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1שיקולי סביבתיי באכיפת עבירות בנייה

 מאת

2איריס הא�

על פי נתוני היחידה הארצית. כמות עבירות הבנייה המתבצעות בישראל היא גדולה מאוד
3. עבירות בנייה בישראל84,553נעברו, 2008נכו� לינואר, לפיקוח על הבנייה במשרד הפני�

זה, נתוני� אלו ל, כמו ג� מאמר כל! בלתי חוקית בנייהעבירות של מתייחסי� ה�  בנייה או
של, ללא היתר) כמו הכש רת שטח או כרייה(פעולה פיזית אחרת  בלתי שימושוכ� עבירות

את, שכ� ג� א� המבנה קיבל היתר כדי�, חוקי הרי שא� השימ וש הנעשה בו אינו תוא�
נת, ע� זאת4.הרי שמדובר בעבירת בנייה, התכנית החלה שכ�, וני חסרנתוני� אלו ה�

 116(הטיפול בעבירות בנייה נעשה ישירות על ידי הוועדות המקומיות לתכנו� ובנייה 
ו משקפי� בעיקר את המ קרי�,)במספר ואילו הנתוני� הקיימי� ה� ברמה הארצית

ההיק' הגדול ביותר של העבירות. שבטיפול ובמעקב היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה
ב42,561!אית מתרחש בקרב הפזורה הבדו ובמגזר הכפרי במחוז, מקבצי�1007! מבני�

 עבירות בנייה 379, מתו( ס( העבירות. מבני� או שימושי� בלתי חוקיי�15,482!המרכז 
. קיימות לאור( חופי הי� התיכו�

ועל כ� מתמ קד בעבירות בנייה, מאמר זה סוקר את הפ� הסביבתי של עבירות הבנייה
. חב הכפרי בלבדבשטחי� הפתוחי� ובמר

לבנייה ולשימוש הבלתי חוקיי� בשטחי� החקלאיי� והפתוחי� ישנ� השלכות שליליות
על. תכנוניי� וערכיי�, כלכליי�, חברתיי�, סבי בתיי�5:חמורות במספר היבטי� נעמוד

מבלי להקל בחומרת� של ההשלכות, ונרחיב לגבי הפ� הסביבתי, השלכות אלו בקצרה
. האחרות

שנערכה על ידי, אכיפה של עבירות בנייה בשטחי הפתוחיהמאמר מבוסס על עבודת מחקר בנושא.1
.במסגרת מחקרי המרכז למדיניות סביבתית במכו� ירושלי� לחקר ישראל

 ברצוני.החב רה להגנת הטבע,)דמותה של אר-(א"דשהמחברת היא מנהלת תחו� תכנו� ומחקר במכו�.2
.על הערותיו ועל תרומתו לגיבוש ההמלצות, החברה להגנת הטבע, להודות לאלו� רוטשילד

לאחר. 1998!ח"התשנ, הנתוני� התקבלו ממשרד הפני� בעקבות בקשת מידע לפי חוק חופש המידע.3
ש� נכתב כי באר-, 2008 המדינה לשנתב של מבקר59ח השנתי מספר"השלמת המאמר התפרס� הדו

כ :הזמי� בכתובת,ח" לדו45' ראו בעמ! מבני� לא חוקיי� 100,000!קיימי�
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10196&parentcid=u
ndefined&bctype=10195&sw=1024&hw=698.

.תבמבנה חקלאי בקרקע חקלאי שימוש מסחרי,הלדוגמ.4
ג�.5 שימושי חורגי בשטחי החקלאיי איריס הא�: לתיאור ההשלכות של פעילות בלתי חוקית ראו

 ). 2004, המרכז למדיניות סביבתית!מכו� ירושלי� לחקר ישראל(הפתוחי
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ב  שטחי הפתוחיפגיעה

ה� מדגישות. תכניות המתאר לסוגיה� הפנימו זה מכבר את מצוקת משאב הקרקע בישראל
, וכוללות הוראות וכללי� מחייבי� המונעי�, את חשיבות השמירה על השטחי� הפתוחי�

. את הפגיעה בשטחי� הפתוחי�, או למצער מצמצמי�

ומשכ( היא פוגעת בכושר, ות במקו�בנייה בלתי חוקית נוגדת במהו תה את התכניות התקפ
בעוד שהתכנו� המוסדר שוא' להתחשב ולאז� בי� מכלול. לשמר את השטחי� הפתוחי�

הרי שהשיקולי� המכתיבי� את מיקומה והיקפה של הבנייה הבלתי, הצרכי� והשיקולי�
 רצונות בעלי הזכויות בקרקע והפקת!חוקית מושפעי� מכוחות השוק ומשיקולי בעלות 

. דר( פיראטית זו היא מתכו� בדוק לפגיעה סביבתית. חי� מירביי�רוו

פיזור זה עומד בסתירה. בשטח, בדר( כלל, מבני� בלתי חוקיי� פזורי�, מעצ� טיב�
ובכ( הוא חותר תחת אחת, פיתוח צמוד דופ�!לעקרו� הבסיסי המנחה את התכנו� 

:י� שמירה על רצ' של שטחי� פתוח!מאושיות התכנו� בישראל 

מבני� פזורי� בשטח קוטעי� את רצ' השטח הפתוח ומגדילי� את קווי המגע בי�•
מ קוטע יותר. השטח הפתוח לשטח המבונה כ( נפגעת יכולתו, ככל ששטח פתוח

ולו קט�, לכל מוקד פיתוח. לקיי� מערכות טבעיות ובתי גידול עשירי� ויציבי� יותר
על" הילה"ישנה, בהיקפו , המערכות הטבעיות הסובבות אותו של השפעה מזיקה

מיני�,ת אורה מלאכותית, טריפות על ידי חיות מחמד, רעש: כתוצאה מפעילות אד�
כ( נפגעת המערכת הטבעית במרחב, ככל שרבי� מוקדי הפיתוח, לכ�. פולשי� ועוד

. כולו

כ מו דר( גישה• .'ביוב וכו, מי�, קווי חשמל, כל מוקד פיתוח דורש מערכות תשתית
. תשתיות אלו מחמירות את הקי טוע ואת הפגיעה בשטח הפתוח

, המקוטע על ידי בינוי פיראטי ותשתיות מפוזרות, האיכות הנופית של שטח פתוח•
, במקרי� רבי� נלווה למוקדי הפיתוח שילוט בולט. פחותה בהרבה משל שטח רצי'
. המהווה מפגע נופי בפני עצמו

למ• מ אשר של האיכות של שטח פתוח נרחב טרות פנאי ונופש היא גדולה וטובה יותר
. מאחר שהיא מאפ שרת מגוו� גדול יותר של פעילויות ושימושי�, שטח מבותר

ובכ(, מוקדי פיתוח בשטח הפתוח מושכי� פעילות מתחומי הערי� והיישובי�•
 תהליכי� שה� בעלי השפעה!מחמירי� את תופעת הפרבור ואת התלות ברכב הפרטי 

. ית וחברתית מזיקהסביבת

היא במקרי� רבי� נקו דת עוג� להמש( פעילות, ולו קטנה בה יקפה, כל נקודת פיתוח•
. מה שמחמיר את הפגיעה במרחב הפתוח, להרחבה ולהתבססות, עתידית
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וקיימי� בה� מוקדי פעילות בלתי חוקיי�, שטחי� שרמת האכיפה בה� נמוכה, לסיכו
הנופי והנופשי עלול להיפגע, וערכ� הסביבתי, ני וסביבתימתאפייני� בכ אוס תכנו, רבי�

. באורח חמור

 פגיעה בבתי גידול רגישי ובמגוו� הביולוגי

התברכה מדינת ישראל במגוו� ביולוגי עשיר, למרות שטחה המצומצ� וצפיפותה הרבה
ס וקיטוע גור� האיו� החמור ביותר על המגוו� הביולוגי הוא הר6.בקנה מידה עולמי, ביותר

יש להקנות הגנה מיטבית על השטחי�, בכדי לשמר את המגוו� הביולוגי, לכ�. של בתי גידול
כאשר מדובר, לפיכ(. ועל בתי גידול בעלי רגישות סביבתית גבוהה בפרט, הפתוחי� בכלל

או בקירבה לבתי גידול רגישי� כמו, בעבירות בנייה בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה
ג�, הפגיעה הסביבתית חמורה שבעתיי�! שלוליות חור' או שמורות טבע,גדות נחלי� וכ(

