות בדבר המדיניות שלא להאריך, ככלל, מועד ביצוע צווים, וקבע כי פגיעה בצדדים 

שלישיים )במקרה זה אירועים מוזמנים ומועסקים בגן(, אינם עילה לדחייה. עם זאת, 

גן האירועים התקבל מן  על פעולתו של  דיווח  2008, כאשר  פסק הדין התקבל בשנת 

הפיקוח כבר בשנת 2002. 

על אף שההלכה המשפטית היא לא לדחות ביצוע של צווים, הרי שבפועל, בתי משפט 

השלום מעניקים ארכות ארוכות למדי. בנוסף, כל מהלך תכנוני, גם אם הוא עקר, מצד 

לקבלת  עילה  מהווה  וכו׳( —  היתר  לקבלת  פנייה  תכנית,  הגשת  )כגון  העבירה  מבצע 

ארכה נוספת. התוצאה היא הנצחת עבירות בנייה לשנים. 

במקרים רבים מתקבלות, ואף נענות בחיוב על ידי בתי המשפט, בקשות לעיכוב ביצוע 

הבנייה  על  לפיקוח  הארצית  היחידה  מן  לנו  שנמסרו  מנתונים  שונות.  מסיבות  צווים 

עולה כי בשנת 2006 לבדה התקבלו 366 התליות לביצוע צווים, מהלך שמעכב את ביצוע 

הצווים, ומאפשר את קיומה של בנייה בלתי חוקית. )המידע מתייחס לכל סוגי השטחים 

ולא רק לשטחים הפתוחים(.

ב.4. השימושים הראויים להיכלל במסגרת ההגדרה שימוש חקלאי

כדלקמן:  חקלאית  לא  מטרה  מהי  מגדירה  והבנייה  התכנון  לחוק  הראשונה  התוספת 

“בנייה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של 

למעשה,  כוללת,  מה  השאלה  אחת  לא  התעוררה  חיים״.115  בעלי  לגידול  או  האדמה 

רבה: אם  זו משמעות  להבחנה  לא.  ומה  שימוש חקלאי/מטרה חקלאית,  של  ההגדרה 

מדובר במטרה חקלאית, ניתן לאשרה בקרקע שייעודה חקלאי, ואם לא — לאו. 

114 עפ״א 08-10-9264 ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מרכז נ׳ עזורי ואחרים, מיום 2.12.08 )טרם פורסם(.

115 ס׳ 7 )ב( לחוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965. 
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שאלה זו נדונה בכמה מקרים,116 בכולם בית המשפט לא קיבל את טענות הנאשמים, 

שביקשו להרחיב את מה שמוגדר בחוק כפעילות חקלאית וליהנות מהתנאים המקלים 

הוקם  שבתחומו  יגור,117  קיבוץ  פרשת  הוא  בולט  מקרה  כזו.  לפעילות  המוענקים 

סופרמרקט ונטען כי הוא משמש לממכר תוצרת חקלאית. טענת הקיבוץ נדחתה. במקרה 

ישראל  חוצה  לכביש  אותה  ומכר  נרחב  בהיקף  קרקע  כרה  אליהו  ניר  קיבוץ  אחר,118 

בטענה שמדובר בעבודות להכשרת קרקע חקלאית. גם טענה זו נדחתה. טענה דומה טען 

נאשם119 שהכשיר קרקע בשטח של 30 דונם באמצעות ציוד הנדסי כבד. טענתו נדחתה 

מן הנימוק שאין דמיון בין עבודות אלו לבין הכשרת קרקע חקלאית, ובכל מקרה, כאשר 

נעשות עבודות רחבות היקף להכשרת קרקע חקלאית — יש לקבל עבורן היתר בנייה. 

יצוין כי הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה מבטלת את התוספת הראשונה לחוק, 

על  ישפיע  זה  שינוי  כיצד  להעריך  לא חקלאית. קשה  מהי מטרה  ההגדרה  ועימה את 

והאם  בקרקע,  החקלאי  השימוש  של  המותרות  גבולותיו  בנושא  העתידית  הפסיקה 

תכניות המתאר הן שישלימו את החסר בחוק, כשזה יאושר. 

מחדל הרשויות והעדר תכנית אינם הצדקה לבנייה בלתי חוקית  ב.5. 

ו/או להקלה בעונש

חוקית  הבלתי  הבנייה  ולפיה  הנאשמים  מצד  הגנה  כטענת  אחת  לא  הובאה  זו  טענה 

היא כורח המציאות, בהעדר תכנית מתאר תקפה שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה. 

בכל המקרים שנסקרו120 ושבהם עלתה טענה זו — הסכים ביהמ״ש כי אמנם המציאות 

התכנונית בעייתית אך אינה עילה לזיכוי הנאשמים. עם זאת, בכמה מן המקרים טענה 

116 להלן כמה מבין המקרים: ע״פ 2245/07 )מחוזי חיפה( הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה נ׳ 

דניאל גרינברג , דינים מחוזי לח)1( 764; פ 3570/06 )שלום חיפה( מדינת ישראל נ׳ חליל סקר, דינים שלום, 
יד׳ 077; ע״פ 2508/07 )מחוזי חיפה( הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה נגד קיבוץ יגור ואח׳, דינים מחוזי 
לח)3( 559; פ 3444/06 )שלום חיפה( מדינת ישראל נ׳ ימיני אברהם ואח׳ דינים שלום, צז׳ 545; פ 1899/03 
)שלום כפ״ס( מדינת ישראל נ׳ קיבוץ ניר אליהו ויעקב פנר, דינים שלום נח 998; מדינת ישראל נ׳ מחאג׳נה 

מוחמד ואח׳ פ 1832/05 דינים שלום, סח, 575. 
117 ע״פ 2508/07 )מחוזי חיפה( הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה נגד קיבוץ יגור ואח׳, דינים מחוזי לח)3( 

 .559
118 פ 1899/03 )שלום כפ״ס( מדינת ישראל נ׳ קיבוץ ניר אליהו ויעקב פנר, דינים שלום נח 998. 

119 מדינת ישראל נ׳ מחאג׳נה מוחמד ואח׳ פ 1832/05 דינים שלום, סח, 575.

120 לדוגמא: פ 3274/06 )שלום חיפה( מדינת ישראל נ׳ ושאחי מואנס, דינים שלום, טו׳ 734, פ 3445/06 

מדינת ישראל נ׳ סאלח אגבריה מחמוד, דינים שלום, ד׳ 161, ע״פ 1080/06 זידאן פתחי נ׳ הוועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה צפון חיפה, דינים מחוזי לז)1(, 740. 
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הייתה  המשפט  בתי  ידי  על  שנדחתה  אחרת  טענה  בעונש.  להקלה  נימוק  היוותה  זו 

שהרשויות כשלו בטיפול בעבירת הבנייה ולכן נוצרה מניעות כלפי הרשות מלפעול כנגד 

הבנייה הבלתי חוקית ולנאשמים ישנה עילה להגנה מן הצדק.121 

טענה מעניינת )וחמורה לא פחות( בהקשר זה הועלתה בעתירתו של חבר הכנסת רוברט 

אילטוב נגד הריסת גן אירועים, שנדונה יחד עם עתירה נוספת של בעלי הגן.122 לטענת 

העותרים הריסת גני האירועים תגרום לפגיעה בפרנסתם של אלפי עובדים, מדובר ב׳גזרה 

שאין הציבור יכול לעמוד בה׳ וכי בוועדת ביקורת המדינה נדון הצורך בהגשה מזורזת 

של תכניות לגני אירועים הפועלים ללא היתר. טענות אלו נדחו ע״י בית המשפט העליון 

בשבתו כבג״צ שקבע “בית משפט זה לא ייתן איפוא ידו לסדר שאין לו אח ורע בכל 

אומה... של “נעשה ונשמע״...״. 

טענות אחרות שהועלו על ידי נאשמים ככאלו המצדיקות זיכוי ושנדחו: הטענה כי הפעילות 

תואמת את המלצות דוח קדמון בדבר פעילות לא חקלאית ביישובים החקלאיים או 

החלטות מ�נהל מקרקעי ישראל בדבר שימושים לא חקלאיים בנחלה ולכן אינה אסורה. 

ביהמ״ש דחה טענה זו וקבע כי המלצות הדוח והחלטות המ�נהל אינן מייתרות את הצורך 

בהוצאת היתר בנייה.123 

טענות אחרות, לעומת זאת, כן התקבלו כבסיס לזיכוי מטעמי הגנה מן הצדק:124 הרשות 

המקומית גבתה היטל השבחה בגין השימוש הבלתי חוקי. ביהמ״ש קבע כי דיבור שלטוני 

׳בשני קולות׳ )אישום מצד אחד וגביית היטל מצד שני( אינו ראוי ומקים בסיס לשחרורו 

של הנאשם מן האישום. במקרה אחר125 התקבלה בקשה לביטול צו הריסה מ�נהלי שניתן 

לכביש אספלט המוביל למקבץ מבנים בלתי חוקיים. הצו בוטל לאחר שבית המשפט 

קבע כי תכליתו של הצו היא להכביד על חיי התושבים ואם בכוונת המדינה לפנות את 

המבנים, יש לעשות זאת באופן ישיר ולא עקיף. 

121 ע״פ 7155/05 )מחוזי ב״ש(, אבו עצא נ׳ עיריית אשקלון, דינים מחוזי, לח)1( 572; ע״פ 1223/06 )מחוזי 

חיפה( מוראני זיאד נ׳ וועדה מקומית לתכנון ובנייה ״מעלה נפתלי״, דינים מחוזי לז)3( 588. 
122 בג״צ 8379/06 ח״כ רוברט אילטוב נ׳ הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז ואח׳, ובג״צ 8411/06 ש.צ 

אירועים בע״מ נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף שרון ואח׳, דינים עליון, פ׳, 250. פסק דיון מיום 
 .15.11.06

123 עמ׳ 20072/04 ו. מקומית לתכנון ובנייה אונו נ׳ רייכברגר חגי ואח׳, דינים שלום, ס״ג, 774. פ 3462/06 

)שלום חיפה( מדינת ישראל נ׳ צבי ברלס ואח׳, דינים שלום, יח׳, 295. 
124 עמ׳ 1790/05 )בימ״ש לעניינים מקומיים ראשון לציון(, מדינת ישראל נ׳ מנופי אבי בע״מ ואח׳, דינים 

שלום, י׳, 792. 
125 בש 3490/06 תופיק עבד אלקרים ו-54 אח׳ נ׳ הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה. 
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קשיים בתיאום בין גופי האכיפה השונים,  ג. 
העדר מדיניות אכיפה והעדר בסיס נתונים 

ולייעל את פעילות האכיפה.  גופים חדשים הוקמו בשנים האחרונות כדי לחזק  מספר 

הקצאת המשאבים המוגברת אמורה היתה להגביר את יעילות האכיפה, אך המציאות 

הבנייה  “תופעת  המדינה:126  מבקר  זאת  לבטא  היטיב  הנכון.  הוא  ההיפך  כי  מלמדת 

הממשלה  לצמצומה,  פועלים  רבים  גופים  שונים:  מכיוונים  מטופלת  חוקית  הבלתי 

הקימה וועדות.. והעמידה משאבים להתמודדות אתה, ואף על פי כן — תופעה זו הולכת 

ומתעצמת. התמודדות לא אפקטיבית בתופעה מפחיתה את אמון הציבור בשלטון החוק, 

ופוגעת בהרתעה״.

ג.1. חוסר תיאום בין גופי האכיפה השונים 

התכנון  חוקי  באכיפת  העוסקים  הגורמים  ריבוי  את  חושפת  שלעיל  הסיכום  טבלת 

והבנייה בישראל, כאשר לחלק מן הגופים יש סמכויות חופפות. במציאות כזו, תיאום 

בין הגופים השונים הוא הכרחי בכדי לקיים מערכת אכיפה יעילה. 

הקמת ִמנהלת תיאום פעולות אכיפה )מתפ״א( נועדה ליצור תיאום ושיתוף פעולה טובים 

יותר בין גופי האכיפה השונים ולאפשר ניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות גופי 

אכיפה אלו. כפי שמוכיח המקרה שיובא להלן וכפי שעולה משיחות עם גורמים במערכת 

האכיפה127 ומדוח מבקר המדינה עולה כי שיתופי הפעולה בין הגופים אינם מתקיימים. 

ניתוח המצב הקיים מצביע על כך שחוסר התיאום פוגע ביכולת לנצל באופן מיטבי את 

המשאבים הקיימים במערכת האכיפה.

126 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב, לשנת 2008, עמ׳ 55. 

127 מבוסס על שיחות שנערכו עם בעלי תפקידים ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ובמתפ״א במסגרת 

הכנת העבודה ׳השמירה על השטחים הפתוחים — ניתוח החלטות רשויות המדינה׳, דוח מס׳ 2, מכון דש״א 
)דמותה של ארץ(, 2007. הפרק הרלוונטי נכתב על ידי עומר כהן ואיריס האן. 
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פגיעה סביבתית כתוצאה מהעדר תיאום בין גופי האכיפה

להקמת  נרחבות  עפר  בעבודות  לציון  ראשון  עיריית  החלה   2009 אוגוסט  חודש  במהלך 

מאגר מים בחולות ראשון לציון, בין כביש 4 במזרח והשפד״ן במערב. השטח מצוי בהליכי 

תכנון להקמת מאגרים והתכנית נדונה בוועדות התכנון במטרה לשפר אותה כדי להשיג 

יעדי חסכון במים ולגרום למזעור הפגיעה הסביבתית, שכן בשטחי החולות מצויים ערכי 

טבע מוגנים רבים, כמו אירוס הארגמן. עוד בטרם אושרה התכנית, החלו במקום עבודות 

נרחבות, כפי שניתן לראות בצילום.

כוועדה  שימשה  העיר(  )כמועצת  השני  בכובעה  לציון  ראשון  עיריית  העבודות,  מבצעת 

המקומית לתכנון ולבנייה וכגוף האכיפה המקומי. עוד התברר, כי העבודות בוצעו בשטח 

גלילי בו הסמכות לתת היתרים היא בידי הוועדה המחוזית ולכן ההיתר שהוציאה מועצת 

העיר/הוועדה המקומית חסר תוקף.

לאחר תחילת העבודות נכנסו לפעולה מספר גופי אכיפה: 

מחוז מרכז של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה פנה במכתב לעירייה בבקשה לעצור 

את העבודות אך אלו המשיכו למרות הפנייה. בשלב זה של העבודות היו סמכויות הפיקוח 

של הוועדה המחוזית מוגבלות, שכן לעבודות יצא היתר מהוועדה המקומית.

הסיירת הירוקה עצרה את העבודות מאחר והחול שנכרה במקום לא עבר דרך המשקל, 

כך שלא נגבו התקבולים למדינה בגין כריית ומכירת החול. לאחר שעניין זה תוקן חודשו 

העבודות.

פקחי רשות הטבע והגנים עצרו את העבודה מאחר ובמקום גדל אירוס הארגמן שהוא ערך 

טבע מוגן. סעיף 33 בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע אוסר על פגיעה בערך טבע מוגן.

הפן  את  אוכף  אחד  כל  כאשר  תיאום,  וללא  בנפרד  פעלו  אכיפה  גופי  שלושה  למעשה, 

שבתחום סמכותו. יידוע ותיאום בין גופי האכיפה הפועלים באותו מרחב יכול היה לסייע 

בהגדלת אפקטיביות פעולתם של גופי האכיפה. ייתכן ופעולה מתואמת, במקרה זה, הייתה 

מונעת את העבודות ואת הנזק שנגרם לשטחי החולות ולערכי הטבע המצויים בהם.

עבודות עפר לא חוקיות בחולות 

ראשון לציון. צילום: אלון רוטשילד
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ג.2. העדרה של מדיניות אכיפה ברורה 

קיומה של מדיניות אכיפה מסודרת, ממנה נגזרות תוכניות עבודה מפורטות, היא צעד 

הכרחי לקיומה של מערכת אכיפה אפקטיבית. קביעת יעדים היא השלב הראשון וההכרחי 

בתכנון מערך האכיפה ובבחינת האפקטיביות שלה.128 

אכן, בהחלטת ממשלה נקבע כי תוכן “תכנית פעולה מערכתית שנתית אשר תכלול תכנית 

עבודה מפורטת, סדרי עדיפויות, תפוקות ולוחות זמנים״ וכן “מעקב ובקרה אחר ביצוע 

תכנית הפעולה״.129 

ואולם, בסקירת המצב בפועל בשטח עולה כי החלטה זו לא יושמה במלואה: 

בדוח מבקר המדינה130 נכתב: “הועלה שגופי הפיקוח.... לא גיבשו מדיניות אכיפה ולא 

הביאו אותה לאישור הגורמים המוסמכים... בהעדר מדיניות אכיפה ספק אם פעולות 

האכיפה מתמקדות בעבירות החמורות ביותר והנפוצות ביותר וספק אם האכיפה היא 

שוויונית...״.

באותו דוח נבחן נושא זה בכל אחד מגופי האכיפה. נמצא כי תוכניות העבודה של היחידה 

הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים לשנים 2007-2006 מציגות פירוט כללי בלבד 

של משימות היחידה. בשנת 2008 ניכר שיפור בתכנית העבודה אך הנתונים הכמותיים 

“על היחידה  כי  דוח המבקר מסכם  לגבי מחוז הדרום.  נכללו בה רק  לביצוע  ומדדים 

לפיקוח להתמיד בהכנת תכנית עבודה מסודרת הכוללת יעדים, מדדים ומשימות.. על פי 

אמות מידה ברורות וסדרי עדיפויות שיגובשו בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה..״.131 

לגבי אגף הפיקוח במ�נהל מקרקעי ישראל מציין הדוח כי תכנית העבודה היא כללית 

האכיפה  פעולות  והיקף  טיב  את  להעריך  ניתן  לא  כך  לטיפול.  יעדים  מציבה  ואינה 

בהשוואה לשנים קודמות.132 

ירושלים  וייעול האכיפה, מכון  יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית — עידוד הציות  128 אור קרסין, 

לחקר ישראל, 2009. 
129 החלטת ממשלה מס׳ 2959, מיום 23.12.04.

130 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב לשנת 2008. 

131 שם, עמ׳ 59. 

132 שם. 
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לגבי מתפ״א קובע דוח המבקר כי “...המנהלה לא גיבשה מדיניות אכיפה. בחינת תכניות 

העבודה לשנים 2008-2007 העלתה כי אין בהן יעדים לביצוע... סדרי עדיפויות ולוחות 

זמנים לעבודת מתפ״א וגופי הפיקוח... הביקורת העלתה כי המנהלה לא הכינה תכניות 

עדיפויות  סדרי  פי  על  לפעול  המשיכו  ואלה  הממוקד,  במסלול  האכיפה  לגופי  עבודה 

משלהם, וכך נפגעה יכולת פעולת גופי האכיפה ועמה אפקטיביות האכיפה ונמנע ריכוז 
מאמצים על פי תעדוף לאומי...״.133

ביטוי  מקבלים  אינם  מתפ״א  של  יתרונותיה  בה  מציאות  למעשה  חושפת  זו  ביקורת 

כתוצאה מהעדרה של מדיניות אכיפה סדורה מתוך ראייה ארצית והתאמה לכל מחוז 

ומחוז. נראה כי העובדה שבראש מתפ״א עומד קצין משטרה, והיותה גוף של משטרת 

ישראל שאינה בעלת מומחיות בתחום התכנון והבנייה, מקשה על היכולת לקבוע סדרי 

עדיפויות בתחום אכיפת עבירות בנייה בשטחים הפתוחים. ללא אנשי מקצוע בתחום 

זה, לא ניתן יהיה ליצור תכנית עבודה רב שנתית מקצועית לטפל בעבירות הבנייה, כפי 

שנקבע בהחלטת הממשלה.134 

סדרי  לבין  המקומיות,  הוועדות  של  העדיפויות  סדרי  בין  לפער  נוגעת  נוספת  בעיה 

העדיפויות הארציות. הוועדות המקומיות כפופות למהנדסי הערים ונקודת המבט שלהם 

מדיניות  של  העדיפויות  סדרי  של  בחינה  ולא  להיתרים  בפועל  הבנייה  התאמת  היא 

הקמת  התכנון(.  למדיניות  בניגוד  הפתוחים,  בשטחים  בנייה  למשל  )כמו  התכנון135 

יחידת בקרה במשרד הפנים לפיקוח על ועדות מקומיות כמוצע ברפורמה בחוק התכנון 

והבנייה136 עשויה להוות הזדמנות להשלים חסר זה, שכן זו תוכל ליישם מדיניות אכיפה 

מתוך ראייה כלל ארצית, ולא רק מקומית. 

ג.3. העדר בסיס מידע על היקף עבירות בנייה והשלכותיהן הסביבתיות

לא קיים בסיס נתונים, המבוסס על סטנדרטים אחידים, של כל עבירות הבנייה בישראל 

בכלל ובשטחים הפתוחים בפרט. המידע הרב המצוי בידי הוועדות המקומיות לתכנון 

133 שם, עמ׳ 61-2. 

134 מבוסס על שיחה שנערכה עם סגן מפקד מתפ״א, 12.2.07. 

135 על בסיס שיחה עם עו״ד חובב ארצי, מנהל המחלקה ועו״ד בת אור כהנוביץ׳, המחלקה לאכיפת דיני 

מקרקעין, משרד המשפטים, מיום 13.9.10. 
ראשונה,  בקריאה  שעבר  כפי  החוק  בנוסח  ואילך,   111 סעיף  התש״ע-2010,  והבנייה  התכנון  חוק   136
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ובנייה, בידיהן נמצאות עיקר סמכויות האכיפה, לא מרוכז בידי גורם אחד.137 לכן גם אין 

בסיס נתונים על מצב הטיפול בעבירות אלו — עבירות שאותרו, צווים שבתוקף ופעולות 

אכיפה שהושלמו. 

