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 יחס רשויות המדינה�בי	 המצוי לרצוי
 לשמירה על השטחי� הפתוחי�

 מאת

∗איריס הא	

 מבוא

בה
 מתקיי
; השטחי
 הפתוחי
 ה
 ממשאביה היקרי
 והנדירי
 ביותר של ישראל
הצומח ומכלול המערכות, מיני החי: המגוו� הביולוגי העשיר בו התברכה ישראל

במרחבי הנו� הפתוח נשמרת המורשת. החיי
שה
 הבסיס לכל מערכות, האקולוגיות
ט בועה בה
, תרבותית�ההיסטורית " ריאות ירוקות"ה
 משמשי
. ודמות האר�
ובמיתו� תופעת, כמו זיהו
 אוויר, מסייעי
 במיתו� מפגעי
 סביבתיי
, לאוכלוסייה
ער. בילוי וטיול, ומתפקדי
 כאזורי נופש, ההתחממות כי במרחבי
 אלו ג
 נית� להנחיל את
על גבי השטחי
 הפתוחי
 נפרסי
 שטחי החקלאות. הסביבה וידיעת האר�, הכרת הטבע

. וה
 מהווי
 את עיקר עתודות הקרקע הנדרשות לצורכי הפיתוח למיניה
, המעובדי

המש" קיומ
 של שטחי
 פתוחי
 הוא צור" חיוני לרווחת הפרט והקהילה ותנאי לקיומה
. של חברה בריאה ויציבה

יר של גידול האוכלוסייה בישראל ושטחה הקט� יחסית של המדינה מביאי
 הקצב המה
וצפויה לעלות עוד, שצפיפות האוכלוסייה במדינת ישראל היא מהגבוהות בעול
, לכ"

, צפויה ישראל להיות המדינה הצפופה ביותר מבי� המדינות המפותחות2020בשנת. בעתיד
ח האזרחי והצרכי
 הביטחוניי
 גורמי
 דרישות הפיתו. ולהחזיק בתואר זה שני
 רבות

. ויוצרי
 לח� מתמיד על השטחי
 הפתוחי
, לביקוש הול" וגובר לקרקע

שהפנימה, השמירה על השטחי
 הפתוחי
 זוכה למקו
 מרכזי במדיניות התכנו� הלאומית
: במסגרת תכניות המתאר השונות, את חשיבות השמירה על המרחב הפתוח ורציפותו

, תכנית המתאר הארצית לבנייה,)2020ישראל(שראל לשנות האלפיי
 תכנית האב לי
הקוב עות כללי
 ועקרונות שנועדו, ותכ ניות המתאר המחוזיות)35א"תמ(פיתוח ושימור


תמ, כ" למשל. להג� על רצ� השטחי
 הפתוחי
 בישראל ואיכות  עקרו�35א"קובעת
שה בדר" של הרחבה ותוספת לפיתוח לפיו פיתוח עתידי ייע,"פיתוח צמוד דופ�"מנחה של


מ וקדי פיתוח חדשי
, קיי בשני
. הקוטעי
 את המ רחב הפתוח, ולא בדר" של יצירת
לא כייעוד, תכניות שעניינ� תכנו� המרחב הפתוח: האחרונות א� נוס� רובד תכנו� חדש

ב מסגרת זו מקודמות תכנית. אלא כנושא ועיקר התכנית, קרקע הנלווה ונספח לפיתוח
ותכניות תכנית מרק מית למרחב השקמה,"סובב בקעת הנדיב"מתאר המחוזית החלקיתה

. נוספות

דשהמחברת היא מנ∗ .החברה להגנת הטבע,)דמותה של אר�(א"הלת תחו
 תכנו� ומחקר במכו�
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אלא. עד כא� נד מה כי עתיד השטחי
 הפתוחי
 בישראל מסור בי דיי
 נאמנות ובטוחות
וקיי
 פער גדול בי� כוונות ועקרונות התכנו�, המצב רחוק מלהשביע רצו�, שלמרבה הצער