בסמו(, שג� בשטחי� במרכז האר-, חשוב לזכור. בשטחי� המיועדי� לשיקו� אקולוגי
ולא נית� למצוא אות�, קיימי� ערכי טבע נדירי� אשר ייחודיי� לשטחי� אלו, למטרופולי�

.הנגבבשטחי� הפתוחי� הנרחבי� של הגליל או 

ש טחי� רגישי� מסכנת את היכולת לשמר את עול� החי כל פעילות אנושית בקרבת
א( לא פחות מכ( כתוצאה מהשפעות, והצומח בשטח זה כתוצאה מכרסו� פיזי בשטח

רעש ומיני� פולשי� החודרי� אל בית הגידול הטבעי, מזיקות של תאורה מלאכותית
השפעות"המכונות, כי השפעות אלו,י�מחקרי� מלמד. ודוחקי� את המיני� הטבעיי�

מ מש למערכות הטבעיות הסמו כות למוקד הפיתוח,"שוליי� חתולי�: גורמות לנזק של
 מיני� פולשי� של צומח וחי משתלטי� על7;וכלבי� טורפי� מיני בר בהיק' בלתי מבוטל

השיטה המכחילה המכסה: לדוגמה(המשאבי� הטבעיי� ודוחקי� את חיות וצמחי הבר
תאורה מלאכותית ורעש;)ומשנה ללא הכר את בית הגידול הטבעי, שטחי חולות רבי�

גורמי� לשיבוש מעגל החיי� התקי� של חיות הבר ופוגעי� בכושר השרידות והרבייה 
א( כזה המצ וי בקרבת שטח בעל רגישות, כי ג� למבנה קט�, חשוב להדגיש. ועוד8שלה�
על, גבוהה . הסביבהישנה השפעה מזיקה וחמורה

, פעילות מסחרית בס מו( לגבעת כורכר בה צומח אירוס הארגמ�: הנה מספר דוגמאות
ה טבעי במקו� זה א וכלוסיית האירוסי� והצומח ג� אירועי�; מסכנת את המש( קיומה של

על!לאור ולזיהו�, בקירבה לגדת נחל גור� למפגעי רעש  שה� בעלי השפעה מזיקה

דש, ראו למשל הנתוני� במצגת השטחי� הפתוחי�.6 :א"הזמינה באתר מכו�
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Open_Spaces(2).pdf 

: וכ�
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDi
spWho=Articals^l1177&enZone=biodiversity - נתוני� על עושר מיני הצומח.

.http://sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0252_1.pdf:וכ�
מוסמ("עבודת גמר לתואר(השפעה של טריפה על ידי חתולי בית על חיות בר בישראלענבל בריקנר.7

תל,"אוניברסיטה ).2005, אביב!אוניברסיטת
 השלכות אקולוגיות של תאורת כבישי בישראל והצעות לפתרו�נע� לידר: זיהו� אור ראובנושא.8

:המסמ( זמי� בכתובת). 2008, רשות הטבע והגני�, פרסומי חטיבת המדע(
http://parks.org.il/sigalit/road-Noam.pdf.
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ג� אירועי� כזה ג� מסכל את היכולת. המתקיימות בנחלהמערכות הטבעיות האקווטיות
של, לבצע שיקו� אקולוגי של הנחל שיקו� הדורש יצירת פיתולי� בנחל ומשטר הצפה

. ושיקו� בתי גידול טבעיי�, השטח הצמוד אל גדותיו

 היבטי של איכות סביבה

: להל�(1965!ה"התשכ, שאינה עומדת בתנאי חוק התכנו� וה בניה, בנייה בלתי מוסדרת
ו הבנייה" גורמת לבעיות רבות, 1968!ח"התשכ, או בת נאי חוק רישוי עס קי�") חוק התכנו�

אחסו� של דלקי�, כמו היעדר פתרונות הולמי� לביוב ולפסולת, וחמורות של זיהו�
וזיהו� אוויר כתוצאה מהפעלת גנרטורי�, וחומרי� מסוכני� שלא בהתא� לדרישות החוק

.שאינ� בפיקוח

 קונפליקטי קהילתיי וירידה בתדמית הישובי

הפכו ישובי� חקלאיי� רבי�, כתוצאה מבנייה ומשימוש בלתי חוקיי� בקרקע החקלאית
הרעש ושאר, על התנועה הרבה!בתי מלאכה ומוקדי מסחר למיניה�, לרצ' של מחסני�

שי, מאחר שאי� מדובר בהלי( מוסדר. המטרדי� הנלווי� לכ( מושי� אלו היאה תפתחות
מ תוכננת והתוצאה היא היווצרות של גורמי סיכו� רבי� לציבור ומפגעי�, אקראית ובלתי

. ומטרדי� רבי� לקהילה כולה

 אפשרות! ובכלל זה לשכני�!אי� לציבור, למרות ההשלכות הרבות של שימושי� אלו
הנערכי� על פי זכות הקיימת בהליכי אישור, להתנגד לתכניות או להיתר לשימוש חורג

של, התוצאה היא פגיעה בתדמית היישוב ובאיכות החיי�. חוק מה שעלול א' לפגוע בערכ�
. הנכסי� ביישוב

 משמעות ערכית

הנוגעת, להיקפי� הגדולי� של עבירות הבנייה בישראל יש משמעות ערכית חמורה
בעוד, אש חוצותמצב בו נעשות עבירות מתמשכות על החוק ביודעי� ובר. לאושיות החברה

 הוא מצב חמור!רשויות המדינה אינ� מצליחות למגר את התופעה ולהתמודד ע� היקפה 
ו פעמי� רבות מוס דות התכנו�, מציאות בה החוק לא נאכ' דיו. מאי� כמוהו במדינת חוק

בה עבריינות בנייה, היא מציאות בה חוטא יוצא נשכר, מכשירי� בדיעבד עבירות בנייה
. מצב דברי� זה מעודד תר בות של זלזול בחוק. משתל� להיות עבריי�ו, היא נורמה

מס(כ( נאמר בעניי� זה בדברי ההסבר להצעת חוק הת כנו� והבניה ,)87' תיקו�
2008:9!ח"התשס

(28.7.08(406להח הממש"ה.9 "להל�)  "). לחוק התכנו� והבנייה87הצעת החוק לתיקו�:
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גורמי לפגיעה קשה בגור, קשיי האכיפה של העבירות על חוקי התכנו� כאמור"
א, ההרתעה  ו ה� של חרי הלומדי ורואי לנגד עיניה ה� של העברייני עצמ

, והקושי באכיפת�, ההימ נעות מאכיפת� של עבירות הב ניה. כיצד יוצא חוטא נשכר
ב שלטו� החוק שכ� הדבר יוצר רוש של חוסר אוני, פוגעי קשות באמ ו� הציבור

ריבוי העבירות והעדר, חמור מכ�. מצד הגור מי האחראי על אכיפת החוק
ק במקצ ועיות וא� בט והר כפיה של האמוני על אכיפת האכיפה מעוררי ספ

משו שהציבור מתק שה להאמי� שעבירות הגלויות לעיני כל אינ� זוכות, החוק
"...לטיפול מטעמי ראויי

זה, מבחינה סביבתית שכ� סדרי העדיפויות באכיפה, נוצר לעיתי� קונפליקט בעניי�
אלו הנעשות, כלומר, יה הבולטות לעי� רבי�מובילי� למת� קדימות לטיפול בעבירות הבני

ש עבירות שנעשות בלב השטח הפתוח, בסמו( לכבישי� שה� לעיתי� נסתרות, זאת בזמ�
.ה� הפוגעניות ביותר מבחינה סביבתית, מעי� הציבור הרחב

 אבד� קרקע חקלאית פגיעה בחקלאות ובחקלאי

ב ה חקלאית גורמת לפגיעה  ה� בשל!כושר העיבוד החקלאי בנייה בלתי חוקית בקרקע
ה� בשל קיטוע רצ' השטח המתאי� לעיבוד על ידי, גריעת השטח לצורכי המבנה עצמו

כגו� תנועת, תשתיות ועל ידי פעילויות משנה הנוצרות כתוצאה מהפעילות הבלתי חוקית
 בנייה בלתי חוקית פוגעת בחקלאי� העושי� שימוש חוקי בקרקע, יתרה מזו. כלי רכב ועוד

ככ אלו, מאחר שמבני� חקלאיי� רבי�. ובמבני� משמשי� באורח בלתי, שקיבלו היתר
 נוצרה חשדנות בק רב גורמי התכנו� והרישוי כלפי אישור מבני�!חוקי לשימוש אחר 