בסיס נתונים ארצי מלא הכולל את כל עבירות הבנייה הכרחי בכדי למפות את נושא 

הבנייה הבלתי חוקית ולגבש דרכי התמודדות בראייה כוללת. עם זאת, אין להתנות או 

להשהות את הטיפול בעבירות הבנייה עד להשלמתו של בסיס נתונים כזה.

אפקטיבית,  אכיפה  מדיניות  של  וליישומה  לגיבושה  הנדרשת  נוספת  מידע  תשתית 

נוגעת לפן הסביבתי של עבירות הבנייה בישראל. מאחר ועבירות בנייה הן גם עבירות 

סביבתיות, נדרש מידע על האיומים והסיכונים לסביבה שיוצרות עבירות אלו. מידע כזה 

אינו קיים כיום. 

ד. אי קיום צווים שיפוטיים 

הפועל.  אל  יוצא  אינו  המימוש  רבים  במקרים  צו,  של  מימושו  מועד  מגיע  כאשר  גם 

הנאשמים והוועדות המקומיות אינם מקיימים, במקרים רבים, את צווי בית המשפט 

וכתוצאה מכך עשרות אלפי צווים אינם ממומשים ומהווים ביזוי בית המשפט והחוק 

בישראל.138 

)למעלה מ-100 שוטרים( האמור  כפי שעולה מדוח מבקר המדינה,139 הכוח המשטרתי 

לאבטח את ביצוע צווי ההריסה אינו זמין במקרים רבים. מחוזות המשטרה מעכבים את 

הביצוע וכך נמנע מימושם של צווים רבים. גם כוח השיטור הרגיל המוצב בתחנות אינו 

מסייע די בביצוע צווי הריסה.140 

להלן פירוט מספר נתונים מתוך דוח המבקר בנושא זה: במחוז הצפון, בין התאריכים 

יולי 2007 ליולי 2008 סייעה המשטרה בביצוע צווי הריסה רק ב-16 מתוך 120 )13%( 

המשטרה  לסיוע  הצווים   59 מכלל  צפון.  במחוז  הריסות  בפורום  שהועלו  מהבקשות 

137 בקשתנו לקבלת מידע ממשרד המשפטים לפי חוק חופש המידע בדבר מצב הטיפול בעבירות הבנייה 

הוועדות  בידי  אלא  המשפטים,  משרד  בידי  מצוי  אינו  המבוקש  המידע  כי  הנימוק  מן  נדחתה  בארץ, 
השונות — הוועדות המקומיות, הפיקוח הארצי ועוד. 

138 המידע נמסר ע״י עמית גופר, מנהל תחום פיקוח על הבנייה, מחוז מרכז )ינואר, 2010(. 

139 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב לשנת 2008. 

140 המידע נמסר ע״י עמית גופר, מנהל תחום פיקוח על הבנייה, מחוז מרכז )ינואר, 2010(. 
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שהוגשו על ידי כלל גופי הפיקוח וכן מוועדות מקומיות, סייעה המשטרה לביצוע של 6 

צווים בלבד )כ-10%(. הביקורת העלתה כי אגף המבצעים במשטרה המשיך לשבץ את 

שוטרי מתפ״א למשימות סיוע ותגבור שוטף, כמו: סיוע בעבירות סמים, התפרצויות לרכב 

ועוד. מסיכום פעילות מתפ״א לתקופה שבין ינואר–אוגוסט 2008 עולה כי היא הועסקה 

בפעולות שוטפות ב-57% מזמנה, בהכשרות ואימונים 19% מזמנה ואילו באכיפת דיני 

מקרקעין, המטרה לשמה הוקמה היחידה — היא הועסקה רק ב-24% מזמנה. ועוד — 

על אף שהתקציב נועד לממן 114 שוטרים במתפ״א, הרי שלאורך השנים הוצבו בפועל 

מספר שוטרים נמוך בהרבה. בנובמבר 2008, למשל, עמדה המצבה הפעילה במתפ״א על 

63 שוטרים בלבד )55% מהתקן(.141 

ניסיון להתמודד עם בעייה זו ניתן לראות בהחלטת הממשלה מס׳ 3997 מיום 142,24.8.08 

התכנון  חוק  באכיפת  ישראל תעסוק בסיוע  במשטרת  יחידת  מתפ״א  כי  הוחלט  בה 

תהיה  החוק  סיוע באכיפת  שאינה  אחרת  משימה  כל  וכי  המקרקעין,  ודיני  והבנייה 

טעונה את  אישורו הפרטני של מפכ״ל המשטרה. דחיית מועד ביצוע צווים תהיה גם 

היא בנסיבות חריגות ובאישור מפכ״ל המשטרה. עוד כוללת ההחלטה יעדים כמותיים 

לפעילות המשטרה בתחום אכיפת חוקי התכנון והבנייה:

פתיחת  חקירות,  לרבות:  טריות,  ופלישות  בנייה  התחלות  לאיתור  פעילות  ביצוע  	
תיקים, הדבקה ומסירה של צווים בהיקף של לפחות 158 ימי פעילויות בשנה; 

סיוע במבצעים להריסת מבנים בהיקף שלא יפחת מ-501 מבצעי הריסות בשנה.  	

ההחלטה קובעת כי לשנים 2013-2010 ייקבעו יעדים רבעוניים אשר יביאו לגידול שנתי 

של 10% לפחות בהיקף מתן סיוע של המשטרה לפעולות אכיפת חוקי התכנון והבנייה. 

תביא  שנקבעו  וביעדים  במטרות  המשטרה  עמידת  אי  סנקציה:  גם  קבעה  הממשלה 

לפירוקה של יחידת מתפ״א ולהפחתת תקציב היחידה מתקציב המשטרה. 

ה. בנייה בלתי חוקית כחלק מתרבות אי ציות לחוק 

גם  כמו  צווים,  ולקיים  החוק  את  לאכוף  והקושי  בישראל  הבנייה  עבירות  של  היקפן 

כך  על  מעידה  הבא,  בסעיף  שנראה  כפי  בעצמה,  בנייה  עבריינית  המדינה  של  היותה 

141 דוח מבקר המדינה מס׳ 59ב, לשנת 2008, עמ׳ 92-90. 

,http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2008/08/des3997.htm 142 ההחלטה זמינה בכתובת

תאריך ביקור 23.12.08. 
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שעבירות בנייה הן חלק מתרבות אזרחית כללית. לפיכך, בניסיון להבין את הגורמים 

לתופעה של אי ציות לחוק חשוב להבין את שורשי התופעה. 

מאמרה של ד״ר נורית אלפסי, “עיר ללא חוק — על גמישותו של חוק התכנון והבנייה 

בעיר הישראלית״143, מצביע על שתי סיבות להפרות הרבות בתחום הבנייה: 

האחת נעוצה באופיו של חוק התכנון והבנייה, “תופס את התכנון בדרך אנכרוניסטית  	
ולא מעשית ובמידה רבה מזמין את עקיפתו. מערכת התכנון מבוססת על ההנחה 

התפתחות  בפועל,  מטה.  כלפי  מלמעלה  תכנון  רעיונות  להזרים  שאפשר  השגויה 

אופי  בעלי  וברצונות  באינטרסים  בהזדמנויות,  בתנאים,  תלויה  הבנויה  הסביבה 

קיים  התכנון  מערכות  במרבית  זו,  מסיבה  מלמטה.  רבה  במידה  הפועלים  מקומי 

פער ניכר בין המבנה הרשמי לבין ההתנהלות בפועל... חרף קיומה של מערכת תכנון 

היררכית וכוללנית, התכנון בעיר הישראלית מתנהל על בסיס של כל מקרה לגופו, 

אגב מתיחת האפשרויות החוקיות עד קצה גבול הסבירות ואף מעבר לו, ובשיתוף 

פעולה סביל ופעיל מצד מערכת התכנון עצמה.“ 

הסיבה השנייה רחבה יותר ועוסקת בתרבות של אי ציות לחוק שליוותה את הקמת  	
המדינה וביחס הכפייתי והכובש כלפי המרחב: 

באי-חוקיות  נעוצים  חוקית  הבלתי  המרחבית  ההתנהלות  של  ....שורשיה 

שליוותה את הקמת מדינת ישראל. אי הציות לחוק היה אמצעי הישרדות חיוני 

אמצע  ועד  ה-19  המאה  מסוף  ישראל  בארץ  שהתנהלו  ברורים  הלא  בתנאים 

המאה העשרים. מראשיתו, נגע אי הציות לחוק בשאלות מרחביות ובהתנהגות 

מרחבית, מתוך הכרה שכיבוש הארץ נעשה בתחבולות יותר מכפי שהוא נעשה 

בכוח הזרוע. שני היסודות הללו, תרבות אי הציות לחוק והיחס הכפייתי כלפי 

המרחבית  ההתנהלות  נישאת  שעליהם  התווך  עמודי  הם  וכיבושו  המרחב 

והתכנונית בישראל עד היום... 

החוקרת מביאה שתי דוגמאות להמחשת טענות אלו: התיישבות הבודדים בצפון הנגב, 

שם  ובהרצליה,  בחיפה  והמרינות  החוק  לעקיפת  הצדקה  שימש  הלאומני  הטיעון  שם 

הגמשת ההוראות נעשתה על רקע של לחץ כלכלי. 

143 מתוך הספר: עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות, עורכים טובי 

פנסטר וחיים יעקובי, מכון ון ליר ירושלים הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006, תל אביב.
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תיאוריה זו היא כאמור הצעה אפשרית אחת לשורשיה של התופעה ותיתכנה תיאוריות 

מסבירות אחרות. גם לאחר שקלול כל הקשיים באכיפת עבירות אלו, מתקבל הרושם כי 

המשך קיומן מבטא סלחנות ציבורית כלפי עבירות אלו וכי במובן הערכי, העבירות אינן 

נושאות עימן קלון. סלחנות זו משתקפת גם בגזרי הדין המקלים שגוזרים בתי המשפט על 

עברייני בנייה ועל הארכות הארוכות שניתנות להסדרת עבירות אלו. כפי שנראה להלן, 

גם המדינה, ברצותה לקדם אינטרסים לאומיים כאלו ואחרים, נותנת את ידה לעבירות 

גלויות על החוק, ולהכשרה בדיעבד של עבירות. ייתכן ויש בכך ביטוי לאתוס של פיתוח 

“נלבישך שלמת  נתן אלתרמן  ויישוב הארץ, של כיבוש הקרקע, ברוח מילות שירו של 

בטון ומלט..״, אתוס לפיו בנייה ופיתוח הארץ הם ערך בפני עצמו, ערך שגם החוק אינו 

מצליח להציב לו גבולות ברורים. 

עם זאת, לא ניתן לנתק את משבר האכיפה בתחום התכנון והבנייה, למרות מאפייניו 

הייחודיים, ממשבר כללי באכיפת החוק בכלל. חלק מהבעיות שזוהו במחקר זה מאפיינות 

גם תחומים נוספים של עבריינות, כגון ענישה מקלה ושונות גדולה בין מקרים שונים. 

ו. בנייה בלתי חוקית המגובה על ידי רשויות המדינה

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של תמיכה מצד רשויות המדינה השונות בבנייה 

בלתי חוקית, לעיתים אף בהיקפים נרחבים כמו הקמת יישוב חדש ללא אישור והכשרתו 

בדיעבד. לדוגמא:

הקמת חוֹות הבודדים בדרך היין;  	

הכשרתו, בדיעבד, של היישוב קדיתא בגליל;  	

הקמתו של היישוב מצפה אילן בדרך של אזרוח שלא כדין של היאחזות נח״ל.  	

התמיכה יכולה להתבטא בדרך של מחדל )עצימת עין מהפרת החוק ומניעת אכיפה, או 

סיוע  או  יצירת תשתיות תומכות  כלכלית,  בדרך של מתן הבטחות שלטוניות, תמיכה 

הרואה  התיישבותית,  אידיאולוגיה  עומדת  מהמקרים  חלק  מאחורי  אחרות.  בדרכים 

בהקמת נקודות יישוב בקרקע מטרה עליונה שגם אמצעים בלתי חוקיים מצדיקים אותה.

בנושא התיישבות הבודדים קיבלה הממשלה שתי החלטות144 הרואות בצורת התיישבות 

למדיניות התכנון  עומדות בסתירה  שונות. החלטות הממשלה  לקידום מטרות  דרך  זו 

144 החלטה מס׳ 2699 מיום 8.11.02, והחלטה מס׳ 2000 מיום 15.7.07. 
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לבנייה,  הארצית  המתאר  בתכנית  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  אישרה,  עצמה  שהיא 

עין  מעלימות  הרשויות  הממשלה,  ממדיניות  כתוצאה   .35 תמ״א   — ולשימור  לפיתוח 

מהפעילות הבלתי חוקית ולעיתים אף נותנות יד, בפועל, להקמת נקודות ההתיישבות. 

היין  בדרך  הבודדים  חוֹות  כנגד  לפעול  האכיפה  רשויות  משהחלו   ,2008-2007 בשנים 

המשפטי  היועץ  הממשלה,  ראש  נגד  לבג״צ  החוֹות  יושבי  עתרו  כחוק,  שלא  שהוקמו 

לממשלה ואחרים בבקשה לעצור את פעולות האכיפה כנגדם ולעגן את מצבם בשטח. 

וכך, בין היתר טענו בעלי החוות:145 

כל  ובעידוד  בידיעת  בתמיכת,  באישור,  הקרקע  על  עלו  היין׳  ׳דרך  חוֹות  ...כל 

עצמן,  הרשויות  יזמו  היין׳  ׳דרך  פרויקט  את  למעשה,  הרלוונטיות.  הרשויות 

הקרקע,  על  העלייה  בעת  החקלאות.  ומשרד  ישראל  מקרקעי  מ�נהל  זה  ובכלל 

ידעו הרשויות שמעמדן התכנוני של החוֹות אינו מוסדר, ולכן יזמו הן, במקביל, 

הליכים תכנוניים מתאימים.... 

אף  זה  ובכלל  לאורך השנים,  הרשויות המשיכו  ועידוד  ידיעת  אישור, תמיכת, 

הושקעו כספי ציבור רבים בחוות... )כל ההדגשות במקור(. 

כלומר, בעלי החוֹות עצמם מכירים בכך כי בעת עלייתם לקרקע מעמדן של החוֹות לא 

היה מוסדר, אך רשויות המדינה היו מודעות לכך ובתמיכתן יצא הפרויקט לדרך. מכאן, 

הם טוענים, למדינה ישנה חובה כלפיהם: 

... כן יהיה במילוי החלטת היועץ משום סתירה לחובת ההגינות הבסיסית בה חבות 

רשויות המדינה, שהרי הן תפעלנה להריסת מפעל חייהם של אנשים שעלו על הקרקע 

בעידוד המדינה עצמה, ותוך קבלת כל האישורים שנדרשו על-ידה. מדובר בפגיעה 

אנושה לחובת ההגינות הבסיסית שחבה בה המדינה, ומשכך גם לשלטון החוק...146 

בתשובת המדינה לעתירת פורום חוֹות דרך היין מובאת התייחסותו של היועץ המשפטי 

לנושא זה )מתוך הנחיית היועמ״ש לממשלה בנושא חוֹות הבודדים(: 

...קיימת תופעה בהיקף לא מבוטל של אי ציות והפרת חוק בקרב התיישבות המכונה 

׳חוֹות בודדים׳... היקף המקרים, טיב החריגות והימשכותן מצביעים על קיומה של 

תופעה פסולה של הפרת חוק, ניצול נכסי מדינה ופגיעה בשוויון בפני החוק, ועל כן 

נ׳ רוה״מ ואח׳. הציטוטים לקוחים מתוך העתירה לא  145 בג״צ 3076/08 עמותת פורום חוֹות דרך היין 

מתוך פסק הדין. 
146 שם. 
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מחייבת טיפול נמרץ וממוקד. בפניות וכן בדיון האמור הועלה החשש, כי גורמים 

ממשלתיים שונים מעניקים תמיכה )׳רוח גבית׳( לצורת ההתיישבות הזו בכלל, ואולי 

אף לחוֹות מסוימות בפרט, באופן שמסכל את אכיפת החוק בתחום זה. איני סבור 

כי חשש זה מצדיק הימנעות מביצוע פעולות אכיפה נדרשות.... אינני שולל, כי יתכנו 

מקרים חריגים של טענות באשר לקיומה של הבטחה או שינוי מצב לרעה, בעקבות 

זאת,  עם  נקודתי...  דעת  שיקול  הפעלת  יצריכו  אשר  שלטוני,  גורם  של  מעורבותו 

מקרים אלה חריגים... ביתר המקרים, יש לפעול לאכיפת החוק כמקובל... 

ללא  כולו,  הבנוי,  יישוב  הגולן,  שברמת  נמרוד  היישוב  תושבי  מפי  עלתה  דומה  טענה 

היתר. לאחר שהוגשו כתבי אישום בגין בנייה ללא היתר או סטייה מתכנית של תוספת 

ושימוש מסחרי במבני  בריכות שחיה  בניית בקתות, סככות, מחסנים,  אירוח,  יחידות 

המגורים — פנו הנאשמים לבית המשפט בבקשה לבטל את כתבי האישום מכוח ׳הגנה 

מן הצדק׳. 

בית המשפט קיבל את הטענה וביטל את כתבי האישום מטעמי הגנה מן הצדק, תוך 

הסתמכות על התמיכה והעידוד שקיבלו הנאשמים מן המדינה לאורך כל השנים. וכך 

נאמר בפסק הדין147 )ההדגשות במקור(: 

... ממשלת ישראל החליטה לאייש את ההתיישבות האזרחית החדשה נמרוד, מבלי 

שיהיה היתר בנייה למבנים, ואף לא פעלה להסדיר את אחיזתם בקרקע מבחינה 

חוקית. למעשה אין הכרזה על הישוב כישוב חדש, אין תוכניות מאושרות ואין בכלל 

תכנית בתוקף באזור, על כן לא ניתן להוציא היתרי בנייה וחמור מכך: גם למבנים 

המקוריים שבהם יושבו המתיישבים ביוזמת המדינה ובעידודה אין היתר בנייה. 

למעשה אין אפשרות לקבל היתר בנייה לשום מטרה... המשיבה, כמו גם הרשויות 

בין  הלכודים  המבקשים,  נקלעו  אליו  למצב  הדעת  את  לתת  צריכות  המיישבות, 

הפטיש לסדן. מחד הריבון מיישב אותם, יוזם תכניות, מעודד אותם בתמיכה כלכלית 

של הגופים המיישבים, מאשר ואף מעניק תמריצים לפיתוח ובנייה במקום. מאידך, 

כאשר מבקשים המתיישבים לקבל היתרי בנייה כחוק, דינן של בקשות אלו להידחות, 

שכן אינן מגיעות לכדי דיון, באשר אחיזתם בקרקע אינה מוסדרת סטטוטורית ואין 

בנמצא תכנית מאושרת על פיה ניתן להגיש בקשות לבנייה או שימוש.

147 ת״פ 153/06 )מ״י נ׳ אשתר(, ת״פ 155/06 )מ״י נ׳ גוטמכר(, ת״פ 154/06 )מ״י נ׳ טובול(, ת״פ 151/06 )מ״י 

נ׳ גולדפרב(, ההחלטה התקבלה בבימ״ש שלום בנצרת, בתאריך 10.11.2008. פסק הדין טרם פורסם. 
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שוכנעתי מהמסמכים הרבים שהוגשו, כי הבנייה והשימוש ללא היתר נעשו בהסתמך 

על התנהגותן של הרשויות במשך השנים, ואף בהסתמך על ניסיונות הגופים השונים 

להסדיר את המצב... 

בשנת 2006 נדרשה לנושא זה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בעת דיון על חוֹות בודדים 

ברחבי הדרום שאינן מאוגדות בתכנית דרך היין148. בעת הדיון הועלתה הטענה כי חלק מן 

החוֹות זכו לעידוד כזה או אחר מצד רשויות המדינה, מה שמציב את המועצה הארצית, 

ובעיקר את נציגי משרדי הממשלה החברים בה — בפני מציאות לא פשוטה. המועצה 

הארצית דחתה את התכנית להכשרה, בדיעבד, של החוות.149 

סיוע המדינה לפעילות הבלתי חוקית אמנם לא מגיע עד כדי הבטחה שלטונית כפי שהיא 

הוגדרה בפסיקה,150 ולו מפני שמי שנתנו את ההבטחה אינם מוסמכים לאשר תכניות או 

לתת היתרים, סמכות המוקנית למוסדות התכנון והרישוי, אך לתמיכה זו יש משקל רב, 

כפי שיומחש בשתי הדוגמאות הבאות: 

ברוב  שהתקבלה  אילן,  מצפה  החדש  היישוב  בעניין  הארצית  המועצה  בהחלטת  	
התנהלות  ממשלה,  להחלטות  “...בהמשך  היתר  בין  נכתב   ,3.6.2008 ביום  קולות 

גורמי ההתיישבות... ובהתחשב בהחלטות המוסדיות להקמתה של היאחזות הנח״ל 

ואזרוחה... מחליטה המועצה הארצית לאשר...״. 

יובהר כי היישוב אוזרח שלא כדין ולגביו קבע היועץ המשפטי לממשלה בתאריך   

ולכן  בהיאחזות״  המתיישבים  למגורי  היתר  אין  משפטית  “מבחינה   25.12.2006

“תקופת ההתארגנות הסתיימה, ועל המתיישבים לפנות את אתר ההיאחזות. ככל 

שלא יעשו כן, לא יהיה מנוס מעשיית שימוש באמצעי אכיפה״. 

המועצה  בהחלטת  נאמר  קדיתא,  החדש  היישוב  תכנית  הפקדת  על  הדיון  בעת  	
הארצית כך:151 “...ומתוך הכרה במסכת החלטות שלטוניות שהתקבלו בעבר בדבר 

הקמת היישוב מחליטה.... להפקיד את שינוי תמ״מ...״. 

148 שינוי מס׳ 47 לתמ״מ 14/4 — התיישבות חקלאית של יחידים בנגב. מועד הדיון הוא 9.5.06. 