ה דש. מדינה בפועללבי� מדיניות רשויות נבחנו) דמותה של אר�(א"בעבודה שנערכה במכו�
זו. החלטות רשויות המדינה ביחס לשטחי
 הפתוחי
 בשלוש השני
 האחרונות במסגרת

מ קרקעי ישראל, נבחנו החלטות ממשלה ה ארצית לתכנו� ובנייה, מועצת הצעות, המועצה
 
1.הפתוחי
חוק והחלטות בתי המשפט בנוגע לעבירות בנייה בשטחי

ר שויות המדינה השונות מלמד על, ניתוח שיטתי של החלטות כי מדיניות השמירה
של. השטחי
 הפתוחי
 אינה נחלת
 של כל מקבלי ההחלטות בתחומי
 רבי
 ניכר מחדל


ולא אחת מתק בלות, הרשויות השונות במימוש כלי
 להגנה על השטחי
 הפתוחי
. העומד בסתירה לעקרונות הת כנו�, רני בקרקעהחלטות שלטוניות המעודדות פיתוח פז

. להל� פירוט קצר לגבי כמה מהתחומי
 המרכזיי
 בה
 ניכרת הבעיה

 היעדר החלטות לטובת השמירה על השטחי� הפתוחי�

 להיעדר� הצור
 של החלטות�סוגייה עיקרית העולה מ� הסקירה נוגעת לתחו
 המחדל
למעט שתי החלטות ממשלה שהתקבלו. וחי
ופעולות לטובת השמירה על השטחי
 הפת

 בה� הוחלט להקי
 חברה2,)פארק איילו�( בעניי� הקמת פארק אריאל שרו� 2005בשנת 
�ממשלתית מנהלת לפארק ולהקצות תקציב ממשלתי להקמתו
 לא התקבלו בשני

כגו�, תרומה חיובית ישירה לשמירה על השטחי� הפתוחי�האחרונות החלטות בעלות
מ או עידוד העיסוק בנושא חקלאות ידידותית, שאבי
 להקמת
 של גני
 ופארקי
הקצאת
לאור מצוקת הקרקע והיעדר שטחי
. נושא הקיי
 ומקובל במדינות אחרות, לסביבה

ראוי היה כי תתקבל הכרה ותמיכה ממשלתית ברורה, נרחבי
 למטרות פנאי ונופש
גני
, שמורות טבע, יערות, לאותחק: ניכר כי השטחי
 הפתוחי
 לסוגיה
. בנושאי
 אלו

 אינ
 נתפסי
 כחלק מ� התשתית שעל�לאומיי
 ושטחי גני
 ופארקי
 לרווחת הציבור 
ובהתא
 לכ" התמיכה בה
 והקצאת המשאבי
 עבור
 לקויה, המדינה לספק לתושביה

. מאוד

ג
, תחו
 זה בולט לא רק בהחלטות הממשלה מ קרקעי�ובעיקר, אלא מ ועצת בהחלטות
, על א� שרוב השטחי
 עליה
 אמונה מועצת מקרקעי ישראל ה
 שטחי
 פתוחי
. שראלי


אופ�, לא קיימה המועצה ולו דיו� אחד שעניינו חשיבות השמירה על השטחי
 הפתוחי

המחסור במהלכי
. ניהול
 והכלי
 לשמור על שטחי
 אלו ועל הערכי
 המצויי
 בה

ה שטחי
 הפתוחי
 בולט ה� ברמת ההצהרות לאימוצה של מדיניות ובכלי
 לשמירה על

 
דש.1 ח"דו, ניתוח החלטות רשויות המדינה�השמירה על השטחי� הפתוחי�) דמותה של אר�(א"מכו�

דש"הדו. 2007, 2006, 2005שנתי לשנת �א"חות בשלמות
 נגישי
 באתר מכו�www.deshe.org.il.
החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל והחלטות, במסגרת העבודה נבחנו כל החלטות הממשלה

 נוספה לכ" בחינה של כל הצעות החוק 2007�2006בשני
. המועצה הארצית לתכנו� ובנייה בשני
 אלו
ת בנייה בשטחי
 וכ� סקירה של החלטות בתי המשפט בתיקי
 של עבירו, שהוגשו ואלו שאושרו