. המכבידה על קבלת היתרי� למבני� חקלאיי� למטרות שימוש חקלאי, חקלאיי�

 פגיעה בכושר התחרות של הערי

גור� לתחרות בלתי הוגנת,ע חקלאית שלא כחוק למטרות תעסוקה ומסחרשימוש בקרק
בתחומ� חיי�, חיזוק הערי�. ופוגע בחוסנ� של הערי�, ע� בעלי עסקי� בערי� הסמוכות

מ את, בי� היתר, שנועד, הוא יעד לאומי, מתושבי מדינת ישראל90%!למעלה להבטיח
הנעשית,ת העסקית מחו- לערי�התרחבותה של הפעילו. ההגנה על השטחי� הפתוחי�

זה, בחלקה באופ� בלתי חוקי התחרות הבלתי הוגנת נובעת. פוגעת בהשגת יעד חשוב
: ממספר סיבות

סכו� הארנונה שגובות המועצות האזוריות נמו( בשיעור ניכר מזה הנגבה בתחומי•
למ, נמצא, כ( למשל. הערי� ר אשר משלמי� עסקי� במועצה"כי שיעור הארנונה

 10. מזה שמשלמי� עסקי� בערי� הסמוכות6!4האזורית חו' השרו� נמו( פי

זמי�, פגיעה חברתית וסביבתית מסחר מחו" לעיר: מאבדי את האדמהיעל דורי ושירילי גלעד.10
.http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/meabdimethaadama.pdf:כתובתב
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של, שימוש בלתי חוקי אינו כולל את ההשקעות הנדרשות בתכנ ו�• פיתוח ואחזקה
. אזורי תעשייה ותעסוקה מוסד רי�

כמו ג� מחיר המי�, ער( הקרקע החקלאית נמו( יחסית לער( הקרקע בעיר•
א לו אינ� כוללות את העלויות החיצוניות של הפעילות עלויות מופח. המסובסד תות

. הבלתי חוקית

. זמינות הקרקע במרחב הכפרי גדולה בהרבה מזו שבתחומי הערי�•

 11:טענה זו עלתה ג� בעתירה שהוגשה על ידי עיריית הרצליה כנגד פארק העסקי� יקו�

הג..." ורמי החיצוניי העו תרת טוענת כי העדר הגבלה על שימושי על ידי
. בשל כ� שהדבר יגרו לעזיבת עסקי המצויי כיו בהרצליה, בפארק יפגע בה

ועלולה להוריד לטמיו� השקעות, העזיבה תפגע בהכנסות העירייה מארנונה ומסי
ב תשתית בהרצליה "...רבות

במסמ( שהוגש על ידי התאחדות הקבלני� והבוני� בישראל לוועדת הפני� ואיכות
כתוצאה מעבירות בנייה" הנזקי� לסקטור העירוני" מוזכרי� 12,ה של הכנסתהסביב

: בקרקע החקלאית

ה קבלני והיזמי גבוהות באופ� משמעותי" עלויות הבניה שנדרשי לשאת בה�
ה בניה בקרקע החקלאית. מהעלויות בה� נושאי החקלאי העלויות הנמוכות של

מ העדר תשלומי פיתוח וחובה( שרות לה שכיר נכסי במחירי מאפ) כתוצאה
ועל כ� מתקשי הבוני בהתא לחוק להשכיר את המלאי הקיי, נמוכי ביותר

כתוצאה מכ� חלה עלייה במחירי המלאי הלא. ברשות במחירי סבירי
" ...מושכר

 אבד� הכנסות לציבור פגיעה כלכלית

ה� נזקי� מדידי� וה� נזקי�!לציבור כולו נגר� נזק כלכלי עקב התרחבות עבירות הבנייה
כ תוצאה מכ מה גורמי�!בלתי מדידי�  שכ� בנייה, השקעה לא יעילה בתשתיות: וזאת

; כמפורט לעיל, פגיעה בהכנסות הערי�; בלתי חוקית היא לרוב מפוזרת ודלילה באופיה
אובד� הכנסות למדינה כתוצאה מאי גביית דמי חכירה ריאליי� משימושי� חורגי� בלא

ב  על פי אומד� שנער( על ידי משרד!קרקע חקלאית על ידי מינהל מקרקעי ישראל היתר
היה על המינהל לגבות בגי�, בלבד" לודי�"מבקר המדינה בתחו� הוועדה המקומית