149 פרוטוקול הדיון מתוך אתר משרד הפנים, בכתובת http://www.pnim.gov.il, תאריך ביקור 13.11.08. 

150 למשל בג״צ 142/86 דישון נ׳ שר החקלאות, פד מ)4( 523, 529:, שם נקבעו 4 תנאים לקיומה של הבטחה 

שלטונית ״)א( נותן ההבטחה היה בעל סמכות לתתה; )ב( היתה לו כוונה להקנות לה תוקף משפטי; )ג( הוא 
בעל יכולת למלא אחריה; )ד( אין צידוק חוקי לשנותה או לבטלה״.

הפנים  משרד  באתר  זמינה  ההחלטה   .3.1.2006 מיום   ,468 מס׳  בשיבה  הארצית  המועצה  החלטת   151

http://www.pnim.gov.il, תאריך ביקור 25.11.08.
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לבעיות שיוצרות הרשאות והבטחות שלטוניות הסותרות את התכניות התקפות במקום 

התייחסה גם המועצה הארצית ובמסגרת דיון על תכנית להסדרת חוֹות בודדים ברחבי 

הנגב )תמ״מ 4/14/47, התכנית נדחתה בתאריך 9.5.2006(, קבעה המועצה כי “...בחנה 

המועצה הארצית את הסוגיה של מתן הרשאות ע״י גופים ומשרדים אחרים הכוללים 

התייחסות להיבטים תכנוניים. המועצה הארצית קוראת לגופים המעורבים, כאמור לעיל, 

בפניהם התאמת הבקשה  הוצגה  בינוי, אלא אם  אישורים המאפשרים  להימנע ממתן 

לתכנית קיימת ומאושרת כדין על פי חוק התכנון והבנייה״.152 

שורת הכלים בה ניתן להסתייע בכדי לאכוף את חוקי הסביבה בישראל כוללת גם דיווח 

עצמי, סיוע לעידוד הציות והטלת קלון.153 ואולם, כל עוד מדובר בתופעה תרבותית, שגם 

מוסדות המדינה עצמה נגועים בה, כלים אלו נראים רחוקים מלהיות ישימים.

152 החלטת המועצה הארצית מיום 9.5.06.

153 אור קרסין, יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית, עידוד הציות וייעול האכיפה, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, 2009. 
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פרק רביעי: מסקנות והמלצות 
לדרכי פעולה 

סביבתיים  היבטים  המשלבות  פעולה  דרכי  על  וממליץ  המסקנות  את  מסכם  זה  פרק 

בכדי לצמצם את ההשלכות הסביבתיות של תופעת הבנייה הבלתי חוקית. קיים קושי 

בהן.  הטיפול  ולמצב  בישראל  הבנייה  עבירות  להיקף  באשר  מעודכנים  נתונים  להשיג 

אירוע,  חקרי  האכיפה.  מערכת  אפקטיביות  את  נכון  להעריך  ניתן  לא  מכך,  כתוצאה 

כמו גם המסקנות העולות מעיון בפסקי הדין — מלמדים כי במבחן התוצאה משתלם 

להיות עבריין בנייה בישראל, הן בשל התמשכות ההליכים כנגד העבירות והן בשל קולת 

העונשים המוטלים. 

מבחינה סביבתית, במרחב הפולג מתקיימים שימושים בלתי חוקיים במרחבים רגישים, 

הארצית  היחידה  אנשי  עם  משיחות  בטיפול.  יותר  גבוהה  לעדיפות  זוכים  אינם  ואלו 

סדרי  בקביעת  שיקול  מהווה  אינה  הסביבתית  הפגיעה  כי  עולה  הבנייה,  על  לפיקוח 

העדיפויות לאכיפה, אם כי קיימים מקרים בהם הפגיעה הסביבתית היא פרמטר נוסף 

לנתונים כמו מידת הסתירה לתכניות מתאר. עד כה עלה כי עבירות בנייה, על אף שהן 

נוגעות למשאב הקרקע — אחד המשאבים היקרים והנדירים ביותר — הן לא נתפסות 

כעבירות סביבתיות. התייחסות לעבירות בנייה בשטחים הפתוחים, בין היתר גם כעבירות 

סביבתיות, תהיה תרומה חשובה של עבודה זו. 

קביעת יעדים היא שלב ראשון והכרחי בתכנון מערך האכיפה הסביבתית154. מהלך זה 

לא נערך, ככל שידוע לנו, עבור מערכת האכיפה של עבירות תכנון ובנייה בישראל, והוא 

גם אינו מהווה חלק ממחקר זה. 

בפרק שלהלן נפרט מספר המלצות לדרכי פעולה, המלצות שהתגבשו מניתוח הסוגיות 

שנדונו בפרקים הקודמים — ניתוח חקרי האירוע, פסקי דין ושיחות עם מקבלי החלטות. 

154 יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית, עידוד הציות וייעול האכיפה, אור קרסין, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, תשס״ט-2009. 
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ממשלה156,  והחלטת  חוק155  הצעת  במסגרת  הוצעו  מההמלצות  חלק  כי  לציין  חשוב 

עדות לכך שהממשלה מכירה בחומרת הבעיה ובצורך לקדם פתרונות הולמים לה בכמה 

מישורים ובינהם המישור הכלכלי וייעול מנגנוני האכיפה והענישה. 

בשונה מעבירות סביבתיות אחרות, בעבירות בנייה קל יחסית למדוד את אפקטיביות 

האכיפה, על פי תוצאות סביבתיות סופיות. בעוד שקשה למדוד את אפקטיביות האכיפה 

של חוקי זיהום אוויר או מים, בין היתר, בשל הקושי לקשור בין פעולות האכיפה לבין 

מצב הסביבה157 בעבירות בנייה הקשר הוא ברור וניתן למדוד את תוצאותיה בשטח על 

פי היקף העבירות המסולקות והיקף העבירות חדשות.158 

את כלי הענישה, האכיפה ועידוד הציות לעבירות סביבתיות, ניתן לסווג על פי שלוש 

הרתעה(  יצירת  )דרך  למניעה  כלים  העבירה.159  נזקי  ושיקום  עצירה,  מניעה,  מטרות: 

וכיו״ב. כלים לעצירת עבירות  כוללים: קנסות, מאסרים, אחריות אישית, הטלת קלון 

כוללים: פיקוח, ניטור, דיווח עצמי, התראות ושימועים ועוד. שיקום נזקי העבירה מתבצע 

האמצעים  של  בחינה  )פס״ח(.  חלופי  סביבתי  ופרויקט  שיקום  צווי  הוצאת  באמצעות 

בהם נעשה שימוש בעבירות בנייה מעלה כי נעשה שימוש רק בכלים מקובצת המניעה 

נהליים הקיימים בחוק, שנסקרו בפרק הראשון  ובכלים מקבוצת העצירה. המנגנונים המ�

)צווים מנהליים להפסקת שימוש, הריסה וכיו״ב( מקנים לרשויות מגוון רחב של אמצעים 

להפסקת ביצוע העבירות עוד קודם לניהול הליך משפטי. 

155 הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87( התשס״ח-2008, הצעות חוק הממשלה — 406, הצעה זו 

הוטמעה ברפורמה המוצעת לחוק התכנון והבנייה, חוק התכנון והבנייה, התש״ע-2010, הצ״ח הממשלה, 
 .499

156 החלטת ממשלה מס׳ 3997 מיום 24.8.08, ההחלטה זמינה בכתובת: 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2008/08/des3997.htm תאריך ביקור 23.12.08 
157 אפקטיביות אכיפה סביבתית — אכיפה מ�נהלית מול אכיפה פלילית, הוגש למשרד להגנת הסביבה ע״י 

פרופ׳ אלון טל, יערה אהרון אוניברסיטת בן גוריון, ועו״ד הדר יוהס–פלד אוני׳ ת״א, מאי 2009. זמין באתר 
המשרד להגנת הסביבה. 

158 כך למשל, לאורך כביש 4 בקטע שבין חדרה לכפר סבא, נמצאו עשרות רבות של שימושים בלתי חוקיים 

)שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים, איריס האן, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2004(. מעקב 
אחר קטע כביש זה כיום, 2010, מלמד כי חלק גדול מהמבנים הלא חוקיים נהרסו, ועבירות חדשות לא 

נגלו לעין, אלא בהיקפים מצומצמים מאוד. 
159 יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית, עידוד הציות וייעול האכיפה, אור קרסין, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, תשס״ט-2009. 
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עם זאת, מאחר שעבירות בנייה אינן נתפסות כעבירות סביבתיות, לא נמצא ולו מקרה 

אחד בו נעשה שימוש, אם בהליך המנהלי ואם בהליכים הפליליים בכלים של שיקום 

נזקי העבירה: צווי שיקום או פרויקט סביבתי חלופי )פס״ח(. 

פרק זה כולל המלצות משני סוגים, המשלימות זו את זו: 

המלצות כלליות לשיפור אפקטיביות האכיפה;   
המלצות להטמעה של שיקולים סביבתיים באכיפה.   

א. המלצות כלליות לשיפור אפקטיביות האכיפה 

א.1. מניעת עיכוב ביצוע של צווים

אחת הבעיות העולות מן הסקירה של מערכת האכיפה היא דחיית ביצועם של צווים ואי 

מימושם. על אף שההלכה המשפטית היא צמצום בדחיית ביצוע של צווים, הרי שבפועל, 

ניתנות ארכות ארוכות, בעיקר כאשר מתנהל הליך תכנוני במקביל. 

מוצע: 

עובדות  יצירת  של  למניעה  ככלי  עבודה,  הפסקת  בצווי  השימוש  את  להרחיב  	
בשטח. מאחר ובטיפול בעבירות בנייה ישנה חשיבות לזמן, לצווים מסוג זה תרומה 

חשובה; 

על בתי המשפט להימנע ממתן ארכות ארוכות, המאפשרות את המשך קיומן של  	
עבירות הבנייה ולהימנע ממתן ארכות חוזרות. הצעה כזו קיימת בהצעת חוק התכנון 

והבנייה,160 לפיה מועד לביצוע צו יהיה לכל המאוחר בתוך 30 יום. דחיית המועד 

לביצוע צווים תיעשה רק מטעמים מיוחדים. כמו כן יוסמך בית המשפט להבטיח את 

קיום הצו, למשל על ידי הפקדת ערובות וכן תוענק לו סמכות להתנות את הדחייה 

בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים;

קיומם של הליכים תכנוניים אינו עילה לעיכוב ההליכים המשפטיים. הדבר תואם  	
לדחיית  בקשות  לדחות  יש  ככלל,  לפיה,  לממשלה,161  המשפטי  היועץ  הנחיית  את 

160 הצעת חוק התכנון והבנייה התש״ע-2010, הצעות חוק הממשלה, 499, ס׳ 543. 

161 הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ 8.1150 )90.023( מיום 24.1.2001 בנושא בקשות לדחיית דיון 

בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית. 
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נסיבות  הליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית, אלא אם קיימות 

מיוחדות לעשות כן. 

א.2. קיום צווים שיפוטיים 

כפי שתואר בפרק השלישי, צווים רבים אינם ממומשים על ידי הוועדות המקומיות או 

על ידי הנאשמים. אחת הסיבות לכך היא חוסר הזמינות של הכוח המשטרתי שהוקצה 

לנושא. 

מוצע: 

מימוש מיידי של צווים, בסיוע היחידה המשטרתית שיועדה לכך, ובסיוע כוח השיטור 

והבנייה  התכנון  חוקי  אכיפת  את  להעמיד  המשטרה  על  המשטרה.  בתחנות  השוטף 

בעדיפות גבוהה ולהקצות לנושא את מלוא הכוחות שהוקצו לה לשם כך. 

א.3. החמרת הענישה ואכיפה כלכלית 

מבחינה  משתלמות  אינן  בנייה  עבירות  בו  למצב  להביא  היא  שלהלן  ההצעות  מטרת 

כלכלית ומניעת מצב בו העבריין יוצר נשכר. 

מוצע: 

החמרת עונשם של מי שהורשעו בעבירות בנייה בהתאם לרף הקבוע בחוק והתאמת  	
בנייה,  שעבירות  כך  המוצהרת,  המחמירה  למדיניות  הנגזרים  והעונשים  הקנסות 

בעיקר עבירות בעלות גוון כלכלי מובהק, יהפכו לבלתי כדאיות. בהצעת חוק התכנון 

והבנייה162 מוצע להחמיר את הקנס המוטל במקרה של עבירות בנייה המבוצעות על 

ידי תאגיד עד פי ארבע מהקנס הנקוב )במקום פי שניים(; 

שימוש בכלי הקיים בחוק של קנס לכל יום של עבירה בכדי למנוע סחבת מכוונת  	
מצד נאשמים וגרירת ההליכים המשפטיים, תוך גריפת רווחים מקיומה של פעילות 

בלתי חוקית. זהו אמצעי יעיל וקל, יחסית, לשימוש; 

162 הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87( התש״ע-2010, הצעות חוק הממשלה — 499, סעיף 533. 

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בתאריך 17.3.10. 
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שימוש בכלים משלימים כגון: בצו לניקוי ושיקום השטח או הטלת עלויות הניקוי  	
והשיקום על העבריין. כאשר העבירות מבוצעות בקרקע מדינה, ניתן לבחון שימוש 

בכלי של הפסקת חוזה החכירה בגין הפרתו והשבת הקרקע למדינה;163

יישום של סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה, המאפשר הטלת קנס בגובה כפל שווי  	
הבנייה הבלתי חוקית; 

אי הכרה בהוצאות לצורכי מיסוי בגין פעילות במבנה בלתי חוקי. הצעה ברוח זו  	
עלתה בהחלטת ממשלה מיום 164,24.8.08 בה נדונה מדיניות התקציב לשנת 2009: 

מוכרות  לפיה  הנוהגת,  מדיניותה  שינוי  את  לבחון  המיסים  רשות  את  “...להנחות 

לצרכי מס )מס שבח, מס הכנסה ומע״מ( הוצאות בנייה, הוצאות שכירות.. על אף 

שמדובר במבנים אשר נבנו ו/או נעשה בהם שימוש בלא היתר ו/או סטייה מהיתר 

לפי חוק התכנון והבנייה, והכל בקשר עם הנחיותיה בעניין אי הכרה בהוצאות בלתי 

חוקיות...״. ניתן לקדם הצעה ברוח זו באמצעות הגשת הצעת חוק פרטית בנושא; 

בקביעת העונש, יש להתחשב גם בפגיעה הסביבתית של עבירת הבנייה. 	

א.4. העברת סמכויות פיקוח מידי הוועדות המקומיות למערכת ארצית, 
בלתי תלויה והרחבת האכיפה האזרחית

ההצעות שלהלן נועדו למנוע את הכשל המובנה הנובע מהזיקה בין המנגנונים האמורים 
לאכוף את חוק התכנון והבנייה, לבין גורמים פוליטיים ברמה המקומית.165

מוצע: 

ריכוז סמכויות האכיפה בידי מערכת אכיפה בלתי תלויה, שאינה מתקיימת בזיקה  	
למקבלי החלטות ברמה הפוליטית המקומית;

לחילופין — בהתאם למוצע ברפורמה לחוק התכנון והבנייה, במקרים בהם הוועדה  	
המקומית אינה ממלאת את התפקידים שהוטלו עליה לפי החוק, הוועדה המחוזית 

163 שימוש בכלים עונשיים משלימים הוצע במאמרה של אור קרסין, ענישה בעבירות איכות סביבה, בין 

וכן בשלילת  ניקוי ושיקום  רטוריקה למעשה, מחקרי משפט כג׳, תשס״ז-2007. שם הוצע השימוש בצו 
רישיון רכב מנהג שביצע עבירות של פריקת פסולת בניין. בשל עוצמתה של זכות הקניין השימוש בכלי 

מסוג זה בכל הנוגע לקרקע מעורר קושי, אך ניתן לבחון את יישומו במקרים קיצוניים. 
164 שם.

165 למשל דוח מבקר המדינה מס׳ 50ב, עמ׳ 431, דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס׳ 87(, 

התשס״ח-2008, מחקר בנושא קריטריונים להקצאת משאבים לפיקוח על הבנייה, משרד הפנים, 2003. 
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עד  יקר  זמן  חולף  ולעיתים  יישומו מורכב  כזה קיים אולם  מנגנון  לנעליה.  תיכנס 

שהוא מופעל;

חיזוק כוחה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, כך שתוכל בעת הצורך לבצע  	
את עבודת הוועדות המקומיות בנוגע לאכיפה, בין היתר באמצעות הגדלת המשאבים 

המופנים אליה; 

הכפפתה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה לדרג המקצועי של משרד הפנים,  	
כך שתהיה, בין היתר, כלי לאכיפת החלטות המועצה הארצית והוועדות המחוזיות. 

עם ריבוי תכניות המתאר הארציות ברמה המפורטת יש לתת מענה לאכיפת הביצוע 

של תכניות אלו; 

שיפור הכשרת המפקחים להתמודדות עם חקירות מורכבות יותר של בעלי מקצוע  	
וכו׳;

מאחר ולגורם הזמן חשיבות רבה, יש לפעול להרחבת אפשרות הפעולה של גורמים  	
אזרחיים לפעול במערכת אכיפת החוק ובכלל זה אכיפה אזרחית באמצעות תביעות 

של אזרחים או של גופים הנפגעים מן הנזקים שיוצרות עבירות הבנייה. 

א.5. הימנעות מעידוד עבריינות בנייה על ידי מוסדות התכנון וממתן גיבוי 
ממשלתי לפעילות בלתי חוקית

מוצע: 

בעת דיון במבנה שהוקם שלא כחוק, יתנו מוסדות התכנון משקל לעניין אי חוקיות  	
תכנון  וועדת  לפיה  לממשלה166  המשפטי  היועץ  הנחיית  את  תואם  הדבר  ההליך. 

רשאית לשקול את העובדה שמדובר בבקשה להכשיר בדיעבד פעילות בלתי חוקית 

ואת השיקול של מניעת עידוד עבריינות בנייה. במקרים בהם יש מידע או חשש כי 

נעשו במקום עבירות בנייה, ניתן לבקש דוח פיקוח מהוועדה המקומית או מהפיקוח 

הארצי על הבנייה, ככלי עזר ותשתית מידע לקבלת החלטות בוועדות התכנון; 

בהצגת  ברורים  להיות  התכנון  מוסדות  על  חוקית,  בלתי  פעילות  על  דיון  בעת  	
הנתונים, שיסייעו בידי בתי המשפט לקבל הכרעות ופסיקה נחרצת. על פי ההלכה 

שזו  בהנחה  התכנית  לבחון את  התכנון  מוסד  על  העליון,  בבית המשפט  שנקבעה 

166 הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ 8.1150 )90.023( מיום 24.1.2001 בנושא בקשות לדחיית דיון 

בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית. 
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אינה קיימת, ולהימנע מאישור בדיעבד של תכנית, רק בשל העובדה שנקבעו עובדות 

בשטח: “....הכל מסכימים שככלל מוסד התכנון רשאי לשקול את ההגנה על שלטון 

החוק ואי עידודה של עבריינות.... לטעמי, כדאי במקרים רבים כשנשקלת השאלה 

האם ׳להכשיר׳ בנייה בלתי חוקית שחברי מוסד התכנון יציגו לעצמם תחילה את 

השאלה — בהנחה שאין בנייה בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת, האם, מבחינה 

תכנונית, היה מקום לאשר את התוכנית אם לאו. בחינה זו רואה כביכול את השטח 

׳כאילו׳ לא קיימת בו כל בנייה בלתי חוקית. על בחינה זו אמונים חברי מוסדות 

התכנון. אם התשובה היא בשלילה, דהיינו שאין התוכנית ראויה, תהא הנטייה שלא 

להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית ולא לאשר את התוכנית...״ וכן — “...ברי כי אין 

לאשר תכנית שאינה ראויה תכנונית רק משום קיומה בשטח של בנייה בלתי חוקית 

כי  כן, תמצא  והבנייה. שאם לא תאמר  דיני התכנון  יוצא של הפרת  פועל  שהינה 

עברייני הבנייה הם שמתווים את דפוסי התכנון במדינת ישראל...״;167 

בנייה  עבירות  מבוצעות  בו  מצב  למנוע  כדי  מעודכנת,  תכנונית  לקדם תשתית  יש  	
כתוצאה מהעדרה של תשתית כזו; 

המדינה, על כל זרועותיה, חייבת להימנע מגיבוי לפעילות של בנייה בלתי חוקית,  	
בכל דרך שהיא. 

א.6. החזרת המצב לקדמותו 

גם כאשר ההליך המשפטי צלח במלואו והמבנה הבלתי חוקי נהרס או שהשימוש במבנה 

מושב  אינו  ומוזנח,  מופר  נותר  השטח  המקרים  שבמרבית  הרי  הופסק —  בקרקע  או 

לקדמותו ונותר מפגע סביבתי, לעיתים באזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה.168 

מוצע: 

במסגרת הצווים אשר מוסמך בית המשפט לתת בעת מתן גזר הדין, יש לצוות על  	
והבנייה  התכנון  לחוק   )3(  205 סעיף  לקדמותם.  השטח  פני  את  להחזיר  הנאשם 

מאפשר לתת לנשפט כל צו שייראה לבית המשפט, בקשר לדרך או לבניין שבהם 

לתכנית.169  או  להיתר  השימוש  או  הבנייה  להתאמת  צו  לרבות  העבירה,  נעברה 

167 עע״מ 9057/09 דן איגנר ואח׳ נ׳ השמורה בע״מ ואח׳, ס׳ 30 בפסק דינה של כב׳ השופטת נאור, וכן 

דבריו של כב׳ השופט פוגלמן, פס״ד מיום 13.9.2010. 
168 השימוש הדל בצווי ניקוי קיים גם בעבירות של השלכת פסולת בניין, ראו במאמרה של אור קרסין, 

ענישה בעבירות איכות סביבה, בין רטוריקה למעשה, מחקרי משפט כג׳, תשס״ז-2007.
169 נוסח דומה במהותו קיים גם ברפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה, ס׳ 541 )ג(. 
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יש להבהיר כי כייעוד הקרקע במקום בו נעברה העבירה הוא קרקע חקלאית או 

שטחים פתוחים, יש להחזיר את השימוש לייעוד המתבקש, תוך סילוק כל המפגעים 

הסביבתיים. 

א.7. יצירת בסיס מידע בדבר עבירות בנייה, ובכלל זה ידע סביבתי 

מוצע:

ליצור בסיס נתונים בדבר היקף עבירות הבנייה בישראל ובכלל זה גם מידע המצוי  	
מידע  בסיס  של  יצירתו  כי  להדגיש  יש  ובנייה.  לתכנון  המקומיות  הוועדות  בידי 

כזה אינה תנאי להמשך ביצוע פעולות אכיפה ואין להתנות או להשהות את ביצוע 

האכיפה עד להשלמת מאגר מידע כזה; 

הסביבתי  הפן  מן  בישראל  הבנייה  עבירות  שיוצרות  והאיומים  הסיכונים  מיפוי  	
שיבוצע על-ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה האזרחית או 

בשיתוף פעולה של כל הגורמים הנ״ל. חשוב כי מידע זה יהיה זמין לגורמי האכיפה, 

ויכוון את קביעת סדרי העדיפויות בגיבוש מדיניות אכיפה ויישומה. מידע זה יהיה 

וסדרי  אכיפה  מדיניות  בגיבוש  להלן(  )ראו  המקצועי  המטה  בידי  מרכזי  עזר  כלי 

עדיפויות. 

	 	

מטה מקצועי להובלת מדיניות אכיפה בטווח הארוך והגברת התיאום  א.8. 
בין גופי האכיפה

כדי להכין וליישם מדיניות אכיפה על בסיס שיקולים שונים, ומתוך ראייה לטווח הארוך, 

בתחום  הן  החקירה,  בתחום  הן  ברורה  מדיניות  יתווה  אשר  מקצועי  במטה  צורך  יש 

התביעה וההליך המשפטי והן בשלב ביצוע פסקי הדין וההחלטות. 

הקמת המטה תסייע גם בהגברת התיאום בין גופי האכיפה השונים הפועלים ממילא 

בשטח, כך שניתן יהיה לנצל טוב יותר את המשאבים הקיימים. 

מוצע: 

הקמת מטה מקצועי, בראשות גורמי תכנון, אשר יגבש ויוביל מדיניות אכיפה ואשר  	
יוקם בתוך גוף קיים, ולא כגוף חדש. נראה כי משרד הפנים הוא המקום המתאים 
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לפעילותו של מטה כזה, כדי שפעילות האכיפה תאפשר ליישם את מדיניות התכנון. 

הקמת יחידת בקרה במשרד הפנים לפיקוח על ועדות מקומיות, כמוצע ברפורמה 

מטה  זה.  מסוג  תשתית  להקמת  הזדמנות  להוות  עשויה  והבנייה170  התכנון  בחוק 

מקצועי להובלת תחום האכיפה נדרש בכל אחת מרשויות האכיפה בכל הרמות — 

הן ברמת המדינה והן ברמה המקומית, לצורך הכנה ויישום של מדיניות פנימית וכן 

נדרש מטה משולב אשר יוביל מדיניות ברורה לטווח הארוך; 

למטה יצורף גורם מקצועי בתחום הסביבה, כדי שניתן יהיה לשלב שיקולים תכנוניים  	
וסביבתיים במדיניות האכיפה, וכן לספק תשתית ידע סביבתית לפעילויות האכיפה. 

גורם זה יכול להיות המשרד להגנת הסביבה, או רשות הטבע והגנים; 

הגברת התיאום בין גופי האכיפה השונים לצורך ניצול טוב ויעיל יותר של המשאבים  	
הקיימים. מאחר שצפוי קושי בהפעלת מערכת תיאום ארצית, יש מקום לבחון הקמת 

פורום תיאום בכל מחוז. אחד ממשרדי הממשלה הגדולים העוסקים בנושא האכיפה 

יכול להוביל מהלך כזה, שהוכיח את עצמו באכיפה מכוח חוקים אחרים.171 

הטמעת שיקולים סביבתיים בקביעת סדרי עדיפויות  ב. 
במדיניות האכיפה 

האמורים  והמשאבים  האדם  כוח  ובהיקף  הקיימות  הבנייה  עבירות  בהיקף  בהתחשב 

בו  הבנייה  עבירות  בכל  דומה  בעוצמה  לטפל  ניתן  לא  כי  ברור   — זו  בתופעה  לטפל 

זמנית ויש צורך בקביעת סדרי עדיפויות ביישום מדיניות האכיפה. כיום נקבעים סדרי 

העדיפויות על פי מספר גורמים, כך למשל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה מציבה את 

השטחים הגליליים172 בראש סדרי העדיפויות, מאחר ובשטחים אלו הוועדות המקומיות 

נעדרות סמכויות. 

נראה, כפי שצוין קודם לכן, כי ההתעלמות מהיבטים סביבתיים בעבירות בנייה, נובעת 

מכך שעבירות אלו אינן נתפסות כעבירות סביבתיות. מטרת מחקר זה היא גם להציע 

מספר שיקולים סביבתיים שראוי לשלב בקביעת סדרי העדיפויות במדיניות האכיפה. 

170 חוק התכנון והבנייה התש״ע-2010, סעיף 111 ואילך, בנוסח החוק כפי שעבר בקריאה ראשונה, 17.3.10. 

171 על פי דבריו של גל אריאלי, רשות הטבע והגנים, בשולחן עגול שהתקיים במכון ירושלים לחקר ישראל 

בתאריך 29.7.10, דגם עבודה מסוג זה פועל היטב בחוק צער בעלי חיים. שיתוף הפעולה בין הגורמים 
השונים מביא להגשה משותפת של כתבי אישום. 

172 שטחים שאינם מצויים בתחום סמכותה של ועדה מקומית. 
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ביותר,  מהחמורים  הם  הבנייה  עבירות  שגורמות  הסביבתיים  הנזקים  כי  לציין  חשוב 

מדיניות  בעיצוב  נכבד  משקל  אלו  לשיקולים  לתת  יש  ולכן  הפיכים,  בלתי  ולעיתים 

האכיפה. 

יש לשים דגש מיוחד על עבירות בנייה הממוקמות בלב השטח הפתוח, הרחק מהעין 

אלו  עבירות  של  הנסתר  מיקומן  רבה.  הסביבתית  פגיעתן  כך  בשל  ודווקא  הציבורית 

מותיר אותן, לפעמים, כבעלות עדיפות משנית בסדרי הקדימויות של רשויות האכיפה, 

שידיהן עמוסות עבודה, והן פונות קודם כל לעבירות הגלויות והצורמות לעין בסמיכות 

לכבישים ראשיים. לטיפול בעבירות בנייה גלויות ישנה אמנם חשיבות רבה, בעיקר על 

רקע המציאות בה עבירות אלו הפכו לנורמה, אך אין להזניח את העבירות הרחוקות מן 

העין, שפגיעתן הסביבתית רבה. 

עוד יש להדגיש כי שורה זו של שיקולים סביבתיים אינה באה במקום מכלול השיקולים 

חלק  הם  סביבתיים  שיקולים  וכי  בנייה  עבירות  לאכוף  בבואן  האכיפה  רשויות  של 

נכללים  המשוקללים  העדיפויות  סדרי  בקביעת  יותר.  רחבים  תכנוניים  משיקולים 

שיקולי מדיניות רבים, כאשר השיקול הסביבתי הוא אחד מהם. עוד ייתכן כי מאחר 

הנזקים  חומרת  של  סובייקטיבית  הערכה  על  מבוססת  להלן  המוצעת  והמתודולוגיה 

הסביבתיים, היא אינה חפה מבעיות. התרומה העיקרית של הצעה זו היא בתובנה כי 

וכן בהפיכת תהליך קביעת סדרי העדיפויות  גם עבירות סביבתיות,  בנייה הן  עבירות 

באכיפה לסדור ולשקוף יותר. 
 

מידת הרגישות הסביבתית של השטח: תיקבע לפי הייעוד הסטטוטורי שלו ולפי  	
בעדיפות  יטופלו  זה  לפי קריטריון  יותר של המרחב.  סקרים סביבתיים מפורטים 

שטחי  לאומיים,  גנים  טבע,  שמורות  בקרבת  או  בתחומי  בנייה  עבירות  גבוהה 

נחל וסביבותיו, מערכות טבעיות רגישות, חוף הים, יער טבעי לשימור, מסדרונות 

אקולוגיים וכן שטחים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה. 

רגישות  השונות;  בתכניות  השטח  של  סטטוטורי  ייעוד  הנדרשת:  המידע  תשתית   

השטח בסקרי סביבה, אם נעשו; חוות דעת סביבתית מטעם רשות הטבע והגנים 

במידה ומדובר בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה בתכנית סטטוטורית או על פי 

סקר שנערך במקום; 

עוצמת ההפרה של השטח הפתוח: תיקבע על פי מידת הריחוק של המוקד מתשתיות  	
וממבנים קיימים, כלומר עד כמה מדובר בעבירת בנייה שאיננה צמודת דופן. לרוב, 
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ככל שהמוקד מרוחק יותר משטח בנוי, כך גדולה יותר מידת הפגיעה הסביבתית 

שלו. 

תשתית המידע הנדרשת: הגדרת העבירה — האם היא צמודת דופן או לא, בהתאם   

להגדרה הקבועה בתמ״א 35. עבירת בנייה שאינה צמודת דופן — חומרתה גוברת 

עם המרחק ממוקד פיתוח; 

שמוקד  ככל  פעילותו:  לצורך  דורש  הפיתוח  שמוקד  הנלוות  התשתיות  היקף  	
ביוב  מים, חשמל, תשתיות  קווי  דרכים,  כמו:  נלוות  יותר תשתיות  דורש  הפיתוח 

וכו׳ — כך רבה יותר עוצמת הפגיעה הסביבתית שלו. 

תשתית מידע נדרשת: מיפוי התשתיות הנחוצות להפעלת האתר;   

עוצמת המטרדים שיוצר המוקד בסביבתו: ככל שהפעילות הבלתי חוקית יוצרת  	
מטרדים רבים יותר כמו: רעש, תאורה, היקפי תחבורה גדולים, אשפה, שילוט בלתי 

כאשר  מתחדדת  המטרדים  שאלת  יותר.  מזיקה  הסביבתית  השפעתו  כך   — חוקי 

מדובר בשטח רגיש מבחינה אקולוגית.

תשתית מידע נדרשת: חוות דעת סביבתית מהמשרד להגנת הסביבה בדבר המטרדים   

שמייצר המקום. ככל שמדובר בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה יותר כך נדרשת 

התייחסות של רשות הטבע והגנים למטרדים כמו רעש ותאורה על מיני החי והצומח 

בסביבה, כחלק מחוות הדעת הסביבתית שהוזכרה קודם לכן; 

מידת ההשפעה על היכולת לממש תכנון כולל: כאשר עבירות הבנייה מתבצעות  	
בתחום שטח המיועד לתכנון, או הנמצא בהליכי תכנון כמרקם מוטה שימור, או 

כשטח המיועד לתכנון כולל למטרות פנאי ונופש — עבירות הבנייה יוצרות עובדות 

שעבירת  ככל  בלבד.  איכויותיו  בסיס  על  השטח  של  כולל  תכנון  ומסכלות  בשטח 

הבנייה מתבססת בשטח לאורך זמן, כך נפגעת היכולת לתכנן את השטח והתכנון 

הופך מאולץ. דוגמאות: אגן הפולג הנמצא בתכנון כמרקם מוטה שימור ואזורי הנופש 

המטרופוליניים מדרום ומצפון לנס ציונה. 

תשתית מידע נדרשת: חוות דעת תכנונית בדבר הכוונות התכנוניות במרחב;   

השפעה שלטונית שניונית על תפקודו האקולוגי של המרחב: קיומו של מבנה בלתי  	
חוקי בשטח יוצר דינמיקה המחייבת מערכות שלטוניות שונות למנוע נזקים לציבור 

הרחב, על אף שהמבנה לא אושר כחוק. כך לדוגמא, בינוי בלתי חוקי על גדת נחל 
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יפעיל לחץ על רשות הניקוז להסדיר את הערוץ לכל אורכו על מנת למנוע הצפות, או 

לחילופין להימנע משחזור ומשיקום המורפולוגיה הטבעית שלו. כך אפשרי שימצא 

מבנה בודד המשפיע על קטע נחל באורך קילומטרים אחדים. 

תשתית מידע נדרשת: חוות דעת תכנונית לגבי ההשלכות לסביבה ולתכנון כתוצאה   

מהכשרת בנייה בלתי חוקית; 

סכנה לזיהום קרקע, מים ואוויר: ככל שפעילות בלתי חוקית, שמטבע הדברים אינה  	
מפוקחת ואפשר שאינה עומדת בתקנות הנדרשות, יוצרת סיכונים של זיהום קרקע, 

מים ואוויר — כך עולה הדחיפות בטיפול בה. דוגמאות: אחסנה של חומרים מסוכנים, 

הפעלת תחנות דלק ללא היתר או בהיתר לשימוש חורג וללא רישיון עסק ועוד. 

תשתית מידע נדרשת: חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה להערכת הסיכונים.   

יישום נכון של הצעה זו מחייב שיתוף פעולה מצד גורמים סביבתיים שאינם מעורבים 

כיום, בדרך שגרה, בהליכי האכיפה של עבירות בנייה, כמו המשרד להגנת הסביבה ורשות 

הטבע והגנים. לצורך הערכת עוצמת הפגיעה הסביבתית של עבירות הבנייה השונות חוות 

דעת של הגופים הללו על עוצמת הפגיעה סביבתית של העבירה , תסייע לא רק במיפוי 

גם בהפנמת הנזקים הסביבתיים שהם  בנייה, אלא  עבירות  סדרי העדיפויות באכיפת 

אלו,לקביעת  עבירות  כנגד  המתנהלים  הפליליים  בהליכים  חשוב  מרכיב  ותהווה  גרמו 

הענישה המתאימה וכבסיס לדרישה לצווי שיקום.

הטמעת שיקולים סביבתיים במדיניות האכיפה — המחשה של אופן היישום במרחב 

הפולג — ראו בנספח מס׳ 3. 

בחינה של ההסדרים העיקריים ברפורמה בחוק  ג. 
התכנון והבנייה לאור המלצות עבודה זו 

הצעת חוק התכנון והבנייה התש״ע-2010 כוללת, כאמור, מספר שינויים משמעותיים גם 

בפרק האכיפה והעונשין. להלן סקירה של ההסדרים המוצעים בחוק לבעיות המאפיינות 

את מערכת האכיפה כיום, כפי שהללו הוגדרו בעבודה זו. 
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ג.1. בעיות שהצעת החוק פותרת באופן מלא או חלקי, ישיר או עקיף 

ריכוז סמכויות האכיפה בידי הוועדות המקומיות 

גישתה של הצעת החוק בעניין זה ברורה. על אף הקשיים והכשלים המובנים שבמתן 

סמכויות האכיפה בידי הוועדות המקומיות, הרפורמה משאירה את סמכויות האכיפה 

בידיהן וקובעת כי זהו חלק מתפקידן )ראו למשל ׳אכיפת החוק הינה חלק בלתי נפרד 

מתפקידיה של הוועדה המקומית׳, דברי ההסבר, עמ׳ 848 להצעת החוק(. עם זאת, הצעת 

החוק כוללת מספר כלים מסייעים ותמריצים לוועדות המקומיות לעשות כן: 

ועדה  מקומיות.  וועדות  להסמכת  תנאי  היא  יעילה  אכיפה  מערכת  של  קיומה  	
מקומית המקיימת אכיפה נאותה, תזכה להסמכה ותהנה מסמכויות רחבות יותר. 

ועדות מקומיות שלא יקיימו מערכת אכיפה יעילה סמכויותיהן תשארנה מצומצמות. 

מערכת  ויעיל  מקצועי  באופן  מקיימת  היא  אם  אלא  מקומית  וועדה  תוסמך  “לא 

)א(   107 )ס׳  לפיו״  והתקנות  זה  חוק  הוראות  של  אכיפה  ומערכת  ורישוי  תכנון 

בהצעת החוק(. לצורך ההסמכה מוקמת, מכוח החוק, ועדה מייעצת להסמכת ועדות 

במרחב  החוק  אכיפת  מבוצעת  האופן שבה  “את  לבחון  שבין תפקידיה  מקומיות, 

התכנון המקומי של אותה ועדה מקומית...״ )סעיף 107 )ג( בהצעת החוק(; 

החוק כולל גם סנקציה לוועדה שאינה ממלאת את תפקידיה דרך קבע. שר הפנים  	
רשאי לשלול את כל סמכויותיה של ועדה מקומית, שנקבע לגביה כי אינה ממלאת 

את תפקידה דרך קבע. במקרה זה יועברו כל סמכויות אותה ועדה מקומית לידי 

׳ועדה למילוי תפקידי וועדות מקומיות׳, ועדה שתוקם מכוח החוק בכל מחוז. מעניין 

של  במקרה  המקומית  הוועדה  מידי  נשאבת  שאינה  היחידה  הסמכות  כי  לראות 

שלילת סמכות, היא סמכות האכיפה! 

הקמת יחידת פיקוח ובקרה על ועדות מקומיות: החוק קובע כי תוקם, במשרד  	
הפנים, יחידת בקרה על ועדות מקומיות. בין יתר תפקידיה, גם בחינה של “הפיקוח 

והאכיפה המבוצעת בתחומה בעניין הפרות של חוק זה..״ )סעיף 112 )ב((. לפי חוק 

זה יחידת הבקרה תגיש לשר דינים וחשבונות. 

יחס בתי המשפט לעבירות בנייה 

החמרה  מציעה  הרפורמה  זה  בתחום  המקרים:  בין  גדולה  ושונות  מקלה  ענישה  	
משמעותית של הענישה — הארכת עונשי המאסר והקנסות שניתן להטיל והחמרת 
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לכן, מקור הבעיה אינו בארגז  זאת, כפי שראינו קודם  הקנסות על תאגידים. עם 

הכלים עצמו אלא באופן המקל שבו בתי המשפט עושים בו שימוש; 

בית  הצעת החוק מצמצמת את שיקול הדעת של  צווים:  ביצוע של  דחיית מועד  	
המשפט במתן ארכות. סעיף 543 להצעת החוק קובע כי “צו שנתן בית המשפט... 

יבוצע תוך 30 ימים מיום נתינתו, ואולם רשאי בית המשפט, אם נוכח כי הבנייה נושא 

הצו עומדת בתנאי הבטיחות, בעת מתן הצו או לאחר מכן, לדחות את מועד הביצוע, 

מטעמים מיוחדים שיירשמו״. בנוסח החוק התקף לא קצובה תקופה כברירת מחדל, 

וניתן שיקול דעת רחב לבית המשפט לקבוע צווים דחויים לחודשים ארוכים. בפועל 

מעניקים בתי המשפט דחיות ארוכות לביצוע; 

הרחבת הגמישות בהפעלת צו הריסה מ�נהלי:  	

משך הזמן לביצוע צו הריסה מ�נהלי — משך הזמן לביצוע הצו יהיה עד 60 יום   

אחר  מועד  מכל  או  בעניין,  המשפט  בית  החלטת  מיום  או  תצהיר,  הגשת  ממועד 

שקבע בית המשפט, המאוחר מבין השניים. נוסח זה מכפיל את משך הזמן הקיים 

בחוק התקף )30 יום( ונועד לאפשר זמן לתיאום בין רשויות האכיפה, ליווי משטרתי 

ועוד )סעיף 506 בהצעת החוק(. 

כאשר   — מ�נהלי  הריסה  צו  לביצוע  ארכות  למתן  המשפט  בית  סמכות  הגבלת   

הבנייה אינה תואמת תכנית תקפה ואין סיכוי להכשירה בפרק זמן קצר, אין מקום 

בית המשפט  כנו בחסות  על  להותיר מבנה בלתי חוקי  במתן ארכה אשר תאפשר 

)סעיף 510 )ד((.

זה  בנושא  עוסקת  החוק  הצעת  הבנייה:  עבירות  היקף  על  ראוי  מידע  בסיס  יצירת 

באופן עקיף. מאחר שהמחסור העיקרי בנתונים הוא בעבירות הבנייה שבטיפול הוועדות 

ופיקוח על הוועדות המקומיות עשוי לתת לכך  המקומיות, הרי שהקמת מערך בקרה 

מענה חלקי. החוק קובע כי יחידת הבקרה רשאית “לדרוש ולקבל מהוועדה המקומית... 

כל מידע או מסמך הדרושים לה לצרכי תפקידה; היחידה תקבל את חוות דעתו של היועץ 

המשפטי לממשלה או מי שהוסמך על ידיו בכל הנוגע לתקינות פעולות הוועדה המקומית 

ולאכיפת החוק על ידה״ )סעיף 113 בהצעת החוק(. 

שיקום השטח והשבתו לקדמותו: סעיף 541 בהצעת החוק מפרט שורה של צווים עליהם 

רשאי בית המשפט להורות בעת מתן גזר הדין: הפסקת בנייה, פירוק, הריסה, סילוק, 
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הפסקת שימוש. בנוסח המעודכן של הצעת החוק )נוסח אוגוסט 2010( נמנתה במפורש 

סמכות בית המשפט לצוות על השבת המצב לקדמותו, בצד הסמכות הכללית להורות 

על צווים. 

תופעת  מכונה  רבים  דין  בפסקי  הבנייה:  עבירות  של  הגדול  ההיקף  עם  התמודדות 

עבירות הבנייה ׳מכת מדינה׳, וניכר כי מערכת האכיפה מתקשה להתמודד עם ההיקף 

העצום של העבירות. הצעת החוק מציעה הסדר לפיו ניתן לסיים את הטיפול בעבירות 

עניין  ייסגר בשל העדר  תיק חקירה  תיק חקירה.  מותנית של  סגירה  בנייה באמצעות 

התנאים  העבירה.  מבצע  עם  ההסדר  תנאי  שמולאו  נוכחה  שהתביעה  לאחר  לציבור, 

להסדר הם אותם תנאים שהיה מטיל בית המשפט לו היה החשוד מורשע בעבירה ובכלל 

זה: הפסקת עבודה, התחייבות שלא לבצע עבירה דומה בשנית, הריסה, פירוק, התאמה 

ותשלום לאוצר המדינה. 

הסדר זה נועד להתמודד בעיקר עם עבירות קלות, או כאלו שבוצעו בנסיבות מקלות. 

הכלים הקיימים כיום אינם מותאמים לטיפול בעבירות אלו. ניהול הליך פלילי מלא הוא 

צעד חריף מדי לעבירות מסוג זה וגוזל משאבים יקרים. גם האפשרות של סגירת התיק 

לכן  למבצע העבירה.  גושפנקא  בגדר מתן  היא  קולת העבירה,  תנאים, בשל  ללא מתן 

המסלול של סגירה מותנית של תיק החקירה יכול לספק מענה מתאים למצבים אלו. 

ג.2. סוגיות שהרפורמה אינה מטפלת בהן או בעיות חדשות שהיא יוצרת 

הימנעות מהכשרת עבירות בנייה, בדיעבד, באמצעות מוסדות התכנון: הרפורמה אינה 

עוסקת בסוגייה זו ולפיכך אינה נותנת מענה לנושא. פתרון בעיה זו מצוי במתחם שיקול 

הדעת של הוועדות ולכן אינו מוסדר באמצעות החוק הראשי. עם זאת, הרחבת סמכויות 

הוועדות המקומיות עשויה להגביר את התופעה של אישור בדיעבד. במצב של אכיפת 

חסר בתחומי הוועדות המקומיות לא מן הנמנע כי הרחבת סמכויותיהן בתחום התכנון 

תאפשר מרחב פעולה רחב יותר גם באמצעות אישור בדיעבד, מה שיגדיל את הכדאיות 

של עבריינות הבנייה. 

מימוש צווים: תחום זה תלוי בהקצאת משאבים על ידי המשטרה ולכן כוחו של החוק 

לשנות את המציאות בתחום זה מוגבל. עם זאת, שינויי ההסדרים הנוגעים לצווי הריסה 

נהליים נועדו לאפשר למדינה לממש, ביתר קלות, צווי הריסה אלה. מ�
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גזר  קביעת  בעת  מאפשר,  החוק  הענישה:  במדיניות  סביבתיים  שיקולים  הטמעת 

הדין, להתייחס גם לרווח הכלכלי שהפיק מבצע העבירה. יש מקום לקבוע כי במסגרת 

השיקולים לקביעת העונש תישקל גם מידת הפגיעה הסביבתית של עבירת הבנייה. 

ביטול התוספת הראשונה לחוק והגדרת ׳מטרה לא חקלאית׳: הרפורמה מבטלת את 

התוספת הראשונה לחוק ועימה את ההגדרה בסוגייה ׳מטרה לא חקלאית׳. סעיף 7)ב( 

דרושים  שאינם  בקרקע  שימוש  או  “בנייה  חקלאית׳:  לא  ׳מטרה  מגדיר  התקף  בחוק 

במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים״. הגדרה זו 

זה,  למונח שימוש חקלאי. קשה, בשלב  לפסיקה שהצרה את הפרשנות  שימשה בסיס 

לאמוד את השלכות ביטול ההגדרה על הפרשנות העתידית לשימושים המותרים בקרקע 

להגדרה  חלופי  תוכן  יספקו  הכוללניות  המתאר  תכניות  והאם  כחקלאית  המוגדרת 

המצויה כיום בחוק, אך המהלך מעורר חשש כבד. היותם של המבנים החקלאיים ׳בטן 

רכה׳ המשמשת לא אחת כפירצה דרכה פועלים שימושים בלתי חקלאיים בעליל בקרקע 

החקלאית — מצדיק כי נושא זה יוסדר בחקיקה הראשית. 
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נספחים 

נספח 1: נתונים על היקף עבירות בנייה בישראל 

הנתונים שיובאו להלן נמסרו על ידי משרד הפנים, בעקבות בקשה של עורכת המחקר, 

לפי חוק חופש המידע. כן יובאו כמה נתונים שפורסמו במסגרת דוחות שונים או הוגשו 

לוועדות שונות. ואולם, גם לגבי הנתונים הקיימים, ישנן כמה מגבלות: הם אינם כוללים 

וההצגה של המידע  לגבי מספרן בלבד; אופן האיסוף  על היקפי העבירות, אלא  מידע 

כן,  כמו  השנים.  לאורך  להשוואה  אחיד  מידע  בסיס  שאין  כך  לפעם,  מפעם  משתנה 

הנתונים שהועברו ממשרד הפנים מקורם ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ולפיכך 

אינם משקפים את היקף עבירות הבנייה במרחבים שבאחריות הוועדות המקומיות. 

להלן נתונים על היקף עבירות הבנייה הבלתי חוקית הידועות, נכון לינואר 2008, כפי 

שהתקבלו ממשרד הפנים:173 

בשטחים חקלאיים בתוך 
תכניות המתאר

בשטחים 
חקלאיים 

מחוץ 
לתכניות 
המתאר 

של 
היישובים

בשטחים 
ציבוריים 

בתוך 
תכניות 
המתאר 

של 
היישובים

מקבצי 
בנייה 

)מספר 
מבנים, 
מספר 

מקבצים(

חופי ים 
)הים 

התיכון(

סה״כ

בתחומי במגזר הכפרי
התכנון 

של ערים 
ומועצות 
מקומיות

בנייה 
ללא 
היתר

שימושים 
חורגים 

ללא היתר

719362,817 )45(73060630337548צפון

1561019,994 )11(96518867391,326519חיפה

1176620,565 )11(15,48221102,619171מרכז

41-2,243 )4(1,982212-62י-ם

42,561 3,993717153012057דרום
)1,007(

6449,042

132485--19889-66ת״א

24,603 )בנייה סה״כ
ושימושים(

10,2354,458773 44,105
)1,078(

37984,553

173 הנתונים הועברו בעקבות בקשת מידע לפי חוק חופש המידע בתאריך 3.12.08. במכתב התשובה נכתב: 

״ברצוני לציין שנושא הטיפול בעבירות תכנון ובנייה מטופלות ישירות ע״י )116( ועדות המקומיות/מרחביות.... 
מצ״ב טבלאות פירוט עבירות בנייה שזוהו ברמה הארצית, ואלה הנתונים היחידים הנמצאים ברשותנו...״. 
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בשנת  הבנייה:  עבירות  בהיקף  עלייה  על  מלמדים  חלקיים,  כאמור  שהם  אלו,  נתונים 

2005, על פי נתוני היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, סך עבירות הבנייה 

בישראל עמד על 66,443 מבנים,174 בעוד שבשנת 2008 דווח על למעלה מ-84,000. 

גם דוח מבקר המדינה לשנת 2008 175 מצביע על עלייה ברורה בהיקף עבירות הבנייה.

זמן  בפרק  כי  מלמד  ל-2008   2003 השנים  בין  חוקית  הבלתי  הבנייה  היקפי  השוואת 

של כ-4.5 שנים גדל מספרן של עבירות הבנייה בארץ בהיקף של כ-60%. עיקר הגידול 

התמקד במחוז הדרום )87%(, ירושלים )52%( והמרכז )47%(. 

להלן מידע לגבי היקף וסוג העבירות שאותרו מידי שנה, בשנים 2008-2005, על בסיס 

הנתונים שנמסרו לנו על ידי משרד הפנים.

עבירות בנייה בשנת 2005 

897מבנים שנבנו מחוץ לתכניות המתאר

538בקרקע שלא נועדה לבנייהמבנים שנבנו בתחום תכניות מתאר

1,182בקרקע שנועדה לבנייה אך ללא היתר

בקרקע שנועדה לבנייה אך בסטייה מהיתר/

מתכנית

102

282מבנה שנבנה ללא היתר )סעיף 204 א(מבנים שאותרו בהם עבירות שימוש

מבנה שנבנה בסטייה מהיתר/תכנית )סעיף 

204 ב( 

47

70מבנה שנבנה בקרקע חקלאית )סעיף 204 ג(

141שימוש חורג ממקרקעין )סעיף 204 ד(

110פריצת דרכים ושינוי פני הקרקע

3,369סה״כ מבנים שאותרו בהם עבירות בנייה, שימושים ושינוי פני הקרקע

הערה: הסעיפים המוזכרים הם מתוך חוק התכנון והבנייה. 

המדינה,  ביקורת  לענייני  לוועדה  מוגש  בישראל,  חוקית  הבלתי  הבנייה  תופעת  בנושא  רקע  מסמך   174

6.5.2005, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
175 מבקר המדינה, דוח שנתי מס׳ 59ב לשנת 2008, עמ׳ 55. 
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עבירות בנייה בשנים 2008-2006 

עד 2007 2006 
 25.10.08

מבנים 
שנבנו 
ללא 

היתר 
בנייה או 
בסטייה 

מהיתר

1,1481,4061,120בשטחים חקלאיים במגזר הכפרי בתוך תחום יישוב

685504530בשטחים חקלאיים במגזר הכפרי מחוץ לתחום יישוב

63818041,561בשטחים חקלאיים בתחומי עיריות ומועצות מקומיות

בשטחים שאינם חקלאיים בתחומי עיריות ומועצות 
מקומיות

7171441877

65135168בשטחים ציבוריים

151194129בחופי ים

425998במקבצי בנייה 

680737505בשטחים גליליים

מבנים 
שאותרו 

בהם 
עבירות 
שימוש

288378214בשטחים חקלאיים במגזר הכפרי בתוך תחום יישוב

608263בשטחים חקלאיים במגזר הכפרי מחוץ לתחום יישוב

85276151בשטחים חקלאיים בתחומי עיריות ומועצות מקומיות

בשטחים שאינם חקלאיים בתחומי עיריות ומועצות 
מקומיות

46131111

10270בשטחים ציבוריים

4525בחופי ים

17182במקבצי בנייה

169238בשטחים גליליים

136331222פריצת דרכים ושינוי פני הקרקע

282416כרייה וחציבה

סה״כ מבנים שאותרו בהם עבירות בנייה, שימוש ושינוי פני 
הקרקע

4,8577,679 5,810

על פי נתונים שנמסרו בישיבת וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ב-176,12.11.07 

המשטרה  השתתפה  במשטרה,  אכיפה(  פעולות  תיאום  )מנהלת  מתפ״א  ראש  ידי  על 

.http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=7737 176 זמין באתר הכנסת, בכתובת
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מתחילת שנת 2007 ב-698 הריסות בתים, מהם 646 בדרום. על פי ההערכות שנמסרו 

במועד זה, בוצעו בישראל 84,000 עבירות בנייה. 

הפיקוח  יחידת  של  מסקירה  אזוריים:  נתונים  קיימים  ארציים,  הכלל  הנתונים  מלבד 

המחוזית במחוז המרכז, עולה כי מספר עבירות הבנייה שהצטברו עד שנת 2004 במרחב 

התכנון המקומי חוף שרון בלבד היה כ-177.1,400 

177 דוח מבקר המדינה משנת 2005, הביקורת על השלטון המקומי. 
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נספח 2: נתונים מפורטים — חקר אירוע מרחב הפולג 

גבולות המרחב הנבדק, מיפוי וסיווג מכלול האלמנטים הבנויים שנמצאו 

במרחב הפתוח 
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רשימת המבנים שנסקרו ומצבם הסטטוטורי במרחב הפולג

המצב  על  מצביעה  אינה  שהיא  אף  על  נפרדת,  כקטגוריה  זו  בטבלה  סווגו  חקלאיים  מבנים  הערה: 
כי  עולה  בוועדה המקומית,  נעשה בדרך של בקשת היתר. מבירור  הסטטוטורי שלהם, שהליך אישורם 
יש קושי לאסוף מידע זה. לפיכך צוין המצב הסטטוטורי לגבי מבנים אלו רק כאשר התקבל על כך מידע 

מהוועדה המקומית. 

מס׳ 
במפה

שטח שם
בדונם

הערותסטטוס

הליכים משפטיים ע״י שימושים בלתי חוקיים18.47פרנויה — גן אירועים4
הוועדה המקומית

הליכים ע״י הוועדה שימושים בלתי חוקיים10.46בית האבן 5
המקומית — נהרס 

סככת מטוסים ומסלול 8
נחיתה

הליכים ע״י הוועדה שימושים בלתי חוקיים9.04
המקומית

בינוי מאושר בתכנית333.02מכון וינגייט12

שימושים בלתי חוקיים19.38פארק יקום — גן אירועים 13

מבנים חקלאיים10.70לול15

מבנים חקלאיים25.15חממות16

מבנים חקלאיים11.68חממות17

חווה חקלאית ומגורי 18
עובדים

לא ידוע 26.23

מבנים חקלאיים1.46מנהרות פלסטיק19

מבנים חקלאיים0.90מבנה חקלאי20

מבנים חקלאיים0.64מבנה חקלאי21

בטיפול מ�נהל מקרקעי שימושים בלתי חוקיים8.54חוות סוסים + גן אירועים22
ישראל

מבנים חקלאיים בלתי 15.85חממות24
חוקיים

מבנים חקלאיים7.93חממות26

מבנים חקלאיים3.10חממות27

שימושים בלתי חוקיים11.59שדות — גן אירועים28

שימושים בלתי חוקיים2.17מפעל נרות ציון29
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מס׳ 
במפה

שטח שם
בדונם

הערותסטטוס

מבנים חקלאיים6.44חממות30

שטח מופר8.52מופר — מבנה הרוס31

גן הסלע — מכירת אדמה, 32
סלעים 

שימושים בלתי חוקיים9.19

שימושים בלתי חוקיים0.74מגורי תאילנדים33

שמים וארץ — גן אירועים 34
ומגורים 

שימושים בלתי חוקיים8.55

שימושים בלתי חוקיים2.93טרקטורונים מעופפים35

מבנים חקלאיים13.80לולים37

לא ידוע2.36משתלה39

שימושים בלתי חוקיים13.11מסחר40

שימושים בלתי חוקיים1.98מסחר41

שימושים בלתי חוקיים2.32שימוש בלתי חוקי שנהרס42

שימושים בלתי חוקיים8.13שימוש בלתי חוקי שנהרס43

שטח מופר2.71שימוש בלתי חוקי שנהרס45

שטח מופר14.57גן השקמים — גן אירועים 46

שימושים בלתי חוקיים3.91מגורי תאילנדים47

שימושים בלתי חוקיים10.78משתלת רפאלי50

מבנים חקלאיים44.01חממות51

בית אריזה בהיתר20.41אפרסמור52

מבנים חקלאיים10.02לולים53

מבנים חקלאיים0.72מחסן חקלאי54

מבנים חקלאיים8.38לולים55

שימושים בלתי חוקיים17.29אורכידאה — גן אירועים 57

בינוי מאושר בתכנית140.93רפתות יקום58
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נספח 3: הטמעת שיקולים סביבתיים במדיניות האכיפה — 

המחשה של אופן היישום במרחב הפולג

נספח זה מדגים הליך של קביעת סדרי עדיפויות באכיפת עבירות בנייה במרחב הפולג, 

שנדון במסגרת חקרי האירוע בעבודה זו, על פי שיקולים סביבתיים בלבד. השיקולים 

להלן,  העבודה.  של  זה  בחלק  שפורטו  אלו  הם  העבירות  ידורגו  בעזרתם  הסביבתיים 

בקצרה, רשימת השיקולים, בה ייעשה שימוש בטבלה )בסוגריים מילת הכותרת(: 

מידת הרגישות הסביבתית של השטח )רגישות(; 	

עוצמת ההפרה של השטח הפתוח )רצף(;  	

היקף התשתיות הנלוות הנדרש )תשתית(; 	

עוצמת המטרדים שיוצר המוקד )מטרד(; 	

של  תפקודו  על  שלטונית  והשפעה  כולל  תכנון  לממש  היכולת  על  ההשפעה  מידת  	
המרחב )תכנון(;

סכנה לזיהום קרקע, מים ואוויר )זיהום(.  	

ההשפעה  מידת  היא   5 כאשר  ל-5,   1 בין  דירגו  יקבל  הללו  השיקולים  מן  אחד  כל 

הסביבתית השלילית הגבוה ביותר ו-1 היא ההשפעה המצומצמת ביותר. בסוף הטבלה 

יופיעו ההסברים לדירוג המוצע. הדירוג נערך לגבי מבנים שהם בלתי חוקיים או שנבנו 

ללא היתר בנייה או שנעשה בהם שימוש בלתי חוקי. כאמור, קיים קושי לאסוף מידע 

לגבי חוקיות המבנים החקלאיים. ההתייחסות להלן תהיה לאלו שעל פי מידע שנמסר 

לנו מן הוועדה המקומית — נבנו ללא היתר. בטבלה זו דורגו גם אתרים שנהרסו בתקופת 

ביצוע עבודה זו, כמו חוות הסוסים שבצמוד לנחל הפולג. מקרים אלו צויינו בטבלה או 

בדברי ההסבר. 
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דירוג פגיעתן הסביבתית של עבירות בנייה במרחב הפולג 

עבירות בנייה בדירוג גבוה )כלומר, שפגיעתן הסביבתית רבה( הודגשו. 

שם המוקד )בסוגריים — 
מספרו במפה(

סיכוםזיהוםתכנוןמטרדתשתיותרצףרגישות

24444220פרנויה )4( 

23222213בית האבן )5( 

סככת מטוסים ומסלול 
נחיתה )8( 

 32 244419

54454325פארק יקום )13( 

חוות סוסים 
פונה אך טרם שוקם )22( 

55455428

45233118חממות בלתי חוקיות )24(

55555429שדות )28( 

13344419מפעל נרות ציון )29(

23233215גן הסלע )32(

34243420מגורי תאילנדים )33( 

35425 553שמיים וארץ )34(

טרקטורונים מעופפים 
)35(

45555428

33244420מסחר )40( 

33234318מסחר )41( 

33243419מגורי תאילנדים )47( 

323215 23משתלת רפאלי )50(

24343319אבנט — מפעל הייטק )56(

23344420אורכידאה )57(
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דירוג מידת הפגיעה הסביבתית של  להלן תיאור קצר של השיקולים אשר עמדו בעת 

הבנייה הבלתי חוקית במרחב אגן הפולג: 

פרנויה: שטח חקלאי, המבנה אינו צמוד דופן או קרוב לבינוי קיים. הפעילות במקום 

וכניסת כלי  ואור במרחב הסמוך  גורמת למפגעי רעש  )אירועים, הופעות והתכנסויות( 

רכב בהיקף גדול לשטח הפתוח. פיתוח לשימושים לא חקלאיים באתר זה אינו תואם 

את קווי המדיניות של תכנון מרחב הפולג. 

בית האבן: היה בעבר אתר לממכר אדמה, חומרי חיפוי ואבן. פונה ונותר מגרש מופר. 

לנחל  בסמיכות  מצוי  אך  קיים,  לכביש  צמוד  האתר  נחיתה:  ומסלול  מטוסים  סככת 

הפולג והפעילות בו יוצרת מטרדים רבים של זיהום ורעש. פעילות מסוג זה אינה תואמת 

מרחב פנאי ונופש, שכן היא משרתת ציבור מסוים ומצומצם יחסית. 

פארק יקום: המתחם סמוך לאפיק נחל הפולג, בשטח בעל רגישות גבוהה, בליבת מרחב 

הפולג. הפעילות במקום עתירת משתתפים ויוצרת מפגעי רעש ואור המקרינים על המרחב 

הסובב. 

חוות סוסים בסמוך לנחל פולג: האתר מצוי בסמיכות גבוהה מאוד לנחל הפולג. הפעילות 

במקום יצרה מטרדי זיהום, רעש ואור. האתר נהרס אך השטח לא הושב לקדמותו וטרם 

שוקם. בשטח נותרו פסולת ומינים פולשים. האתר ממשיך להוות מפגע נופי וסביבתי. 

חממות )מדרום לאודים(: חממות שהוכשרו לאחרונה, בסמיכות רבה לאפיק נחל הפולג, 

בלב שטח פתוח ובמיקום המהווה ׳צוואר בקבוק׳ של אפיק הפולג. אמנם השימוש הוא 

חקלאי ותואם את ייעודי הקרקע אך הקמת מבנה חקלאי במקום מסכלת את היכולת 

לבצע שיקום אקולוגי של אפיק הנחל, כך שיכלול בעתיד גם שיקום אקולוגי של כתפי 

הנחל. 

גן אירועים שדות: מצוי בלב שטח פתוח בעל רגישות סביבתית גבוהה בצמידות גדולה 

רעש,  פולשים,  מינים   — אירועים  גן  שמייצר  למטרדים  מעבר  הפולג.  לאפיק  מאוד 

אור, תחבורה — קיומו של גן אירועים במקום זה מסכלת את האפשרות לבצע שיקום 

אקולוגי של הנחל באמצעות יצירת פיתולים והותרת מרחב בשוליו לשיקומם של בתי 

גידול לחים. 
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נרות ציון: מצוי בשולי שטח פתוח בעל רגישות סביבתית נמוכה ובקרבה רבה לתשתיות. 

מרכזיות  תכליות  להיות  המיועדים  והנופש  הפנאי  שימושי  את  תואם  אינו  השימוש 

במרחב הפולג. 

מגורי תאילנדים )שני מתחמים, ממערב וממזרח לכביש 4(: קראוונים שהוצבו בלב 

גבוהה  אינה  השטח  רגישות  תאילנדיים.  לעובדים  כמגורים  ומשמשים  חקלאי  שטח 

והאתרים אינם קרובים לנחל, אך השימוש למגורים בלב השטח הפתוח גורם למפגעים 

סביבתיים: פסולת, צייד, אור ורעש וזאת למרות תנאי החיים הבסיסיים של המתגוררים 

במקום. מובן ששימוש למגורים אינו תואם את ייעודי הקרקע המתוכננים במרחב זה. 

שמיים וארץ: בעבר פעל במקום גן אירועים, כיום משמש למגורים. נמצא בצמוד לשמורת 

טבע חרוצים, המשמרת בית גידול כורכרי נדיר. פעילות זו בצמוד לשמורת טבע גורמת 

למטרדים סביבתיים קשים של אור, רעש, זיהום ומינים פולשים. 

טרקטורונים מעופפים: מתחם המצוי בלב ליבו של שטח חקלאי מעובד, גם אם אינו 

רגיש מבחינה אקולוגית, הרי שנוכחותו בנוף ניכרת למרחוק. מלבד המפגע הנופי, מדובר 

בפעילות היוצרת מפגעים סביבתיים רבים כמו: רעש, זיהום ואור. שימוש זה אינו תואם 

את ייעודי המרחב.

גן הסלע: אתר לממכר אדמה, חומרי חיפוי ואבן. מצוי בשטח חקלאי, בסמוך לדרך עפר 

מרכזית אך אינו צמוד דופן ואינו מיועד לשימושים לא חקלאיים. 

מבנים ומסחר בסמיכות לכניסה לבצרה: מבנים המצויים בסמיכות לכביש 4 ולכביש 

הגישה ליישובים, אך גם בסמיכות רבה לאפיק נחל הפולג. שימושי מסחר יוצרים מטרדי 

רעש, אור ופסולת. 

משתלת רפאלי: משתלה בשטח חקלאי. בעבר פעלה במקום מסעדה. 

בשטח חקלאי  ממוקם   .4 בכביש  לנוסעים  נופי  מפגע  מהווה  הייטק:  אבנט — מפעל 

ובקרבה לתשתיות. 

אורכידאה: גן אירועים, ממזרח לכביש 4. מייצר מטרדי רעש, אור ומינים פולשים. מוקד 

בקרבה  חקלאי,  בשטח  ממוקם  הפתוח.  השטח  אל  המגיעים  רבים  רכב  לכלי  משיכה 

לתשתיות, בשטח שאינו רגיש סביבתית. 
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נספח 4: ההתפתחות של ייבוש ובנייה בלתי חוקיים 
בשטח חוף התכלת )חקר אירוע מס׳ 2( — 

תיאור השתלשלות העניינים

השנה המוקדמת ביותר לגביה מצאנו מידע היא שנת 1961. בתחילת שנה זו רצועת חוף 

הכנרת לא כללה עדיין שטחים מיובשים ומדרום לחוף התכלת ניתן לראות במפות מעגן 

סירות. 

ביולי 1961 הוגשה לראש העיר טבריה בקשה לבנות מבנה על החוף בשטח של 4 מ״ר. 

ראש העיר השיב כי אינו מתנגד לבניית צריף זמני מבלי שהדבר ייחשב כרכישת זכויות 

בשטח המוגדר כשטח חוף ואינו רשום כחלקה במפות. 

בסוף אותה שנה יצא צו הפסקת עבודה מ�נהלי בגין בנייה בשטח שבין חלקה 32 וחלקה 

33 )ראו תצלום אוויר בעמ׳ 69(. אלו החלקות שהיו קו החוף בעבר, קודם שהחלו עבודות 

הייבוש. 

ב-1962 יצא דוח פיקוח על בנייה בלתי חוקית של מסעדה בחוף. 

בינואר 1963 אישרה העירייה את המשך הבנייה ושיקום החוף. על גבי האישור נכתב כי 

הוא ניתן למרות המצב התכנוני הלא ברור וכי הבינוי יתאפשר בתנאי שלא ייבנו טלאים 

מכוערים. 

ניתן היתר ממהנדס העיר דאז לבעל הקרקע בחוף לייבוש שטח מהימה,  ב- 24.10.63 

בהיקף של 15 משאיות אדמה. 

ב-1.1.64 קיבל בעל הקרקע הרשאה לתכנון בשטח שבין חלקה 32 ל-33 ואכן הוגשה 

תכנית לשטח זה. 

כחודשיים לאחר מכן, ב-21.2.64 קיבל בעל הקרקע אישור לביצוע עבודות ייבוש נוספות, 

בהיקף של 50 משאיות אדמה. 

באפריל 1965 קיבל בעל הקרקע אישור להצבת מיכל בנזין ומשאבה בחוף התכלת — 

לצרכי תפעול הסירות. 
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גבי  על  היתר  ללא  מבנים  נבנו  כי  העירייה  דיווחים של פקח מטעם  ב-1965 התקבלו 

שטח ים מיובש, וכן התקבלה תלונה ממשרד הבריאות לפיה קיימת בנייה בחוף התכלת 

מ�נהלי  עבודה  הפסקת  צו  יצא  ב-27.12.65  לחוף.  ומדרום  מצפון  אחרים  חוף  ומתקני 

למבנים אלו. 

ב-28.3.66 נשלח מכתב לבעל הקרקע, המציין שלא ניתן לאשר לו תוספות בנייה, מאחר 

ונעשו עבודות ללא היתר. כשבועיים לאחר מכן, ב-12.4.66, התקבל מכתב ממחוז צפון 

של מ�נהל מקרקעי ישראל, ממנו עולה כי המ�נהל ידע על הבנייה במקום. במכתב נטען כי 

פיתוח במקום טעון אישור משרד התיירות. 

ב-15.3.67 הוסר מן המקום תמרור אין חנייה, לבקשת בעלי הקרקע. 

ב-17.4.67 כתב מהנדס העיר לבעלי הקרקע כי העירייה ממתינה לתוכניות לחוף, לאחר 

שראש העיר התערב לטובתם. עוד נכתב שם, כי אם לא יוגשו תכניות עד 1.6.67, ימומשו 

צווי ההריסה. 

ב-7.8.67 הוחלט לאשר את בקשותיו של בעל הקרקע, בתנאי שיתקבל אישור של מ�נהל 

מקרקעי ישראל ושל הריסה של מבנים שהריסתם נדרשה.

לוועדה  התכלת  חוף  של  הבנייה  תוכניות  את  להעביר  העיר  מהנדס  הציע  ב-11.1.68 

המחוזית לתכנון ובנייה. ראש העיר התנגד והתכנית אושרה בהתנגדות מהנדס העיר. כמו 

כן החליטה הוועדה המקומית להגיש תכנית מפורטת לחופים. 

בטון.  קירות  של  נוספת  חוקית  בלתי  בנייה  על  המעידים  דוחות  הוגשו   1968 במהלך 

בעל הקרקע טען כי מטרת הבנייה היא למנוע הרס החוף על ידי הגלים. בבירור משפטי 

הוחלט כי יש לפרק את המבנים עד מאי 1968. 

ב-23.2.68 התקבל מכתב ממנהל מקרקעי ישראל, לפיו לא ניתן לאשר את התכנית עד 

שתוסדר החזקה בקרקע ועד שלא תתקבל המלצת משרד התיירות. 

ב-23.2.68 פנתה חברת טחנות קמח ׳לבנון׳, שהיו בעלי הקרקע הגובלת עם חלקת חוף 

את  מרחיבים  התכלת׳  ׳חוף  “...בעלי  נאמר  במכתב  טבריה.  העיר  מהנדס  אל  התכלת, 

מתרחבים  גם  אלא  הים  לפנים  גבולם  את  מרחיבים  רק  לא  הם  הים...  לפנים  גבולם 
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לצדדים ולמעשה השיגו את גבול האדמה הן השייכת כיום לנו והן אשר מיועדת לנו לשם 

׳חוף התכלת׳ להפסיק את העבודה  הקמת חוף שייט... אבקשך איפה להתרות בבעלי 

הפוגעת בזכויותינו מיד...״. 

במרץ 1968 פונה ראש העיר אל החברה לפיתוח מפעלי תיירות בבקשה לתמוך בבעלים 

של חוף התכלת, אשר מפתח חוף לדוגמא. 

בין היתר,  לבנייה בחוף, בתנאים מסוימים,  1968 התקבל אישור העירייה  באוקטובר 

לצרכי  זמני  צריף  להקמת  בקשה  הגיש  הקרקע  בעל  ישראל.  מקרקעי  מ�נהל  אישור 

אירוח. 

ב-1.11.68 התקבל מכתב ממנהל מ�נהל מקרקעי ישראל, בעקבות פניית ראש העיר לסייע 

לבעל החוף בעניין הסדר התשלומים. מנהל המ�נהל השיב כי יסייע לבעל חוף התכלת, 

בדומה לסיוע שמקבלים בעלי חופים אחרים. עוד נכתב: “...נדהמתי כאשר הובא לידיעתי 

שהנ״ל החלו בעבודות בשטח ללא הסדר איתנו וללא הסכמתנו. בבירור שקיימו אנשי 

משרדנו... הסתבר... כי עיריית טבריה הוציאה לנ״ל רישיון בנייה בהסתמכה כביכול על 

על הסכמתי שניתנה בשיחתי איתך, להתחלת הבנייה  לעירייה  דבריך שכאילו הודעת 

המ�נהל  עם  הפורמליים׳  ׳הסידורים  שכל  הנחה  מתוך  במשרדנו,  הנדרש  ההסדר  לפני 

ייעשו מאוחר יותר?! ...אני ממהר לכתוב אליך ואני מקוה שתכחיש דברים אלה בתוקף... 

בעלי  הסכמת  ללא  הנעשית  הבנייה  להפסקת  כמקובל..  משרדנו  יפעל  אלה  בנסיבות 

הקרקע. אני מקוה גם שלאחר שנטלת על עצמך להיות ׳שליח-מצוה׳ של המחזיקים 

בקרקע לסידור עניניהם תמצא גם את הדרך הנאותה להפסיק את מעשיהם הבלתי 

חוקיים...״ )ההדגשה נוספה, א.ה(. 

גם לשכת התכנון המחוזית של מחוז הצפון מחתה כנגד התנהלות עיריית טבריה. במכתב 

ששיגר מנהל הלשכה המחוזית לתכנון במחוז הצפון של משרד הפנים, מתאריך 22.12.68, 

חוף התכלת אינה חוקית... לא  נכון הרי שהחלטתכם בדבר אישור  נכתב “אם הבנתי 

אוכל להסכים להמשך האישורים והבנייה הפראים לאורך הכנרת שלא בהתאם לתכנית 

כללית מאושרת כחוק על ידי הועדה המחוזית״. 

מ״מ יו״ר וועדת בנין ערים מקומית טבריה השיב למכתב זה בתאריך 27.10.68, וכותב 

כך: “...עלי לציין שהחופים ׳הפראיים׳ שנבנו עד כה הגבירו את תנועת התיירות לטבריה, 

התכנית  דרישות  על  עונה  התכנית  כי  נכתב  התכלת  חוף  לגבי  וחוץ...״.  פנים  תיירות 
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המפורטת, וכי “תכנית הבנייה הוכנה על ידי ארכיטקט ידוע ומבטיחה מבנה יפה ומתאים 

לאזור זה״. 

מכתב מטעם מ�נהל מקרקעי ישראל מאותה שנה מציין כי המ�נהל אינו יכול לחתום על 

התכנית, אלא לאחר המלצת משרד התיירות והסדרת נושא החזקת הקרקע. 

העיר  לראש  העתק  עם  ברוק,  מר  העיר,  מהנדס  ע״י  דברים  זיכרון  נכתב  ב-22.12.68 

גבול  על  ויכוח  ויש  שמאחר  נאמר  במסמך  התכלת.  וחוף  השקט  החוף  ואנשי  ולממ״י 

השטחים שהוחכרו ע״י ממ״י קיים בירור בנושא. תוכן הדברים מהווה אסמכתא לכך כי 

בעת ההיא כבר היו חוזים עם ממ״י, מאחר ונכתב שמוצע לשנות את החוזים. 

ב-25.11.69 הועברה התחייבות בעלי הקרקע לעירייה לפנות מבנים בלתי חוקיים. 

ב-14.4.71 הועברה לבעל הקרקע דרישה ממהנדס העיר לפרק מבנים זמניים שנבנו בחוף 

לעונת החורף. 

בסוף 1971 ביקש בעל הקרקע תוספת מחסנים. משרד הבריאות מעביר מכתב )13.12.71( 

בו הוא מביע התנגדות לבנייה, “מבלי אישור ועדת בניין ערים מחוזית ובגלל הקפאת 

הבנייה בחוף הכנרת״. 

ושירותים(,  )מחסנים  לכביש  בצמוד  נוספים  מבנים  הוספה של  1972 התבקשה  בשנת 

בהיקף של 55 מ״ר. הבקשה אושרה. 

ב-14.12.75 הוגשה בקשה להרחבת החוף. מדובר בהרחבה של 15 מ׳ לתוך הים )בחלק 

העליון. בחלק התחתון, מתחת לפני המים, המרחק רב יותר, שכן המילוי נעשה על ידי 

ִמנהלת הכנרת  אל  פנייה  ונעשתה  בתנאים  הפנייה אושרה  בולדרים משופעת(.  סוללת 

בכדי לאשר את הבקשה. 

ב-2.8.78 נשלח מכתב ממ�נהל התכנון בירושלים אל יו״ר מנהלת הכנרת, בו מבהיר אהוד 

הכנרת  ובכללם  שפת-ימיים  מקרקעים  כי  דאז,  האזורי  התכנון  על  הממונה  גבריאלי, 

הינם ׳מקרקעי ייעוד׳ על פי חוק המקרקעין, האוסר עסקאות במקרקעין אלו, אלא אם 

העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או על ידי שר המשפטים. שינוי ייעוד 

של מקרקעי ייעוד טעונה גם היא אישורו של שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שרי 
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לחוף  הסמוכים  השקט,  והחוף  רון  חוף  לגבי  כי  נכתב  והחקלאות.  התחבורה  הפנים, 

לא  אך  אלו,  בחופים  מלונות  מהקמת  הסתייג  הפנים  ושר  התייעצות  נערכה  התכלת, 

נלווים, ללא מלונאות.  התנגד לעסקה בתנאי שהחופים יהיו חופי רחצה עם שירותים 

חוק  פי  על  הנדרשים  ההליכים  בוצעו  לא  התכלת,  חוף  לגבי  במכתב,  הנאמר  פי  על 

המקרקעין — כלומר לא נעשתה פנייה לשר המשפטים, וכפי הנראה גם לא ניתן אישור 

בחריגות  “בהתחשב  אלו:  במילים  נחתם  המכתב  המדובר.  לייבוש  המחוזית  הוועדה 

המרובות בהן נתקלנו בעבר בחוף הכנרת מן הראוי שתעמדו היטב על המשמר במקרה 

זה ובדומיו, תוך מיצוי סעיפי החוקים הרלוונטיים למניעת זיהום ים...״. 

ב-15.9.78 נשלח מכתב של ועדת משנה נוף גליל, בו הודיעה הוועדה שתכניות המילוי 

והייבוש בחוף יורדות מסדר היום, עד למועד בו הן יעמדו בתקנות. 

שנה מאוחר יותר )27.6.79( אישרה וועדת המשנה נוף גליל את הבקשה לפיתוח החוף. 

וכלכלה במשרד התיירות. במכתב מצויין כי  ב-2.9.84 נשלח מכתב ממנהל אגף תכנון 

על פי תמ״א 13 החוף מצוי בתחום שטח שניתן לבצע בו ייבוש, אך טרם מולאו מספר 

תנאים ובהם אישורים שונים, בדיקת השטח המיובש על מנת להבטיח כי לא ייחסם חוף 

של הכנרת שאינו של היזמים, ובדיקת יכולת פיננסית על סמך עבודות הפיתוח המוצעות 

תיירותי  לפיתוח  הזמין  השטח  והרחבת  הייבוש  ורעיון  מאחר  לייבוש.  המיועד  בשטח 

ממזרח לכביש הראשי היה מקובל על משרד התיירות, המליץ המשרד להעניק, באופן 

חריג, לבעל החוף פטור ממכרז כאשר ימולאו התנאים המבוקשים. עוד הוזכר במכתב כי 

ייבוש שטח הימה יכול להוות פתרון לעודפי עפר משטח המצוי ממול לחוף התכלת. 

שמ�נהל  בתנאי  דונם,   1 של  בשטח  ייבוש  לתוספת  אישור  החוף  לבעלי  ניתן  ב-7.9.84 

מקרקעי ישראל, הוועדה המחוזית ומנהלת הכנרת יאשרו זאת. הוועדה המחוזית אישרה 

מתייחסת  שאינה  ציון  תוך  וממ״י(,  הכנרת  מנהלת  עם  )תיאום  בתנאים  הייבוש  את 

לייעוד השטח המיובש. יו״ר מנהלת הכנרת הודיע )מכתב מיום 8.9.84( כי אין למנהלת 

התנגדות עקרונית לייבוש במידה ומ�נהל מקרקעי ישראל יחכיר את השטח ויוגשו תכניות 

ייבוש כמקובל. 

שבוע לאחר מכן, ב-14.9.84, נשלח מכתב מאת מתכנן מחוז הצפון של משרד הפנים, אל 

יו״ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לפיו ההיתר שהוזכר לעיל אינו חוקי. מאחר שעל 

הוועדה המחוזית  ייבוש החוף טעון אישור  לחופי הכנרת,  פי תכנית המתאר הארצית 
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ואישור כזה לא ניתן. המכתב מסתיים במשפט “הנני מתרה בך להימנע להבא מקבלת 

החלטות בלתי חוקיות העלולות לסבך גם את הוועדה המקומית וגם את הוועדה המחוזית״. 

ב-16.11.84 נשלח מכתב מאת מפקח בינוי ותכנון, מחוז צפון, למהנדס העיר טבריה לפיו 

בעלי הקרקע ביצעו הרחבה המנוגדת לתכנית ובסטייה ניכרת ובכך סיפחו לעצמם קטע 

חוף גדול יותר. המפקח פנה למהנדס העיר בבקשה לפעול לאלתר כנגד בעלי החוף.

בשנת 1987 הוגשה בקשה להיתר לבניית קיוסק. בבקשה להיתר נראית רצועת החוף 

באותו מתווה כפי שהיא נראית בשנת 2010 — לאחר ייבוש בהיקף נרחב. במפה המצבית, 

המהווה חלק מהבקשה להיתר, ניתן לראות כי גם בחוף הסמוך, החוף השקט, יובש שטח 

במרחק זהה לתוך הימה אך רצועת החוף עדיין צרה יותר. כלומר, מאז שנת 1987 ועד 

שנת 2010 בוצעה הרחבה נוספת של השטח המיושב גם בחוף השקט. 

ב-1988 הוצגה בפני ראש העיר ובעלי תפקידים נוספים תכנית לקטע החוף שבין חוף 

רון לחוף השקט. ייעוד הקרקע המוצע — מרכז נופש כולל שירותי מסחר, בידור, שירותי 

בריאות, דת, מגורים ועוד. התכנית כללה טיילת להולכי רגל, שמירת חלק ניכר מהחוף 

למתרחצים, חנייה תת קרקעית, בנייה עד 15% משטח המגרש ועד 5 קומות. בקומות 

העליונות יהיו מגורי נופש. על פי ניתוח של מסמכים מאוחרים יותר עולה כי התכנית 

לא אושרה מעולם. 

לייבוש  ההיתרים  כי  ידעה  המחוזית  שהוועדה  עולה  שנה  מאותה  מכתבים  מחילופי 

שהוציאה הוועדה המקומית נעשו מכוח תכנית המתאר הארצית לחופים, תמ״א 13. יש 

להדגיש כי לא ניתן להוציא היתרים מכוחה של תכנית מתאר ארצית. 

אותו  ידי  על  חדשה  תכנית  להכין  כוונה  ישנה  כי  מתברר  ממנו  מכתב  נשלח  ב-1991 

אדריכל שתכנן את התכנית הקודמת. התכנית החדשה כוללת הגדלת זכויות הבנייה. גם 

תכנית זו לא אושרה. 

ב-1992 הוגשה בקשה להיתר בנייה לתוספת למשרד, לשירותים ולמטבח. 

ניתן  גג.  33 למסעדה להחלפת   ,32 15009 חלקות  בגוש  הוגשה בקשה להיתר  ב-1999 

לראות במפה המצבית המצורפת לבקשה שהשטח כבר יובש. במשבצת בבקשה להיתר, 

בה יש להשלים מהי התכנית החלה באותו מקום — לא כתוב דבר. 
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ב-2000 אושרה בקשה מס׳ 990380 למתן חוקיות לאולם אירועים. ההיתר ניתן מכוחה 

של תמ״א 13, מרכז נופש. ב- 5.1.2000 אושרה הבקשה בוועדה המקומית. 

ב-2001, לאחר המלצת הוועדה המקומית, הוגשה בקשה לוועדה המחוזית לתת היתרים 

להחלפת גג ישן, תוספות לאולם קיים ולגיטימציה למבנה קיים בחוף התכלת. הבקשה 

בנייה  ושטחי  מינימליות  בנייה  נדחתה, שכן בהעדר תכנית מפורטת הקובעת הוראות 

חוזר  בדיון  בנייה.  היתר  להוצאת  יד  לתת  אין  התכניות —  בהוראות  הסתירה  ולאור 

אושרה הבקשה. 

ב-2006 הוציא מהנדס העיר מסמך בו נאמר כי הוא מאשר שהוועדה המקומית לתכנון 

ובנייה בטבריה הנפיקה היתרי בנייה בין השנים 2000-1961 למבנים בחלקה 33 בגוש 

15004. ההיתר האחרון, לדבריו, היה ב-2000 למבנה בשטח של 534 מ״ר. עוד נאמר כי 

מנהל מקרקעי ישראל ועיריית טבריה מקדמים הכנה של תכנית במקטע החוף הצפוני, 

הכולל, בין היתר, את חוף התכלת. התכנית אמורה לקבוע זכויות בנייה ושימושים וגם 

לתת לגטימציה למבנים שהוקמו ללא היתר. 
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נספח מס׳ 5: ענישה על עבירות בנייה בשטחים הפתוחים 

טבלה זו מסכמת את מרכיב הענישה בהחלטות בתי המשפט )גזרי דין וערעורים(. 

 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

גני אירועים 

ע״פ 2763/08 גן 
הזית אירועים ואח׳ 
נ׳ הוועדה המקומית 
לתו״ב, דינים עליון, 

פח, 118.

ניהול גן אירועים ללא 
היתר לשימוש חורג 

)המבנים נבנו על פי היתר 
למבנים חקלאיים(.

קנס 15,000 ש״ח 
למערערת.

קנס 3,600 ש״ח או 
30 ימי מאסר לכ״א 

מהנאשמים.
צו איסור שימוש חורג. 

בקשת דחיית 
ביצוע הצו נדחתה 
בביהמ״ש העליון 
והושתו הוצאות 

על המערערת 
בגובה 25,000 

ש״ח. 

תפ 2105/06 מ״י 
נ׳ רב הון שלמה 

ואמרולה אירועים, 
דינים שלום, כ, 318. 

גן אירועים ופאב בשטח 
200 מ״ר בשילת. הורשעו 
בשימוש במקרקעין ללא 

היתר ובניגוד לתכנית, על 
קרקע חקלאית. 

נאשם 1: הפעלת 
מאסר על תנאי למשך 

חודשיים )עבודות 
שירות(, קנס בגובה 

60,000 ש״ח וכן 
התחייבויות וערבויות 

כי ירצה את עונשו. 
נאשמת 2: קנס בגובה 

40,000 ש״ח. 
נאשמת 3: קנס בגובה 

40,000 ש״ח וכן מאסר 
על תנאי. 

הקנס שהוטל על 
נאשמים 2, 3 נמוך יותר 

מאחר והתשלום הוא 
לכאורה ממקור אחד, 
ולנאשם 3 זו הרשעה 

ראשונה. 

פ 3458/06 מ״י נ׳ 
מואסי נבהאן, דינים 

שלום, כ, 78. 

בניית סככה בגודל 270 
מ״ר המשמשת כנגריה, 

בסמוך לפארדיס. לנאשם 
עבירות קודמות בנושאי 

תכנון ובנייה. 

הפעלת מאסר על תנאי 
בן 4 חודשים שנגזר 

בתיק קודם, ירוצו דרך 
עבודות שירות. קנס 
בסך 30,000 ש״ח או 

6 ימי מאסר תמורתם. 
חילוט התחייבות מתיק 
קודם בסך 20,000 ש״ח. 
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 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

בתי מגורים

ע״פ 1045/06 מזאריב 
באסם נ׳ הוועדה 

המקומית יזרעאלים,
דינים מחוזי, לו )3(, 

 .521

בניית מבנה מגורים 
בשטח 60 מ״ר ומרפסת 
מקורה בשטח 30 מ״ר 
בשטח שייעודו חקלאי.

מאסר על תנאי למשך 
6 חודשים, קנס בגובה 

8,000 ש״ח והפעלת 
התחייבות קודמת 

בסך 8,000 ש״ח וכן 
התחייבות חדשה 

בגובה 30,000 ש״ח. 
ערכאת הערעור הקלה 
בעונש לפנים משורת 

הדין וקבעה כי ישולמו 
16,000 ש״ח כולל 

ההתחייבות. 
בנוסף נגזר צו הריסה 

דחוי ל-18 חודש. 

ע״א 1003/05 אסדי 
סאלח יוסף נ׳ ו. 

מקומית לתו״ב בית 
הכרם, דינים מחוזי, 

לו )5(, 365.

בית מגורים בן 2 קומות 
בשטח 398 מ״ר, בריכת 
שחייה בשטח 450 מ״ר, 

ותוספת של 3 קומות 
נוספות בשטח 432 מ״ר. 
הפר צו הריסה שיפוטי 
לאחר שלא השיג היתר 
בנייה בזמן שהוקצב לו.

קנס בגובה 75,000 
ש״ח, ותשלום כפל 
אגרת בנייה בסך 

63,000 ש״ח. 

בערעור נדונה 
תביעה אזרחית של 
המשיבה לתשלום 
כפל שווי המבנה 
הבלתי חוקי )לפי 

ס׳ 219(. ברוב 
דעות הערעור 

התקבל והתביעה 
האזרחית לתשלום 
כפל שווי נדחתה. 

עפ 1311/06 אבו 
נימר ראיף נ׳ ו. 

מחוזית לתו״ב גליל 
מזרחי, דינים מחוזי, 

לז )1(, 405. 

בית מגורים בשטח 300 
מ״ר שנבנה בקרקע 

חקלאית.

מאסר על תנאי, מימוש 
התחייבות קודמת בסך 

20,000 ש״ח וחתימה 
על התחייבות נוספת 

בסך 40,000 ש״ח. כמו 
כן הורה ביהמ״ש על 

איטום הבית.

ערעור על חומרת 
העונש ובעיקר על 

הצו לאיטום הבית 
נדחה. 

תפ 3231/05 מ״י נ׳ 
שפיקה יאסין, דינים 

שלום, כז, 799. 

בית מגורים בשטח 150 
מ״ר שנבנה בטייבה על 

קרקע חקלאית.

צו הריסה שביצועו 
נדחה בשנה, קנס בגובה 
50,000 ש״ח או 360 ימי 

מאסר תמורתם. 

ביהמ״ש התחשב 
בנסיבות אישיות, 
בין היתר אלמנה 
המפרנסת ילדיה 

לבד והמנהלת 
הליכי אישור 

המבנה. 
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 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

פ 3277/06 מ״י נ׳ 
אחמד אניס מחאמיד,

דינים שלום, כ, 83. 

בניית שני מבנים בני 
3 קומות, בשטח כולל 

של 370 מ״ר, באום 
אל פאחם, על קרקע 

חקלאית.

קנס בסך 40,000 ש״ח 
ו-6 חודשי מאסר על 
תנאי למשך 3 שנים, 

התחייבות בסך 20,000 
ש״ח שלא לעבור עבירה 

דומה. 

ביהמ״ש התחשב 
בין היתר בהעדר 

פתרונות תכנוניים 
מספקים ובהיות 

הנאשם אדם 
נורמטיבי ללא 

הרשעות אחרות. 

עמק 5586/06 ו. 
מקומית לתו״ב נס 

ציונה נ׳ מוגלינר 
אמיליו, דינים שלום, 

כח, 214. 

מבנים שנבנו ב׳עמק הטל׳ 
בקרבת נס ציונה. מדובר 
בחווה אקולוגית הכוללת 
בית מגורים ונערכות בה 

פעילויות כמו הרצאות 
ואירוח. צווים שהוצאו 

לא בוצעו. 

קנס בסך 20,000 ש״ח 
או 5 חודשי מאסר 

תמורתם, מאסר בפועל 
6 חודשים שירוצה בדרך 

של עבודות שירות, 
מאסר על תנאי, וחובה 

לקיים את הצווים. 

ת״פ 2342/07 ו. 
מחוזית לתו״ב צפון נ׳ 

באסם ג׳אבר. 

אי קיום צו בימ״ש 
בפעם השנייה לגבי 

מבנה מגורים בשטח 
360 מ״ר שהוקם שלא 

כדין על קרקע חקלאית. 
נקנס בעבר ב- 40,000 
ש״ח, הוצא צו הריסה, 
חויב בכפל אגרה, וכן 
בהתחייבות להימנע 
מעבירות תו״ב בסך 

5,000 ש״ח. 

הפעלת המאסר על 
תנאי ל-6 חודשים. 

מאסר של 3 חודשים 
שירוצה באופן חופף עם 

המאסר על תנאי. 
מאסר על תנאי 

למשך 3 שנים. קנס 
בגובה 40,000 ש״ח, 

והתחייבויות כספיות 
בסך 110,000 ש״ח 

סה״כ. 

עמק 218/07 ו. 
מקומית לתו״ב קסם 
נ׳ אלסאדק סולימאן,

דינים שלום, מב, 
.702

שלד בית מגורים בן 
2 קומות בשטח כולל 

של 240 מ״ר וגדר בטון 
המקיפה שטח חקלאי בן 
400 מ״ר. הנאשם המשיך 

לבצע עבודות נוספות 
אחרי צו ההריסה ובכלל 

זה הקמת סככות, וביצוע 
עבודות גמר. 

מאסר בפועל בן 60 יום, 
מאסר על תנאי ל-3 

חודשים, קנס בגובה 
10,000 ש״ח וכן כתב 
התחייבות שלא לבצע 

עבירה דומה. 

תפ 1106/04 מ״י נ׳ 
עבד אלקאדר אשקר ,

דינים שלום, מא, 
.389

הנאשם בנה בית מגורים 
בשטח 178 מ״ר בשטח 
חקלאי )ל-40 מ״ר יש 
היתר למחסן חקלאי(.

צו הריסה וצו איסור 
שימוש דחוי ל-12 חודש, 

קנס בסך 30,000 ש״ח 
או 360 ימי מאסר. 
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 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

חע״מ 20430-07 
ו. מקומית לתו״ב 
גבעות אלונים נ׳ 

שאדי עותמאן.

מבנה מגורים בן שתי 
קומות )כל קומה 108 
מ״ר( בשטח שייעודו 

חקלאי בשפרעם.

קנס בגובה 35,000 
מ״ר או 175 ימי מאסר 

תמורתם, צו איסור 
שימוש, כפל אגרת 
בנייה בסך 11,664 

ש״ח, הריסת המבנה, 
התחייבות בסך 30,000 

ש״ח להימנע מעבירה 
דומה במשך 3 שנים. 

פ 3263/06 מ״י 
נ׳ מחאג׳נה עבד 
אלח׳אלק פריד, 

דינים שלום, ד׳, 162. 

מבנה מגורים בן 2 קומות 
בשטח כולל של 300 מ״ר 

באום אל פאחם, ללא 
היתר. 

5 חודשי עבודות שירות 
)במקום מאסר בפועל( 

בעקבות מאסר על תנאי 
שהופעל. 

5 חודשי מאסר על תנאי 
שלא לעבור עבירות 
זהות במשך 3 שנים
קנס בגובה 30,000 

ש״ח או 60 ימי מאסר 
תמורתו. 

פ 3445/06 מ״י 
נ׳ סאלח אגבריה 

מחמוד, דינים שלום, 
ד׳, 161.

בניית בית מגורים בשטח 
של 200 מ״ר בקרקע 
חקלאית, ללא היתר.

הפעלת מאסר על 
תנאי — בדרך של 

עבודות שירות למשך 6 
חודשים. 

5 חודשי מאסר על תנאי 
למשך 3 שנים, קנס 

בגובה 30,000 ש״ח או 
3 חודשי מאסר תמורתו. 
חילוט התחייבות בגובה 

10,000 ש״ח.
איסור שימוש במבנה.

עפ״א 11948-07-07
אימן אבו חייט נ׳ ו. 

מחוזית לתו״ב רמלה, 
דינים שלום, מח, 

.447

בית מגורים בן שתי 
קומות בהיקף 160 מ״ר, 

שנבנה ללא היתר על 
קרקע חקלאית בבעלות 

הנאשם. 

קנס בגובה 18,000 
ש״ח. 

צו הריסה.
לאחר שנה נקנס 

ב-30,000 ש״ח בגין אי 
קיום צו.

בקשה להארכת 
מועד ביצוע צו 

נדחתה, והושתו על 
המערער הוצאות 

בגובה 35,000 
ש״ח.
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 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

ע״פ 3205/08 אחמד 
סוועאד נ׳ ו. מחוזית 

לתו״ב מחוז צפון, 
דינים מחוזי, לח )10( 

 .726

בית מגורים דו קומתי 
בשטח 326 מ״ר, קומת 
מרתף בשטח 172 מ״ר 

וקומה נוספת בשטח 154 
מ״ר, ביישוב כמאנה. 

קנס בגובה 55,000 ש״ח 
או 550 ימי מאסר.

כפל אגרת בנייה בסך 
17,606 ש״ח.

התחייבות בגובה 
67,000 ש״ח או 670 ימי 

מאסר מביצוע עבירה 
לפי חוק התו״ב למשך 

שנתיים.
צוי הריסה ואיסור 

שימוש שייכנסו לתוקף 
בחלוף 18 חודש.

בשל התמשכות 
הליכי התכנון 

בכמאנה, התערב 
בג״צ לצורך קידום 

התכנית, הופחת 
הקנס ל 30,000 

ש״ח או 8 חודשי 
מאסר והפחתת 

ההתחייבות 
ל-50,000 ש״ח. 

ע״פ 3111/08 ליהי 
ברא״ז נ׳ מ״י, דינים 
מחוזי, לח )8(, 290. 

בניית 3 מבני עץ 45 מ״ר, 
30 מ״ר, 40 מ״ר ללא 

היתר בקרקע חקלאית. 

צו הריסה וצו איסור 
שימוש.

קנס בגובה 11,500 ש״ח 
או 60 ימי מאסר.

התחייבות בסך 25,000 
ש״ח להימנע מעבירה 

לפי חוק התו״ב למשך 
3 שנים. 

בערכאת הערעור 
זוכתה מבנייה ללא 

היתר, שכן חלפו 
יותר מ-5 שנים 
מסיום הבנייה. 

נותרה הרשעה על 
שימוש ללא היתר. 

הקנס הופחת 
ל-7,000 ש״ח. 

ע״פ 2817/07 נועמן 
ג׳האד נ׳ מ״י, דינים 

מחוזי, לח )7(, 67.

מבנה בשטח 150 מ״ר 
והכנה ליציקת עמודים. 

הצדדים הגיעו להסדר 
לפיו הקנס יעמוד על סך 

12,000 ש״ח ויוטל צו 
הריסה שייכנס לתוקפו 

מקץ 12 חודשים.

פ 3081/06 מ״י נ׳ 
חסין מחאמיד, דינים 

שלום, טז׳, 458. 

מבנה מגורים בן 2 קומות 
בשטח 90 מ״ר. הנאשם 
הורשע בעבודות בנייה 

בסטייה מהיתר ושימוש 
חורג בקרקע חקלאית 

באום אל פאחם. )חלק 
מהמבנה לטענת הנאשם 

הינו בהיתר(.

6 חודשי מאסר, מהם 
2 בפועל )ריצוי עבודות 

שירות בכלא מגידו(, 
והשאר על תנאי, קנס 
בגובה 10,000 ש״ח או 

50 ימי מאסר תמורתם. 

פ 3271/06 מ״י נ׳ 
סלאח אחמד, דינים 

שלום, צח, 829. 

בניית יסודות לשני מבנים 
קשיחים )450 מ״ר, ו-400 

מ״ר(, ללא היתר. 

קנס בגובה 50,000 
ש״ח, התחייבות על 
סכום זהה להימנע 

במשך שנתיים מעבירות 
דומות. 

ביהמ״ש מתייחס 
לגילו המופלג של 
הנאשם )מעל גיל 
90, וללא עבירות 

קודמות(.
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פ 3310/06 מ״י נ׳ 
חאלד מחמיד, דינים 

שלום, צח, 828.

בנייה של גג רעפים 
למבנה בן 150 מ״ר 

ושימוש במבנה למטרות 
מגורים, ללא היתר, 

בקרקע חקלאית. הנאשם 
נצטווה להרוס את הגג 

ולהימנע משימוש במבנה. 
הצווים לא קוימו. המשיך 

בבנייה נוספת של 75 
מ״ר. 

4 חודשי מאסר על תנאי 
למשך 3 שנים, קנס 

בגובה 50,000 ש״ח. את 
תוספת הבנייה בהיקף 

75 מ״ר הצטווה להרוס 
מיידית. הנאשם ישלם 
אגרות ותשלומי חובה 

שהיה עליו לשלם לו 
ניתן לו היתר בסך 

3,200 ש״ח. 

פ 1900/06 מ״י נ׳ 
ג׳יהאד נועמן )לא 

פורסם(.

מבנה בן 150 מ״ר 
למגורים שנבנה ללא 

היתר על קרקע חקלאית 
מוכרזת. הפר התחייבויות 

שלא לבנות עוד ושלא 
לאכלס את המבנה. 

קנס בגובה 50,000 
ש״ח והתחייבות בגובה 

דומה. מאסר בפועל 
למשך 6 חודשים וכן 

מאסר על תנאי למשך 
3 שנים. המאסר ירוצה 

בדרך של עבודות 
שירות. 

עמק 20649/03 
ו. מקומית לתו״ב 
אלונה נ׳ עראדה 

טאהר, דינים שלום, 
ס״ח, 575. 

בנייה ללא היתר של בית 
מגורים בשטח 54.4 מ״ר 
בקרקע חקלאית והקמת 

מבנה נוסף. 

קנס בסך 6,000 ש״ח 
והתחייבות בגובה 

10,000 ש״ח להימנע 
מעבירה דומה במשך 3 

שנים. צו הריסה תוך 
18 חודש, אלא אם ישיג 

היתר. 

עמק 2020733/05 ו. 
מקומית לתו״ב בית 

הכרם נ׳ עבאס סמיר. 

מבנה בן 2 קומות בשטח 
של 235 מ״ר על גבי 

קרקע חקלאית. 
לנאשם עבירות קודמות 

בעבירות של אי ציות 
לביהמ״ש. 

קנס בגובה 9,000 
ש״ח או 45 ימי מאסר 

תמורתם, התחייבות 
בסך 15,000 ש״ח, 

מאסר של חודשיים 
בפועל ומאסר על תנאי 
של 5 חודשים למשך 3 
שנים אם יבצע עבירה 

דומה. כמו״כ מימוש 
התחייבות קודמת בסך 

10,000 ש״ח. 
נדחית בקשת הנאשם 

לרצות העונש בדרך של 
עבודות שירות. 
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עמק 20523/06 מ״י 
נ׳ זבידה אחמד )לא 

פורסם(.

בנייה ללא היתר של צריף 
למגורים בשטח 122 מ״ר 
וכן סככות לדירי צאן על 

קרקע חקלאית. 

קנס בגובה 10,000 
ש״ח. צו איסור שימוש 

והריסה בתוך שנה. 
הנאשם מנהל מו״מ עם 
מ�נהל מקרקעי ישראל 

לגבי פינוי וקבלת קרקע 
חלופית. 

פ 3261/06 מ״י נ׳ 
מוסטפא אגבריה 

ואח׳, דינים שלום, 
יא, 447.

בניית מבנה קשיח בשטח 
220 מ״ר והכשרת קרקע 
סביבו. המבנה באום אל 
פאחם משמש למגורים. 

מאסר בפועל ל-5 
חודשים שניתן יהיה 

לרצותם בדרך של 
עבודות שירות, מאסר 

על תנאי חדש, וקנס 
בגובה 25,000 ש״ח. 

ביהמ״ש דוחה 
את הטענות בדבר 

הקושי לבנות 
ביישוב עקב העדר 

תכנית מתאר. 

פ 3262/06 מ״י נ׳ 
אגבאריה אחמד, 

דינים שלום, יד׳, 580. 

בניית מבנה מגורים 
בשטח 150 מ״ר והכשרת 

קרקע סביבו. 
הורשע גם באי קיום צו 

שיפוטי.

קנס בגובה 15,000 ש״ח 
וכן מאסר על תנאי.

ביישוב אין תשתית 
תכנונית. 

פ 3274/06 מ״י נ׳ 
ושאחי מואנס, דינים 

שלום, טו׳ 734. 

בניית בית מגורים קשיח 
בעל שתי קומות בשטח 

160 מ״ר והכשרת קרקע 
סביבו. 

למרות שחויב שלא לעבור 
עבירות נוספות המשיך 

בבנייה והשלים מבנה בן 
400 מ״ר, בגובה 3 קומות 

על קרקע חקלאית. 

מאסר בפועל ל-4 
חודשים שניתן לרצותם 
בדרך של עבודות שירות 

וכן קנס בגובה 30,000 
ש״ח. 

פ 32687/06 מ״י נ׳ 
מסלח עבד ואלפתאח 

יוסף )לא פורסם(.

בניית מבנה קשיח בן 
200 מ״ר והכשרת קרקע 

סביבו ללא היתר. 
לא קיים צווים. 

4 חודשי מאסר בפועל 
שניתן לרצותם בעבודות 

שירות וקנס בגובה 
20,000 ש״ח. 
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תעשייה, מסחר, אחסנה 

ע״פ 1080/06 זידאן 
פתחי נ׳ הוועדה 
המחוזית לתו״ב 

חיפה, דינים שלום, 
ע״ד, 540.

קירות בטון בגובה 2 מ׳ 
התוחמים שטח בן 2 דונם 

ו-2 סככות בשטח 50 
מ״ר, כל אחת, על קרקע 

חקלאית. הנאשם לא 
הרס את המבנים והמשיך 

בשימוש החורג.

3 חודשי מאסר בפועל, 
מאסר מותנה בן 5 

חודשים, קנס בגובה 
15,000 ש״ח, הפעלת 

התחייבות קודמת בסך 
50,000 ש״ח והתחייבות 

חדשה בסך 60,000 
ש״ח. 

נדחה ערעור על 
חומרת העונש 
ועל כך שאין 

במקום אפשרות 
לפתח אזור מסחר 

ותעשייה באופן 
חוקי. 

ע״פ 1212/06 ריאד 
מחמוד עואדה נ׳ 

הוועדה המקומית 
לתו״ב מבוא 

העמקים, דינים 
מחוזי, לו )9(, 454. 

יישור קרקע בשטח 400 
מ״ר, בניית קיר בטון 

בגובה מטר ומעליו רשת 
ברזל עם עמודי פלדה, 
בניית 2 סככות בשטח 

כולל של 80 מ״ר והצבת 
שתי מכולות בשטח 16 
מ״ר, הנחת מיכל סולר 

בנפח 5,000 ליטר — הכל 
לניהול צרכי עסק על גבי 

קרקע חקלאית. 

מאסר על תנאי למשך 
6 חודשים, מימוש 

התחייבות קודמת בסך 
40,000 ש״ח, קנס בסך 

40,000 ש״ח והתחייבות 
נוספת בגובה 80,000 

ש״ח שלא לבצע עבירות 
דומות. מועד ביצוע 
ההריסה נדחה ב-6 

חודשים. 

ערעורו של הנאשם 
על חומרת העונש 

נדחה בביהמ״ש 
המחוזי. 

בש 92127/06 בוקסר 
אהרון נ׳ ו. מחוזית 
לתו״ב מחוז מרכז, 

דינים מחוזי, לו )9(, 
 .987

מתחם בן 11 דונם, סלול 
אספלט ומוקף גדר בטון 

בגובה 2.5 מ׳ ובתחומו 
מבנים שנבנו שלא כדין: 
שתי תוספות למבנה ישן 

בשטח 408 מ״ר ו-89 מ״ר. 
רמפה מבטון בשטח 108 

מ״ר ומכולה המשמשת 
כמשרד בשטח 15 מ״ר. 

הנאשם הורשע במסגרת 
הסדר טיעון, ונגזר עליו 

קנס בגובה 100,000 
ש״ח. נקבעה לו 

ארכה של 12 חודשים 
להפסקת השימוש. 

נדחתה בקשה 
לדחיית מועד 

ביצוע הצו, למרות 
טענת הנאשם כי 

״ההיתר נמצא על 
הסף״. 

2013/07 מ״י נ׳ כרמי 
יצחק וכרמי שלום,

דינים שלום יט׳, 
. 414

הקמת מבנה בטון ענק 
המשמש כבית אריזה, 

רמפה, רצפת בטון, קירות 
תומכים ו-6 מבנים. 

נאשם 1: קנס בגובה 
75,000 ש״ח.

נאשם 2: קנס בגובה 
50,000 ש״ח. 

ביהמ״ש מתחשב 
בעובדה כי אין 

לנאשמים הרשעות 
קודמות וכי הם 
פועלים לקבלת 

היתרים. 
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פ 7093/01 מ״י נ׳ 
קידוחי סאחלי ואח׳, 
דינים שלום, יז׳, 680. 

בנייה ללא היתר בקרקע 
חקלאית ליד דליית אל 

כרמל: גדר בטון בגובה 2 
מ׳ ובאורך 150 מ, משטח 

בטון בשטח 300 מ״ר, 
משטח בשטח 5,000 מ״ר 

לאחסנת ציוד. 

נאשם 1: קנס בגובה 
20,000 ש״ח, צו הריסה 

וצו הפסקת שימוש 
המעוכבים בשנה בכדי 

לאפשר מתן היתר. 
נאשם 2: 10,000 ש״ח. 

עמק 5289/00 מ״י נ׳ 
משה גרין ואח׳, דינים 

שלום, ס״ד, 266. 

מתחם מסחרי צמוד 
לבצרה, המבנים בשטח 

כולל של 3,000 מ״ר 
שהוקמו על פי היתר 

למבנה חקלאי. במקום 
פועלות חנויות שונות. 

נאשם 1 )חוכר הקרקע(: 
צו הפסקת שימוש חורג 
במקרקעין דחוי לשנה, 

קנס בגובה 25,000 
ש״ח, והתחייבות בסך 

50,000 ש״ח שלא לעבור 
עבירה דומה. למבנים 
שנבנו ללא היתר ניתן 
צו הריסה. לנאשמים 

האחרים )שוכרים 
במקום( קנס בגובה 

8,000 ש״ח, והתחייבות 
בסך 20,000 ש״ח. 

פ/2353/04 מ״י 
נ׳ אלי כהן, דינים 

שלום, ט׳, 681. 

בנייה ללא היתר על גבי 
קרקע חקלאית: אחסנת 
חומרי בניין בשטח 648 
מ״ר, נגריה בשטח 150 

מ״ר, אחסון ומסחר 
במוצרי עץ בשטח 178 
מ״ר, ואחסנה פתוחה 

בשטח 1,600 מ״ר. חלק 
מהנאשמים הואשמו גם 

בהפרת צווים. 

נאשם 1: 67,000 ש״ח, 
מאסר על תנאי וקנס 

בגובה 10,000 ש״ח 
על הפרת התחייבויות 

קודמות, על נאשם 
2 הוטל קנס בגובה 
17,800 ש״ח, נאשם 

5 קנס בגובה 10,000 
ש״ח, נאשמת 6 )עשתה 

שימוש ב-600 מ״ר( קנס 
בגובה 60,000 ש״ח, 
נאשם 7 — 25,000 

ש״ח, ונאשם 8 נקנס 
ב-15,000 ש״ח על 
שימוש ב-150 מ״ר.

גובה הקנסות לכל 
אחד מהנאשמים 
נקבע לפי היקף 
השטח בו עשו 

שימוש, לפי מפתח 
של 1,000 ש״ח 

למ״ר. 

עמק 20072/04 ו. 
מקומית לתו״ב אונו 

נ׳ רייכנברג חגי ואח׳, 
דינים שלום, ס״ג, 

 .774

שימוש חורג במבנה 
חממה במושב כפר אז״ר. 
החממה שימשה למכירה 
קמעונאית של רהיטים, 

כלי בית ואביזרי נוי. 

נאשם 1: קנס 35,000 
ש״ח. נאשם 2: 75,000 

ש״ח והתחייבות בגובה 
60,000 ש״ח להימנע 

מעבירות דומות. 
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פ 3951/02 מ״י נ׳ 
אברהם לוליאן ואח׳,

דינים שלום, ס״ח, 
.826

שתי סככות בשטח 450 
מ״ר ו-280 מ״ר לשימוש 
מסחרי, ומבנה מגורים 
בשטח 15 מ״ר, בקרקע 
חקלאית במושב צרופה.

נאשם 1 )מוחזק 
כבעלים(: איסור שימוש 

במבנים, וקנס בגובה 
10,000 ש״ח והתחייבות 

כספית בגובה 35,000 
ש״ח למשך שנתיים. 

נאשמים 2 ו-3 
שהשתמשו בקרקע 
ישלמו קנס בגובה 

25,000 ש״ח. על נאשם 
2 הוטלה התחייבות 

בסך 15,000 ש״ח שלא 
לעבור עבירה על חוק 

התו״ב למשך שנתיים. 

עמק 20032/04 מ״י 
רוקח יוסף ואח׳, 

דינים שלום, כב, 431. 

מפעל ליצור בטון בקרקע 
חקלאית במושב נווה 
ימין, בשטח 5 דונם. 

הנאשמים הורשעו 
באי קיום צו שיפוטי, 

סטייה מתכנית ושימוש 
במקרקעין בניגוד 

לתכנית. 

נאשם 1: הפעלת מאסר 
על תנאי של 3 חודשים, 

קנס בגובה 10,000 
ש״ח. 

נאשם 2: קנס של 
70,000 ש״ח. 

נאשם 3: כמו נאשם 
1, אך גובה הקנס 
הוא 30,000 ש״ח. 

את המאסרים ניתן 
לרצות בדרך של 

עבודות שירות. בנוסף, 
צו הריסה דחוי ל-6 

חודשים. 

תפ 2363/05 מ״י נ׳ 
שי עפרי ואח׳,

דינים שלום, מב, 
 .476

עבודות ללא היתר 
ובסטייה מהיתר בשטח 

2,300 מ״ר במושב בנייה, 
לשימושי אחסנה ומסחר 

בקרקע חקלאית. 

נאשם 1: קנס בגובה 
50,000 ש״ח או 500 ימי 

מאסר, נאשם 2: קנס 
בגובה 40,000 ש״ח או 

400 ימי מאסר. נאשמת 
3: קנס בגובה 67,000 
ש״ח והפסקת שימוש 

תוך 5 חודשים. 
עונשי מאסר על תנאי. 
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עפ 4545/07 אדרת 
אהרון נ׳ מ״י. 

בניית סככת איסכורית 
בשטח 324 מ״ר ללא 
היתר ושימוש במבנה 

זה ובשני מבנים נוספים 
)בשטח 636 מ״ר ו-168 

מ״ר( כחנות ומחסן 
למוצרי פלסטיק ונייר, 

שימוש חורג ללא היתר. 

צווי הריסה דחויים, 
צווי הפסקת שימושי, 
קנס בגובה 250,000 

ש״ח. 

ערעור הנאשם 
על חומרת העונש 

נדחה בתוספת 
חיוב בהוצאות 

בסך 10,000 ש״ח. 

חע״מ 20736/07 ו. 
מקומית לתו״ב גליל 

מזרחי נ׳ ג׳מיל חטיב. 

שתי סככות )בגודל 25 
מ״ר ו-110 מ״ר( שנבנו 

מקירות בטון וגג אסבסט 
בקרקע חקלאית ללא 

היתר. 
הנאשם נמנע מלהרוס את 

הסככות במשך 6 שנים. 
המבנים נהרסו. 

קנס בגובה 2,000 
ש״ח או 20 ימי מאסר. 
התחייבות בסך 5,000 

ש״ח שלא לעבור עבירה 
דומה במשך 3 שנים. 

חע״מ 472-07 ו. 
מקומית לתו״ב בקעת 

בית הכרם נ׳ שאכר 
איוב. 

שימוש בקומת עמודים 
בהיקף 126 מ״ר למטרה 

עסקית, בקרקע חקלאית. 
לא קיים את הצו ולא 
הפסיק את השימוש. 

קנס בגובה 4,000 
ש״ח או 40 ימי מאסר, 

התחייבות בגובה 
10,000 ש״ח. 

ע״פ 2810/07 א.א 
בטונית מוצרי 

תשתית ואח׳ נ׳ מ״י, 
דינים מחוזי, לח )7(, 

.763

מפעל בטון בקיבוץ 
משמרות שהוקם ללא 

היתר על קרקע חקלאית. 
הנאשמים הורשעו 

בשימוש ללא היתר 
ובסטייה מתכנית. 

על מערערת 1 )תאגיד( 
הוטל קנס בגובה 

20,000 ש״ח ועל מערער 
2 קנס בסך 10,000 

ש״ח, וכן התחייבות 
בסך 25,000 ש״ח. 

ערעור על חומרת 
העונש נדחה, 

ערכאת הערעור לא 
התערבה. 

ע״פ 2701/07 ו. 
מקומית לתו״ב שפלת 
הגליל נ׳ ראפע ג׳מיל 

שמא ואח׳, דינים 
מחוזי, לח )7(, 742.

הכשרת קרקע בשטח 
1,000 מ״ר, הנחת מכולה 
בשטח 15 מ״ר ששימשה 

עסק לחומרי בניין. 
העבודות בוצעו בקרקע 

חקלאית. 

קנס בגובה 10,000 ש״ח 
על כל אחד מהנאשמים. 

הריסת המכולה וכן 
התחייבות להימנע 

מעבירה דומה. 

ערעור על קולת 
העונש נדחה, אם 

כי ערכאת הערעור 
מציינת כי לו 

הייתה ערכאה 
ראשונה הייתה 
מחמירה בעונש. 
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עפ״א 2222-09-07 
יוסף נתני ארד ואח׳ 
נ׳ ו. מחוזית לתו״ב 

רמלה.

בנייה של 7 מבנים ללא 
היתר בהיקף כולל של 
2,075 מ״ר, בניית גדר 

ומשטח לאחסנת רצפות 
בהיקף 2,000 מ״ר. 

קנס בגובה 25,000 ש״ח 
למערער וקנס בגובה 
50,000 ש״ח לחברה,

צו הריסה דחוי לשנה.
חודשיים מאסר בפועל 

שרוצו בדרך של עבודות 
שירות ומאסר על תנאי 
ל-4 חודשים, למשך 3 

שנים. 

ערעור על הכרעת 
הדין נדחה 

בביהמ״ש המחוזי. 

ע״פ 6567-08-07 
טכנו בר בע״מ ואח׳ 
נ׳ ו. מחוזית לתו״ב 

רמלה. 

11 דונם של קרקע 
חקלאית בהם הוקמו 

מבנים בשטח 500 מ״ר 
לצרכי אחסנה פתוחה 

וסגורה של צנרת פלדה. 

על החברה הוטל קנס 
בגובה 67,000 ש״ח, 
וקנס נוסף )לפי חוק 

העונשין, ס׳ 61 ג( בגובה 
90,000 ש״ח. על מערער 

2, שהיה הרוח החיה 
בחברה, נגזרה הארכה 
של מאסר מותנה, קנס 

בגובה 67,000 ש״ח 
וקנס נוסף בסך 30,000 

ש״ח. על מערער 3 
הוטלו קנסות בדומה 
לקנסות של מערער 2. 

בערעור הופחתו 
הקנסות: בוטלו 

הקנסות הנוספים 
לפי ס׳ 61 ג׳ לחוק 
העונשין והופחתו 

הקנסות )ל-50,000 
ול-36,000 

בהתאמה(. זאת 
מאחר ומדובר 

בעצם בכיס אחד. 

ע״פ 262-09-07 
צח עוז ואח׳ נ׳ ו. 

מקומית לודים 
וערעור שכנגד.

הצבת שתי מכולות לצורך 
מפעל הרכבת כסאות, 

משרדים בהיקף 35 מ״ר, 
שטח לאחסנת ציוד 

בהיקף 57 מ״ר — כולם 
בקרקע חקלאית מוכרזת. 

קנס בגובה 25,000 ש״ח 
על כל אחד מהנאשמים, 

קנס בגובה 20,000 
ש״ח לנאשמת 3 )חברת 

אספיר(, צו הריסה 
דחוי לשנה, צו הפסקת 

שימוש והתחייבות 
להימנע מביצוע עבירות 

דומות בהיקף 25,000 
ש״ח או 60 ימי מאסר.

נדחה ערעור ובו 
נתבקשה הגנה מן 

הצדק.

עפ״א 29/08 ו. 
מקומית לתו״ב שפלת 

הגליל נ׳ נסר מוסא 
דיאב, דינים מחוזי, 

לט )3(, 265.

מבנה בן 2 קומות בשטח 
240 מ״ר לחנות רהיטים, 

ו-250 מ״ר למזנון. 
המבנה מצוי מחוץ 

לתחומי תכנית המתאר, 
בקרקע חקלאית.

קנס בגובה 450,000 
ש״ח או 600 ימי 

מאסר תמורתם, כפל 
אגרה בסך 29,145 

ש״ח, הריסת המבנה, 
צו איסור שימוש 

והתחייבות בסך 50,000 
מלעבור עבירה דומה.

נדחה ערעור על 
הטלת כפל קנס.



149149

 הערות רכיבי גזר הדין תיאור קצר של העבירותפרטי ההליך

עפ״א 20/08 יוסף 
ג׳ינו ואח׳ נ׳ הוועדה 

המחוזית לתו״ב 
וערעור שכנגד, דינים 

מחוזי, לט )5(, 525.

מבנה מסחרי בקרקע 
חקלאית בתוואי המיועד 

לכביש סובב כנרת, 
המקום פעל כבית קפה 

וקיוסק, הוכשר שטח 
לחנייה והונחו מכולות.

כמו כן הופרו צווים.

מאסר על תנאי ל-6 
חודשים למשך 3 שנים 

אם יעברו על אחת 
מהעבירות בהן הורשעו.

קנס בגובה 30,000 ש״ח 
על כ״א מהנאשמים או 
100 ימי מאסר כנגדם.

קנס בגובה 50,000 ש״ח 
לחברה )נאשמת 3(. 

חיוב להרוס את הבנייה 
הבלתי חוקית תוך 

חודש. 

ערכאת הערעור 
הגדילה את הקנס 

ל-50,000 ש״ח 
כ״א, ו-80,000 
ש״ח לחברה. 

פ 2381/04 מ״י נ׳ 
גוטווין יעקב אמיר, 

חוות חניאל ואח׳,
דינים שלום, צג׳, 

.635

בנייה ללא היתר בקרקע 
חקלאית בשטח של 1,600 

מ״ר ומעלה וכן שימוש 
חורג בשטח של עשרות 

דונמים. 

כל אחד מהנאשמים 
יישא בקנס בגובה 

20,000 ש״ח, על נאשמת 
2 )חוות חניאל( קנס 
בגובה כפול. בנוסף 

חויבו הנאשמים 
בהתחייבויות על סך 

30,000 ש״ח שלא לעבור 
עבירות דומות במשך 3 

שנים. 
צו איסור שימוש וצו 

הריסה דחוי ל-12 
חודשים. 

פ 2605/03 מ״י נ׳ 
פוירשטיין משה, 

דינים שלום, צב׳ 905.

בנייה בהיקף של 3,200 
מ״ר לשימושים שונים 
בקרקע חקלאית, חלק 

מהמבנים הושכרו. 

מאסר בפועל ל-6 
חודשים שירוצו 

בעבודות שירות, תקופת 
מאסר על תנאי של 10 

חודשים, למשך 3 שנים. 
קנס בגובה 100,000 

ש״ח וכן התחייבות בסך 
50,000 ש״ח שלא לעבור 

עבירות דומות. 

פ 2640/05 מ״י נ׳ 
ידידיה ישעהיו ואח׳. 

שימוש בשטח חקלאי 
בהיקף של 1,800 מ״ר 

למטרות אחסון ומסחר 
בציוד אינסטלציה. 

קנסות בגובה 25,000– 
40,000 ש״ח לנאשמים 

השונים. 
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עמק 383/05 ו. 
מקומית לתו״ב ראש 
העין נ׳ קיבוץ גבעת 

השלושה ואח׳,
דינים שלום, פה׳, 

 .390

קרקע חקלאית שהוכשר 
בה חניון בשטח 6.5 דונם, 
הוקמה בה סככה לממכר 

ירקות ופירות בשטח 
140 מ״ר. צווי הריסה 

וצווי הפסקת שימוש לא 
מולאו. 

נאשם 1: קנס בגובה 
50,000 ש״ח.

נאשם 2: קנס בגובה 
36,000 ש״ח, ומאסר 

על תנאי של 3 חודשים 
למשך שנתיים.

שני הנאשמים יחתמו 
על התחייבות בגובה 
50,000 ש״ח להימנע 

מעבירות על חוק 
התכנון והבנייה למשך 

שנתיים. 

עמק 214/06, 215/06 
ו. מחוזית לתו״ב 

מרכז נ׳ אעצי סאמי 
ואח׳, דינים שלום, 

פה׳, 444.

בנייה של 1,000 מ״ר, 
מבנה איסכורית על קרקע 
חקלאית ומשטח אספלט 

בשטח 750 מ״ר. 

מאסר בפועל למשך 
4 חודשים שירוצו 

בעבודות שירות, קנס 
בגובה 50,000 ש״ח, 

מאסר על תנאי למשך 
6 חודשים, התחייבות 

שלא לבצע עבירה למשך 
שנתיים בגובה 50,000 

ש״ח. 

עבודות עפר 

עפ 3304/08 חאלד 
אחמד אידריס נ׳ 
ו. מקומית לתו״ב 

גבעות אלונים, דינים 
מחוזי, לט )5(, 81. 

עבודות יישור וחפירה 
בקרקע חקלאית בשטח 

בשטח 800 מ״ר.

קנס בגובה 50,000 
ש״ח או 500 ימי מאסר, 

התחייבות בגובה 
20,000 ש״ח )או 20 ימי 
מאסר( להימנע מעבירה 

דומה.
השבת המצב לקדמותו 

או קבלת היתר 
לעבודות. 

ערכאת ערעור לא 
התערבה בגובה 

הקנס.
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פ 2832/05 מ״י נ׳ 
מחאג׳נה מוחמד 

ואח׳, דינים שלום, 
ס״ח, 575. 

עבודות להכשרת קרקע 
בשטח של 30 דונם ששינו 

את פני הקרקע ויצרו 
טרסות. השטח מוגדר 

כקרקע חקלאית. 

קנס בגובה 60,000 
ש״ח והתחייבות בגובה 

30,000 ש״ח להימנע 
מעבירה על חוקי 

התכנון והבנייה במשך 
3 שנים. מאסר על 

תנאי ל-90 יום למשך 
שנתיים. 

נדחתה בקשת הנאשם 
לדחות את ביצוע גזר 

הדין בשנה וחצי. 

נדחתה טענת 
הנאשמים כי 

מדובר בעבודות 
חקלאיות שאינן 

טעונות היתר. 
נקבע כי מדובר 

במקרה חמור 
וספק אם ניתן 
להשיב המצב 

לקדמותו. 

פ 3444/06 מ״י נ׳ 
ימיני אברהם חברה 
להובלה ואח׳, דינים 

שלום, יד׳, 315.

הכשרת שטח ללא היתר 
בהיקף של 2,000 מ״ר 
לצורך חניית רכבים. 

מדובר בקרקע חקלאית. 

קנס בגובה 25,000 ש״ח 
לכל אחד מהנאשמים, 

והתחייבות בסך 50,000 
ש״ח שלא לעבור 

עבירות דומות. 

תיירות 

פ 6035/02 מ״י נ׳ 
יעקבג׳אן אברהם, 

דינים שלום, עז׳, 379.

מבנים שנבנו ללא היתר 
במושב עופר, בקרקע 

חקלאית: 4 מבני אירוח 
בשטח 35 מ״ר כל אחד, 

מחסן בשטח 50 מ״ר 
וחנייה בשטח 10 מ״ר. 

הריסת המבנים נדחתה 
לשנה וחצי, אלא אם 

יתקבל היתר לשימוש, 
קנס בגובה 12,000 

ש״ח, והתחייבות כספית 
בגובה 50,000 ש״ח שלא 

לעבור עבירה בתחום 
התו״ב. רישום הערת 

אזהרה על המקרקעין. 

פ 3615/02 מ״י נ׳ 
יצחק פרנג׳י, דינים 

שלום, ס״ח, 819. 

4 מבנים מבלוקים 
ובטון, לכל מבנה פרגולה 
בשטח 40 מ״ר כל אחד, 
במושב צרופה. המבנים 

שימשו למגורים ולצרכים 
מסחריים )צימרים(.

להרוס את המבנים תוך 
12 חודש, אלא אם יושג 

היתר. 
צו איסור שימוש דחוי 

למספר חודשים. 
קנס כספי בגובה 

17,000 ש״ח והתחייבות 
בגובה 40,000 ש״ח. 

 