. הפתוחי
ה3562החלטה.2 (פארק איילו�"30� של הממשלה ה4416והחלטה) 20.4.05" הקמת"30� של הממשלה

(חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילו� "20.11.05 .( 



ÌÈ¯Ó‡Ó יןמקרקעÁ/1)¯‡Â�È2009(�31


בתחומי
 אחרי
 אות
. וה� ברמת הכלי
 אשר יכולי
 לסייע בשמירת השטחי
 הפתוחי

כמו פטור ממכרז, ניכר שימוש במגוו� כלי מדיניות, מעוניינת מועצת מקרקעי ישראל לקד

פיצויי
; או לאזורי
 מועדפי
, גופי
 או אוכלוסיות, בהקצאת קרקע לתכליות מסוי מות
זה, וא ול
. חילופי מקרקעי� ודמי חכירה מופחתי
; עבור פינוי קרקע השימוש בכלי
 מסוג

לא נעשה עבור מטרה של שמירה על שטחי� פתוחי� או הג נה על שטחי� בעלי רגישות 
ת עשה שימוש בכלי המדיניות, ראוי היה. סביבתית גבוהה מ קרקעי ישראל כי מועצת

 
. ג
 להשגת יעדי
 סביבתיי
, לרשותההקרקעית הרבי
 העומדי

 החלטות ממשלה


כאשר בוחני
 את החלטות הממשלה הנוגעות למצב השטחי
 הפתוחי
 שהתקבלו בשני
2005�, כ" למשל. מתגלות החלטות העומדות בס תירה למדיניות התכ נו� הלאומית, 2007


 קיימי
 על פני בעוד שמדיניות התכנו� מעניקה העדפה ברורה לעיבוי ולחיזוק יישובי

�בוודאי כאשר מדובר בשטחי
 בע לי רגישות סביבתית גבוהה, הקמת יישובי
 חדשי

ממשלת ישראל מקבלת שורה של החלטות בדבר הקמת יי שובי
 חדשי
 ומתקצבת את
בהתיישבות קיבלה הממשלה החלטה המכירה 2007ב שנת. הקמת
 עוד קוד
 שאושרו

היחידי�  החלטת הממשלה לא3.ממשלה לפיתוח הנגב והגליל כאמצעי למימוש מדיניות
בניגוד גמור להחלטת המועצה, רק מצהירה על צורת התיישבות זו כדג
 פיתוח רצוי

 
מ תאי
 לצורת התיישבות זו7.12.99,4הארצית מיו , אלא ג
 כוללת את הגליל כאזור
 חוות 100�כ כי מבי�, יש להדגיש. בעוד המועצה הארצית מצביעה על נפת באר שבע בלבד

כ" שהחלטת הממשלה, חוות ספורות מאושרות בתכנית כדי�, בודדי
 הקיימות בישראל
.הצעה להכרה בדיעבד בפעילות בלתי חוקית, למעשה, היא

לא, דהיינו יישובי
 חדשי
 וחוות בודדי
, בכל הנוגע להתיישבות חדשה, למעשה מע ול�
, כגו	 איזו	 דמוגרפי,ת להשגת מטרות התקיי� דיו	 אסטרטגי לבחינה של חלופות מיטביו

 המשמשות כהצדקות�ח יזוק הפריפריה או הגברת הביטחו	, שמירה על קרקעות המדינה
לאור" כל השני
 התקבלו החלטות אופרטיביות. המקובלות לקידו� התיישבות חדשה


, על בסיס מיתוס אנכרוניסטי, קונקרטיות על הקמת יישובי
 חדשי
 או חוות בודדי
. לי שזה נבח� בחינה אמיתיתמב

הממשלה הקדישה בשני
, ואכ�, רבות דובר בשני
 האחרונות על פיתוח הפריפריה
כמו בשני
, למרבה הצער5.האחרונות מספר החלטות הנ וגעות לפיתוח הנגב והגליל

וזאת, נעדר מהדיו� על פיתוח הנגב והגליל נושא השמירה על השטחי
 הפתוחי
, קודמות

 
ה2000החלטה.3 (התיישבות יחידי
 בנגב ובגליל"31� של הממשלה "15.7.2007.(
זו, אי� מקו
 להתיישבות בודדי
 לסוגיה"כי,בבהחלטת המועצה הארצית נכת.4 באשר צורת התיישבות

אינה תואמת את עקרונות התכנו� שגובשו בשני
 האחרונות ועלולה ליצור פיזור של נקודות יישוב 
יקויי
 דיו� בכל מקרה לגופו במוסדות, בנפת באר שבע, במקרי
 חריגי
 בודדי
, יחד ע
 זאת. קטנות

זוהתכנו� בהתא
 להלי ".כי
 הקבועי
 בחוק התכנו� והבניה ובהתא
 למדיניות
ה 3489החלטה, למשל, ראו.5 (מינוי ועדת היגוי לעניי� פיתוח הנגב והגליל"30� של הממשלה "31.3.05(,

ה 513החלטה (תיקצוב תכניות לפיתוח הנגב"31� של הממשלה  של הממשלה 747והחלטה) 12.9.06"
 ). 27.11.06("תכנית לפיתוח הנגב"31�ה
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מ�, חמור מכ". נו� וסביבה רבי
 באזורי
 אלו, מ
 של ערכי טבעלמרות קיו חלק
 גורמות לפגיעה�בעיקר אלו שנסקרו לעיל בעניי� התיישבות חדשה בנגב, ההחלטות


ג
, כי בעת קבלת החלטות על פיתוח הנגב והגליל, ראוי היה. בשטחי
 הפתוחי יתקבלו
ה שטחי
 הפתוחי
 והנכסי
 החלטות המגדילות את ההיק� והרמה של ההגנה על

. הטבעיי
 בה
 התברכו חלקי אר� אלו


הוא עתיד י
 המלח ויוזמת, וא� עורר הד ציבורי נרחב, נושא נוס� שעלה במספר דיוני
 
לה, תעלת הימי
 מי
 סו� לי
 המלח(מובל השלו בשנת ). על תכניות הפיתוח הנלוות

כל. והוקמה עבורו ועדה ציבורית6לקידומו של הפרויקט" אור ירוק" נתנה הממשלה 2007
אשר נועד להערי" את השלכותיו, זאת בעת שמובל השלו
 מצוי בעיצומו של הלי" בחינה

ואת, העצומות של פרויקט כה גדול על המערכות האקולוגיות והאופי היחודי של האזור
. מידת התרומה הממשית שלו לשיקו
 י
 המלח

 נייההחלטות המועצה הארצית לתכנו	 וב

, מוסד התכ נו� העליו� במדינת ישראל, סביב שולח� המועצה הארצית לתכנו� ובנייה
כמו גיבוש(גיבוש והתוויה של מדיניות: מתקיימי
 שני סוגי
 עיקריי
 של קבלת החלטות

א רציות והכנת מסמכי מדיניות ודיו� בשינויי
 ובהקלות מתכניות מתאר,)תכניות מתאר

 האחרונות מתאפיינות בפעילות תכנונית נמרצת מ� הסוג השני. ארציות ומחוזיות

תמ2005בסו� שנת: הראשו�  והוכנה שורה של תכניות מתאר ארציות35,7א" אושרה

בעקבות).5/ב34א" ותמ4/ב34א"תמ,3/ב34א"תמ,2/ב34א"תמ(בנושא המי
 והנחלי

י גוש קטי� אל מרחב להעתקת יישוב" יוזמת ניצני
"ולאחר שהועלתה, תכנית ההתנתקות

תכנית מתאר ארצית, תו" פחות מחצי שנה, הוכנה ואושרה בזמ� שיא, חולות ניצני

 
תו" שימור מרחב, שנועדה לתת מענה לצרכי המתיישבי
,)39א"תמ(למרחב ניצני
ההשלכות התכנוניות של תכנית ההתנתקות נדונו רבות במוסדות התכנו� בשני
. החולות

לטובת ציבור, חלק� בדר" של יישובי
 חדשי
,י יוזמות פיתוחעל רקע ריבו, אלו

ת
, בעת כתיבת שורות אלו. המתיישבי 
שכ� המחלוקת על הקמת, הדיו� בנושא זה טר

בכדי למנוע קידומ� של יוזמות. יישובי
 חדשי
 בחבל לכיש טר
 הגיעה להכרעה סופית
א
 וכאשר יעלה צור" עתידי�העומדות בסתירה לעקרונות התכנו�, פיתוח פוגעניות

, ראוי להיצמד למערכת ברורה ומחייבת של כללי
, בקליטה בהיק� נרחב של אוכ לוסייה

של חדשי 
והימנעות מהקמת, הקובעי
 העדפה של עיבוי יישובי
 קיימי
 על פני הקמת

 אשר בהתא
8,הקשת המזרחיתבהק שר זה יש לציי� את פרשת. רשויות מקומיות חדשות
בהלעקרונו הטבות, אי� לעשות שימוש בקרקע ציבורית כאמצעי לפיצויי
,ת שנקבעו
. וסיוע

ה1366החלטה.6 31� של הממשלה"
(אזורי� פרויקטי
 לפיתוח כלכלי�מסדרו� השלו "11.3.2007.(
ה4467התכנית אושרה בהחלטה.7 �לפיתוח ולשימור, תוכנית מיתאר משולבת לבנייה"30� של הממשלה

(35א"תמ "27.11.05.(
נ למע	 השיח הדמו�עמותת שיח חדש 244/00�"בג.8 נו"פ, שר התשתיות הלאומיות' קרטי 25)6(ד

).2002(5653/אמקרקעי	,)2002(
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ת כנוני הוא עודפי עפר 2006.9שהעיסוק בו יצא לדר" בשנת, נושא נוס� אשר זכה לטיפול

 המחיל לראשונה את 10,שינוי מהותי בוצע ג
 בנורמות התכנו� של תחנות תדלוק, כמו כ�
ד . ופ� ג
 על תחנות תדלוק שצצו עד כה ברחבי השטחי
 הפתוחי
העיקרו� של פיתוח צמוד

� החלה המועצה הארצית לעסוק בשני מרחבי
 חדשי
 בה
 לא עסקה 2007בשנת, בנוס
, בי� היתר, העיסוק בנושאי
 אלו נובע12.איי� מלאכותיי�ו11המרחב התת קר קעי�עד כה

מגמה זו חשובה ביותר. מהמצוקה החריפה בקרקע ומהצור" בגישות פיתוח חדשניות
א" בקידומה יש לנקוט בזהירות תו" התחשבות, לצור" ייעול השימוש במשאב הקרקע

בעיקר בכל הנוגע להקמת איי
 מלאכותיי
 שהשפעת
 על הסביבה, בהשלכות הסביבתיות
.החופית גדולה מאוד

א רצית בשני נושאי
, כמו כ� שהראייה המועצה הארצית נתנה הוראה להכנת תכנית מתאר
כה� 13כבישי
 ומסילות ברזל, תחבורה יבשתית�הארצית בה
 לוקה בחסר   שתוכננו עד

 14.וכ� תכנית מתאר ארצית לתשתיות אנר גיה, בשתי תכניות נפרדות

, נער" שינוי כולל לחופי תל אביב: ג
 החופי
 זכו לטיפול תכנוני מקי� במועצה הארצית

וכ� תכנית מת אר ארצית לחופי חיפה, כנרתאושרה תכנית לשביל סובב, שטר
 הושל
בכ" הגיע הק� לתכנית מרינה. המסמנת את ראש הכרמל כפארק חופי, וטירת הכרמל

זה, אשר איימה על ערכי הטבע והנו�, חיפה . ועל זכות הציבור ליהנות מאתר ייחודי


ביניה�.הבמידה רבה בשל פגיעת� הסביבתית הצפוי, נדחו מספר תכניות2007�2005בשני
 
 ורמת ארבל 15 מיכל שבגלבוע�נית� למנות את התכניות להקמת היישובי
 החדשי

מ ספר, ע
 זאת17).תכנ ית ספדי( כ� נדחתה התכנית להרחבת ירושלי
 מערבה 16.שבגליל
 כמו�תכניות אושרו למרות שה� חורגות ממדיניות התכנו� הארצית ופגיעת� בסביבה


של,)גבעות חז� ומרש
( בחבל לכיש התכנית להקמת היישובי
 החדשי ואישור
 בדיעבד
 19. ושל מצפה איל� בוואדי ערה18היישוב קדיתא בגליל

 ניתנה הוראת המועצה הארצית להכי� סקר ומסמ" מדיניות לטיפול בעודפי עפר כמשאב 7.2.06�ב.9
. לאומי

מס.10 ה. תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק�18א" לתמ4' הכוונה לשינוי מועצה התכנית אושרה על ידי
ב 7.3.06�הארצית והועברה לאישור הממשלה .

הוראה להכנת תכנית מתאר ארצית למיגו� ולפיתוח המרחב התת קרקעי בישראל ניתנה בישיבת.11
 
. 3.7.07המועצה הארצית מיו

ב.12 7.8.07�מסמ" מדיניות בנושא זה הוצג בפני המועצה הארצית .
ב.13 3.7.07�ההוראה ניתנה.
בההוראה.14 ה כנת תכנית אב בלבד, 6.6.06� המקורית של המועצה הארצית בעניי� זה ניתנה . וכללה

. כ" שתוכ� ג
 תכנית סטטוטורית, תוקנה ההוראה5.6.07�ב
ב.15 5.9.06�התכנית נדחתה בשלב הדיו� בהתנגדויות .
ב.16 7.4.07�התכנית נדחתה .
ב.17 6.2.07�התכנית נדחתה .
על.18 18.3.08�ב)ע"ולנת( ידי ועדת המשנה לנושאי
 תכנוניי
 עקרוניי
 האישור נית� .
19.
.3.6.08התכנית אושרה בישיבת המועצה הארצית מיו
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 חקיקה

, בתחו
 החקיקה ניכרה בשני
 האחרונות מגמה מעודדת של שיפור בחקיקה הסביבתית
הרחבת תחולתו של חוק שמירת הסביבה, 2008�ח"התשס, ע
 אישור
 של חוק אוויר נקי

2004�ד"התשס,תהחופי� קביעת היטל ההטמנה במ סגרת תיקו� לחוק 20, לחופי י
 סו
 שיש לקוות כי יצמצ
 את היק� השטח הנדרש להטמנת 1984,21�ד"התשמ, שמירת הניקיו�

מס, 2007�ז"התשס, החוק לסילוק ולמיחזור צמיגי
, אשפה  לחוק התכנו�80' תיקו�
חוק, הפנימיי
 של מוסדות התכנו� לפיו יירשמו פרוטוקולי
 ג
 לדיוני
22,והבנייה

הצעות חוק רבות נוספות הוגשו ולא הבשילו. ועוד2006�ו"התשס, הקרינה הבלתי מייננת
. חי סכו� באנרגיה ועוד, כגו� הצעות בעניי� שיקו
 קרקעות מזוהמות, לכלל חקיקה

� בצד המגמה החיובית בולטות מספר הצעות חוק המבקשות לקצר הליכי תכנו, ע
 זאת

, הצעות מסוג זה ה� ההצעה לפיה. מקצועיי
 ותכנוניי
, תו" פגיעה באינטרסי
 ציבוריי

 הצעה 23,יהיה שר התחבורה מוסד התכנו�,)בי� כביש למסילה(לעניי� הפרדה מפלסית
 וההצעה לקיצור הליכי התכנו� 24, לפיה גני אירועי
 יאושרו בסמכות ועדה מקומית בלבד

ה על ידי יצירת מנגנו� עוק� למוסדות, קבע עבור מפוני חבל עזהוהליכי הפיתוח ליישובי

 אושר 2006,26א" במסגרת חוק הה סדרי
 משנת, הצעות אלו לא אושרו25.התכנו� הקיימי

לפיו צומצמו מאוד סמכ ויות הוועדה לשמירת, 1965�ה"התשכ, שינוי לחוק התכנו� והבנייה

. קרקע חקלאית ושטחי
 פתוחי

 פסיקה

ה פער בי� הרצוי למצוי הוא עבירות הבנייהתחו
 חש , מדיניות תכנו�. וב במיוחד בו ניכר
תיוותר ריקה מתוכ� א
 בפועל יבוצעו בשטח פעולות פיתוח המנוגדות, טובה ככל שתהיה

ה�, מ� המפורסמות היא. לחוק לא,"מכת מדינה"כי עבירות בנייה בישראל ובמסגרת זו
עבירות בנייה פוגעות באיכות וב כמות השטחי
.י
נפקד ג
 מקומ
 של השטחי
 הפתוח

דש. הפתוחי
 וברצ� המרחב הפתוח א נבחנה"במסגרת הסקירה שנערכה על ידי מכו�
דר" בחינה שיטתית של פסקי,התייחסות בתי המשפט לעבירות בנייה בשטחי� הפתוחי�

 
2007�2006הדי� שניתנו בגי� עבירות אלו בשני .

).24.10.07(2114ח"ס, 2007�ח"התשס,)תיקו�(חוק שמירת הסביבה החופית.20
מס(חוק שמירת הניקיו�.21 ).23.1.07(2079ח"ס, 2007�ז"התשס,)9' תיקו�
מס(חוק התכנו� והבניה.22  ). 15.10.07(2113ח"ס, 2007�ח"התשס,)80' תיקו�
2007�ז"התשס,) מפגש מסילת ברזל ונתיב תחבורה של רכב מנועי�תיקו�(הצעת חוק התכנו� והבניה.23 

�מס .29.1.07הונחה על שולח� הכנסת ביו
, של חברי הכנסת ר� כה� וראוב� ריבלי�2047/17/פ' הצעה
�תיקו�(הצעת חוק התכנו� והבניה.24
2006�ז"התשס,) הקלות במת� רישיו� עסק לג� אירועי �מס ' הצעה

. 18.12.06הונחה על שולח� הכנסת ביו
, של חברי הכנסת רוברט אילטוב ויוס� שגל1849/17/פ
2007�ז"התשס, הצעת חוק אזור התיישבות מזרח לכיש.25 �מס  חבר הכנסת מיכאלשל1937/17/פ' הצעה

ו 19�אית�
. חברי כנסת נוספי
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי
(חוק הסדרי
 במשק המדינה.26

).15.6.06(2057ח"ס, 2006�ו"התשס,)2006
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נוקט בית המשפט בקו, כי בהיבטי
 של מדיניות מוצהרת,מד מל27עיו� בפסקי הדי�
ואת, פסקי הדי� מדגישי
 את חומרת� של עבירות הבנייה והיות� מכת מדינה. מחמיר

בתי המשפט ג
 מעניקי
 פרשנות. הצור" בהכבדת הענישה בכדי לצמצ
 תופעה מזיקה זו
לגבי הפעולות המותרות ופרשנות מצמ צמת, מה� עבודות הטעונות היתר, מרחיבה בשאלה

א לא שכאשר בוחני
 את גזרי הדי� ואת העונשי
 שנגזרו בגי�. בקרקע חקלאית ללא היתר
 ברוב� עבירות�כ" שביצוע העבירות, כי העונשי
 אינ
 כבדי
 דיי
, עבירות הבנייה עולה

על. ממשי" להיות כדאי�כלכליות 
ר ג
 כאשר מדוב,ח"ש30,000רוב הקנ סות אינ
 עולי
של, בבנייה או בפיתוח נרחבי
 למדי .ח"ש100,000ומיעוט מבי� הקנסות מגיעי
 לשיעור

. עונשי המאסר הקבועי
 בחוק מומרי
 לרוב לעבודות שירות

צ ווי הריסהעוסק, חלק ניכר מפסקי הדי� הרבי
 שנסקרו ה מועד לביצוע , בבקשות לדחיית
וח.'צווי איסור שימוש וכו 
בתי המשפט בכל הערכאות דוחי
, ריגי
למעט מקרי
 בודדי