ש28השימושי� העסקיי� החורגי� שבתחו� שטח המועצה סכו� של   13.ח בשנה" מליו�

תמינהליי(מ"עת.11 נ 1239/03)א"� , הוועדה המקומית לתכנו� ולבניה חו� שרו�' עיריית הרצליה
. העתירה נדחתה מטעמי שיהוי). 2003(569, 5563/במקרקעי�

של, עמדת התאחדות הקבלני� בנושא בנייה בלתי חוקית.12 מוגשת לוועדת הפני� ואיכות הסביבה
. 2000פברואר, הכנסת

שנ"דומבקר המדינה.13 ).2000(422 1998 ולחשבונות שנת הכספי 1999 לשנת ב50תיח
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ת והיטלי� שאינ� משולמי� במלוא� נגר� אובד� הכנסות בשל אי גביית אגרו, כמו כ�
נזק כלכלי מסוג נוס' נגר� כתוצאה מהעלות הכבדה שעל המדינה. בבנייה בלתי חוקית

 14.לשאת בה בכדי לטפל בעבירות הבנייה

 היבטי בטיחותיי

,ח ועדת זיילר"נושא עבירות הבנייה ואכיפת החוק בתחו� התכנו� והרישוי זכה לפרק בדו
א  15. סו� ורסאישהוכ� בעקבות

:ח זיילר נכתב" לדו10בפרק, כ( לדוגמה

המצב בשטח הוא, למרות היק� הסנקציות המרשי העומד לרשות הרשויות..."
ה וא שתופעת הבנייה ללא היתר. דיי�וליתשל לית די�  המ פורסמות ומחדלי, מ�

בע. התופעות החמ ורותמ�היא, הרשויות מלטפל בה כי מדובר בבנייה לת מסתבר
 . .. היק� עצו

מבחינתנו כוועדת חקירה. ללא היתר יש היבטי שליליי רבילבנייה...
 הדגש הוא על הסכנה הבטיחותית הנובעת, מבנישלהמופקדת על בטיחות

"... של פיקוחמינימומבנייה שבוצעה בלא שנעשה עליה אפילו 

: נאמר לחוק התכנו� והבנייה87בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקו�

משו שבניה שלא כדי� היא בניה, בב יטחו� הציבור. .. בניה שלא כדי� פוגעת"
 שאינה מפוקחת וקיימת סכנה שאינה עומדת בתנאי הבטיחות ובתקני

 16".המחייבי

 סיכול היכולת לממש את יעדי התכנו� ההיבט התכנוני

הת, פעילות בלתי חוקית המתקיימת בשטח לאור( זמ� מעת שהשימושי�. כנו�מ כתיבה את
שישמור, פוחתת היכולת לממש בו תכנו� כולל, הבלתי חוקיי� קנו אחיזה רבת שני� בשטח

הימצאות�. ויש צור( להתמודד ע� סוגיות סבוכות של פיצויי�, על מאפייניו ועל ייחודו
ז מ� בשטח יוצרת ציפיות בק רב המ חזיקי� בקרקע ג�, של שימושי� אלו לאור( ולעיתי�

 
דו.14 ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה"של הכנסת ליו מרכז מחקר ומידעח שהוגש על ידי"לקוח מתו(

קשה לאמוד את הנזק הכלכלי שתופעת"כי,ח נאמר"בדו). 2004(פלישות לקרקעות ולמבניבנושא
רבאול� אפש, הפלישה גורמת בשל ההוצאות הכספיות הרבות,ר לומר בביטחו� כי מדובר בנזק כלכלי

 על כ( יש להוסי' את הכספי� שהמדינה משלמת ...אד� ואמצעי� נגד�!לטיפול בפולשי� והפניית כוח
 ...".שיווק אתרי בנייה ופיקוח עליה�, לצור( פינוי כלכלי הנדרש לש� פיתוח שכונות

לע.15 ) 2003(ח הוועדה"דוניי� בטיחות מבני� ומקומות המשמשי� ציבור ועדת החקירה הממלכתית
"להל�(  ").ח ועדת זיילר"דו:

ה, לחוק התכנו� והבנייה87הצעת החוק לתיקו�.16 .9ש"לעיל
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ב שטח המיועד לתפקד כמרחב.ת בדבר קיומ� של הבטחות שלטוניותטענו כאשר מדובר
י דיי�, מוטה שימור . הפגיעה הסביבתית והציבורית היא חמורה, או כפארק רחב

בתחומי השטח המתוכנ� כאזור נופש מטרופוליני במזרח ראשו� לציו� מתנהלי�, לדוגמה
התכנית המוצעת ). למשל,"טות רכבמשח("מזה שני� מספר עסקי� באופ� בלתי חוקי 

כ ספק רב א� מוקדי פיתוח אלו ". מרכזי מיחזור"לשטח מציעה לשלב� בתחומי הפארק
. בלב השטח הפתוח היו מוצעי� אלמלא היו פועלי� ש� מלכתחילה

 הטמעת שיקולי סביבתיי בקביעת סדרי עדיפויות במדיניות האכיפה

מות ובהיק' כוח האד� והמשאבי� העומדי� לרשות בהתחשב בהיק' עבירות הבנייה הקיי
בו, הטיפול בתופעה זו זמנית ויש!ברור כי לא נית� לטפל בעוצמה דומה בכל עבירות הבנייה

על. צור( בקביעת סדרי עדיפויות ביישו� מדיניות האכיפה כיו� נקבעי� סדרי העדיפויות
ייה במשרד הפני� מציבה את היחידה הארצית לפיקוח על הבנ, כ( למשל. פי מספר גורמי�

מאחר ששטחי� אלו אינ� מצויי� בתחומי, בראש סדרי העדיפויות17השטחי� הגליליי�
. ועדות מקומיות וה� אינ� אוכפות בה� את חוק הת כנו� והבנייה

 שראוי לשלב בקביעת סדרי העדיפויות במדיניות שיקולי סביבתיילהל� מוצעי� מספר
הנזק הסביבתי שגורמות עבירות הב נייה הוא מהחמורי� שבנזקיכי, חשוב לזכור. האכיפה

ולכ� יש לתת לשיקולי� הבאי� משקל, נזק זה הוא לעיתי� בלתי הפי(. עבירות הבנייה
:נכבד בעיצוב מדיניות האכיפה

הרגישות הסביבתית של השטח תיקבע לפי:מידת הרגישות הסביבתית של השטח•
ככל, רי� סביבתיי� מפורטי� יותר של המרחבהייעוד הסטטוטורי שלו ולפי סק

זה. שישנ� או, לפי קריטריו� תוענק עדיפות גבוהה לטיפול בעבירות בנייה בתחומי
, מערכות טבעיות רגישות, שטח נחל וסביבותיו, גני� לאומיי�, בקרבת שמורות טבע

, יער טבעי לשימור, חו' הי�, שהוגדרו כ( בתכניות המתאר או בסקרי טבע ונו'
. מסדרונות אקולוגיי� וכ� שטחי� בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה

זו תיקבע על פי מידת הריחוק של המוקד: עוצמת ההפרה של השטח הפתוח•
כלומר עד כמה מדובר בעבירת בנייה שאיננה צמודת, מתשתיות ומ מבני� קיימי�

מידת הפגיעה כ( גדולה יותר!ככל שהמוקד מרו חק יותר משטח בנוי, לרוב. דופ�
. הסביבתית שלו ותגבר העדיפות לטיפול בו

ככל שמוקד הפיתוח:היק� התשתיות הנלוות שמוקד הפיתוח דורש לצור� פעילותו•
כ( רבה ', תש תיות ביוב וכו, חשמל, קווי מי�, דורש יותר תש תיות נילוות כמו דרכי�
. יותר עוצמת הפגיעה הסביבתית שלו

. שטחי� שאינ� מצויי� בתחו� סמכותה של ועדה מקומית.17
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כ כל שהפעילות הבלתי חוקית יוצרת: המו קד בסביבתועוצמת המטרדי שיוצר•
שילוט בלתי, אשפה, היקפי תחבורה גדולי�, תאורה, מטרדי� רבי� יותר כמו רעש

השפעת המטרדי� גדלה כאשר מדובר. כ( השפעתו הסביבתית מזי קה יותר!חוקי 
.בשטח רגיש ממילא מבחינה אקולוגית