כי עיכוב כניסת צווי
 לתוק� צרי", את הבקשות לדחיית מועד הבי צוע של הצווי
 וקובעי
כי, מעיו� בפרטי המקרי
 נית� לראות, ע
 זאת. להישמר למקרי
 חריגי
 ויוצאי דופ�

ב .שטחבקשות רבות נדונות לאחר שה בנייה הבלתי חוקית מתקיימת זה זמ� בפועל

ה�. כי בפועל עבריינות הבנייה משתלמת, התוצאה היא ב נייה עבירות, במידה רבה, עבירות
את קיומ�, כלכליות את, וראוי כי הענישה תהא כזו אשר תמנע מראש או למיצער תמנע

החקיקה הקיימת מאפשרת. הימשכות� בהיק� ובזמ� המוכרי
 לנו במציאות הנוכחית
.עד כדי הפיכת העבירה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, תיוש
החמרת הענישה וראוי כי זו

, שעניינה ייעול מערכת האכיפה, הונחה על שולח� הכנסת הצעת חוק ממשלתית2008בשנת
של, ניכר28. וא� התקבלה החלטת ממשלה בנושא זה כי הממשלה מכירה בחומרת הבעיה


ה��נות במישורי
 שוני
 ובצור" לקד
 עבורה פתרו, עבירות הבנייה בשטחי
 הפתוחי
.במישור הכלכלי וה� בדרכי
 של ייעול מנגנוני האכיפה והחמרת הענישה

 לפני סיו�

המעקב והבק רה אחר המדדי� הכמו תיי� סוגייה חשובה העולה מ� הסקירה נוגעת לעניי�
ש נה וכמה נבנו בפועל: של השטחי� הפתוחי�  ומנגד, כמה שטחי
 הופשרו לבנייה כל

�ה טבע מה יק� השטחי
 שרמת ההגנה עליה
 עלתה בדר" של אישור או הכרזה כשמורת
של, מפתיע ומצער לגלות. או כשטח מוג� אחר כי למרות ההכרה בנדירותו ובחשיבותו

מ צבו, משאב הקר קע  ה� ברמת המדיניות וה��אי� בידינו כלי מובנה ומסודר למעקב אחר
 כזה מקשה על היכולת לקבל החלטות מיטביות היעדר כלי. כמותי�בהתייחס למישור הפיזי

. הנשענות על בסיס מידע אית�

מ.27 דש� פסקי די� 200�ס" הכל נבחנו למעלה 2007�2006י
א לשנ" ראו פירוט בדוחות השנתיי
 של מכו� ,
ה .1ש"לעיל

מס(הכוונה לה צעת חוק התכנו� והבניה.28 ,)28.7.08(406ח הממשלה"ה, 2008�ח"התשס,)87' תיקו�
ה3997ולהחלטה (הגברת האכיפה של חוק התכנו� והבנייה"31� של הממשלה "24.8.08.(
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 סיכו�

בשורות שלעיל ניסינו לתאר בקצרה את התייחסות רשויות המדינה השונות לשמירה על

�כפי שזו מתבטאת בהחלטות מוסדות המדינה בשני
 האחרונות, השטחי
 הפתוחי
כנסת ישראל, ועצה הארצית לתכנו� ובנייההמ, מועצת מקר קעי ישראל, החלטות ממשלה

ב סקירה זו בו לט היעדרה של מדיניות אק טיבית להגנה על השטחי
. ובתי המשפט

המפנימה, וא� ניכר כי רשויות המדינה השונות פועלות בניגוד למדיניות התכנו�, הפתוחי


על,אלראוי כי מדינת ישר, ע
 הפני
 לעתיד. את הצור" בשמירה על השטחי
 הפתוחי
, תכיר בחשיבות משאב הקרקע ובערכיו הס ביבתיי
 והציבוריי
 הרבי
, זרועותיה השונות

מ�, הגיעה העת להכיר בכ". ותפני
 את הסכנה שב אזילתו כי שטחי
 פתוחי
 ה
 חלק
ולהקצות את המשאבי
 השוני
, התשתית ההכרחית שעל המ דינה לספק לתושביה

. הנדרשי
 לש
 כ"