כאשר עבירות הבנייה נעשות בתחו�:ללמידת ההשפעה על היכולת לממש תכנו� כו•
או כשטח, או הנמצא בהליכי תכנו� כמרק� מו טה שימור, שטח המיועד לתכנו�

 עבירות הבנייה יוצרות עובדות בשטח!המיועד לתכנו� כולל למטרות פנאי ונופש 
ככל שעבירת הבנייה. ומסכלות תכנו� כולל של השטח על בסיס איכויותיו בלבד

ל והתכנו� הופ(, כ( נפגעת היכולת לתכנ� את השטח, אור( זמ�מתבססת בשטח
שבתחומו, דוגמאות לכ( ה� אג� הפולג הנמצא בתכנו� כמרק� מוטה שימור. מאול-

,א זורי הנופש המטרופוליניי� מדרו� ומצפו� לנס ציונה; נעברות עבירות בנייה רבות
י� ופעילות בלתי ובתחומ� מצויי� גני אירוע, המצויי� בהליכי תכנו� ראשוניי�

. חוקית נוספת

לא: השפעה שלטונית שניונית על תפקודו האקולוגי של המרחב• קיומו של מבנה
חוקי בשטח יוצר דינמיקה המ חייבת הקמת מערכות שלטוניות שונות לש� הגנה על 

בינוי לא חוקי על גדת נחל יפעיל לח-, כ( לדוגמה. על א' שלא אושר כחוק, תושביו
או לחילופי�, יקוז להסדיר את הערו- לכל אורכו על מנת למנוע הצפותעל רשות הנ

כ( אפ שרי שיימצא מבנה בודד. להימנע משחזור ומשיקו� המו רפולוגיה הטבעית שלו
. המשפיע על קטע נחל באור( קילומטרי� אחדי�

פעילות בלתי חוקית ג� אינה, מטבע הדברי�: מי וא וויר, סכנה לזיהו קרקע•
כ( נוצרי� סיכוני� של זיהו�. ואפשר שאינה עומדת בתקני� הנדרשי�מפוקחת 

בתחנות, לדוגמה, מדובר. ועימ� עולה הדחיפות בטיפול בבעיה, מי� ואוויר, קרקע
של, דלק הפועלות ללא היתר או בהיתר לשימוש חורג וללא רשיו� עסק באחסנה

. חומרי� מסוכני� ועוד

 השבת המצב לקדמותו

כפי. ס' הנוגע להשלכות הסביבתיות של עבירות בנייה נוגע למדיניות הענישהפ� חשוב נו
 18,שהוזכר במאמר קוד� העוסק בנושא יחס הרשויות לשמי רה על השטחי� הפתוחי�

בעקבות התמשכות ההליכי� המשפטיי� ומדיניות הענישה הנהוגה כיו� בגי� עבירות
. משתל� להיות עבריי� בנייה בישראל, בנייה

 ג� כאשר ההלי( המשפטי צלח במלואו והמבנה הבלתי חוקי נהרס או שהשימוש,אבל
הרי שבמרבית המ קרי� השטח נו תר מופר ומוזנח ואינו מושב, במבנה או בק רקע הופסק

לעיתי� באזורי� בעלי רגישות סביבתית, כתוצאה מכ( נותר מפגע סביבתי ונופי. לקדמותו
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כמו מיני צומח, נוספי� המאפייני� שטח מופרהמהווה פתח למפגעי� אקולוגיי�, גבוהה
כי במסגרת הצווי� אשר בית המשפט מוסמ( לתת בעת מת� גזר, לפיכ( מוצע. פולשי�
לרבות שיקו� אקולוגי, נית� יהיה לצוות על הנאש� להחזיר את פני השטח לקד מות�, הדי�

.במידת הצור(

!לחוק התכנו� והבנייה מאפשר)3(205סעי'

בקשר לדר� או לבני� שבה, פט כל צו אחר שייראה לבית המשפטלתת לנש"
צו איסור שימוש וצו להתאמת, צו סגירה, לרבות צו לשינוי מבנה, נעברה העבירה

";הבניה או השימוש להיתר או לתכנית

כי ככל שייעוד הק רקע במקו� בו נעברה העבירה הוא לחקלאות או לשטחי�, יש להבהיר
לה, פתוחי� תו( סילוק כל המפגעי�, חזיר את השימוש לייעוד המתבקשהרי שיש

. הסביבתיי�


