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עיקרי הדברי
רבות נכתב ונאמר על חשיבותם של השטחים הפתוחים בישראל ,העתידה לשאת בשנת  2020את
התואר "המדינה הצפופה ביותר מכל מדינה מפותחת אחרת" ולהחזיק בתואר זה לאורך שנים רבות.
השמירה על השטחים הפתוחים אכן מקבלת מקום של כבוד במדיניות התכנון הלאומית ,שהפנימה את
חשיבות השמירה על המרחב הפתוח ורציפותו .למרבה הצער ,וכפי שמוכיח ניתוח של החלטות מוסדות
המדינה בשנים ) 2005המפורט בדו"ח מס'  (1ו) 2006-המפורט בדו"ח זה( מדיניות זו אינה נחלתם של כל
מקבלי ההחלטות .לא אחת מתקבלות החלטות שלטוניות המעודדות פיתוח פזרני בקרקע ,העומד בסתירה
לעקרונות התכנון.
למרות ההכרה בנדירותו ובחשיבותו של משאב הקרקע ,אין בידינו כלי מובנה ומסודר למעקב אחר מצבו
– הן ברמת המדיניות והן בהתייחס למישור הפיזי -כמותי .היעדר כלי כזה מקשה על היכולת לקבל החלטות
מיטביות הנשענות על בסיס מידע איתן.
מטרת דו"ח זה היא יצירה ויישום של כלי למעקב מובנה אחר השינויים במדיניות הננקטת להגנה על
השטחים הפתוחים .תקוותנו היא כי הדו"ח יסייע להעלאת המודעות הציבורית ,הפוליטית והמקצועית לנושא
שמירת השטחים הפתוחים ,ויתרום לקידום המדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים וליישומה.

פרק א' -מדיניות רצויה ועקרונות מנחי
הפרק הראשון בדו"ח מפרט שורה של עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים ,המבטאים את
חזון המדיניות לשמירה על המרחב הפתוח .עקרונות אלו יהוו אבן בוחן שלפיה ייבחנו מידת ההתאמה של
המדיניות הרצויה למדיניות הננקטת בפועל ויישומה הלכה למעשה .במסגרת חזון המדיניות נמנים העקרונות
הבאים:

מדיניות ותכנו
הכוונת עיקר הפיתוח אל המרחבים המעויירים תוך שמירה על רצף השטח הפתוח; חיזוק מעמדם של
שטחים פתוחים בכלל ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט; שמירה על המגוון הביולוגי ועל
קיומם של מסדרונות אקולוגיים; שמירה על הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים ובכלל זה מתן תמרוץ חיובי
לחקלאים המקיימים חקלאות ידידותית לסביבה ולנוף; הבטחת קיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות,
באיכות ובנגישות נאותים לכלל הציבור ובכללם שטחי "טבע עירוני"; הגדלת מעורבות הציבור בהליכי התכנון
וקבלת ההחלטות; שימת דגש לשימור ערכי הטבע והנוף בנגב ובגליל נוכח הכוונה להפנות לאזורים רגישים
אלה פיתוח בהיקפים גדולים.

ניהול משאב הקרקע
על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא ,תוך הפנמת הערכים הסביבתיים ,החברתיים והכלכליים של השטח
הפתוח; שיקום קרקעות מופרות ומזוהמות; מימוש תפקידו של מינהל מקרקעי ישראל כנאמן הציבור לניהול
קרקעות המדינה לכל הצרכים ובכלל זה צרכי החברה והסביבה מהם מתעלם המינהל; מתן ביטוי לעידוד
השמירה על השטחים הפתוחים בצד העיסוק בפיתוח בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהתנהלות המינהל,
ובכלל זה הקצאת קרקע ו"גאולת קרקע" למטרות שימור ושטחי פנאי ונופש.

אכיפה
דגש מיוחד יש להפנות לאכיפה כנגד הפרות חוק ,הגורמות לפגיעה בשטחים הפתוחים .לצורך כך נדרש
ניהול מערכת אכיפה יעילה ומתואמת ,וניהול יעיל ואפקטיבי של ההליכים המשפטיים .נדרש יישום של
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מדיניות ענישה מחמירה ,כזו אשר תהפוך עבירות בנייה לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית ,ובכלל זה קנס לכל
יום נוסף של פעילות בלתי חוקית בשטח הפתוח ,מימוש יעיל ומהיר של צווים ,והימנעות ממתן ארכות.

חקיקה
יצירת בסיס חוקי ליישום מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים.

פרק ב'-ניתוח המדיניות הקיימת
פרק ב' בדו"ח זה הוא ליבה של העבודה .בפרק ישנו ניתוח של מדיניות קבלת ההחלטות בנושא השטחים
הפתוחים בממשלה ,במועצת מקרקעי ישראל ,במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,במערכת החקיקה ובתחום
האכיפה .תובנה מרכזית העולה מן הסקירה נוגעת לפער הקיים בין התכנון וההצהרות לבין המציאות .כך
למשל ,התקבלה החלטה על הכנת תכנית כוללת למשק האנרגיה ,אך בפועל מקודמות יוזמות נקודתיות
ובראשן התחנה הפחמית החדשה .התקבלו החלטות בנושא הקבורה הרוויה ,אך בפועל הן אינן מיושמות.
הפתרונות לפזורה הבדואית מתקדמים בעצלתיים ,על אף שורת ההחלטות שהתקבלה בנושא .גם שביל
סובב כנרת אשר אושר בתכניות אינו מתוקצב ואין גורם ממשלתי המקדם את הנושא.
נושא נוסף הבולט בחסרונו בהחלטות רשויות המדינה ,בעיקר בהחלטות ממשלה ובחקיקה  -הוא
התחממות כדור הארץ :הן בהעדר התייחסות להיערכותה של ישראל למתן את ההשפעות על שינויי
האקלים ולהפחתת פליטות של גזי חממה ,והן בהיערכות לתרחישים אקלימיים אפשריים.

החלטות ממשלה
מתוך כלל החלטות הממשלה שהתקבלו בשנת  ,2006נמצאו  35החלטות בעלות נגיעה לשמירה על
השטחים הפתוחים .בשנה זו בלטו בחסרונן החלטות בעלות תרומה חיובית ישירה לשמירה על השטחים
הפתוחים ,כדוגמת אלו שהתקבלו שנה קודם לכן בעניין פארק איילון .ההחלטות היחידות שהן בעלות תרומה
חיובית למצב השטחים הפתוחים התקבלו במסגרת החלטה לפיתוח הנגב והגליל ,שבה הוקצה מימון לפיתוח
פארק נחל באר שבע ,יער להב ,פארק תמנע ואגם ירוחם .לחלק מן ההחלטות תרומה חיובית עקיפה – כמו
הקלה במסלולים למימוש תכניות להתחדשות העירונית ועידוד קבורה רוויה.
לאור מצוקת משאב הקרקע והעדר שטחים נרחבים למטרות פנאי ונופש ,נדרשת הבטחת ההגנה על
שטחים פתוחים בכלל ,בדרך של הכרה ותמיכה ממשלתית ברורה ,כמו בקידום חקלאות ידידותית
לסביבה ,בהקצאת משאבים להגנה על שטחים ערכיים ובהתגייסות המדינה להקמתם של פארקים
נוספים כדוגמת פארק איילון .החלטות מסוג זה בולטות בהעדרן בשנת .2006
בבחינה של מידת ההתאמה בין החלטות הממשלה למדיניות התכנון הלאומית נצפתה נסיגה ביחס
להתנהלות המדינה שנה קודם לכן ) :(2005ממשלת ישראל מחליטה על הקמת גושי התיישבות חדשים
ותיקצובם ,ללא תשתית תכנונית כוללת ומספקת ,תוך יצירת איום על שטחים פתוחים איכותיים .הקמת גושי
התיישבות כרוכה גם בהקמת תשתיות ,בפיתוח מקורות תעסוקה ובהכשרת שטחים נרחבים לעיבוד חקלאי,
בחלקם על חשבון שטחים רגישים .הפגיעה הסביבתית מחמירה כאשר אין תשתית תכנונית מקדימה ונאותה
המאזנת בין מכלול הצרכים .יש להדגיש כי גושי ההתיישבות בהם מדובר מקודמים ברובם בתחום של
שטחים חשובים ורגישים במיוחד .דוגמא נוספת להתנהלות הבעייתית היא בהחלטות על תיקצוב הפיתוח
בתכניות שטרם אושרו ,כמו תוכנית "שפת המדבר" במצפה רמון ,המעוררת מחלוקת עקב פגיעותיה
הסביבתיות הצפויות.
יש להבטיח התאמה של מדיניות הממשלה למדיניות התכנון הלאומית ,ולהימנע מלקדם ולתקצב
פרוייקטים ,ובוודאי שלא גושי התיישבות ,אשר טרם גובשה עבורם תכנית כוללת במוסדות התכנון.
כמו בשנת  ,2005נעדרת מהחלטות הממשלה בעניין הנגב והגליל מדיניות סדורה בדבר השמירה על
מרחביהם הפתוחים ועל נכסי הטבע הייחודים באזורים אלו.
בכדי להגן על הנגב והגליל גם לטובת הדורות הבאים ,על הממשלה לקדם גם החלטות המגדילות
את היקף ורמת ההגנה על השטחים והנכסים הטבעיים בהם התברכו חבלי ארץ אלו.
שורת ההחלטות שהתקבלה בשנת  2006בנושא ההתנתקות מהווה המשך ישיר להתנהלות מוסדות
המדינה בשנת  2005בעניין זה .ההחלטות מתאפיינות בחוסר עקביות ,ביצירת מלאים תכנוניים
המתגלים כלא רלוונטיים ,תוך קידום מקביל של יוזמות חדשות .לחלק מההחלטות ,בעיקר אלו הנוגעות
להקמת ישובים חדשים ולהרחבת ישובים בשטחים רגישים ,ישנו מחיר סביבתי כבד .כך למשל,
מקודמות בחבל לכיש תכניות להקמת שני יישובים חדשים )חזן ומרשם( ,שלכל אחד מהם מיועדות רק

][8

כללי

עשרות בודדות של משפחות ממפוני גוש קטיף ,וזאת בזמן שקיימת רזרבה גדולה בישובים קיימים
באיזור .התנהלות זו מהווה המשך להתנהלות השגויה ,לתפיסתנו ,שליוותה את הליך ההתנתקות.
אנו סבורים כי אין להשתמש בקרקע הציבורית כאמצעי לפיצויים ,הטבות וסיוע למיגזרים בחברה
ובמשק ,וכי אין כל סיבה והצדקה לחרוג מכללי התכנון ומדיניות המקרקעין המקובלים גם בנושא זה.
החלטת הממשלה על העברת מינהל מקרקעי ישראל לאחריות משרד השיכון ,משרד שעיקר מטרתו היא
פיתוח ,מאיימת להרחיק את היום בו תוטמע המחויבות לשמירה על השטחים הפתוחים בקרב גוף זה.
העברת המינהל ממשרד ממשלתי למשנהו ,בחלק מן המקרים ,כקלף משחק במסגרת חלוקת תיקים בין שרי
הממשלה ,אינה מועילה גם היא ,בלשון המעטה ,לגיבוש חזון ומדיניות ברורים לגוף האמון על ניהול קרקעות
המדינה.
על מדיניות המקרקעין ,וכן על התנהלות ומבנה המינהל לבטא נכונה את היעדים של שמירה על
שטחים פתוחים כנכס ציבורי המשרת את כלל הציבור.

מועצת מקרקעי ישראל
קיימה במהלך שנת  2006שתי ישיבות בלבד ,אך פתחה את השנה בשתי החלטות המאמצות את
המלצותיהן של שתי ועדות שמונו לבחינת נושאים מרכזיים במקרקעי ישראל :המלצות הוועדה הציבורית
לרפורמה במקרקעי ישראל )דו"ח גדיש( ,והמלצות ועדת הבר בנושא עיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים.
מובן ,שלשתי החלטות אלו משמעות גדולה מבחינת מדיניות המקרקעין בכלל ,והשמירה על השטחים
הפתוחים בפרט.
ככלל ,המלצות ועדת גדיש כוללות שינויים חיוביים בהתייחס לשטחים הפתוחים :קביעה ברורה כי
האחריות על התכנון המתארי תהיה בידי מינהל התכנון במשרד הפנים ,מה שעשוי למנוע ממינהל מקרקעי
ישראל לקדם תכניות הסותרות את מדיניות התכנון .הקביעה כי הקצאת קרקע לחכירה לתעשייה ולתיירות
תיעשה באמצעות מכרזים בלבד ,זאת בניגוד לנוהג הקיים כיום ,אם כי גם החלטה זו מותירה פתח למקרים
חריגים .כמו כן עוסקות ההמלצות בשקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין .יש לציין בחיוב כי כבר כיום
מתפרסמים לציבור סדרי היום והצעות ההחלטה של מועצת המינהל ,זאת בניגוד להתנהלותם של מוסדות
התכנון.
דו"ח ועדת הבר ,שאומץ על ידי המועצה ,מהווה גם הוא שיפור לעומת המצב הקודם ,שכן ההסדרים
המוצעים בו לעיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים מאוזנים יותר מאלו שנכללו בהחלטות קודמות של
מועצת מקרקעי ישראל .עם זאת ,המלצת הדו"ח ,ובעקבותיה החלטת המועצה ,מחמירה את נושא התעסוקה
הלא חקלאית ביישובים ,בכך שהיא מאפשרת השכרת משנה של אותם  500מ"ר ,שנועדו במקורם כתעסוקה
חלופית לחקלאים עצמם .האפשרות להשכיר נכסים אלו בכל חלקת מגורים מצטברת לכדי היקפי תעסוקה
נרחבים הממוקמים במרחב הכפרי ,תוך עידוד מגמת פירבור התעסוקה.
צעד גדול ניכר ,כמו בהחלטות בשנת  ,2005בעניין השקיפות לציבור ,נגישות למידע ,חשיפת הצעות
ההחלטה של המועצה לציבור ושמיעת תגובות ,פישוט וייעול הליכים.
עם זאת ,עדיין בולט מחסור במהלכים לגיבוש ולאימוץ של מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים,
אם ברמת ההצהרות והמדיניות ,ואם בדרך של אימוץ כלים ושיטות לשמירה על השטחים הפתוחים ,כמו ניוד
זכויות ,תימרוץ החקלאות ועוד.
ראוי כי המועצה תקדיש דיון מעמיק לנושא השטחים הפתוחים ,המשתרעים על פני מרביתו של
השטח עליו היא אמונה ,כולל קבלת החלטות לגבי שיפור המצב הקיים .עד כה לא קיימה המועצה דיון
מעין זה.

המועצה הארצית לתכנו ולבנייה
כמדי שנה ,עסקה המועצה בשני סוגים של קבלת החלטות:
א .גיבוש והתוויה של מדיניות :יזום ואישור של תכניות מתאר ארציות ,אישור תכניות מתאר מחוזיות כוללות
והכנת מסמכי מדיניות.
ב .דיון בחריגות ובהקלות מתכניות מתאר ארציות ,וכן דיון בשינויים נקודתיים לתכניות המתאר המחוזיות.
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כמו בשנה הקודמת ,ואף יותר ,התאפיינה שנת  2006בריבוי תכניות כוללות ומסמכי מדיניות ביוזמת
המועצה .נושא המים זכה לטיפול אינטנסיבי דרך תכניות מתאר ארציות שקודמו בנושא .לראשונה ,ולאחר
מספר שנים בהן ציינה המועצה את החשיבות שבצעד זה ,החליטה המועצה הארצית על עריכת תכנית אב
לתשתיות אנרגיה .שינוי מהותי בוצע בנורמות התכנון של תחנות תידלוק במסגרת תמ"א  18שינוי ,4
המחיל לראשונה את העקרון החשוב של פיתוח בתחומי מכלולים מבונים ופיתוח צמוד דופן גם על תחנות
תידלוק שצצו עד כה ברחבי השטחים הפתוחים ,תוך גרימת מפגעים נופיים וסביבתיים .נושא עודפי העפר
והטיפול בהם כמשאב יצא לדרך בשנת  ,2006וכך החל טיפול מסודר בנושא שלא נוהל עד כה ויצר מפגעים
סביבתיים .נושא הפסולת זכה לדיון כולל במליאת המועצה ,עם הדיון בתכנית האב לפסולת ,וגם בתחום
הקבורה נעשו צעדים משמעותיים לקראת הטמעת שינויים .עוד דנה המועצה בנושא החשוב של קידום
התכנון המתארי במיגזר הערבי ,ובסוגיות של התאמת התכנון במיגזר זה לנורמות התכנון המוכרות.
שנה מוצלחת היתה גם בתחום החופים :שביל סובב כנרת קיבל הכרה סטטוטורית עם הכנת תכנית
מתאר ארצית בעניינו .גם תמ"א  13לחופי חיפה וטירת הכרמל אושרה ,לאחר מספר שנים של דיונים ,ובעיקר
מאבקים ,סביב תכנית מרינה חיפה .בתמ"א מסומן אזור ראש הכרמל כפארק חופי ,והמרחב לאיתור מעגנות
מסומן מקו הקזינו בבת גלים ומזרחה ,כולל אזור הנמל המערבי – בתחום שטחים מופרים בלבד.
ניתן לראות כי רוב התכניות הכוללניות ומסמכי המדיניות תואמים ומדגישים את יעדי השמירה על
השטחים הפתוחים ומטמיעים נושאים אלו בתוצרי העבודה ,החל משלב מתן ההוראה ועד לתכנית
הסטטוטורית .בתוך קבוצת תכניות זו ישנה תכנית חריגה -תכנית המתאר הארצית לשדות תעופה,
שבמסגרתה הוחלט לסמן עתודה לשדה תעופה בינלאומי נוסף ,חדש ,בלב מרחב חקלאי פתוח ,וכן להמשיך
ולבחון חלופה של פיתוח אי בים ,זאת בזמן שקיימות חלופות לשימוש בשדות קיימים.
מבין התכניות החורגות ממדיניות התכנון ניתן לראות את הדומיננטיות של תכניות להתיישבות חדשה:
שתי תכניות להתיישבויות בודדים )הכוללות יחד כ 50-חוות( – דרך היין ותכנית לחוות ברחבי הנגב ,היישוב
החדש מיכל ,רמת ארבל ,יישוב חדש קדיתא ,שני ישובים בדואיים חדשים והכרה ביישוב קיים– צור יצחק.
רוב התכניות להתיישבות חדשה נדחו :צור יצחק ,רמת ארבל ,מיכל ,חוות חקלאיות בנגב .תכניות אחרות
החורגות ממדיניות התכנון ,ושהיו צפויות לגרום לפגיעה בשטחים הפתוחים ,נדחו גם הן ,ובראשן תכנית
ספדי לבנייה בהרי ירושלים )דחייה סופית של התכנית נתקבלה בינואר  ,(2007וכפר נופש בבקעת הנדיב.
תכניות אחרות ,הכוללות בעיקר התיישבויות חדשות שקיבלו בדרך זו או אחרת הכרה שלטונית ,אושרו:
תכנית דרך היין ובה  30חוות בודדים ,מתוכן הוקמו באופן לא חוקי עד מועד אישור התכנית למעלה מ20-
חוות ,וכן התכנית ליישוב קדיתא .כמו כן אושרו שני יישובים חדשים לתושבי הפזורה הבדואית.
שנת הפעילות הראשונה של תמ"א  35מעוררת אופטימיות זהירה :יש מקום להניח ,כפי שצויין בדו"ח
שהוכן ע"י מינהל התכנון ,כי מיעוט התכניות שהובאו למוסדות התכנון להקלה נובע מהפנמה והטמעה של
עקרונות התמ"א ,כך שרק תכניות חריגות הגיעו לבקש הקלה .עם זאת ,יש לזכור כי מדובר בשנת הפעילות
הראשונה בלבד ,וטרם נבחן יישום התמ"א בוועדות המחוזיות .נראה כי מיעוט התכניות המגיעות להקלה
מתמ"א  35למועצה הארצית אכן מעיד על ייעול הליכי תכנון ,אך יש מקום לבחון כמה מבין התכניות שהיו
נדרשות בהקלה לפי תמ"א  , 31ותואמות את תמ"א  ,35כרוכות בפגיעה בשטחים הפתוחים .ההליכים
המשלימים לתמ"א  :35תכניות מרקמיות ,תכניות למרחבי נחל ,תכניות לפארקים מטרופוליניים ,תכניות
למרחבים ביוספריים ,וכן אימוץ אמצעי המדיניות של תמ"א  ,35צפויים להצעיד את ההגנה על השטחים
הפתוחים צעד גדול וחשוב קדימה.

חקיקה
מסקירת סך כל החוקים שהונחו על שולחן הכנסת ואלו שאושרו ,חקיקה פרטית וממשלתית כאחד ,עולה
כי ישנו חוסר באישור חוקים סביבתיים ,ומיעוט יוזמות ממשלתיות .בפרט ,בולט מיעוט היוזמות
הממשלתיות לשמירה על השטחים הפתוחים ,וזאת ,על רקע ריבוי הצעות חוק פרטיות בעלות
אוריינטציה סביבתית .הצעות החוק עוסקות בקשת רחבה של נושאים החל בפן ההצהרתי :חוקי יסוד
ומדיניות בעניין פיתוח בר קיימא ושמירה על משאב הקרקע ,וכלה בתיקון הסעיפים העונשיים בשורה של
חוקים ,להטמעת עיקרון "המזהם משלם" .מספר הצעות מתייחסות להגדלת השקיפות ולנגישות הציבור
למידע ולהליכי קבלת החלטות בוועדות השונות .שתי הצעות חוק נוגעות להתנהלות התכנונית במערכת
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הבטחון המתנהלת כיום במסלול תכנוני נפרד ,שאינו תואם תמיד את עקרונות התכנון ה"רגילים" .מספר
הצעות חוק עוסקות בניסיון להגן על חבל ארץ מסוים מפני פיתוח ,ובראשן הצעת החוק לשימור הרי ירושלים.
מנגד ,ישנן הצעות חוק שנועדו לקצר הליכי תכנון ולהכשיר בנייה בלתי חוקית ,בניגוד למאמצים
להשליט את שלטון החוק גם בתחום התכנון והבנייה .כאלו הן למשל הצעת החוק שמטרתה לקצר הליכים
ולהכשיר גני אירועים שהוקמו באופן בלתי חוקי ,וכן הצעת חוק לקיצור הליכי רישוי והקמה של מבנים
חקלאיים ,שרבים מהם מהווים משכן לפעילות לא חקלאית בדרך של שימוש חורג או ללא היתר כלל.
מספר הצעות חוק עוסקות בהקלת הענישה לעבירות בנייה במיגזר הערבי בכלל ,והבדואי בפרט ,כמו
גם בקרב אוכלוסיות אחרות הנמצאות במצוקה זו או אחרת .אין ספק כי במגזר הערבי והבדואי קיימת מצוקה
רבה בתחומים שונים ,ובמקביל ישנה תופעה חמורה ורחבת היקף של בנייה בלתי חוקית הפוגעת פגיעה
חמורה ביותר בשטחים פתוחים.הצורך לספק פתרונות נאותים למצוקת המגזרים החלשים כמו גם החובה,
במקביל ,לאכוף את החוק רובצים שניהם לפתחה של המדינה.
הצעות חוק רבות עוסקות בנושאים שונים מתחום איכות הסביבה :טיפול בקרקעות מזוהמות ,כבישים
כמזהמים ,מיחזור ,שמירה על הנקיון ,ושימור אנרגיה .חלק מהן אושרו בשנת  ,2007ויש לקוות כי רבות
נוספות יכנסו לספר החוקים של ישראל.
מספר הצעות חוק מציעות לצמצם את השימוש בחוק ההסדרים ,שהיווה פלטפורמה בשנים האחרונות
לחקיקה הפוגעת בשטחים הפתוחים .כך למשל ,בשנת  2006אושר במסגרת חוק ההסדרים שינוי חקיקה
המצמצם מאוד את סמכויות הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

אכיפה
בפרק זה מתואר מבנה מערכת האכיפה בישראל ,ותפקידן וסמכויותיהן של הרשויות השונות בתחום
האכיפה של בנייה או שימוש בלתי חוקיים בקרקע חקלאית .למרות השינויים החיוביים שנעשו בתחום אכיפת
עבירות בנייה ,ובראשם הקמת היחידה הארצית והקמת היחידה החדשה בפרקליטות המתמחה באכיפת דיני
מקרקעין ,עדיין נותרו סמכויות אכיפה משמעותיות בידי הוועדות המקומית .כל עוד יימשך מצב זה ,יהיה קושי
רב לאכוף עבירות בנייה ,שכן האינטרס המנחה במקרים רבים את הוועדות המקומיות הוא הרצון להיטיב עם
ציבור בוחריהם הפוטנציאלי ,וליהנות מתשלומי המיסים ,ולא מיצוי הדין .המלצה מרכזית היא העברת
סמכויות הפיקוח מידי הוועדות המקומיות למערכת ארצית ,בלתי תלויה ,שסמכויותיה יעוגנו בחוק.
שיתוף פעולה בין היחידות השונות הוכיח את עצמו כבעל תרומה ממשית לאכיפה יעילה .עם זאת ,עולה
הצורך בשיפור התיאום בין גופי האכיפה השונים והעברת ניהולה של מתפ"א )מינהלת תיאום פיקוח ואכיפה(
מידי המשטרה למשרד לבטחון פנים או למשרד הפנים .כן נדרש שיפור בביצוע האכיפה בפועל באמצעות
מימוש צווי הריסה על ידי היחידה המשטרתית שהוקמה לשם כך .מן הדו"ח עולה כי היחידה המשטרתית,
המונה מעל  100שוטרים ,שהוקמה מכוח החלטת הממשלה ,איננה מיישמת בפועל את מדיניות האכיפה
הלאומית בתחום דיני המקרקעין ,מטרה לשמה היא הוקמה ,אלא נלקחת לביצוע משימות אחרות המצויות
בעדיפות במשטרת ישראל.
במסגרת ניתוח נושא האכיפה נערכה סקירה של החלטות בתי המשפט בנושא זה ,בכל הערכאות .בכל
פסקי הדין ניתן היה לראות כי בהיבטים של מדיניות מוצהרת נוקט בית המשפט בקו מחמיר .הדבר נכון לגבי
כל הערכאות ולגבי הליכים פליליים ואזרחיים כאחד ,ומקבל ביטוי במספר היבטים :הדגשה ברורה ועקבית
של חשיבות ההחמרה בענישה על עבירות בנייה ,דחיית ערעורים שעניינם בקשה להקלה בענישה )עם זאת
יש לציין כי בדרך כלל נדחים גם ערעורים להחמרה בענישה( ,פרשנות מרחיבה לגבי סוג העבודות הטעונות
היתר ,ופרשנות מצמצמת לגבי פעולות מותרות בקרקע חקלאית ללא היתר.
הבעיה העיקרית זוהתה לגבי יישום מדיניות זו בפועל .בגזרי הדין שנסקרו בעבודה זו ניתן לראות כי
העונשים הנגזרים בגין עבירות של בנייה ו/או שימוש ללא היתר אינם עונשים כבדים ,כך שהעבירות ,ברובן
עבירות כלכליות ,ממשיכות להיות כדאיות ,ועבריינות הבנייה משתלמת מאוד ,למרות הקנסות שבגזרי הדין.
גם כאשר העבירה נמשכת ונוספת לה עבירה של הפרת צו בית משפט ,מומרים לעיתים עונשי המאסר
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בעבודות שירות ובמאסר על תנאי .הענישה המקלה בולטת מאוד על רקע המלל של פסקי וגזרי הדין,
המדגישים מאוד את הצורך בהחמרת עונשם של מבצעי עבירות בנייה.
דרכי הענישה הקיימות בחוק מאפשרות יישום מדיניות ענישה מחמירה בהרבה מזו הנקוטה בפועל ,הן
בגובה הקנסות ,הן בעונשי מאסר בפועל ,והן בקנס על כל יום בו העבירה נמשכת.
מוצע להחמיר ברמת הענישה בהתאם לרף הקבוע בחוק כך שעבירות בנייה ,בייחוד עבירות בעלות
גוון כלכלי מובהק ,יהפכו בלתי כדאיות .תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לעבירות בנייה הנעשות על ידי
חברות גדולות ,כמו הקמת אנטנות סלולריות ללא היתר .חברות אלו זוכות לעיתים לטיפול סלחני ,והדיון
בעבירות כלל לא מגיע לשערי בית המשפט .ראוי כי עבירות מסוג זה יזכו ליחס מחמיר במיוחד.
בעבירות נמשכות יש לנקוט בכלי של קנס לכל יום של עבירה ,כדי למנוע גרירה מכוונת של ההליכים
מצד הנאשמים תוך המשך גריפת רווחים מקיומה של פעילות בלתי חוקית .יש לשקול יישום נרחב יותר
של ס'  219בחוק התכנון והבנייה ,המאפשר הטלת קנס בגובה כפל שווי הבנייה הבלתי חוקית ,ובמקרה
של הפרת צווים לעשות שימוש גם בהליך של בזיון בית משפט .עוד מוצע לבצע מחקר ,שככל הידוע לנו
טרם נערך ,שמטרתו גיבוש מדיניות ענישה למניעה אפקטיבית של עבירות בנייה .עבודת לימוד כזו
יכולה להניב גם קווים מנחים לקביעת גובה הקנס הראוי ,ולמנוע את השונות הרבה הקיימת בין
העונשים הנגזרים כיום במקרים דומים.

פרק ג'-בחינת הפ הכמותי של השמירה על השטחי הפתוחי
פרק ג' בדו"ח זה מפרט מספר היבטים כמותיים הנוגעים לשמירה על השטחים הפתוחים .אין אפשרות
להסיק מסקנות לגבי מצב השטחים הפתוחים רק על פי הפן הכמותי ,שכן אין הוא מבטא את מידת הפגיעה
ברצף השטח הפתוח ואת רגישות השטח המופר וחשיבותו.
במהלך הסקירה התברר כי למעט המעקב המדוקדק והבהיר שנערך בשטחי היערות ע"י קק"ל ,קיים חסר
רב במידע זמין על מצב השטחים הפתוחים .כך למשל אין מידע מסודר על היקף הגריעות והתוספות שנערכו
בשטחי שמורות הטבע בישראל לאורך השנים .מבחינת מעקב ובקרה ,ניכרת נסיגה ביחס לשנה הקודמת,
שנת  ,2005שכן החל משנה זו נפסק כליל התיעוד הסטטיסטי של החלטות הוועדה לשמירה על קרקע
חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ( .מאחר וסמכויות הוועדה צומצמו במהלך  – 2006הרי שגם לו היה
מבוצע מעקב סטטיסטי אחרי החלטותיה – הוא היה חלקי בלבד ,ולא ניתן היה ללמוד ממנו על ההיקף
האמיתי של שינוי ייעוד קרקע חקלאית ושטחים פתוחים למטרות פיתוח.
ראוי שייערך תיעוד ומעקב מסודר אחר מצב השטחים הפתוחים ,כשם שקק"ל עורכת מעקב כזה אחר
המצב ביערות .מעקב כזה ראוי שיתייחס גם למדד הרצף של השטחים הפתוחים .עם ההיערכות לקראת
העידכון של תמ"א  ,35ראוי כי מינהל התכנון ייערך לתיעוד ובקרה של מצב השטחים הפתוחים ,אשר
יקיף את כל הגורמים הרלוונטים ובהם ועדות התכנון ,רשות הטבע והגנים ,קק"ל ומינהל מקרקעי
ישראל .על החומר להיות זמין ופתוח לציבור בשקיפות מלאה ,ולהוות תשתית לקבלת החלטות
תכנוניות.
כמו בשנה הקודמת ,גם במהלך שנת  2006קודמו שטחים נרחבים להכרזה כשמורות טבע ,רבים מהם
במחוז הצפון .במקביל נגרעו במחוז זה שטחים רבים משמורות בעיקר לצורכי הרחבת יישובים .הרוב
המכריע של הבקשות לגריעת שטחים מוגנים מתקבל ,אך בחלק מן המקרים לא מתקבלת במלואה בקשת
הגריעה ,ולעיתים מאשרות הוועדות יעוד כפול ,למשל שטח חקלאי ,דרך או מתקן הנדסי בתחום שמורת
טבע ,במקום לגרוע את השטח.
בשנת  2005נגרעו מתמ"א  22סה"כ  1,641דונם ,ובמצטבר עד שנת  15,971 – 2006דונם שהם 1%
מכלל שטחי היער בתכנית .כמו בשנת  ,2005בינוי לצרכי הרחבות מגורים באזור הכפרי מהווה עדיין
במצטבר את הסיבה המרכזית למתן ההקלה ,והגורם בעל שיעור הפגיעה הגבוה ביותר בשטחי תמ"א  ,22הן
מבחינת מספר התכניות והן מבחינת כמות השטח המהווה הקלה .עיקר שינויי הייעוד בשנת  2006נעשו
במחוז הצפון ) .(70%במחוז מרכז לא ניתנו הקלות כלל.
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כללי

מבוא
רבות נכתב ונאמר על חשיבותם של השטחים הפתוחים בישראל ,העתידה לשאת בשנת  2020את
התואר "המדינה הצפופה ביותר מכל מדינה מפותחת אחרת" ולהחזיק בתואר זה שנים רבות .השמירה על
השטחים הפתוחים אכן מקבלת מקום של כבוד במדיניות התכנון הלאומית ,המבטאת את ההכרה בחשיבות
השמירה על המרחב הפתוח ורציפותו .למרבה הצער ,כפי שמוכיח ניתוח של החלטות מוסדות המדינה
בשנים ) 2005המפורט בדו"ח מס'  (1ו) 2006-המפורט בדו"ח זה( מדיניות זו אינה נחלתם של כל מקבלי
ההחלטות .לא אחת מתקבלות החלטות שלטוניות המעודדות פיתוח פזרני בקרקע ,העומד בסתירה
לעקרונות התכנון.
למרות ההכרה בנדירותו וחשיבותו של משאב הקרקע ,אין בידינו כלי מובנה ומסודר למעקב אחר מצבו –
הן ברמת המדיניות והן בהתייחס למישור הכמותי .היעדר כלי כזה מקשה על היכולת לקבל החלטות מיטביות
הנשענות על בסיס מידע איתן.
מטרת דו"ח זה היא יצירה ויישום של כלי למעקב מובנה אחר השינויים במדיניות הננקטת להגנה על
השטחים הפתוחים .תקוותינו היא כי הדו"ח יסייע להעלאת המודעות הציבורית ,הפוליטית והמקצועית לנושא
שמירת השטחים הפתוחים ,ויתרום לקידום המדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים וליישומה.
דו"ח זה מתייחס לשנת  ,2006והינו השני במספר .לאור לקחים שנלמדו מהדו"ח הראשון ,אשר ניתח את
שנת  ,2005הרחבנו את מתכונת הבחינה ,ועסקנו בתחומים שלא נדונו בדו"ח הקודם:
• חקיקה :בחינה וניתוח של חוקים שקודמו בשנת  2006בישראל – חקיקה פרטית וממשלתית ,בהתייחס
לשטחים פתוחים.
• אכיפה :סקירה של מערכת האכיפה בישראל ,וכן סקירה וניתוח של פסיקה המתייחסת לעבירות בנייה
בשטחים הפתוחים.
בחודשים הקרובים אנו מתעתדים לסיים פרק נוסף וחשוב במעקב השנתי אחר מצב השטחים הפתוחים,
אשר יעסוק בנושא שטחים פתוחים כמדד להערכת מצב המגוון הביולוגי ,ויתמקד במצב שטחי הכורכר
בישראל.

הדו"ח שלהל מחולק לפרקי:
פרק א'
מפרט שורה של עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים ברמת המדיניות והתכנון ,המבטאים את
חזון המדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים .עקרונות אלו מהווים אבן בוחן ,מעין "מסננת" שלפיה נבחן
בפרקים הבאים את מידת ההתאמה של המדיניות בפועל – לזו הרצויה,כפי שהיא מפורטת בפרק זה.

פרק ב'
הוא ליבו של מסמך זה ,ובו ניתוח של החלטות רשויות המדינה בהתייחס לשטחים הפתוחים .התחומים
בהם עסקנו השנה הם :החלטות הממשלה ,החלטות מינהל מקרקעי ישראל ,החלטות המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,חקיקה – פרטית וממשלתית ופסיקה של בתי המשפט בכל הערכאות ביחס לבנייה בלתי
חוקית בשטחים הפתוחים.

פרק ג'
עוסק בפן הכמותי של השמירה על השטחים הפתוחים ומציג נתונים כלליים לגבי שינויי יעוד בשטחים
הפתוחים לסוגיהם בשנת  .2006בשונה משנים קודמות ,לא הופיע השנה ניתוח של כל שינויי הייעוד
שאושרו במסגרת הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים .ההמלצה המרכזית הנובעת מפרק
זה היא הצורך בגיבוש מערכת למעקב אחר מצב השטחים הפתוחים ,תוך התייחסות למדד רצף השטח
הפתוח ולמידת רגישותו הסביבתית.
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פרק א'  -מדיניות רצויה ועקרונות מנחי
פרק זה מפרט את העקרונות המנחים והמרכזיים לשמירה על השטחים הפתוחים ,תוך פירוט לגבי מינהל
מקרקעי ישראל כגורם המנהל את מקרקעי המדינה .עקרונות אלו מבטאים ,לתפיסתנו ,את "חזון המדיניות"
לשמירה על השטחים הפתוחים ,והם אבן הבוחן ,ה"מסננת" שלפיה נבחן בפרקים הבאים את מידת
התאמתה של המדיניות בפועל – לזו הרצויה ,כפי שהיא מפורטת להלן.
חלק מעקרונות המדיניות שיפורטו להלן אומצו זה מכבר על ידי רשויות המדינה ,כמנחים את קבלת
ההחלטות .הדבר בולט בעיקר בכל הנוגע למוסדות התכנון ,שהטמיעו את העקרונות להכוונת הפיתוח תוך
שמירה על השטחים הפתוחים בתכניות המתאר לסוגיהן ,במסמכי המדיניות ובהליכי קבלת ההחלטות .לכן
החריגות ממדיניות זו ,למשל על ידי קבלת החלטות ממשלה והחלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל הינן
חמורות מאד.
בכל הנוגע לניהול משאב הקרקע ,להתנהלות מינהל מקרקעי ישראל ,לאכיפה ולהגדלת מעורבות הציבור,
עוד ארוכה הדרך להטמעת עקרונות אלו במדיניות הרשויות המופקדות על הטיפול בשטחים הפתוחים.

א 1.מדיניות ותכנו
• הכוונת הפיתוח אל תוך המרחבים המעויירים ובצמידות לפיתוח קיים ,כך שיישמר רצף השטחים הפתוחים,
על ערכי הטבע ,הסביבה ,הנוף והמורשת הגלומים בהם.
• ניצול יעיל של משאב הקרקע :הכוונת עיקר הפיתוח למרחבים המעויירים ,תוך ביסוס מערכת הסעת
המונים הנגישה לכלל הציבור ,שמירה על רצפים של שטחים פתוחים שאינם מופרים בנקודות פיתוח
חדשות ובקווי תשתית חדשים ,והקפדה על צפיפות נטו ממוצעת ,בהתאם לתמ"א .35
• קידום איכות החיים ואיכות הסביבה העירונית על כל היבטיה :איכות האוויר ,סילוקם של מטרדי רעש
ומזהמים אחרים ,וקיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות ,באיכות ובנגישות נאותים לכל תושבי
הערים ,כולל שטחי טבע בעיר.

שטחי פתוחי לשמירה על משאבי הטבע והנו ולרווחת הציבור
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חיזוק מעמדם של השטחים הפתוחים בכלל ,ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט :שמורות
טבע ,שמורות נוף ,גנים לאומיים ,יערות ,חופים ,מכלולים נופיים ,רצועות נחל ,רצועות נוף ,רצועות חוף.
שמירה על המגוון הביולוגי תהווה שיקול מרכזי בהתוויית התכנון הלאומי ,המחוזי ,והמקומי בישראל ,כולל
שמירה על רציפות שטחים פתוחים ואיתור ושמירה על מסדרונות אקולוגיים.
שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים החקלאיים ,בשל תרומתם לתפקודי סביבה וחברה ובשל היותם
עתודה לשיקום אקולוגי ולשימושי פנאי ונופש.
הבטחת אישורם ומימושם של הפארקים המטרופוליניים והאזוריים בישראל ,כולל הקצאת תקציבים
מתאימה להשגת יעד זה.
הקצאה וטיפוח של שטחים ציבוריים פתוחים בערים בכמות ובאיכות הנדרשות.
פיתוחם של שטחי "טבע עירוני" בדרך התורמת לקירוב הציבור אל הטבע והשמירה עליו.
שמירה על שטחים בעלי רגישות מעל אקוויפרים ומאגרי מים ,בכדי לשמור על מקורות המים ואיכותם.
עידוד השמירה על הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים על ידי מתן תמרוץ חיובי ,כולל תמרוץ לקיומה של
חקלאות בכלל ,וחקלאות נופית בפרט ,ותמריצים שליליים למי שאינם מקיימים את המדיניות.
שכלול של תסקירי השפעה על הסביבה ,בדרך שתבטיח הליך לבחינה של נחיצות ומיקום לפרוייקטים
לפיתוח לפני הכנת תכניות מפורטות ,אותן קשה לשנות.
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ניהול משאב הקרקע
•

•
•

•

•

ניהול משאב הקרקע על פי עקרונות של פיתוח בר-קיימא ,המחייב שימוש במשאבים בכלל ובמשאב
הקרקע והשטחים הפתוחים בפרט ,שהוא מהנדירים והיקרים במשאבינו ,כמוצר ציבורי ,בדרך שתבטיח
הנאה ורווחה לכלל הציבור ושמירה על ערכיהם לטובת הדור הנוכחי והדורות הבאים.
מתן מענה לכלל צרכי הציבור לא רק בתחומי הפיתוח למגורים ,תשתיות ותעסוקה ,אלא גם בתחומים של
תפקודי סביבה ,שמירה על ערכי טבע ,נוף ,שטחים פתוחים ,חקלאות ,חזות ומורשת.
הפנמת הערך הכלכלי של השטח הפתוח :מהלכי התכנון ,ההקצאה והניהול של המקרקעין יתנו ביטוי
רעיוני וכמותי לערך הרעיוני הגלום בקרקע ובשטחים הפתוחים ובערך השירותים שהם מעניקים לחברה,
לסביבה ,לאיכות החיים ולרווחת הציבור ,כולל הערכים הסביבתיים והחברתיים החיצוניים ).(Externalities
הקרקע כמשאב מתחדש :מיחזור ושיקום קרקעות מופרות ומזוהמות ,ניצול הקרקע ע"י פינוי מפעלי
תעשיה ,מחנות צה"ל ואתרים מזוהמים אחרים ,שיקומם ושיווקם לייעודים חדשים ,שיקום אתרי כרייה
וחציבה ,שיקום מטמנות שנסגרו ,ניצול ומילוי בורות שנוצרו מכרייה בלתי חוקית .ובנוסף ,פיתוח ואיתור
עתודות קרקע אלטרנטיביות לפיתוח כמו תת הקרקע וזכויות אוויר.
הטמעת קריטריונים סביבתיים וחברתיים במתן אישורים לכרייה ,חציבה ,הטמנת פסולת ,כמו גם בעת
בחינת פרוייקטים תחבורתיים )עדכון לנוהל פר"ת( ובשימושים אחרים ,כולל חיוב חוזי המגובה בערבות
כספית ,בכדי להבטיח את שיקום השטחים בתום השימוש.

מעורבות הציבור
• הגברת המעורבות הציבורית ברמה הארצית והמקומית בנושאי תכנון וסביבה.
• הגדלת שקיפות המידע לציבור הרחב ,שקיפות בהליכי קבלת החלטות בכלל ,ובהקשר לשמירה על
השטחים הפתוחים בפרט.

עתיד הנגב והגליל
• עם ההפנייה המתוכננת של המשאבים לפיתוח הנגב והגליל ,יש לשים דגש על שימור ערכי הטבע והנוף
הייחודים לחבלי ארץ אלה ,המשופעים במרחבים פתוחים ומשאבי טבע ונוף ,ולהימנע ממדיניות תכנון
מתירנית ומשולחת רסן .ייחודם של אזורים אלה במרחבים הגדולים יחסית ובפיסות הקטנות של "ארץ
בראשית" ,שרק בנגב עוד נותרו כמותם ,ובמשאבי הטבע והנוף הייחודיים של הגליל .לאזורים אלה
משמעות אקולוגית עצומה וחשיבות עליונה ,בהיותם מפלט של טבע לאדם ,בארץ צפופה כמו ישראל.
• קידום פתרונות הולמים לפזורה הבדואית הן בתכנון )קידום ישובי קבע לפזורה( והן במדיניות קרקעית,
שיבטיחו תנאים הולמים ואיכות חיים ראויה ,בשילוב עם אכיפת החוק .פתרונות אלה יעודדו מעבר
אוכלוסיה מהפזורה ליישובים תוך שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים.

א 2.התנהלות
מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל כבעלות מקרקעי
•

•
•
•

•
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מינהל מקרקעי ישראל יתמקד אך ורק בתפקידיו כנאמן הציבור על כל מגזריו לניהול קרקעות המדינה
ולהקצאת הקרקע הדרושה כדי לענות על כלל צורכי החברה ,הסביבה והמשק .המינהל יפעל בהתאמה
מלאה למדיניות התכנון המופקדת בידי מוסדות התכנון ולתכניות המתאר ,ולא יעסוק בתכנון המתארי
הכולל ,המופקד כחוק בידי מוסדות התכנון.
מועצת מקרקעי ישראל תקבל החלטות הנוגעות לעידוד השמירה על השטחים הפתוחים לסוגיהם ,במקביל
לעיסוקיה בפיתוח מקרקעין.
שיווק קרקעות ייעשה רק בהתאם לתכניות המתאר ומדיניות התכנון.
הקצאה ו"גאולה" של קרקע לשמורות טבע ונוף ,גנים לאומיים ופארקים באמצעות רכישה או החלפה של
קרקעות שבהן יש זכויות בינוי ופיתוח בשטחים המיועדים וראויים לשמש כשמורות טבע ,גנים לאומיים
ופארקים.
יצירת מאגרים לקליטת זכויות פיתוח ויישום מנגנונים אטרקטיביים לניוד זכויות פיתוח משטחים פתוחים
ערכיים לאזורים אלה.

מדיניות רצויה ועקרונות מנחי

א 3.אכיפה
• ניהול מערכת אכיפה יעילה ומתואמת ,אשר תאפשר איתור מהיר של עבירות בנייה ,וניהול יעיל ואפקטיבי
של ההליכים המשפטיים הנדרשים.
• יישום של מדיניות ענישה מחמירה ,כזו אשר תהפוך עבירות בנייה לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית ,ובכלל
זה קנס לכל יום נוסף של פעילות בלתי חוקית בשטח הפתוח.
• מימוש יעיל ומהיר של צווים הניתנים במסגרת ההליך השיפוטי )כגון צו הפסקת שימוש ,צו הריסה(,
הימנעות ממתן ארכות ארוכות למימוש הצווים ומדחייה של ביצוע צווים.

א 4 .חקיקה
• עיגון ההגנה על השטחים הפתוחים בדרך של חקיקה ביוזמה ממשלתית ופרטית – הן ברמה ההצהרתית
והן ברמה המעשית.
• יצירת בסיס חוקי ליישום מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים ,בין היתר בהעשרת ארגז הכלים
למימוש יעדי השמירה על השטחים הפתוחים.
• הימנעות מקידום ואישור חקיקה העשויה לסכל את מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים ,כמו חקיקה
המקלה בעונשם של עברייני בנייה.
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ניתוח המדיניות הקיימת

פרק ב'  -ניתוח המדיניות הקיימת
פרק זה הוא לב הדו"ח ועיקרו ,ובו ניתוח החלטות ,דברי חקיקה ופסיקה שהתקבלו במהלך שנת 2006
ברשויות המדינה השונות ,זאת לאור העקרונות המנחים שפורטו בפרק א'.
ההחלטות ,החקיקה והפסיקה עליהן מתבסס פרק זה מצויות בנספחים.

בפרק זה חמישה תתי פרקי:
ב 1.החלטות הממשלה
ב 2.החלטות מועצת מקרקעי ישראל
ב 3.החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
ב 4.חקיקה – חוקים שאושרו וחוקים שהונחו על שולחן הכנסת.
ב 5.אכיפה – מבנה מערכת האכיפה וניתוח פסיקת בתי המשפט בהתייחס לעבירות בנייה בשטחים
הפתוחים.

ב 1.החלטות הממשלה
פרק זה בוחן את החלטות הממשלה שהתקבלו במהלך שנת  ,2006לאור המדיניות הרצויה והעקרונות
המנחים לשמירה על השטחים הפתוחים .החלטות אלו נבחנו גם בהשוואה למדיניות הממשלה בנושא זה
במהלך השנה הקודמת  -שנת .12005
הליך הבחינה כלל סקירה של כל החלטות המשלה שהתקבלו בשנת  ,2006על פי המידע המצוי באתר
משרד ראש הממשלה , 2מתוכן נבחרו על ידינו ההחלטות שיש להן השפעה על מדיניות השמירה על
השטחים הפתוחים .סה"כ נמצאו  35החלטות כאלו ,המפורטות בנספח מס' .1
במהלך שנת  2006התקיימו בחירות בישראל .שתיים מהחלטות הממשלה אליהן התייחסנו הן החלטות
של הממשלה שכיהנה בתקופת הכנסת הקודמת ,וכל השאר הן החלטות של הממשלה הנוכחית.
יש לציין ,כי מסמך זה אינו עוסק בבחינה של ישום ההחלטות ,אלא בניתוח שלהן כביטוי למדיניות בלבד.
את ההחלטות שנמצאו כבעלות השלכות אפשריות על מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים מיינו
לקבוצות נושאיות ,על פי המפורט להלן:
א .פיתוח גושי התיישבות ויישובים חדשים
ב .פיתוח הנגב והגליל
ג .התנתקות
ד .פיתוח יישובי המיעוטים והפזורה
ה .מינהל מקרקעי ישראל ושינויים מבניים נוספים
ו .אזור ים המלח
ז .תשתיות
ח .התחדשות עירונית
ט .משק המים
י .קבורה

 1השמירה על השטחי הפתוחי – ניתוח החלטות מוסדות המדינה ,דו"ח שנתי לשנת  ,2005מכו דש"א )דמותה של אר(.2006 ,
http://www.pmo.gov.il/pmo/archieve/decisions 2
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בפרק זה שני חלקי:
 .1סקירת עיקרי החלטות הממשלה משנת .2006
 .2מסקנות והמלצות

 .1סקירה של עיקרי החלטות הממשלה משנת 2006
א .פיתוח גושי התיישבות וישובי חדשי
במהלך שנת  2006התקבלו בממשלה מספר החלטות הנוגעות לפיתוח אזורי התיישבות ולהקמת יישובים
חדשים .החלטות אלו נוגעות להקמה של גושי התיישבות – באזור חלוצה ובאזור לכיש ,כשבשני המקרים
ההחלטות קשורות למתן פתרונות קבע למתיישבי חבל עזה .ההתייחסות לגושי התיישבות נבדלת
מההחלטות שהתקבלו בשנה הקודמת ) (2005בעניין הקמת יישובים חדשים :בעוד שבשנה הקודמת עסקה
הממשלה בסקירה ובדיווח על תכנון והקמה של מספר יישובים חדשים פרטניים ברחבי הארץ ובהקמת יישוב
חדש )שהיה קיים כבר בפועל(  ,הרי שבשנת  2006מדובר בגושי התיישבות ,הכוללים מספר יישובים
חדשים.
כזכור ,מדיניות התכנון מסורה בידי מינהל התכנון ומוסדות התכנון שבמשרד הפנים .גישה זו מעוגנת
בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מתאריך  ,6.12.04שפורסמה בעקבות ביקורת נוקבת על התנהלות
הממשלה בעניין הקמת ישובים חדשים בדו"ח מבקר המדינה לשנת ) 2004דו"ח מס' 55ב( .על פי הנחיית
היועמ"ש ,המועצה הארצית לתכנון ולבנייה תגיש המלצתה לממשלה בעניין הקמת יישובים חדשים ,במסגרת
תפקידה לייעץ למשלה כאמור בס'  2לחוק התכנון והבנייה.
הבעייתיות בהתנהלות הממשלה בנושא גושי התיישבות ניכרת בעיקר בעניין ההתיישבות בחבל לכיש.
בשנת  ,2005החליטה הממשלה על הקמת היאחזות נח"ל באיתור המיועד לישוב מרשם ,קודם שזה נדון
במועצה הארצית .בשנת  2006הוטל על צוות מנכ"לים להכין תכנית לפיתוח אזור מזרח לכיש ,ופעילותו
הוגדרה להרחבה של ישובים קיימים בלבד .לא ידוע לנו מה עלה בגורלו של הצוות והאם אכן הגיש המלצותיו
כנדרש )בהחלטות הממשלה שנסקרו לא הוצגו המלצות אלו( ,אך בשנת  2007התקבלה החלטת ממשלה
נוספת בעניין ההתיישבות בחבל לכיש ,הכוללת גם הקמה של ישובים חדשים קודם שאלו נדונו במועצה
הארצית והומלצו על ידה.

להל פירוט קצר לגבי ההחלטות שהתקבלו בעניי גושי ההתיישבות:
כללי
ב ,23.7.06החליטה הממשלה לתאם את פעולותיה בהקמת גושי התיישבות הקבע באזורים מזרח לכיש,
ניצנים ,חלוצה ותחום המועצה האזורית שורק .בהחלטה זו נקבע להקים מספר גופים:
• להטיל על צוות מנכ"לים בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לתאם את הפעלתם של ועדות
המנכ"לים ,ועדות ההיגוי וצוותי ההקמה לצורך יישום הקמתם של ארבעה גושי ההתיישבות שהוזכרו לעיל.
על הצוות לדווח לראש הממשלה אחת ל 6-חודשים .בין כלל תפקידי הצוות נקבע גם כי עליו לעקוב אחר
ביצוע הסכמי ההעתקה הקהילתית ולפעול להסרת חסמים.
• להקים ועדת היגוי לארבעת גושי ההתיישבות האמורים ,שתפעל לקידום ביצוע גושי ההתיישבות ,כגורם
מתאם בין צוותי ההקמה לוועדת המנכ"לים.
• להקים ארבעה צוותי הקמה אזוריים שיהיו כפופים למנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון.
• החלטה זו והמנגנון שהיא יוצרת מיועדים בעיקר לקידום פתרונות הקבע למתיישבי חבל עזה.

אזור חלוצה
לא פחות משש החלטות ממשלה עוסקות בהתיישבות בחולות חלוצה :החל בהחלטה כללית להכנת
תכנית רב שנתית לפיתוח ההתיישבות באזור ,וכלה בהחלטות ספציפיות הנוגעות לתיקצוב ולסמכות הביצוע
של עבודות העפר .להלן תיאור קצר של ההחלטות:
ב ,26.2.06בהחלטה מס'  4714הוחלט להטיל על צוות מנכ"לים להכין תכנית רב-שנתית להקמת איזור
התיישבות בחולות חלוצה הכולל את היישובים חלוצית  ,1חלוצית  4ובאר-מילכה .צוות המנכ"לים כולל את
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,הממונה על התקציבים באוצר או נציגו ,מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל

][20

ניתוח המדיניות הקיימת

או נציגה ,מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון או נציגו ומנכ"ל החטיבה להתיישבות או נציגו .על הצוות הוטל להעביר
את התכנית לממשלה תוך  30יום .שלושת היישובים הכלולים בהחלטה הם יישובים שאושרו במוסדות
התכנון ,כך שהמהלך תואם את הנוהל להקמת יישובים חדשים .הבעיה נובעת מכך שהקמת אזור התיישבות
אינה מסתכמת רק בהקמת היישובים ,אלא כוללת פיתוח בהיקף נרחב שלא למטרות מגורים  -כמו תשתיות,
תעסוקה וכו' .באזור חלוצה ,בנוסף להקמת היישובים החדשים ,נדונות בקשות לייעוד שטחים נרחבים
למטרות עיבוד חקלאי ,שחלקם הגדול מהווה שטחי דיונות חול בעלות ערכיות ורגישות סביבתית גבוהה
מאוד.
בהחלטה מס'  ,10מתאריך  7.5.06נקבע כי בהמשך להחלטות קודמות ובהמשך לעבודת הצוות
הבינמשרדי ,משרד הבינוי והשיכון יתכנן ויפתח תשתיות ציבוריות ומבני ציבור בשנים  2006-2008על פי
הפירוט המופיע בגוף ההחלטה.
החלטה מס'  ,587מתאריך  ,22.10.06עוסקת בנושא קונקרטי ,והיא מורה למשרד הבינוי והשיכון לבצע
באמצעות החטיבה להתיישבות עבודות עפר לצורך הקמת מגורי הקבע בחלוצית וחלוצית  .4כמו כן הוחלט
על הקצאת תקציב של  .4.2מיליוני  ₪לביצוע העבודות .הביצוע ייעשה על ידי קק"ל ,שתוסיף מתקציבה
לפחות  25%מעלות הפרוייקט.
כשבועיים לאחר מכן ,בתאריך  ,5.11.06החליטה הממשלה על שנוי המתכונת להקמת יישובי חלוצה
ומחליטה לפעול להקמתם בהתאם לתקציב המעודכן המפורט בהחלטה.
ב  ,3.12.06בהחלטה מס'  ,800דנה הממשלה בנושא שנית ,ותיקנה את הקצאת התקציב לעבודות
העפר.
ב  ,7.12.06בהחלטה מס'  ,829החליטה הממשלה להטיל על משרד הבינוי והשיכון לבצע עבודות פיתוח
תשתיות ל 45-מגרשים ובניית מוסדות ציבור בבאר מילכה .בהקשר זה יש לציין כי נכון למועד כתיבת הדו"ח,
טרם הוחל בבניית בתי הקבע ביישוב ,ובמקום קיים מחנה זמני .היישוב באר מילכה סמוך לשמורת טבע
ולשטחים המיועדים לשימור ,ולפיכך התכנית להקמת הישוב מטמיעה בהוראותיה הנחיות לצמצום
הקונפליקט בין הבנוי לשטח הפתוח הסובב .בניית המחנה הזמני מתעלמת מהוראות אלו ובכך יוצרת
מפגעים סביבתיים מיותרים .במקום יישוב המשתלב בסביבתו הטבעית ,מתקיים במקום מחנה זמני פרוץ,
רווי מפגעים סביבתיים.

לכיש
בהחלטה מס'  11מיום  7.5.06נקבע "להטיל על צוות מנכ"לים להכין תכנית תלת-שנתית מתואמת
להקמת איזור התיישבות מזרח לכיש ,הכולל את הרחבת הישובים אמציה ,שומריה ושקף" .על הצוות הוטל
להגיש את התוכנית לממשלה תוך  30ימים .בשלב זה החלטת הממשלה לפיתוח מזרח לכיש היא בדבר
הרחבה של ישובים קיימים בלבד .בפברואר  2007התקבלה כאמור החלטת ממשלה המבטלת את ההחלטה
שלעיל ,ומורה על הקמת צוות מנכ"לים שיבחן את ההתיישבות בחבל לכיש ,ובכלל זה הקמה של יישובים
חדשים ,שבמועד ההחלטה טרם נדונו וממילא טרם הומלצו להקמה על ידי המועצה הארצית.

ב .פיתוח הנגב והגליל
כמו בשנת  ,2005גם בשנה החולפת קיבלה הממשלה מספר החלטות הנוגעות לפיתוח הנגב והגליל:
בחודש ספטמבר  2006הוחלט להקציב  150מיליון  ₪לשנת  2007עבור תכניות לפיתוח הנגב ,וזאת
בנוסף לתקציבים הייעודיים שהוקצו לכך בתקציבי משרדי הממשלה במסגרת סדרי העדיפויות הפנימיים.
בהמשך ,בהחלטה מס'  747מיום  27.11.06בנושא "פיתוח הנגב" הוחלט להאיץ את התכנית הלאומית
האסטרטגית לפיתוח הנגב שהוצגה ואומצה בממשלה בנובמבר  . 2005התכנית מסתכמת ב 400-מיליוני .₪
בין הפרוייקטים המתוקצבים ישנם גם כאלו המוקדשים לפיתוח שטחים פתוחים לטובת הציבור – פארק נחל
באר שבע ) 7.5מיליון  ,(₪יער להב ,פארק תמנע ,ופארק אגם ירוחם .כמו כן מקצה ההחלטה  2.5מליוני ₪
לתשתיות בסיסיות לתכנית "שפת המדבר" במצפה רמון ,שהיא תכנית שטרם הופקדה ,וקיימת ביקורת על
ההשלכות הסביבתיות והתכנוניות הנובעות העלולות להתרחש כתוצאה מהקמתה.

][21

השמירה על השטחי הפתוחי 2006

בהחלטה מס'  830מיום  7.12.06נקבע סבסוד לעלויות פיתוח במצפה רמון ,ירוחם ,ומרחב עם .נקבע כי
בכל אחד מן היישובים יפותחו  30מגרשים לבנייה חדשה ,במגמה להגדיל את אטרקטיביות הרכישה
ביישובים הללו.
לגבי הגליל התקבלה החלטה אחת ,בה הוטל על שר הבינוי והשיכון להביא לאישור מועצת מקרקעי
ישראל הצעת החלטה בדבר הארכת תוקף החלטות המינהל העוסקות בהנחות בהקצאת קרקע למגורים
בגליל .בנוסף להחלטות אלו ,התקבלו בממשלה החלטות ספציפיות הנוגעות למגזרי המיעוטים כמפורט
בסעיף הבא.
כמו בשנה הקודמת ,גם בשנת  2006נעדר מהדיון בנושא פיתוח הנגב והגליל נושא השמירה על השטחים
הפתוחים ,וזאת למרות שמרחבי הנוף והסביבה הם כוח המשיכה העיקרי לאוכלוסייה ,לתיירות ולעסקים אל
הנגב והגליל ,מרחבים שאין כמותם בחלקיה האחרים של הארץ.

ג .ההתנתקות
בדו"ח השנתי לשנת  2005הוקדש פרק נפרד לנושא ההתנתקות ,מהפן של השפעות התהליך על
המדיניות הדוגלת בשמירה על השטחים הפתוחים .מקומו של נושא זה לא נפקד גם מההחלטות שהתקבלו
בשנת  ,2006שכן חלק ממשפחות המפונים טרם התיישבו בבתי קבע .בחודש יוני  2006הוחלט להקצות
למשרד הבינוי והשיכון סך של  1מיליון  ₪לתכנון סטטוטורי ותכנון תשתית לבנייה למגורי קבע ביישוב
פלמחים ,עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון .בהחלטה מס'  799מ  3.12.06נקבע להקצות לחטיבה
להתיישבות סך של  32מיליון  ₪עבור הכשרה ופיתוח של קרקע חקלאית לחקלאים שהיו פעילים בחבל עזה
סמוך לפינוי .החלטות ספציפיות אלו מתווספות לשורת ההחלטות שנסקרו לעיל בעניין גושי ההתיישבות
בלכיש ובניצנה ,המיועדים גם הם במידה רבה כמענה לחלק מן המפונים שטרם בנו את בתי הקבע.

ד .פיתוח יישובי המיעוטי והפזורה
מספר החלטות מרכזיות התקבלו בשנת  2006בממשלה בעניין פיתוח יישובי המיעוטים והפזורה
הבדואית :באוגוסט  2006החליטה הממשלה לאשר שתי תכניות פיתוח רב שנתיות לשנים ,2006-2009
האחת עוסקת בפיתוח יישובי המיגזר הבדואי בצפון ,והשנייה בפיתוח יישובי המיגזר הדרוזי והצ'רקסי.
מטרת החלטות אלו היא "מתן תנאים שווים והוגנים....בתחום החברתי כלכלי ובפרט בתחומי החינוך ,הדיור
והתעסוקה ."..עוד התקבלה החלטה ) (31.8.06לסבסד את הוצאות פיתוח התשתיות במיגזר הערבי לבנייה
חדשה עבור חיילים משוחררים .החלטה נוספת המעניקה עדיפות ליישובי מיגזר המיעוטים היא החלטה מס'
 ,378המבטלת את הסובסידיה לפיתוח בנייה חדשה ביוזמה פרטית באזורי עדיפות לאומית ,למעט ביישובי
המיעוטים.
בחודש פברואר התקבלה בממשלה החלטה על הקמת שני יישובים חדשים לפזורה הבדואית – אל פורעה
ואבו תלול ,שהמועצה הארצית המליצה על הקמתם.

ה .מינהל מקרקעי ישראל ושינויי מבניי נוספי
במאי  2006החליטה הממשלה להעביר את סמכויות מינהל מקרקעי ישראל ממשרד התעשייה והמסחר
למשרד הבינוי והשיכון .החלטה זו ממשיכה את מסע הנדודים של מינהל מקרקעי ישראל ,ממקומו ההיסטורי
במשרד החקלאות ,אל משרד הבינוי והשיכון בראשית שנות התשעים .בשנת  1996הועבר המינהל למשרד
לתשתיות לאומיות ,ולאחר מכן למשרד התעשייה והמסחר .כאמור ,במאי  2006הוחלט להחזירו אל משרד
הבינוי והשיכון ,וכמה חודשים מאוחר יותר ,בנובמבר  ,2006הועבר גם המטה לטיפול בבדואים בנגב ממשרד
התעשייה והמסחר למשרד הבינוי והשיכון .למינהל מקרקעי ישראל ,כגורם המנהל למעלה מ 90%מקרקעות
המדינה ,ישנה השפעה מכרעת בכל הנוגע למדיניות השמירה על השטחים הפתוחים ,נושא שלמרבה הצער
אינו מקבל משקל ראוי בהחלטותיו )ראו פרק ב 2.להלן( .העברת המינהל מיד ליד מדי כמה שנים ,ברוב
המקרים כקלף משחק במסגרת הסכמים קואליציוניים וחלוקת תיקים בין שרי הממשלות המתגבשות ,מקשה
על גיבוש חזון ויעדים למינהל כגוף המנהל את מרבית קרקעות המדינה ,וכאחראי על עתודת השטחים
הפתוחים בישראל.
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הכפפת סמכויות המינהל למשרדי ממשלה שמטרתם העיקרית היא פיתוח ,כמו ההחלטה האחרונה
משנת  2006מכוחה הועברו סמכויות המנהל למשרד הבינוי והשיכון ,מרחיקה גם היא את היום בו מדיניות
השמירה על השטחים הפתוחים תהיה אחת מיעדיו הראשונים והמועדפים של מינהל מקרקעי ישראל.
שינויים מבניים נוספים עליהם החליטה הממשלה :הסדרת פעילותם של מכוני המחקר במשרד התשתיות
הלאומיות ,תוך צימצום והתייעלות ,והקמת מינהל מחקר מאוחד על בסיס המכון הגאולוגי ,מינהל שיהווה
יחידת סמך במשרד התשתיות.
עוד הוחלט למנות צוות שיבחן את אופן המעורבות הממשלתית בענף התיירות.

ו .החלטות הנוגעות לאזור י המלח
שתי החלטות קונקרטיות התקבלו בשנת  2006בהתייחס לאזור ים המלח:
החלטה מס'  928מיום  24.12.06מייעדת תקציב של עד  70מיליון  ₪לבדיקת היתכנות של חלופות
ארוכות טווח בהגנה על המתחם המלונאי בעין בוקק-חמי זוהר ,זאת לנוכח הסכנה המרחפת על מתחם זה
כתוצאה מהשינויים במפלס פני ים המלח.
החלטה מס'  4692בעניין פיתוח כלכלי בעין גדי ,שעיקרה מתן סיוע לקיבוץ בתחומי החקלאות והתיירות,
בהיקף של  48מיליוני  ,₪לשנים  .2006-2008החלטה זו נועדה לסייע לקיבוץ עין גדי בהתמודדות עם בעיית
הבולענים שנוצרו במטעי התמרים ובשטחי התיירות של הקיבוץ .שטחי החקלאות החלופיים מוצעים בחלקם
בשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה ,כמו שטחים המצויים במניפת נחל צאלים ,באגן הויזואלי של מצדה
שהוכרזה על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמי.
זו אינה הפעם הראשונה בה נדרשת ממשלת ישראל לשאלת עתידו של ים המלח .בשנת ) 2003החלטה
מס'  (2863נקבע כי נדרשות בדיקות מעמיקות בנוגע לעתיד ים המלח .נקבע כי יוקם צוות מקצועי להכנת
החומר המקצועי ,ובעקבותיו יגובש מסמך מדיניות לעתיד ים המלח וסביבתו ,תוך בחינה של דרכים
ואפשרויות להתמודדות בעיית ירידת המפלס .הכנתו של מסמך מדיניות כזה הושלמה לא מכבר ,3ואף
ניתנה על ידי המועצה הארצית הוראה להכנת מסמך מדיניות ותכנית מתאר ארצית לאזור ים המלח.
ההחלטות שהתקבלו בממשלה בשנת  2006עוסקות בשתי בעיות מקומיות ,ולא בשאלת עתידו של ים
המלח כולו לאור ירידת המפלס.

ז .תשתיות
שנת  2006החלה בסימן קידומה של התשתית המסילתית בישראל ,עם אישור הממשלה לתכנית למסילה
מאשקלון לבאר שבע ,בקטע אופקים-באר שבע ,שאושרה כתכנית לתשתית לאומית.
בהמשך ,הסתמנה מגמה הפוכה – כאשר בספטמבר  2006החליטה הממשלה על הקפאת פרוייקטים
בתוכנית הפיתוח של רכבת ישראל ,בהיקף של  1מיליארד  ₪לכל אחת מהשנים  ,2007ו.2008-
החלטה נוספת ,מחודש אוקטובר ,עסקה באישור קטע  18של כביש  6ככביש אגרה.
בשונה מההחלטות שהתקבלו בשנת  ,2005לא נדונה בשנה זו בממשלה תכנית כוללת בנושא תחבורה
או תשתיות.

ח .התחדשות עירונית
מן המפורסמות היא כי קיים קושי במימוש תכניות להתחדשות עירונית בישראל .החלטת ממשלה מס'
 ,452קובעת מספר תנאים שנועדו להקל את מימושן של תכניות אלו :פטור מהיטל השבחה בתכניות אלו
לתקופת זמן של עד שש שנים מיום אישור התכנית ,ופטור מדמי היתר בכל תכנית לשינוי ייעוד בפרוייקטים
להתחדשות עירונית ובאזורי עדיפות לאומית בהם ערך הקרקע נמוך .שתי ההצעות הראשונות כרוכות בשינוי
לחוק התכנון והבנייה .בנוסף ,באוגוסט  2006החליטה הממשלה על הכרזה של  3מתחמים לפינוי-בינוי
במסלול מיסוי – בגבעתיים ובקריית אונו.
 3מסמ מדיניות אג י המלח ,הערכת מצב ומשמעויות לעתיד בתנאי של המש ירידת מפלס הי ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד
התשתיות הלאומיות – המכו הגיאולוגי ,מכו ירושלי לחקר ישראל ,ירושלי.2006 ,
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ט .משק המי
שנת  2006מהווה ציון דרך בתחום משק המים הלאומי ,שכן עם סיומה ,ב  1.1.07הוקמה מכוח חוק
ההסדרים הרשות הממשלתית למים וביוב )רשות המים( ,המרכזת את הסמכויות בנושא המים והביוב שהיו
עד כה פזורות בין  11רשויות שונות ,ביניהן  6משרדי ממשלה.
במהלך  2006התקבלו שתי החלטות ממשלה הנוגעות למשק המים:
החלטה חשובה במיוחד )החלטה מס'  (884היא ההחלטה לקדם רפורמה בתחום הניקוז .ההחלטה מורה
על הקמתה של ועדה בינמשרדית בראשות נציב המים )שבמקומו יבוא מנהל רשות המים עם הקמתה(,
לבחינה כוללת של תחום הניקוז .מטבע הדברים ,נושא הניקוז הוא בעל השפעה של ממש בנושא השמירה
על השטחים הפתוחים בכלל ועל תוואי נחלים בפרט .לעבודות הניקוז המבוצעות תדיר באפיקי הנחלים ישנן
השלכות נופיות ואקולוגיות משמעותיות .אך בעוד שתכניות "מן השורה" העוסקות בשטחים הפתוחים
מוגשות ונדונות במוסדות התכנון ,שם הן נבחנות על מכלול ההיבטים ,הרי שלתוכניות מכוח חוק הניקוז
מסלול אישור וביצוע נפרד .כתוצאה מכך מבוצעות עבודות ניקוז ,שלמרות השפעתן הסביבתית הגדולה,
מסלול האישור שעברו אינו נותן ביטוי מספק למכלול השיקולים הנדרשים לבחינה .כפילות סמכויות זו מובילה
גם למדיניות בלתי קוהרנטית עם מדיניות התכנון לשמירה על השטחים הפתוחים .חלקה השני של אותה
החלטה נוגע להסדרת תעריפי המים במגזר החקלאי ותמיכה בהשקעות בחקלאות עקב ייקור המים.
החלטה נוספת )מס'  ,(451נושאת את השם "פיתוח וייעול משק המים" ועניינה הקצאת תקציב בהיקף של
כ 180-מליון  ₪לפיתוח מפעלים בהשבת קולחין ,מיזמי חסכון במים וטיוב בארות "במטרה לנצל באופן יעיל
את מקורות המים הטבעיים ולהוסיף מים שוליים  ..לשימושים חקלאיים" .עוד הוחלט להקצות  5מיליוני ₪
לרשות המים ,לכשתקום ,לצורך מתן סיוע לרשויות הניקוז במימון פרוייקטים לאומיים בתחום הניקוז .לעניין
זה יפה ההערה שהוזכרה קודם לכן ,בדבר הצורך בהתאמה והכפפה של הפעולות הנעשות מכוח חוק הניקוז
למדיניות ולכללים של חוק התכנון והבנייה בדבר בחינה סביבתית ומיזעור השפעות סביבתיות שליליות.

י .קבורה
נושא הקבורה הוא תחום בו קיים פער גדול בין המדיניות הרצויה לבין המציאות בפועל .לאור המצוקה
במשאב הקרקע ,המדיניות הרצויה היא עידוד של קבורה רווייה ,אך בפועל ,מסיבות שונות ,לא מתממשת
מדיניות זו בקצב ובהיקף הנדרשים ,כך ששיטת הקבורה הרווחת ממשיכה להיות קבורת שדה ,לעיתים תוך
פלישה לשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה .דוגמא מובהקת לכך הוא בית עלמין ירקון ,שמוקצה בו שטח
המיועד לקבורה רווייה ,אך בה בעת הוא מתרחב לתחומי גן לאומי ירקון הסמוך לו בדרך של קבורת שדה.
בינואר  2006התקבלה החלטת ממשלה שעניינה עידוד הקבורה הרווייה באיזור המרכז ובירושלים ,בדרך
של תוספת תשלום לעידוד הקבורה הרווייה לגופי קבורה הפועלים ללא מטרת רווח .גופי קבורה הזכאים
לתמיכה יקברו כל מי שלא רכש חלקת קבר בחיים בדרך של קבורה רוויה בלבד.

 .2מסקנות והמלצות
העדר החלטות בעלות תרומה חיובית ישירה לשמירה על השטחי הפתוחי:
בשנת  2005התקבלו שתי החלטת ממשלה פורצות דרך בעניין פארק איילון ,ביטוי לאחריות שנוטלת
המדינה בקידום של שטח פתוח רחב ידיים ,כולל תיקצוב והקמת חברה ממשלתית .למרבה הצער ,החלטות
מסוג זה לא נכללות בסל החלטות הממשלה משנת  .2006סקירה כללית של מידת התאמתן של החלטות
הממשלה למדיניות הרצויה והעקרונות המנחים לשמירה על השטחים הפתוחים ,מלמדת כי נעדרות מהן
החלטות בעלות תרומה משמעותית ישירה לשמירה על השטחים הפתוחים )כדוגמת החלטות פארק איילון(.
ההחלטות היחידות שהן בעלות תרומה חיובית למצב השטחים הפתוחים התקבלו במסגרת החלטה מס' 747
לפיתוח הנגב והגליל ,במסגרתה הוקצו  7.5מלש"ח לפיתוח פארק נחל באר שבע ,יער להב ,פארק תמנע
ואגם ירוחם ,אך בהעדר התייחסות סביבתית ראויה בשאר ההיבטים של התכנית לפיתוח הנגב  .לחלק מן
ההחלטות תרומה חיובית עקיפה ,כמו הקלה במסלול ההתחדשות העירונית ועידוד קבורה רוויה.
לאור מצוקת משאב הקרקע והעדר שטחים נרחבים למטרות פנאי ונופש  -נדרשת הבטחת ההגנה על
שטחים פתוחים בכלל ,בדרך של הכרה ותמיכה ממשלתית ברורה ,בין היתר בקידום חקלאות ידידותית
לסביבה ,בהקצאת משאבים להגנה על שטחים ערכיים ובהתגייסות המדינה להקמתם של פארקים
נוספים כדוגמת פארק איילון .החלטות מסוג זה בולטות בהעדרן בשנת .2006
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התאמת מדיניות הממשלה למדיניות התכנו הלאומית:
בתחום זה לא רק שלא נצפה שיפור ביחס לשנת  ,2005אלא חלה נסיגה :ממשלת ישראל החליטה על
הקמה ותיקצוב של גושי התיישבות חדשים ללא תשתית תכנונית כוללת ומספקת ,תוך יצירת איום על שטחים
פתוחים איכותיים .מבלי להפחית בהשלכות הסביבתיות המזיקות של הקמת יישוב חדש בודד ,בהקמת גוש
התיישבות כרוכים גם הקמת תשתיות ,פיתוח מקורות תעסוקה והכשרת שטחים נרחבים לעיבוד חקלאי,
בחלקם על חשבון שטחים רגישים .ללא תשתית תכנונית מקדימה ונאותה המאזנת בין מכלול הצרכים,
מחמירה הפגיעה הסביבתית .יש להדגיש כי גושי ההתיישבות בהם מדובר מצויים ברובם בתחום של שטחים
חשובים ורגישים במיוחד ,כגון חבל לכיש שאמור לתפקד כאזור מוטה שימור וכמרחב ביוספרי.
דוגמא נוספת להתנהלות הבעייתית היא בהחלטה על תיקצוב הפיתוח בתכנית "שפת המדבר" במצפה
רמון שטרם אושרה ,ומעוררת מחלוקת עקב פגיעותיה הסביבתיות הצפויות.
יש להבטיח התאמה של מדיניות הממשלה למדיניות התכנון הלאומית ,ולהימנע מלקדם ולתקצב
פרוייקטים ,ובוודאי גושי התיישבות ,העומדים בסתירה למדיניות התכנון.

פיתוח הנגב והגליל:
כמו בשנת  ,2005נעדרת מהחלטות הממשלה בעניין הנגב והגליל מדיניות סדורה בדבר השמירה על
המרחבים הפתוחים ונכסי הטבע הייחודים באזורים אלו .אמנם הוחלט )החלטה  (747על תיקצובם של
ארבעה פארקים ויערות המיועדים לשמש בעיקרם למטרות פנאי ונופש ,אך לא אומצה מדיניות שימור
מקבילה ומשלימה למדיניות הפיתוח שהממשלה עוסקת בה רבות.
בכדי להגן על הנגב והגליל גם לטובת הדורות הבאים ,על הממשלה לקדם במקביל החלטות
המגדילות את היקף ורמת ההגנה על השטחים והנכסים הטבעיים בהם התברכו חבלי ארץ אלו.

ההתנתקות:
שורת ההחלטות בשנת  2006מהווה המשך ישיר להתנהלות מוסדות המדינה בשנת  2005בעניין זה,
שכפי שפירטנו בעבר . 4החלטות אלה מתאפיינות בחוסר עקביות ,ביצירת מלאים תכנוניים המתגלים כלא
רלוונטיים ,תוך קידום מקביל של יוזמות חדשות .לחלק מההחלטות ,בעיקר אלו הנוגעות להקמת יישובים
חדשים ולהרחבת ישובים בשטחים רגישים ,ישנו מחיר סביבתי כבד.
עם חלוף הזמן גובר הקושי לרכז מאמץ תכנוני ביצירת פתרונות כוללים למתיישבי חבל עזה ,כשם שנעשה
בתוכנית ניצנים )תמ"א  ,(39ועולות יוזמות פיתוח פרטניות חדשות שחלקן אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות
התכנון .בה בעת ,מאחר ומדובר במשפחות שממועד הפינוי טרם התיישבו בבתי קבע ,גוברים הלחצים
והנטיות להיענות לדרישותיהם .כך למשל ,מקודמות בחבל לכיש תכניות להקמת שני יישובים חדשים )חזן
ומרשם( ,שלכל אחד מהם מיועדות רק עשרות בודדות של משפחות ממפוני גוש קטיף ,וזאת בזמן שקיימת
רזרבה גדולה בישובים קיימים המשוועים לאוכלוסיה .התנהלות זו מהווה המשך להתנהלות השגויה,
לתפיסתנו ,שליוותה את הליך ההתנתקות ונדונה בהרחבה בדו"ח הקודם.5
אנו סבורים כי אין להשתמש בקרקע הציבורית כאמצעי לפיצויים ,הטבות וסיוע למיגזרים בחברה
ובמשק ,וכי גם בנושא זה אין כל סיבה והצדקה לחרוג מכללי התכנון ומדיניות המקרקעין המקובלים.

מדיניות מקרקעי:
החלטה על העברת מינהל מקרקעי ישראל ,הגוף המנהל למעלה מ 90%מהקרקע בישראל  ,אל משרד
ממשלתי שעיקר מטרתו היא פיתוח ,מאיימת להרחיק את היום בו תוטמע המחוייבות לשמירה על השטחים
הפתוחים בקרב גוף זה .העברת המינהל ממשרד ממשלתי למשנהו ,בחלק מן המקרים ,כקלף משחק
במסגרת חלוקת תיקים בין שרי הממשלה ,אינה מועילה גם היא ,בלשון המעטה ,לגיבוש חזון ומדיניות
ברורים לגוף האמון על ניהול קרקעות המדינה .על מדיניות המקרקעין ,וכן על התנהלות ומבנה המינהל,
לבטא נכונה את היעדים של שמירה על שטחים פתוחים כנכס ציבורי המשרת את כלל הציבור.

 4השמירה על השטחי הפתוחי – ניתוח החלטות מוסדות המדינה ,דו"ח שנתי לשנת  ,2005מכו דש"א )דמותה של אר(.2006 ,
 5שם.
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ב 2.החלטות מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל התכנסה במהלך שנת  2006לשתי ישיבות ,במהלכן התקבלו  18החלטות.
רשימת כל ההחלטות ועיקריהן מופיעה בנספח מס'  .2להלן התייחסות לכמה החלטות מרכזיות.

החלטה מס'  ,1066רפורמה במקרקעי ישראל:
בהחלטה זו מאמצת מועצת מקרקעי ישראל את המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה במקרקעי ישראל
)דו"ח גדיש( ,בהמשך לשתי החלטות ממשלה שהתקבלו בנושא .להלן עיקרי ההחלטה:
הקניית זכות הבעלות :הקצאות חדשות של קרקע עירונית למטרות מגורים תהיינה בדרך של הקניית
זכות בעלות ולא זכות חכירה .החלטה זו לא תחול על חלקות המגורים ביישובים חקלאיים ,ולא במשקי עזר,
וכן תחול על שיווק מגרשים בהרחבות יישובים חקלאיים וקהילתיים.
בקרקע עירונית שהוקצתה למטרת מגורים בבנייה רוויה יציע המינהל לבעלי זכויות החכירה המהוונת את
הבעלות בה ללא תמורה .בקרקע עירונית שהוקצתה למטרת מגורים בבנייה נמוכה ,כאשר שטח המגרש אינו
עולה על  1,000מ"ר באזורי עדיפות לאומית ,או  500מ"ר בשאר האזורים ,יציע המינהל לבעל זכויות
החכירה המהוונת את הבעלות בה בכפוף לתשלום ,בתנאים המפורטים בהחלטה .תנאי תשלום שונים
מוגדרים עבור מצבים בהם שטח המגרש עולה על  1,000מ"ר באזור עדיפות לאומית ,או עולה על  500מ"ר
בשאר האזורים.
הקניית בעלות לזרים :הקניית הבעלות במקרקעין ,על פי החלטה זו ,למי שאינו אזרח או תושב ישראל,
שאינו עולה ,או אינו זכאי לאשרת עולה ,וכן תאגידים שבשליטת אחד מאלה ,תהיה בכפוף לאישור יו"ר
מועצת מקרקעי ישראל.
רישום זכויות והליכי הסדר :יואצו הליכי רישום הזכויות במקרקעי ישראל ויחוסל הפיגור הקיים בהליכי
הסדר המקרקעין וברישום הזכויות.
תכנון מתארי ומפורט :האחריות על התכנון המתארי ברמה הארצית ,ברמה המחוזית וברמה המקומית
תהיה בידי מינהל התכנון שבמשרד הפנים.
האחריות על התכנון המפורט תהיה בידי מינהל מקרקעי ישראל ,משרד הבינוי והשיכון ,הרשויות
המקומיות ומשרדי הממשלה האחרים ,לפי העניין .בד בבד עם העברת האחריות על התכנון המתארי למינהל
התכנון ,תועבר אליו האחריות לעמידה ביעדים הכמותיים בתכנון המתארי של יחידות הדיור ,ייעודי קרקע
לתעסוקה ,השירותים וצורכי הציבור.
תקבע מסגרת לזירוז הליכי התכנון באמצעות הקמת מנגנון תיאום מוקדם מול מוסדות התכנון .מנגנון זה
יבחן את היתכנותן התכנונית והכלכלית של תכניות שמקדם המינהל ואשר טרם הוחלט על הפקדתן,
וימיינן בהתאם לצפי הביקושים למגורים ולתעסוקה ,בהתאם למגמות תכנוניות עדכניות .סדרי עדיפות
להמשך קידום התכניות יקבעו בהתאם למיון זה.
פיתוח :האחריות לביצוע פיתוח תשתיות עירוניות בפרוייקטים במקרקעי ישראל תועבר בהדרגה לרשויות
המקומיות.
הקצאת קרקע לחכירה :הקצאת קרקע לתעשייה ולתיירות תעשה ,ככלל ,במכרז .הקצאות קרקע
לתעשייה ולתיירות בפטור ממכרז תיוחדנה למקרים חריגים בלבד ,זאת בהתאם לכללים שיגובשו.
חלוקת פעילות בין המינהל למשרד הבינוי והשיכון :תיערך חלוקה גיאוגרפית של הפעילות בין מינהל
מקרקעי ישראל למשרד הבינוי והשיכון :משרד הבינוי והשיכון יתכנן תכניות מפורטות ויפתח פרוייקטים
באזורי עדיפות לאומית ,ביישובים חדשים ,ככל שיאושרו ,בפרוייקטים להתחדשות עירונית ,בפרוייקטים
לזכאים ולאוכלוסיות מיוחדות ובמגזר הלא יהודי .כן יפעל משרד הבינוי והשיכון ברשויות המקומיות בהן הינו
פועל כיום בהיקפים נרחבים ,וברשויות נוספות ,כפי שיוסכם ,מראש ,בינו לבין המינהל.
צוות לבחינת שינוי המבנה הסטטוטורי :במגמה לייעל ולשפר את עבודת המינהל ולהתגבר על הקשיים
אשר יוצר המבנה הסטטוטורי הקיים ,ימונה צוות בין-משרדי ,אשר יבחן את הנושא ויגיש המלצותיו בדבר
סמכויות המינהל והמבנה הסטטוטורי הנדרש לשם מתן מענה יעיל וראוי לביצוע משימות המינהל כמנהל
מקרקעי ישראל בעת הזו .במסגרת עבודתו יבוא הצוות בדברים עם הקק"ל.
שינוי המבנה הארגוני :המבנה הארגוני של המינהל ישונה באופן שיורכב ממטה ומשלוש חטיבות:
חטיבת השירות ,חטיבה עסקית וחטיבת שמירה על הקרקע .מחוזות המינהל וחלק מהאגפים הקיימים
יבוטלו .חטיבת השמירה על הקרקע תמקד פעילותה בשמירה ובפיקוח על מקרקעי ישראל וכן תפקח על
הפעילות המבוצעת בהם והתאמתה לחוזים ולהרשאות הניתנים על ידי המינהל.
שקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין :המינהל יסיים בהקדם ביצוע מיון ,איחוד ,צמצום וניסוח משפטי
נאות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ,וכן פישוט ואיחוד נהלי העבודה הפנימיים .המינהל יפרסם לציבור
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את סדר היום ואת הצעות ההחלטה המובאות למועצת מקרקעי ישראל ,עם הפצתן לחברי המועצה לקראת
הדיונים .פרסום הצעת החלטה שעניינה באדם שאינו תאגיד טעונה אישור היועץ המשפטי.
יישום :עם כניסתה לתוקף של החלטה זו ימנה יו"ר מועצת מקרקעי ישראל צוות ,בו חברים נציגים
ממשרד ראש הממשלה ,משרד המשפטים ,משרד הפנים ומשרד האוצר ,אשר יבצע מעקב ובקרה על ביצוע
החלטה זו ויסייע ,במידת הצורך ,ליישומה .הצוות ידווח ,אחת לחצי שנה ,ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל
ולוועדת שרים לענייני חברה וכלכלה על התקדמות יישום הרפורמה.
חתימת הסכם בין הקק"ל למדינה ואישור מוסדות קק"ל הינם תנאי מוקדם להחלת החלטה זו במקרקעי
קק"ל.

החלטה מס'  ,1067זכויות בחלקת המגורי בישובי החקלאיי:
בהחלטה זו מאמצת מועצת מקרקעי ישראל את "דוח ועדת הבר" ,ומחליטה להקים צוות מבין חברי
המועצה לעיבוד מסקנות הדו"ח לנוסח של הצעות החלטה אשר יונחו בפני המועצה.

החלטה מס'  ,1069שטחי לצרכי ציבור במקרקעי שבניהול מקרקעי ישראל:
נקבע כי השיעור הראוי של הפרשות קרקע לצרכי ציבור בתכניות ייקבע על ידי המינהל ,עפ"י מודל מפורט
המתייחס לשני מדדים עיקריים:
• שימוש יעיל בקרקע וצפיפות הבנייה המתוכננת )למשל ביחידות דיור לדונם(
• אופי האוכלוסייה
בתכניות למגורים ייגזר שיעור ההפרשות מצפיפות יחידות הדיור לדונם נטו ,מגודל משק הבית הממוצע,
וממאפייני האוכלוסייה המיועדת.
בתכניות לתעסוקה שיעור הפרשות לצרכי ציבור לא יעלה על  ,40%למעט מקרים חריגים שיובאו לאישור
בנפרד.
ייעוד שטחים למטרות ציבוריות כלל עירוניות או אזוריות )כמו איצטדיון ,מרכז רפואי גדול( ייעשה באישור
הנהלת המינהל לאחר בקשה מנומקת.

החלטה מס'  ,1070הפסקת חכירה בקרקע חקלאית ששונה ייעודה – הקפאת החלטה :969
החלטה  969החליפה את החלטה  .737שם נקבע מנגנון פיצוי ,בהתאם לשיעורי הצפיפות של התכנית
בקרקע ששונה ייעודה .ההחלטה הנוכחית מקפיאה את החלטה  969על הסדריה ,תוך מתן זכות שימוע
לציבור.

החלטה מס'  ,1080הסדר עבודה לתכנו ופיתוח בי ממ"י למשרד הבינוי והשיכו:
הוחלט לבצע חלוקה גיאוגרפית של הפעילות בתכנון המפורט בין ממ"י למשרד הבינוי והשיכון ,כשברירת
המחדל לתכנון מפורט הינה תכנון על ידי הרשות המקומית.

החלטה מס'  ,1082החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות יישובי חקלאיי:
תיקונים בהחלטה מס'  :949במיזמים למאגרי מים ולאתרי קומפוסט שאינם מיועדים לשימוש עצמי ,יילקח
בחשבון השטח המירבי ,בהיקף של עד  10%מהשטח המירבי האמור .כמו כן נקבעו דמי השימוש בהרשאות
לשימוש זמני שניתנות בהיתרים לשימוש חורג 5% :משווי הקרקע במרכז הארץ 2% ,באזור עדיפות א'0% ,
בקו עימות.

מסקנות והמלצות
רפורמה במקרקעי ישראל :שתי ההחלטות הראשונות שקיבלה המועצה בשנת  2006מאמצות את
המלצותיהן של שתי ועדות שמונו לבחינת נושאים מרכזיים במקרקעי ישראל :החלטה מס'  1066מאמצת את
המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה במקרקעי ישראל )דו"ח גדיש( ,והחלטה מס'  1067מאמצת את
המלצות ועדת הבר בנושא עיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים .מובן שלשתי החלטות אלו משמעות
גדולה מבחינת מדינות המקרקעין בכלל ,והשמירה על השטחים הפתוחים בפרט.
ככלל ,החלטה  1066מציעה שינויים חיוביים בהתייחס לשטחים הפתוחים:
אחריות לתכנון מפורט :במשך שנים נהג מינהל מקרקעי לבצע תכנון מתארי ,שבמקרים רבים עמד
בניגוד לתכניות המחוזיות והארציות .מועצת ממ"י מאמצת את המלצת דו"ח גדיש וקובעת כי האחריות על
התכנון המתארי תהיה בידי מינהל התכנון שבמשרד הפנים ,אליו גם תועבר האחריות בדבר העמידה ביעדים
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הכמותיים בתכנון המתארי .כמו כן נקבע כי יתקיים מנגנון לתיאום מוקדם בין מינהל מקרקעי ישראל ומינהל
התכנון ,ע"י חוות דעת ראשונית של מינהל התכנון .יש לקוות כי מנגנון זה יסנן בשלבי התכנון הראשונים
תכניות הסותרות את מדיניות התכנון.
הקצאת קרקע לחכירה לתעשייה ולתיירות תעשה על ידי מכרזים בלבד :זאת בניגוד לנוהג הקיים כיום,
אם כי גם החלטה זו מותירה פתח למקרים חריגים.
שקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין :יש לציין בחיוב כי כבר כיום מתפרסמים לציבור סדרי היום והצעות
ההחלטה של מועצת המינהל ,זאת בניגוד להתנהלותם של מוסדות התכנון.
החלטה מס'  1067מאמצת את דו"ח ועדת הבר ,שההסדרים המוצעים בו לעיגון זכויות החקלאים
בחלקת המגורים מאוזנים יותר מאלו שנכללו בהחלטות קודמות של מועצת מקרקעי ישראל .עם זאת,
המלצת הדו"ח ,ובעקבותיה החלטת המועצה,מחמירות את נושא התעסוקה הלא חקלאית ביישובים ,בכך
שהן מאפשרות השכרת משנה של אותם  500מ"ר שנועדו במקורם כתעסוקה חלופית לחקלאים עצמם.
האפשרות להשכיר נכסים אלו בכל חלקת מגורים מצטברת לכדי היקפי תעסוקה גדולים למדי הממוקמים
במרחב הכפרי ,תוך עידוד מגמת פירבור התעסוקה.
קשה להעריך את השלכות ההחלטה על הקפאת החלטה  ,969שכן מדובר בהחלטה זמנית עד לקביעת
הסדר חלופי .עם זאת חשוב להדגיש כי מתן זכות שימוע לציבור הוא צעד חיובי וחשוב בהליך קבלת
ההחלטות.
קביעת שטחים לצרכי ציבור :בגרסאות קודמות של הצעת החלטה זו הוצע לקבוע רף עליון להקצאת
שטחים ציבוריים בתכניות למגורים ,בדומה לרף העליון ) (40%שנקבעו לתעסוקה .הגירסה הנוכחית,
המאפשרת גמישות בהיקף ההקצאה בהתאם למאפיני האוכלוסייה וצפיפות הדיור ,נכונה לטעמנו יותר מאשר
קביעת רף שרירותי ,אך עדיין חסרה התייחסות לשונות הנדרשת בהיקף ההקצאה כתוצאה מנסיבות נוספות
כמו תנאים טופוגרפיים ,מחסור בשטחי ציבור בתכניות גובלות ועוד .קיומם של שטחי ציבור בכלל ,ושטחים
פתוחים ציבוריים בפרט הוא תנאי הכרחי לקיומה של סביבה עירונית איכותית .מן המפורסמות היא כי רוב
ערי ישראל סובלות ממחסור ,לעיתים מחסור חריף ,בשטחים ציבוריים פתוחים .לכן ,ראוי לאפשר הקצאות
קרקע נאותות למטרה חשובה זו בכדי ליצור שכונות מגורים עירוניות איכותיות ובנות תחרות לבינוי הכפרי
והפרברי.
כמו בהחלטות בשנת  ,2005צעד גדול ניכר בעניין השקיפות לציבור ,נגישות למידע ,חשיפת הצעות
ההחלטה של המועצה לציבור ושמיעת תגובות ,פישוט וייעול הליכים.
עם זאת ,עדיין בולט מחסור במהלכים לאימוצה של מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים ,אם ברמת
ההצהרות והמדיניות ,ואם בדרך של אימוץ כלים ושיטות לשמירה על השטחים הפתוחים ,כמו ניוד זכויות,
תימרוץ החקלאות ועוד .ראוי כי המועצה תקדיש דיון מעמיק לנושא השטחים הפתוחים ,המשתרעים על פני
מרביתו של השטח עליו היא אמונה ,כולל קבלת החלטות לגבי שיפור המצב הקיים .עד כה לא קיימה
המועצה דיון מעין זה.

ב 3.החלטות המועצה הארצית
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה היא מוסד התכנון העליון מבין מוסדות התכנון בישראל ,וככזו היא מהווה
גורם מפתח בעיצוב מדיניות התכנון ובישומה .מטבע הדברים ,לחלק ניכר מהחלטותיה יש השלכות ישירות
ועקיפות על היכולת לשמור על השטחים הפתוחים.
בפרק זה נבחן את ההחלטות העיקריות שהתקבלו במליאת המועצה הארצית במהלך שנת ,2006
בהתייחס לשמירה על השטחים הפתוחים .יש לזכור כי הגוף המאשר את תכניות המתאר הארציות והשינויים
להן הוא הממשלה ,ולכן יש ביכולתה להשפיע על התכנון הארצי .כפי שראינו בפרק ב' ,1גם להחלטות
הממשלה )כמו למשל בנושא יישובים חדשים( השפעה על מדיניות התכנון.
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בתאריך  27.12.05פורסם ברשומות דבר אישורה של תמ"א  ,35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה,
לפיתוח ולשימור ,אשר החליפה את מקומה של תמ"א  .31כך ששנת  2006היא שנת פעילותה הראשונה של
תמ"א  35כמורת דרך לתכנון הארצי בישראל .לפיכך נקדים דיון קצר ללקחים משנת פעילות זו ,המבוססים
בעיקר על ניתוח שהוכן בנושא זה ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים.

ככלל ,נית לומר כי המועצה הארצית עוסקת בשני סוגי עיקריי של קבלת החלטות:
 .1גיבוש והתוויה של מדיניות:
•
•
•
•

ייזום וליווי של תכניות מתאר ארציות :החל ממתן הוראה ,דרך ליווי הליך התכנון ועד העברה לאישור
הממשלה.
אישור תכניות מתאר מחוזיות.
דיונים עקרוניים )כגון תכנון מתארי במיגזר הערבי(
ייזום וליווי הכנה של מסמכי מדיניות

 .2דיו בהקלות ובחריגות מתכניות מתאר ארציות ושינויי נקודתיי וחלקיי לתכניות מתאר
מחוזיות.
בפרק זה ארבעה תתי פרקי:
.1
.2
.3
.4

גיבוש והתוויה של מדיניות – עיקרי ההחלטות.
דיון בהקלות ובחריגות.
סיכום שנת הפעילות הראשונה של תמ"א .35
מסקנות העולות מהסקירה

 .1גיבוש והתוויה של מדיניות
שביל סובב כנרת :בתאריך  31.06הורתה המועצה הארצית על עריכת תכנית מתאר ארצית תמ"א
 - 10/13תכנית מתאר ארצית לחופי ים כנרת – "מעבר חופשי לציבור שביל סובב כנרת" .באותו דיון הוצגה
התכנית ,אומצה והועברה להערות הוועדות המחוזיות .מטרת התכנית היא להתוות מעבר חופשי ורצוף
באמצעות שביל/טיילת סביב חופי הכנרת בסמיכות לקו המים ,בתחום  50המטרים האסורים לבנייה בתכנית
העיקרית .התכנית קובעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות ,מכוחן יינתנו היתרי בנייה .הוראות התכנית
מתייחסות לעקרונות לפיתוח שביל סובב כנרת ,תוך התאמה לסוג השטח בו הוא עובר :שביל טבעי להולכי
רגל בלבד ,שביל כבוש/סלול ושביל בנוי/טיילת עירונית.
ב  5.12.06חזר הנושא לדיון ,והוחלט למחוק את המילים "מעבר חופשי לציבור" לאור חוות דעת
משפטית ,והחשש מתביעות של בעלי קרקע פרטיים לאורך חופי הכנרת ,בשטח בו אמור לעבור השביל.
תכנית זו מיישמת רעיון שנהגה על ידי החברה להגנת הטבע שהחלה אף להוציאו לפועל ,וזכה כעת לגיבוי
ועיגון סטטוטורי .אין ספק כי זהו צעד חשוב בהגנה על המרחב הציבורי הפתוח ,לטובת כלל הציבור .יש
לקוות כי השינוי בשם התכנית ,ויותר מכך ,החששות שהובילו לשינוי זה ,לא יפגעו במימוש רעיון חשוב זה.
סקר ומסמך מדיניות לטיפול ושימוש מושכל בעודפי עפר כמשאב לאומי  :בתאריך  7.2.06הוצגו בפני
המועצה הארצית מטרות לעריכת סקר ומסמך מדיניות לטיפול בעודפי עפר כמשאב לאומי ,גבולותיו ,והרכב
ועדת העורכים וההיגוי .הוחלט לאמץ את נוסח ההוראה.
 : 7.2.06בעקבות שאילתא של נציגי ארגון הגג של ארגוני הסביבה בעניין פתרונות דיור למפוני גוש
קטיף ,הוצגו בפני המועצה מכלול פתרונות הדיור המקודמים למתיישבים.
באותה ישיבה נדונה תמ"א  – 34תכנית מתאר ארצית למשק המים )ביוב( .בפני המועצה הוצגה עבודה
שנערכה ע"י נציבות המים לעידכון שטחי המאגרים המסומנים בתכנית ) 180,000דונם בתמ"א מיועדים
להקמת מאגרים( .לאחר הצגת הדברים ,דיון והתייעצות עם נציבות המים ,הוחלט לגרוע כ 130,000-דונם,
ולהאריך ב 3-שנים את התקופה ל 50,000-דונם.
ב 7.3.06 -הועברה לממשלה שינוי  4לתמ"א  18תחנות תידלוק ,העוסק בתחנות דלק זעירות .בתוכנית
נוסף סוג חדש של תחנות תידלוק ,תחנות זעירות .כמו כן מציגה התוכנית כללים להקמת תחנות תידלוק
בשטחים הפתוחים ,וקובעת כי במרקם כפרי ועירוני ניתן יהיה להקים תחנות תידלוק רק בשטחים המיועדים
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לפיתוח או לבינוי .במרקם שמור ארצי ,ניתן יהיה להקים את תחנות התידלוק רק בשטח המיועד לבינוי ,או
צמוד דופן אליו .ההוראה בדבר פיתוח צמוד דופן במרקם החופי ובמרקם השמור המשולב קיימת כבר בתמ"א
 ,35כך שכעת כל תחנות התידלוק בכל המרקמים יאושרו רק אם יוקמו בתחומי שטח מאושר לפיתוח או
בינוי ,או צמוד דופן אליו.
ב 7.3.06 -נדונה תמ"א /34ב 4/תכנית מתאר ארצית למשק המים – איגום ,החדרה והידרולוגיה,
והועברה להערות הוועדות המחוזיות .לתכנית מספר מרכיבים :איגום – קביעת הוראות שיאפשרו הקמת
מאגרי מים עיליים ,בעיקר בשטחים חקלאיים .החדרה – שימור פוטנציאל מי התהום על ידי ייעוד השטחים
וקביעת הוראות והנחיות להקמת מפעלים ואתרים להחדרת מים לתת הקרקע .מפעלים ואתרי החדרה אלו
יאפשרו ניצול ,אגירה וניוד של עודפי מים מנגר עילי .בנייה משמרת מים – קביעת הוראות להכנת תכניות
בינוי ,כך שיאפשרו החדרת מי נגר עילי בתחומן ,במטרה לנצל באופן מיטבי את הפוטנציאל הטמון במי הנגר
העילי להעשרת האקוויפרים .מניעת זיהום האקוויפרים – יצירת כלים תכנוניים למניעת זיהום האקוויפרים,
והבטחה כי מגמות הפיתוח לא יפגעו באיכות המים וביכולתם לשמש כמי שתיה.
באותה ישיבה נתנה המועצה הארצית הוראה לעריכת שינוי מס'  4בתמ"א  ,22תכנית מתאר ארצית
ליער ולייעור .מטרת השינוי היא יצירת התאמה בין התכנון המפורט לבין תשריטי תמ"א  22ולאפשר קידום
יעיל של הליכי תכנון ,ללא צורך בשינויי תמ"א תכופים .מטרה נוספת לשינוי היא מתן מענה לפעילות נדרשת
ביער ,כגון קביעת גודל ותנאים להקמת מוקדי פעילות ,במסגרת ראייה כוללת של תכנון מרחב היער .כמו כן
נועד השינוי לאפשר העברת תשתיות בתחומי היער.
ב 4.4.06 -נדונה תמ"א  , 3/19תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין – סקר בתי עלמין חדשים .בפני
המועצה הארצית הוצג סקר אתרים חדשים לבתי עלמין .עיקרי המלצות הצוות הם קידום של קבורה ברבדים,
נקיטת כל מאמץ למזער את צריכת השטח לקבורת שדה ,והיערכות לאיתור בתי עלמין אזוריים נוספים.
המועצה החליטה למנות את הוולנת"ע כוועדת היגוי לדיון בסקר לאתרים הנוספים שהוצעו לבתי עלמין
מטרופוליניים למחוז המרכז ולהעביר את שינוי מס'  3להערות הוועדות המחוזיות .כמו כן הורתה המועצה על
הכנת שינוי מס'  4אשר יכלול קביעת הוראות לקבורה רבודה ,ייעוד שטחים לקבורה ארעית בשעת חירום,
וקביעת הוראות לקבורה אלטרנטיבית וקבורה חילונית.
ב 6.6.06 -הוצג נושא התכנון המתארי במיגזר הערבי .בהתאם להחלטות הממשלה ,מקדם מינהל
התכנון פרוייקט רחב של הכנת תכניות מתאר במיגזר הערבי ,המנוהל ע"י האגף לתכניות מתאר מקומיות,
בשיתוף ממ"י ,ובליווי ועדת היגוי בין משרדית .מתוך  128ישובים במיגזר הערבי ,כשני שליש כלולים
בפרוייקט התכנון המתארי 19 .תכניות אב/מתאר אומצו או אושרו 45 ,תכניות אב אומצו כבסיס להכנת
תכנית מתאר 60 ,תכניות מצויות בהליכי הכנה ,מתוכן  41בשלבי אישור סטטוטורי .בפני המועצה הוצגו
סוגיות הנוגעות לשיתוף הציבור בהליכי התכנון ,לשינויי מגמות וביניהן בנייה רוויה ,תכניות איחוד וחלוקה,
שיתופי פעולה אזוריים ,שיווק קרקעות פרטיות למגורים ,בנייה להשכרה ,דיור מוגן ביוזמה פרטית ועוד.
 :6.6.06תכנית אב לתשתיות אנרגיה – המועצה הארצית הורתה על הכנת תכנית אב לתשתיות
אנרגיה ,שתציג את ההיבטים המרחביים של משק האנרגיה ותכלול גם המלצות בדבר הצורך בצעדים
סטטוטוריים לשילוב תשתיות אנרגיה .תכנית האב תתייחס למרכיבי משק האנרגיה הבאים :חשמל ,גז טבעי,
גפ"מ ודלק ,המטופלים כיום במסגרת תכניות מתאר ארציות חלקיות ונקודתיות.
ב 6.6.06-נדונה תכנית אב למדיניות פסולת  ,ושינוי מס'  4להוראות תמ"א  ,16תכנית מתאר ארצית
לסילוק אשפה .בפני המועצה הארצית הוצג מסמך מדיניות לטיפול משולב בפסולת לשנת היעד ,2020
שמטרתו ליצור מסגרת ארצית לסילוק וטיפול בפסולת ,לרבות צמצום במקור ,זיהוי והמלצה על קריטריונים
ונהלים ליישומה והגשת המלצות בהקשר לתמ"א  .16באותו דיון הוצגה גם עמדת אדם טבע ודין ,בעיקר כנגד
שיטת שריפת הפסולת הכלולה במסמך המדיניות .ב 1.8.06המסמך נדון שוב לאחר סבב הערות והוחלט
לאמץ את עקרונות התכנית ,תוך הוספת נספח שיאפשר שיתוף ציבור בקבלת החלטות בהקמת מתקנים
לטיפול בפסולת.
 : 4.7.06תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים – תמ"א  34ב 3/ותמ"מ  – 29/2תכנית מתאר
מחוזית לעורקי ניקוז )מחוז הצפון(  .המועצה הארצית החליטה להעביר את התכנית הארצית לאישור

][30

ניתוח המדיניות הקיימת

הממשלה ,אך לאור הדיון בהתנגדויות וקיומה של כפילות בין תכנית ארצית למחוזית – הוחלט לבטל את
תמ"מ .29/2
ב 5.9.06 -נדונה תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה תמ"א  ,1/15הוספת אתרים לשדה
תעופה בינלאומי נוסף .ברוב קולות הוחלט על הוספת שני אתרים חלופיים זה לזה בתמ"א – ציקלג 2
ונבטים ,וכן הוחלט כי שדה תעופה מול חופי הים התיכון ייקבע כאתר להמשך בדיקה .התכנית הועברה
להערות הוועדות המחוזיות.
ב 7.11.06. -הופקדה תכנית מתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר שבע ,שינוי מס'  23לתמ"מ .14/4
ב  7.11.06נדון שינוי מס'  3לתמ"א  13חופי חיפה וטירת הכרמל .בין מטרות התכנית :יצירת גישה
חופשית לחוף ופיתוח שימושים בעלי זיקה לחוף ,שימור המפגש בין ראש הכרמל לים מבחינה נופית ושיפור
הנגישות מראש הכרמל אל החוף .התכנית הועברה להערות הוועדות המחוזיות .תכנית זו נודעה בעיקר בשל
הקונפליקט העז בעניין מיקומה של מרינה חיפה .גירסאות קודמות של התכנית ייעדו מרינה בראש הכרמל,
ולמרבה השמחה ,וכתוצאה ממאבק ציבורי ארוך ועיקש בהובלת החברה להגנת הטבע הופקדה )וב2007-
גם אושרה( תכנית לחופי חיפה ללא סימון של מעגנה בראש הכרמל ,אשר נשמר כפארק חופי.
בנוסף ,לאורך כל השנה נדונו תכניות לתשתיות כבישים ,מסילות ותשתיות אנרגיה )גז טבעי( ,בכלל
זה שינוי 11ד לתמ"א  – 3מערכת הדרכים במחוז צפון ,שינוי  78לתמ"א  – 3מערך הדרכים במחוז חיפה,
מסילת כרמיאל קריית שמונה )תמ"א  (19/23ועוד.

 .2דיו בהקלות ובחריגות
 : 3.1.06המועצה הארצית החליטה ברוב קולות ) 9מול  (7להפקיד את תמ"מ  36/2יישוב חדש קדיתא.
מדובר בהכשרת יישוב שהוקם באמצעות תפיסת קרקע באופן בלתי חוקי ,ושהחוקרת שמונתה לשמיעת
התנגדויות תמ"מ ) 2/9תכנית המתאר המחוזית החדשה למחוז הצפון( המליצה שלא לאשרו .היישוב מצוי
בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה ,ומתפרש על שטחים נרחבים.
 : 7.2.06הפקדת תכניות לשני יישובים חדשים לפזורה הבדואית – אל פורעה ואבו תלול .התכניות נדונו
בהתאם לנוהל הקמת יישובים חדשים ובהתאם להוראות תמ"א .35
 : 9.5.06תמ"מ  42/14/4שינוי מס'  4לתכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום – דרך היין ברמת נגב.
דיון עפ"י החלטת המועצה הארצית לעניין הסדרת זכויות המחזיקים בקרקע בתחומי חוות הבודדים .בפני
המועצה הארצית הוצג מכתבו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל ,ובו פירוט לגבי התנאים להקצאת הקרקע
לחוות הבודדים .נמסר כי עם אישור התכנית ניתן יהיה להוציא מכרז ל 7-חוות .ל 12-חוות נוספות ישנם
חוזים ארוכי טווח למטרות חקלאות ,ולשאר נדרשת בחינה נוספת .בתום הדיון הוחלט ברוב קולות לפרסם
את אישורו של שינוי מס'  42לתמ"מ  . 4/14כל חווה נדרשת להגיש בנפרד בתוך חמש שנים תכנית
מפורטת ,בהתאם להוראות התכנית המחוזית.
 : 9.5.06תמ"מ  47/14/4שינוי מס'  47לתכנית המתאר המחוזית למחוז דרום – התיישבות חקלאית
של יחידים בנגב .התכנית מסמנת איתורים ל 20-חוות בודדים בתחום נפת באר שבע ,המשתרעות מחבל
יתיר במזרח ,ועד נחל הבשור במערב ,מאזור נתיבות בצפון ועד לדימונה בדרום .מטרת התכנית היא לאפשר
בנייה ופיתוח להתיישבות חקלאית .התוכנית מאפשרת הקמה של עד  3יחידות דיור 4 ,יחידות עבור לינה
כפרית ,מבנים לפעילות חקלאית ותיירותית לסוגיה בכל חווה .חלק מן האיתורים כוללים חוות קיימות .ברוב
קולות החליטה המועצה הארצית לדחות את התוכנית ,זאת לאור מדיניות המועצה הארצית השוללת ,ככלל,
התיישבות בודדים ,ומאחר ואין מקום להחריג את כל מרחב צפון הנגב ,כמבוקש בתכנית זו.
בהמשך להחלטה זו ...." ,בחנה המועצה הארצית את הסוגיה של מתן הרשאות ע"י גופים ומשרדים
אחרים הכוללות התייחסות להיבטים תכנוניים .המועצה הארצית קוראת לגופים המעורבים ,כאמור לעיל,
להימנע ממתן אישורים המאפשרים בינוי ,אלא אם הוצגה בפניהם התאמת הבקשה לתכנית קיימת ומאושרת
כדין על פי חוק התכנון והבנייה".
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 :6.6.06ש 1145/כפר נופש בנימינה  -תכנית שעניינה שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לנופש ,מסחר
ותיירות ,בצד כביש  652המחבר בין זיכרון יעקב לבנימינה .המועצה החליטה לדחות את התכנית מנימוקים
שונים ביניהם רגישות השטח ,שמירה על העיקרון של פיתוח צמוד דופן ,קירבה לנחל תנינים ,שמירה על רצף
פתוח בין רמת הנדיב לבקעת הנדיב ,סתירה של התכנית לתמ"א  ,35תמ"מ  6והעדפה של פיתוח תיירות
בתחומי היישובים .המועצה
פנתה למינהל התכנון כי יבחן את האזור כולו ,במסגרת תכנית האב לבנימינה גבעת עדה ,לרבות תכנית
ש 49/במטרה להטמיע את מדיניות התכנון הארצית והמחוזית ,ובכלל זה שמירת השטחים הפתוחים.
 :1.8.06הקמת יישוב חדש צור יצחק ,יישוב קיים )בבנייה( המצוי מצפון לצור יגאל וכוכב יאיר ,בסמוך
ליישוב צור נתן .תכנית מאושרת החלה במקום מאפשרת הקמה של עד  3,000יח"ד בבנייה רוויה .היישוב
נועד להנציח את ראש הממשלה לשעבר ,יצחק רבין .לאחר מספר דיונים שהוקדשו לנושא החליטה המועצה
ברוב קולות שלא לקבוע את היישוב כיישוב חדש ,זאת מכמה טעמים :מדיניות המועצה היא העדפת עיבוי
וחיזוק יישובים קיימים ,על פני הקמת חדשים ,אופי הבנייה אינו כפרי ולכן אינו מתאים לשילוב במועצה
האזורית ,אופי הבנייה )שכונת מגורים עד  10,000נפש( אינו כולל את המאפיינים הנדרשים להקמת יישוב
חדש ,וכן מניעת הקמת ישות מוניציפלית נוספת ,שתיעשה בניגוד למגמת איחוד רשויות .נקבע כי יש לבחון
בחיוב הכללת הבינוי במסגרת הישוב הקיים כוכב יאיר -צור יגאל.
 :5.9.06תמ"מ  37/2תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון ,שינוי  – 37הקמת ישוב חדש :מיכל
בגלבוע .המועצה דנה בדו"ח החוקרת שמונתה לשמיעת ההתנגדויות הרבות שהוגשו לתכנית .לאחר שהוצג
הדו"ח ונדון ,השתכנעה המועצה הארצית ברוב קולות כי אין מקום להקמת יישוב חדש באיתור המוצע.
המועצה רואה חשיבות בחיזוק ההתיישבות וקוראת למועצה האזורית לעשות מאמץ לקלוט את הגרעין
המיועד למיכל באיתורים אחרים .נימוקים עיקריים לדחיית תכנית היישוב :ערכי טבע יחודיים בתחום היישוב
במוצע ,פגיעה בכוח משיכתם של ישובים קיימים במרחב ,קיומן של חלופות אחרות להתיישבות באזור
הגלבוע ,ועוד.
 :17.10.06דיון בדו"ח החוקר והחלטה בתכנית מערב ירושלים – תמ"מ ) 37/1תכנית ספדי( .המועצה
החליטה ברוב קולות על המשך דיון בתכנית לאחר הכנת מסמך אובייקטיבי המפרט את מאגר עתודות
הקרקע בירושלים ,הצגת התכנית המחוזית )תמ"מ  ,(30/1דיווח על כביש הטבעת המערבית ,וקביעת
התניות ומנגנוני בקרה לפיתוח בשלבים ,במידה ויוחלט על פיתוח .דיון כזה אכן נערך בינואר  ,2007ובו
נדחתה תכנית ספדי.
 :7.11.06במסגרת דיון על מערך הדרכים במחוז חיפה ,תמ"א  3שינוי  ,78נבחרה ברוב קולות החלופה
הצפונית לכביש ) 653עוקף בנימינה( ,זו החוצה שטח פתוח בצמוד לאפיק נחל תנינים ,למרגלות חוטם
הכרמל.

 .3סיכו שנת פעילותה הראשונה של תמ"א 35
 2006הייתה השנה הראשונה לפעילותה של תמ"א  ,35שאושרה למתן תוקף בתאריך .27.12.05
בחודש מרץ  2007הופץ לחברי המועצה הארצית מסמך שהוכן על ידי מינהל התכנון והמסכם את שנת
הפעילות הראשונה של התכנית .6להלן עיקרי הדברים:
במהלך שנת  2006הוגשו  21תכניות לאישור המועצה הארצית והוולנת"ע בהתאם להוראות תמ"א ,35
מהן נדונו במליאת המועצה  4תכניות ,ו 17-בוולנת"ע.

 6תמ"א  – 35סיכו שנת הפעילות הראשונה ואמצעי המדיניות – מינהל התכנו ,מועצה ארצית מר .2007
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חריגה מצמידות דופ:
פיתוח צמוד דופן הוא אחד מעקרונותיה המרכזיים של תמ"א  .35במרקם השמור המשולב והמרקם
החופי קיימת חובת פיתוח צמוד דופן ,אך סעיף  6.1.3מאפשר למועצה הארצית )שהסמיכה לשם כך את
הוולנת"ע( לתת במקרים חריגים הקלה מעקרון זה ולאפשר פיתוח שאינו צמוד דופן במרקמים אלו .במהלך
 2006הוגשו לולנת"ע סה"כ  5תכניות עפ"י סעיף זה :לולים במושב יערה ,חוות סוסים בשורש ,תחנת תידלוק
בשפיה ושתי תכניות ליערות .כולן אושרו.

יישובי חדשי:
 4תכניות ליישובים חדשים נדונו במהלך  2006לפי סעיף  13.1בתמ"א  :35שני ישובים בדואים )אבו
תלול ואל פורעה( ,היישוב )הקיים( צור יצחק ,יישוב חדש מיכל ורמת ארבל )שב 2006-נדון רק בוולנת"ע(.
מבין אלו אושרו רק יישובי הקבע לפזורה הבדואית.

מכלול נופי:
ייעוד קרקע שחידשה תמ"א  ,35המקנה רמת הגנה גבוהה בעיקר על שטחים חקלאיים בעלי חשיבות
נופית גבוהה ,שאינם זוכים להגנה סטטוטורית אחרת .שתי תכניות הוגשו במהלך  2006בתחומי מכלול נופי:
כפר הנופש בבנימינה שהוזכר בתת הפרק הקודם ונדחה ,וכן הרחבת היישוב משהד המצוי כולו בתחומי
מכלול נופי.

רגישות נופית -סביבתית:
סעיף  10.1בתמ"א  35קובע כי יש להגיש נספח נופי -סביבתי לתכנית מתאר מחוזית ,המייעדת שטח
לפיתוח בתחום המסומן כבעל רגישות נופית סביבתית גבוהה .לועדה הוגשו סה"כ  7תכניות כאלו ,מהן 6
תכניות מחוזיות במחוז צפון )לישובים ק .שמונה ,שעב ,צנדלה ,דחי ,טמרה וגוש חלב( ואחת במחוז דרום
)מטרופולין באשר-שבע( ,בהן נקבע כי מאחר והכנתן החלה קודם תמ"א  ,35הנספח הנופי הסביבתי יצורף
לתכנית המתאר המקומית.

הוראת המעבר:
עפ"י סעיף  17.3לתמ"א ,תכנית שהופקדה או הוחלט להפקידה לפני אישורה של תמ"א  ,35ואינה
תואמת את הוראות התמ"א ,ניתן לאשרה או להפקידה ובלבד שמוסד תכנון קיים בה דיון נוסף ונימק את
החלטתו .לוולנת"ע הוגשו  2תכניות עפ"י סעיף זה ,שתיהן במחוז דרום )אילת-אילות וקריית גת( ,תכנית
אילת -אילות אושרה עפ"י סעיף  17.3בתמ"א  ,35בתכנית קרית גת הוחלט לשוב ולדון ,ואכן בישיבת
ב 20.2.07 -אושרה התכנית,בכפוף לתיקונים ,תוך התניית הפיתוח החדש בפיתוח
הולנת"ע שנערכה
ושיקום העיר הקיימת -כנדרש בתמ"א .35

יישו מטרות התכנית ועקרונותיה:
במקביל ליישום השוטף של הוראות התכנית ,מקודמות ,בהתאם לסעיף  ..." ,14.2תכניות מתאר מחוזיות
שיתייחסו ,ככל האפשר ,לאזור תכנון שלם או למספר אזורי תכנון בשלמות" .אלו הן התכניות המרקמיות
אשר נועדו להוות נדבך נוסף המעדכן ומפרט את נדבך התכנון של תכניות המתאר המחוזיות הכוללות.
מספר תכניות כאלו מקודמות על ידי מינהל התכנון ,בחלקן הגדול תכניות שעיקרן שטחים פתוחים:
מרקמים מוטי שימור  /מרחבים ביוספרים :תכנית אב למרחב שיקמה ,מרחב ביוספרי שפלת יהודה
וסובב בקעת הנדיב.
אזור נחל וסביבותיו :תכנית אב לנחל שורק ,אגן נחל הקישון ,נחל הירקון ,נחל איילון ונחל פולג.
פארקים מטרופולינים/אזוריים :אזור נופש מטרופוליני בקעת אונו ,עמק הארזים ,פארק איילון ופארק
הקישון.
קיצור וייעול הליכי התכנון :בשנת  2006נדונו בוולנת"ע  17תכניות בלבד עפ"י תמ"א  ,35שהן כ5% -
מכלל התכניות ) 345תכניות( שנדונו בוולנת"ע בשנה זו .זאת לעומת  54תכניות שנדונו בוולנת"ע מכוח
תמ"א  31בשנת  23%) 2005מכלל התכניות( ,ו 60-תכניות בשנת  22%) 2004מכלל התכניות( .בשנת
 2006הסתיים הטיפול ב 3,140 -תכניות במחוזות השונים ,רק  21תכניות מתוכן נדרשו לדיון עפ"י תמ"א
.35
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 .4מסקנות העולות מ הסקירה
ריבוי תכניות כוללות ומסמכי מדיניות ביוזמת המועצה :כמו בשנה הקודמת לה ,גם שנת 2006
התברכה במהלכים לגיבוש ,התווייה ועידכון של מדיניות התכנון הארצית ,כשחלק מן התחומים נדונו במועצה
הארצית לראשונה.
נושא המים זכה לטיפול אינטנסיבי דרך תכניות מתאר ארציות שקודמו בנושא :תמ"א /34ב 4/בנושא
איגום ,החדרה והידרולוגיה,תמ"א  34בנושא ביוב ,וכן תמ"א /34ב 3/בנושא ניקוז ונחלים.
לראשונה ,ולאחר מספר שנים בהם מציינת המועצה את החשיבות שבצעד זה ,החליטה המועצה הארצית
על עריכת תכנית אב לתשתיות אנרגיה.
שינוי מהותי בוצע בנורמות התכנון של תחנות תידלוק במסגרת תמ"א  18שינוי .4
נושא עודפי העפר והטיפול בהם כמשאב יצא לדרך בשנת  ,2006וכך החל טיפול מסודר בנושא שלא
נוהל עד כה ויצר מפגעים סביבתיים.
נושא הפסולת זכה לדיון כולל במליאת המועצה ,בעקבות הדיון בתכנית האב לפסולת.
בתחום הקבורה הוצגה עבודה שנעשתה בנושא וכן ניתנה הוראה להכנת שינוי נוסף לתמ"א  ,19ובו יידונו
נושאים בתחום הקבורה ,שאינם מקבלים ביטוי נאות במסגרת התכנונית הקיימת של תמ"א .19
חופים :שביל סובב כנרת קיבל הכרה סטטוטורית עם מתן הוראה לעריכת תמ"א  – 10/13שינוי לתמ"א
 13לחופי כנרת ,והעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות.
לאחר מספר שנים של דיונים ,ובעיקר מאבקים ,סביב תכנית מרינה חיפה ,הועברה תמ"א  13לחופי
חיפה וטירת הכרמל להערות הוועדות המחוזיות ,כשאזור ראש הכרמל מסומן בה כפארק חופי ,והמרחב
לאיתור מעגנות מסומן מקו הקזינו בבת גלים ומזרחה ,כולל אזור הנמל המערבי.
עוד דנה המועצה בנושא החשוב של קידום התכנון המתארי במיגזר הערבי ,ובסוגיות של התאמת
התכנון במיגזר זה לנורמות התכנון המוכרות.
הסקירה מצביעה על כך שרוב התכניות הכוללות ומסמכי המדיניות תואמים ומדגישים את יעדי
השמירה על השטחים הפתוחים ומטמיעים נושאים אלו בתוצרי העבודה – החל משלב מתן ההוראה ועד
לתכנית הסטטוטורית.
מספר תכניות שקודמו השנה מהוות פריצת דרך חיובית של ממש .שינוי  4לתמ"א  18מהווה מפנה דרך
בתחום תחנות התידלוק ,שקשה להפריז בחשיבותו .שינוי  4ממלא את העיקרון החשוב של פיתוח צמוד דופן
גם על תחנות תידלוק ,ששנים רבות ,בשם עיקרון התחרות במשק הדלק ,צצו והתרבו בשטחים הפתוחים,
תוך גרימת פגיעה סביבתית ונופית.
ההחלטה על הכנת תכנית האב למשק האנרגיה מהווה נקודת מפנה חשובה וחיובית ויש לקוות כי
תיושם בהקדם ,לאחר שנים רבות לאורכן מקודמות יוזמות נקודתיות למתקני ייצור אנרגיה ,חלקן בוות"ל
וחלקן במועצה הארצית ,ללא ראייה כוללת ,וגם הן על חשבון שטחים פתוחים.
תכניות שקודמו בנושא החופים מממשות יעדים חשובים של שמירה על החופים כנכס לכלל הציבור:
קידומה של תכנית לשביל סובב כנרת ,וכן תמ"א  13לחופי חיפה המפנה את הפיתוח המסיבי לשטחים
מופרים ,תוך שמירה על חלקי החוף האחרים ללא בינוי ופתוחים לציבור.
התכניות העוסקות בנושא מים ונחלים מטמיעות עקרונות חשובים של הגנה על ערוצי הנחלים ,על ניצול
מי נגר והגנה על איכות האקוויפרים.
העיסוק בנושא עודפי עפר נותן מענה לנושא שלא טופל עד כה באופן מערכתי ,ומאפשר ניצול של חומר
גלם שהיה מפגע ומטופל מעתה כמשאב.
בתוך קבוצת תכניות זו התכנית החריגה היא תמ"א  ,1/15תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה,
שבמסגרת הדיון בה החליטה המועצה הארצית לסמן עתודה לשדה תעופה בינלאומי נוסף ,חדש ,בלב מרחב
חקלאי פתוח ,וכן להמשיך ולבחון חלופה של פיתוח אי בים .זאת בזמן שקיימות חלופות לשימוש בשדות
קיימים.
מבין התכניות החורגות ממדיניות התכנון ניתן לראות את הדומיננטיות של תכניות להתיישבות חדשה:
שתי תכניות להתיישבויות בודדים )הכוללות יחד כ 50-חוות( – דרך היין ותכנית לחוות ברחבי הנגב ,היישוב
החדש מיכל ,יישוב חדש קדיתא ,שני ישובים בדואיים חדשים והכרה ביישוב קיים )שהוקם כפרוייקט במסגרת
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הרחבה של צור נתן( – צור יצחק .תכנית נוספת ליישוב חדש שנדונה בוולנת"ע בשנת  2006היא ליישוב
רמת ארבל ,שהוולנת"ע המליצה למועצה שלא לאשרה ,ואכן התוכנית נדחתה ברוב קולות במועצה במהלך
שנת  .2007רוב התכניות להתיישבות חדשה נדחו :צור יצחק ,רמת ארבל ,מיכל ,חוות חקלאיות בנגב,
ושתיים ,שהיו קיימות בפועל – אושרו :דרך היין וקדיתא )אושרה להפקדה(.
רוב התכניות הנקודתיות ,החורגות ממדיניות התכנון ,ושצפויות היו לגרום לפגיעה בשטחים
הפתוחים – נדחו :כאלו הן תכנית ספדי לבנייה בהרי ירושלים )דחייה סופית של התכנית נתקבלה בינואר
 ,(2007תכנית ליישוב מיכל שבגלבוע ,התכנית לכפר הנופש בשולי בקעת הנדיב ,ותכנית החוות החקלאיות
ברחבי הנגב )תמ"מ .( 47/14/4
חלק אחר של התכניות ,בעיקר התיישבות חדשה שקיבלה בדרך זו או אחרת הכרה שלטונית –
אושר .אלו הן תכנית דרך היין ובה  30חוות בודדים ,מתוכן הוקמו באופן לא חוקי עד מועד אישור התכנית
למעלה מ 20-חוות ,וכן התכנית ליישוב קדיתא שאושרה להפקדה .בשני המקרים מדובר בהתיישבות
שהוקמה בניגוד כחוק ,אך משום מה קיבלה סיוע ממוסדות המדינה .לא מן הנמנע כי העובדה כי ההתיישבות
קיימת בשטח שנים רבות ,היא שהכריעה את הכף לטובת אישור ,למעשה לגליזציה ,של תכניות אלו,
העומדות בסתירה למדיניות התכנון .כמו כן אושרו שני יישובים חדשים לתושבי הפזורה הבדואית.
שנת הפעילות הראשונה של תמ"א  35מעוררת אופטימיות זהירה :יש מקום להניח ,כפי שצויין בדו"ח
שהוכן ע"י מינהל התכנון ,כי מיעוט התכניות שהובאו למוסדות התכנון להקלה מחובת פיתוח צמוד דופן,
פיתוח בתחומי מכלול נופי ופיתוח בשטח ברגישות סביבתית גבוהה ,נובע מהפנמה של והטמעה של עקרונות
התמ"א ,כך שרק תכניות חריגות הגיעו לבקש הקלה .עם זאת ,יש לזכור כי מדובר בשנת הפעילות הראשונה
בלבד ,וטרם נבחן יישום התמ"א בוועדות המחוזיות .נראה כי מיעוט התכניות המגיעות להקלה מתמ"א 35
למועצה הארצית אכן מעיד על ייעול הליכי תכנון ,אך יש מקום לבחון כמה מבין התכניות שהיו נדרשות
בהקלה לפי תמ"א  , 31ותואמות את תמ"א  ,35כרוכות בפגיעה בשטחים הפתוחים.
ההליכים המשלימים לתמ"א – 35תכניות מרקמיות ,תכניות למרחבי נחל ,תכניות לפארקים מטרופוליניים,
תכניות למרחבים ביוספריים ,וכן אימוץ אמצעי המדיניות של תמ"א  ,35צפויים להצעיד את ההגנה על
השטחים הפתוחים צעד גדול וחשוב קדימה.

ב 4.חקיקה
מטרתו של פרק זה היא לבחון את יחסו של בית המחוקקים לשמירה על השטחים הפתוחים ,כפי שהוא
בא לידי ביטוי בהצעות חוק שהוגשו ובחוקים שאושרו .לצורך כך סקרנו את תחומי החקיקה הבאים:
• חקיקה שאושרה במהלך  2006ונכנסה לספר החוקים.
• הצעות חוק ממשלתית
• הצעות חוק פרטיות

שיטת העבודה:
סקירה של כל דברי החקיקה המופיעים באתר הכנסת לשנת  ,2006בקטגוריות שהוזכרו לעיל ,ואיתור
חוקים והצעות חוק שצפויה להיות להם השפעה על השטחים הפתוחים .בנוסף ,בחרנו לאזכר גם חוקים
והצעות חוק הנוגעים לתחומי סביבה אחרים ,מלבד השטחים הפתוחים ,בשל השפעתם הצפויה על מצבה
הכולל של הסביבה בישראל .בחרנו לבחון ולנתח במסגרת הדו"ח גם הצעות חוק פרטיות ,על אף הידיעה כי
רובן המכריע אינו מבשיל לכלל דברי חקיקה והן אינן מגיעות בסופו של יום לספר החוקים של ישראל.8הצעות
אלה מבטאות את גישת חברי בית המחוקקים וחזונם ,ולכן משקפות מגמות מדיניות בכל הנוגע לפיתוח בר
קיימא בכלל ,ולמדיניות השמירה על השטחים הפתוחים בפרט.
7
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 8באתר הכנסת נכתב כי מאז הכנסת ה  11חל גידול משמעותי במספר הצעות החוק הפרטיות המוגשות .כ למשל ,בכנסת ה  ,15עד יולי
 ,2002הוגשו  4,012הצ"ח פרטיות!,מתוכ אושרו בסופו של יו  194חוקי ,המהווי  53.1%מכלל אות חוקי שאושרו בכנסת זו
)סה"כ  .(365מקורhttp://www.knesset.gov.il/laws/heb/explanation.asp?t=1 :

][35

השמירה על השטחי הפתוחי 2006

עוד נזכיר כי בשנת  2006התקיימו בחירות בישראל ,כך שהכנסת החלה למעשה את פעילותה רק בחודש
מאי  .2006דו"ח זה סוקר רק את פעילות הכנסת ה ,17-שכן בשנת  2006לא הונחו הצעות חוק של קודמתה
– הכנסת ה.16-
כל עיקרי החוקים שנסקרו מצויים בנספח מס'  ,3על פי סדר איזכורם בפרק זה .שם מפורטים גם
שמותיהם המלאים של החוקים ,מספרן של הצעות החוק הפרטיות ,זהות המגישים ותאריך ההנחה על שולחן
הכנסת .החוקים במלואם מופיעים כאמור באתר הכנסת ,תפריט החקיקה.9

מבנה הפרק הוא כדלקמ :
סקירת דברי החקיקה
• חקיקה שאושרה
• חקיקה ממשלתית
• הצעות חוק פרטיות
מסקנות והמלצות.

 .1סקירת החוקי והצעות החוק
חקיקה שאושרה
במהלך שנת  2006אושרו חמישה חוקים בעלי השפעות והשלכות על השטחים הפתוחים ,וכן אושר חוק
סביבתי מרכזי נוסף-חוק הקרינה הבלתי מייננת:
שינוי לחוק התכנו והבנייה במסגרת חוק ההסדרי :

חוק ההסדרים ,שאושר בכנסת ב ,6.6.06-כולל פרק בנושא "תכנון ובנייה" ובו מספר שינויים משמעותיים
לחוק התכנון והבנייה :הקמת ועדות ערר לפיצויים והשבחה וכן הרחבת סמכויות ועדות מקומיות שיקיימו
מערכות תכנון ואכיפה יעילות ויקבלו אישור משר הפנים לקבלת הסמכויות המורחבות .מן הפן של השמירה
על השטחים הפתוחים ,שינוי החקיקה המשמעותי ביותר הוא זה המקצץ באופן מהותי בסמכות הוועדה
לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים .על פי התיקון לחוק – לא תדון עוד הוועדה בתכניות המשנות
ייעוד של שטח פתוח למטרות בינוי ,אם התכנית נדונה כבר במועצה הארצית או בוועדת משנה שלה ,ואם
היא כבר מיועדת בתכנית מחוזית למטרות פיתוח.
חוק מקרקעי ישראל:

במסגרת חוק ההסדרים נעשה שינוי בסעיף  (7)2בחוק מקרקעי ישראל .הסעיף עוסק בהעברת בעלות
במקרקעי המדינה או רשות הפיתוח למטרות של פיתוח לא חקלאי ,או העברת מקרקעין שהם קרקע
עירונית .הנוסח המקורי של הסעיף הגביל את היקף ההעברות הללו במאה אלף דונם .חוק ההסדרים
 2006שינה את ההיקף המירבי למאתיים אלף דונם.
חוק גני בוטניי:

אושר בכנסת ב .4.1.06החוק מגדיר "גן בוטני" כגן נטוע צמחים שונים לפי שיטה מדעית מסוימת
ולמטרה מחקרית ,מדעית או חינוכית .החוק קובע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר רשאי להכיר בגן בוטני,
לאחר התייעצות עם המועצה לגנים בוטניים ,אם מתקיימים בו מספר תנאים :קיימים בו  3,000מיני צמחים
לפחות ,הם מסומנים בשמם המדעי והמידע אודותיהם מתועד במאגר מידע ,הגן מיועד לאחת או יותר
מהמטרות הבאות :שימור מיני צמחים יחודיים ,איקלום צמחים ,הוראה ומחקר .כמו כן נדרש כי הגן הבוטני
יתנהל כמוסד ללא כוונת רווח ,וכי הוא אושר בתכנית כשטח פתוח .מכוח החוק מוקמת גם מועצה לגנים
בוטניים.
תקציב שנתי לתמיכה בגנים בוטנים מוכרים ייקבע בחוק יסודות התקציב .מבחנים לתמיכה בגנים
בוטניים ייקבעו על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה.
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/law_main.asp 9
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ככל הידוע לנו החוק טרם יושם – המועצה טרם הוקמה וממילא לא הועבר התקציב הנדרש למטרה
החשובה אותה הציב החוק.
חוק התניית מענקי ממשלתיי למפעלי תעשייה אושר בכנסת ב .3.1.06

החוק קובע כי בתנאים למתן אישור על פי חוק זה נכללים גם תנאים בדבר השמירה על איכות הסביבה.
שר התעשייה והמסחר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת יקבע תנאים למתן האישור ,לרבות תנאים
לכניסת האישור לתוקפו ,שעניינם שמירה על איכות הסביבה .לא ידוע האם וכיצד יכללו במסגרת זו גם
תנאים לשמירה על השטחים הפתוחים ,אך אין ספק כי ישנה חשיבות רבה בשקלול ההשפעה הסביבתית
על עידוד מפעלי תעשייה.
חוק פינוי בינוי

אושר בכנסת ב  .1.1.06החוק מטיל אחריות בנזיקין על בעל דירה בבניין לפינוי בינוי ,המסרב סירוב
בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע העיסקה או המתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.
האחריות הנזיקית היא כלפי שאר הדיירים ,בגין הנזק שנגרם עקב אי ביצוע העסקה .יש לקוות כי שינוי זה
יקל על ביצועם של פרוייקטים לפינוי בינוי.
חוק הקרינה הבלתי מייננת

אושר ב .20.12.06מטרתו להגן על הציבור מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ,להסדיר את
העיסוק במקורות קרינה ,הקמתם והפעלתם ומתן שירות למדידת קרינה ,בין השאר על ידי קביעת איסורים
וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת .מקורות לקרינה בלתי מייננת הם אנטנות סלולריות ,אנטנות
רדיו ,קווי מתח גבוה ,מתקני חשמל ולייזרים .החוק החל את דרכו בכנסת ה 16-כהצעת חוק ממשלתית,
וח"כ יורי שטרן ז"ל ,מיוזמיו ומקדמיו של החוק ,המשיך לטפל בו גם בכנסת הנוכחית ,כשלא כיהן עוד כיו"ר
הוועדה .אמנם חוק זה אינו עוסק בהיבטים של שמירה על השטחים הפתוחים ,אך אין חולק על משמעותו
הרבה מבחינה סביבתית ציבורית.

חקיקה ממשלתית
בסקירת הצעות החוק הממשלתיות שהוגשו בשנת  2006לא נמצאו הצעות חוק בעלות השלכות
משמעותיות על השמירה על השטחים הפתוחים ,כמו גם הצעות חוק סביבתיות אחרות.

הצעות חוק פרטיות
בסקירה של מאות ,ואולי אלפי ,הצעות החוק הפרטיות שהונחו על שולחן הכנסת בשנת  2006נמצאו 52
הצעות חוק בעלות נגיעה לשמירה על השטחים הפתוחים ,או הצעות בעלות השלכות משמעויות צפויות על
תחומי סביבה אחרים.
את הצעות החוק הללו מיינו על פי נושאי העיסוק ,כמפורט להלן:
א .הצעות לחוקי יסוד ולחקיקה בעניין מדיניות לשמירה על שטחים פתוחים.
ב .הצעות חוק בעניין זכות הציבור.
ג .שינוי נורמות התכנון בהתייחס למתקנים ביטחוניים
ד .הצעות בעניין קרקע חקלאית
ה .קיצור הליכי תכנון והכשרת בנייה בלתי חוקית.
ו .תכנון ,בנייה ואכיפה במגזר הבדואי
ז .הצעות חוק הנוגעות לאזורים גיאוגרפיים ספציפיים
ח .פסולת ,זיהום קרקע ושמירה על הניקיון.
ט .החמרת הענישה ועיקרון "המזהם משלם".
י .שימור אנרגיה ואנרגיה מתחדשת.
יא .חלוקת הכנסות.
יב .שמורות טבע וגנים לאומיים
יג .הצעות לצמצום השימוש בחוק ההסדרים.
יד .הצעות שונות.
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להלן מובא תקציר הצעות החוק בכל נושא .מידע נוסף על כל הצעת חוק ניתן למצוא בנספח מס'  ,3על פי
סדר הנושאים המוזכר לעיל.

א .הצעות לחוקי יסוד ולחקיקה בעניי מדיניות לשמירה על שטחי פתוחי
בעוד שמערכת התכנון הפנימה את המצוקה הגוברת במשאב הקרקע ,והיא מתנהלת ,ככלל ,לאור
מדיניות ברורה שתכליתה הכוונת עיקר הפיתוח למרחבים מעויירים ושמירה על השטחים הפתוחים ,הרי
ששאר רשויות המדינה ממשיכות לקדם יוזמות הסותרות בעליל מדיניות זו ,ובעקבות זאת לעיתים נכנעת
ליוזמות אלה גם מערכת התכנון .ניתוח החלטות הממשלה בשנים  2005ו 2006-מלמד כי הממשלה
מקבעת בהחלטותיה נורמות המנוגדות למדיניות התכנון.
הצעות החוק שבקבוצה זו ,ובעיקר השתיים הראשונות שבהן ,מהוות מפתח לתיקון מציאות בעייתית זו,
ונועדו להבטיח כי התנהלות כל רשויות המדינה תהיה בהתאם לעקרונות פיתוח בר-קיימא בכלל ,ושמירה על
השטחים הפתוחים בפרט .לנוכח ההכרה הגוברת בהתמעטותם של משאבי הטבע ובפגיעה הבלתי הפיכה
בסביבה בה אנו חיים ,ולאור המצוקה החריפה של משאב הקרקע בישראל ,אישורה של חקיקה כזו הוא חיוני,
מתבקש ,ורחוק מלהיות בגדר מותרות .החוקים המוצעים להלן יבטיחו התאמה וקוהרנטיות בין המערכות
השלטוניות השונות הפועלות כיום לעיתים בכיוונים מנוגדים ,תוך פגיעה מיותרת בסביבה בכלל ,ובשטחים
הפתוחים בפרט.
• בקבוצה זו בולטת הצעת חוק היסוד שהגישו יוסי ביילין ,זהבה גלאון ו 8-ח"כים נוספים בשם "הצעת חוק
פיתוח בר קיימא" .בשנת  2003התקבלה החלטת ממשלה בעניין פיתוח בר קיימא ,ומשרדי הממשלה
החלו להכין תכניות ליישום מדיניות של פיתוח בר קיימא במגוון נושאים המצויים בתחומי עיסוקם ,בהנחיית
המשרד להגנת הסביבה ובריכוזו .ואולם ,תכניות אלו אינן מכסות את כל תחומי הפעילות של משרדי
הממשלה ,וקידומן איטי וממושך .הצעת חוק זו מבקשת להעניק הגנה חוקתית לזכות לפיתוח בר קיימא ,כך
שתנחה את כל פעולות רשויות השלטון .כמו כן ,בכדי למנוע שימוש לרעה במונח "פיתוח בר קיימא" ,כפי
שקורה לעיתים ,מוצע לתקן את חוק הפרשנות כך שיכלול את המושג "פיתוח בר קיימא" כפי שהוגדר על
ידי המשרד להגנת הסביבה בעקבות אג'נדה .21
בתאריך  20.6.07החליטה מליאת הכנסת ,ברוב קולות ) 37חברים( ,להסיר את הצעת החוק מסדר
היום ,מול  16חברי כנסת שהצביעו בעד העברתה לדיון מוקדם בועדה .מצער היה לראות כי השר להגנת
הסביבה הוא שביקש מן הכנסת לדחות את הצעת החוק ,מן הנימוק כי חוק היסוד עשוי לכבול את ידיה של
הממשלה ולאיים בשיתוק הפיתוח .כדוגמא לטענתו ציין את היוזמות להקמת ישובים חדשים בחבל לכיש,
העומדות בניגוד למדיניות פיתוח בר קיימא ,אך חיוניות ,כפי שטען במליאה ,לצורכי האדם – במקרה זה,
מתיישבי גוש קטיף .השר תיאר את פעולות משרדו להטמעה של עקרונות לפיתוח בר קיימא בעבודת
משרדי הממשלה ,והתחייב כי ימשיך בכך גם מבלי שתאושר הצעת החוק .למותר לציין את הסתירה
הפנימית בדברי השר שפתח בהודאה ברורה שהממשלה פועלת בניגוד לכללי פיתוח בר-קיימא וסיים
בהתחייבות לפעול על פי כללים אלה.התחייבות לפיתוח בר קיימא מעוגנת בחוקותיהם של כמה ממדינות
העולם ,למרבה הצער נראה כי ישראל לא תצטרף אליהן בעת הקרובה ,בוודאי לאור העובדה כי המשרד
להגנת הסביבה ,שעל פניו מצופה היה ממנו כי יוביל מהלך כזה  -אינו תומך בו.
• "הצעת חוק למדיניות לאומית לשמירה על השטחים הפתוחים" ,שהוגשה ע"י חברי הכנסת מיכאל
מלכיאור ודב חנין מתמקדת במדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים ,ולפיה הממשלה תקבע מדיניות
וכללים לשימוש יעיל וחסכוני במשאבי הקרקע ולשמירה על השטחים הפתוחים .עקרונות אלו יהוו שיקול
בכל החלטה ופעולה של הממשלה ורשויותיה .חקיקה כזו ,אם תאושר ,תהווה צעד גדול וחשוב בקידום
ההגנה על השטחים הפתוחים בישראל ,יעד שאומץ במערכת התכנון אך לא הופנם בהתנהלות שאר
רשויות המדינה.
• הצעה מצומצמת וספציפית יותר היא הצעת החוק לתיקון ס'  61לחוק התכנון והבנייה ,ולפיה יתווספו
למטרות המנויות בחוק לתכנית מתאר מקומית ,מטרות בדבר היקף השטחים הפתוחים ושמירה על ערכי
טבע.

ב .הצעות חוק העוסקות בזכות הציבור
בקבוצה זו ניתן להבחין בשתי תת-קבוצות :הצעות חוק העוסקות בנגישות למידע ובשקיפות.
והצעות חוק )שאחת מהן אושרה מאז( העוסקות בזכות הציבור לגישה לשטחים ציבוריים פתוחים.
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ב 1.הצעות חוק העוסקות בשקיפות ובנגישות הציבור למידע ולתהליכי קבלת החלטות
הצעות חוק אלו עוסקות בהגברת החשיפה לציבור של הנעשה בוועדות התכנון ובוועדות אחרות .הליכי
התכנון וקבלת ההחלטות בישראל ,בהשוואה לאלו הנהוגים במדינות מערביות אחרות ,הם ריכוזיים ורחוקים
מעין הציבור.הצוהר החוקי היחיד בו ניתן לציבור בהליך התכנון לומר את דברו הוא בתקופת ההפקדה ,שלב
מאוחר יחסית בהליך התכנון .הצעות החוק שלהלן מציעות לתקן מצב בלתי רצוי זה ,וכפי שנאמר בדברי
ההסבר להצעת החוק שהונחה ע"י חבר הכנסת אורלב "כמאמר בית המשפט העליון כי "אור השמש הינו
חומר החיטוי הטוב ביותר" ,ומן הראוי להביא גם למדינת ישראל ,במלאת  57שנים להקמתה ,את השקיפות
הראויה בדיוני מוסדות התכנון והבנייה."..
מעניין לראות כי רוב ההצעות העוסקות בהגדלת השקיפות בדיוני ועדות התכנון ,מתייחסות לוועדות
המקומיות לתכנון ובנייה ,כפי הנראה מפני שזהו רובד התכנון בו מתקבלות מרבית ההחלטות הנוגעות
ישירות לחיי האזרחים ואיכות חייהם ,אולם הנגישות לנעשה בהן אינה מספקת.
גם קבוצת הצעות החוק העוסקת בתכנון ובאישור של מתקנים ביטחוניים ,שתפורט בסעיף הבא ,קשורה
במידה רבה להגברת החשיפה למידע ולהליכי קבלת החלטות:
• תיקון מוצע לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ולחוק למניעת זיהום הים )הטלת פסולת( ולפיו
יפורסמו היתרים הניתנים ע"י הוועדה למתן היתרים מכוח חוקים אלו ,וכן כי תחול חובת פרסום רבעונית על
עבודת הוועדות .הסנקציה המוצעת היא שלילת ההיתרים .מטרת התיקון המוצע היא להביא מידע בדבר
היתרים אלו בפני הציבור ,ובכך לחשוף את ההיתרים לביקורת ציבורית.
• הצעת החוק של חבר הכנסת בני אלון לתיקון חוק התכנון והבנייה ,לפיה מסמכי מוסדות התכנון יהיו
פתוחים לעיון חברי אותם מוסדות ,וכן הסדרה של נוהל רישום הפרוטוקול ,אישורו ופומביותו ,כך
שפרוטוקולים של ועדות התכנון יעמדו לרשות הציבור .הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם בעיה של גישה
למידע בעיקר בוועדות התכנון המרחביות ,וכן עם הנוהג לפיו רישום הפרוטוקול הוא חלקי ואינו מבטא דיו
את הליך הדיון שקדם להחלטה.
• הצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב לתיקון חוק התכנון והבנייה לפיה דיוני ועדות התכנון יהיו
פתוחים לציבור כמשקיף.
• הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון – ניהול פרוטוקול על ידי ועדה מקומית( ,היא הצעה לפיה הוועדה
המקומית תחוייב ברישום פרוטוקול בו יועלו הדעות השונות של חברי הוועדה ,זאת בכדי שהציבור הרחב
יוכל לעשות שימוש במידע זה ,בעת שהוא בא להתנגד או להסכים לתכנית מוצעת.
• הצעת חוק התכנון והבנייה לפיה נציגי הגופים הציבוריים שעניינם איכות סביבה ימונו כחברים גם בוועדות
המקומית .כיום ישנה נציגות של הגופים הציבוריים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובוועדות המחוזיות
בלבד.
ב 2.גישה לשטחים ציבוריים פתוחים
שתי הצעות חוק בנושא זה הוגשו בשנת  ,2006בעקבות פסיקת בג"צ בפרשת פארק רעננה 10שאיפשרה
גביית דמי כניסה ,בתנאים מסויימים ,לפארקים עירוניים .שתי הצעות החוק מציעות תיקון לפקודת העיריות
לפיו רשות מקומית לא תוכל לגבות דמי כניסה לגנים הציבוריים .בראשית שנת  2007אכן אושר התיקון
לפקודה )חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  ,(109התשס"ז ,(2007-כך שהאיסור על גביית תשלום בכניסה
לפארקים ציבוריים קבוע כעת בחוק.

ג .שינוי נורמות התכנו בהתייחס למתקני בטחוניי
במקביל למערכת התכנון ה"אזרחית" ,מתקיים בישראל הליך תכנון מקביל ,מנותק ממנו ,העוסק באישור
מתקנים בטחוניים .בשנים האחרונות הולכת וגוברת הביקורת כנגד התנהלות אוטונומית זו של מערכת
הביטחון ,שאינה כפופה לעקרונות התכנון הכלליים ,ומתנהלת בהליך מהיר ,בפורומים מצומצמים ,הרחק
מעין הציבור.
מערכת זו נוצלה גם לאישור מתקנים שאינם מיועדים למטרות בטחוניות מובהקות ,תוך ניצול ההליך
המהיר והפשוט יחסית .כך למשל אושרה הקמתן של היאחזויות נח"ל לצורך איזרוחן ,מהלך שהוא מעקף
מובהק לנוהל הנדרש להקמת יישובים חדשים.
 10אד טבע ודי נ' עיריית רעננה והיועמ"ש לממשלה ,בג"צ .8676/00
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בנושא זה הוגשו שתי הצעות חוק במהלך שנת :2006
• הצעתם של משה גפני ,דוד אזולאי ,מגלי והבה ודב חנין לפיה תצומצם ההגדרה של "מתקן בטחוני"
ותתווסף אליה ההגדרה "המשמש למטרה בטחונית מבצעית" .מטרת ההצעה היא להעביר לאישור
המערכת האזרחית את הדיון במתקנים שאינם משמשים למטרה אזרחית מבצעית.
• הצעת החוק של חברי הכנסת יורי שטרן ז"ל ,יצחק אהרונוביץ ,רוברט אילטוב וסופה לנדבר כוללת שינויים
מוצעים בחוק התכנון והבנייה ,ולפיהם יורחב הרכב הוועדה למתקנים בטחוניים ,והתכניות הנדונות בה יהיו
כפופות לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות.

ד .קרקע חקלאית
לחלק גדול מהצעות החוק שנסקרו לעיל השלכות על עתידה של הקרקע החקלאית בישראל ,התופסת
פלח נכבד מ"עוגת" השטחים הפתוחים .מספר הצעות חוק נוגעות לקרקע החקלאית באופן ישיר:
• הצעת חוק עיגון זכויות החקלאים בקרקע ,הונחה על ידי חברי הכנסת אפרים סנה ,אורית נוקד ,ו5-
חכ"ים נוספים ,ומטרתה לעגן את זכויות החקלאים בחלקת המגורים .כידוע נושא זה מצוי בעין הסערה.
עיקר הוויכוח הציבורי והמשפטי נסב לא על הזכויות למגורים בחלקת המגורים ,כי אם על סל הזכויות
שנלווה להם בחלק מהחלטות מינהל מקרקעי ישראל בעניין.
• הצעת חוק של חברי הכנסת מוחמר ברכה ,חנא סוויד ודב חנין לפיה תינתנה הקלות בתשלום מיסים על
קרקע חקלאית המשמשת בפועל ככזו ,אף שייעודה בתכנית המתאר הוא פיתוח כזה או אחר .על פניו
נראה כי הצעה זו תוכל לסייע בעידוד השמירה על הקרקע החקלאית.

ה .קיצור הליכי תכנו והקלה בעונש של מבצעי עבירות בנייה
הצעת החוק הבולטת בתחום הבנייה בשטחים הפתוחים הוגשה ע"י חברי הכנסת רוברט אילטוב ויוסף
שגל ,ולפיה אישור תכנית לגן אירועים יהיה בסמכות ועדה מקומית ,זאת בכדי לקצר את הליכי האישור של
גני אירועים רבים הפועלים כיום ללא היתר או רשיון .רבים מבין אותם  230גני אירועים המוזכרים בדברי
ההסבר מצויים בשטחים הפתוחים ,בשטח שאינו מיועד כלל לפיתוח,ורובם המכריע נבנו ופעלו שנים באורח
בלתי חוקי.
הצעת חוק דומה במהותה הוגשה ע"י חבר הכנסת דוד טל ,שעניינה הקלת האפשרות לשימוש לא חקלאי
בקרקע חקלאית .מטרת החוק היא לאשר בקצב מזורז שימושים חורגים במקרקעין החקלאיים במושבים ,וכן
הרחבת האפשרות לקבל היתר למבנה חקלאי גם למבנים שאינם דרושים במישרין לייצור החקלאי ,והם
תעשייתיים באופיים כמו בתי מיון וכיו"ב .למרות שבהצעת החוק נכתב כי היא לא נועדה לקדם הכשרה
רטרואקטיבית של בנייה ללא היתר ,הרי שמעיון בנוסח ההצעה עולה חשש כי זו תהיה התוצאה בפועל.
הצעת חוק נוספת שהוגשה ע"י חבר הכנסת יורם מרציאנו ,עוסקת בחוק השילוט ,ולפיה יוגמשו התנאים
למתן היתר לשלט ,בין היתר על פי הבחנה בין סוגים שונים של דרכים .בדברי ההסבר נטען כי שילוט החוצות
הוא כלי להעברת מסרים לעוברים בכביש ,וכי החקיקה משנת  1966אינה ישימה עוד ואינה עומדת
בסטנדרטים הקיימים לגבי כלי פרסום .עוד נכתב כי ענף שילוט החוצות הוא ענף דינאמי ביותר ,המעסיק
אלפי משפחות במישרין ובעקיפין ,והמהווה מקור הכנסה חשוב לרשויות המקומיות.
תחום שילוט החוצות הוא תחום נוסף בו מרובה העבריינות ,כשבמקרה זה נלוות לפגיעה הסביבתית גם
סכנות בטיחותיות לנוסעים בכבישים .הצעת החוק מבקשת למעשה לקבע גישה לפיה המרחב הציבורי
הפתוח הופך להיות זירת פירסום .הצעה זו מאיימת להפוך את המרחב הפתוח במדינה ליער מכוער של
שלטים המהווה "זיהום חזותי" ,הניכר כבר כיום ,למרבה הצער ,לאורך חלק ניכר מכבישי ישראל.

ו .הקלת הענישה והאכיפה במיגזר הערבי והבדואי
בנושא זה הוגשו בשנת  2006מספר הצעות חוק:
• הצעת חוק התכנון והבנייה ,הוגשה ע"י חברי הכנסת טאלב אלסאנע ,עבאס זכור ואחרים ,והיא מציעה
להוסיף לחוק סוג נוסף של תכניות  -תכניות מתאר למגזר הבדואי.
• הצעת חוק התכנון והבנייה )צווי הריסה במיגזר הבדואי בנגב( שהוגשה ע"י חבר הכנסת מוחמד ברכא,
חנא סוויד ודב חנין ,המטילה מגבלות על ביצוע צו הריסה .עפ"י הצעת החוק ,לא יבוצע צו הריסה אלא אם
הוגשה חוות דעת של פקיד סעד לבית המשפט המתארת את מצב הדיור של משפחת הנאשם ואפשרויות
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המגורים הזמניות שיעמדו לרשותו לאחר הריסת המבנה .כחודשיים מאוחר יותר הוגשה הצעת חוק דומה
ע"י טאלב אלסאנע ,אברהים צרצור ואחרים.
• הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה לא חוקית במגזר הערבי ,הוגשה ע"י חבר הכנסת אחמד
טיבי ,ולפיה יוטלו מגבלות על הריסת מבנה מגורים שנבנה בסטייה מהיתר או מתכנית ,אם מקים המבנה
או בני משפחתו הם בעלי הקרקע ,כל זאת בתנאי שלא הוצע להם דיור חלופי.
• הצעת חוק של חבר הכנסת עזמי בשארה ואחרים לפיה ניתן יהיה ,מכוח החוק ,לקבל חיבור לחשמל גם
למבנים שלא קיבלו היתר בנייה .כיום מוסדר הדבר בחוק הספקת חשמל )הוראת שעה( שהכנסת
מאריכה את תוקפו מעת לעת.

ז .הצעות חוק העוסקות בהגנה על אזורי גיאוגרפיי מוגדרי
מספר הצעות חוק שהונחו בשנת  ,2006מתמקדות באזור גיאוגרפי מסויים .בין הצעות אלו נמנות 2
הצעות חוק שנועדו להעלות את רמת ההגנה על חבלי ארץ מסויימים:
• הצעת חוק שמירת הסביבה החופית ,הוגשה ע"י דב חנין ,מיכאל מלכיאור ו 8-ח"כים נוספים ,שמטרתה
להחיל את חוק השמירה על הסביבה החופית גם על מפרץ אילת .הצעת חוק זו אושרה לקריאה שנייה
ושלישית באוקטובר  2007בכנסת.
• הצעת חוק שימור הרי ירושלים שהוגשה ע"י חבר הכנסת יורי שטרן ז"ל ,גאלב מג'אדלה ו 43-חכ"ים
נוספים ,לפיה ייקבע תחום של שטח פתוח מוגן בהרי ירושלים ,אשק בתחומו לא תותר פעילות פיתוח.
הצעות נוספות המתייחסות לתחום גיאוגרפי מוגדר הן:
• הצעתם של חברי הכנסת רן כהן ,עמירה דותן ו 5-ח"כים נוספים להכרה בנאות קדומים כשמורה הלאומית
של טבע הארץ במקורות ישראל.
• הצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב לתיקון חוק ההסדרים בהתייחס למימון עלויות ,תכנון וביצוע הגנות
בחוף ים המלח.

ח .הצעות חוק בנושא פסולת ,זיהו קרקע ושמירה על הניקיו
שתי הצעות חוק העוסקות בנושא מיחזור הונחו על שולחן הכנסת בשנת :2006
• הצעת חוק מיחזור אריזות שהוגשה ע"י חברי הכנסת גלעד ארדן ואבישי ברוורמן ,נועדה לעגן פתרונות
למיחזור אריזות פסולת ע"י חלוקת נטל האחריות לאיסופה ולמיונה של הפסולת בין כל המשתמשים
באריזות .בדברי ההסבר נאמר כי יישומו המוצלח של החוק יביא לצמצום שטחי ההטמנה של פסולת
ביתית ,לשיפור הניקיון ברשות הרבים ולחיסכון ניכר למשק הלאומי.
• הצעת החוק של חבר הכנסת יורם מרציאנו לאיסוף ,סילוק ומיחזור של צמיגים לאור העובדה כי מדי שנה
נשרפים או נקברים בישראל  60,000טון של גומי .הצעת חוק זו אושרה מאז ,אך טרם ניתן לבחון את
מידת יישום החוק.
הצעה נוספת מתחום הניקיון ,שזכתה לחשיפה תקשורתית רחבה ,היא הצעתם של גאלב מג'אדלה ,נדיה
חילו ו 8-ח"כים נוספים להגדיר שני ימי ניקיון ארציים שיצוינו מדי שנה במערכת החינוך ובמערכות הציבוריות
אחרות הן במישור התיאורטי והן במעשה.
הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין ,משה גפני ו 4-חברי כנסת נוספים מבקשת להסדיר את נושא
הקרקעות המזוהמות ,נושא הידוע כבעייתי ביותר בישראל .מטרתה של הצעת החוק היא להטמיע את
תהליך שיקום וטיהור הקרקע בהליך התכנוני מראשיתו ,והיא מציעה תיקון לחוק התכנון והבנייה ,לפיו תידרש
בדיקת מזהמים בקרקע החשודה כמזוהמת עוד במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקדתה.
גם נושא השמירה על משאב המים זוכה להתייחסות מצד המחוקק ,החל בהצעת חוק המבקשת להטיל
חובה על הגורם האחראי על אספקת המים במדינת ישראל ,נציב המים ,לנקוט במדיניות שתמנע את
התדלדלות המקורות )הצעת חוק המים -שמירה על מקורות המים ,שהוגשה על ידי ח"כ דב חנין ,מיכאל
מלכיאור ו 8-ח"כים נוספים(
בנוסף הוגשה הצעת חוק קונקרטית יותר לפיה כבישים ייכללו בהגדרה של "גורם זיהום" ,כך ששיקול
מניעת זיהום מקורות מים כתוצאה מכבישים יילקח בחשבון בעת הליך התכנון של כבישים חדשים .גם הצעת
חוק זו הוגשה על ידי דב חנין ,מיכאל מלכיאור ו 8-ח"כים נוספים.
הצעת חוק אחרת עוסקת בנושא המים מן ההיבט של זכותם של האדם והסביבה למים .הצעת החוק
שהונחה על ידי ח"כ דב חנין ,שלי יחימוביץ' ו 9-ח"כים נוספים מציעה תיקון לחוק המים לפיו ייקבע כי לכל
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אדם זכות גישה למים בכמות ובאיכות הנחוצים לדרישות החיים הבסיסיות .כמו כן יוגדר כי המים הם קניין
הציבור ,נתונים לניהולה של המדינה ומיועדים לצרכי כל אדם ,לשמירה על הסביבה ולפיתוח הארץ.

ט .החמרת הענישה על עבירות סביבתיות וחיזוק עיקרו "המזה משל".
שתי הצעות חוק דומות במהותן עוסקות בצורך בהחמרת הענישה על עבירות סביבתיות ובעיגון העיקרון
"המזהם משלם" .הצעות אלו מציעות תיקון לשורה של חוקים סביבתיים :חוק שמירת הניקיון ,החוק למניעת
מפגעים ועוד.
• הצעת החוק של ח"כ דב חנין ,מיכאל מלכיאור ו 18-ח"כים נוספים ,היא הצעה שמטרתה להביא לכך כי
הקנסות בגין עבירות סביבתיות יתחשבו בשיעור הנזק הסביבתי שנגרם או ברווחים שהושגו עקב ביצוע
העבירה ,זאת בכדי לשנות את המציאות הקיימת ,בה הענישה המוטלת על עבירות סביבתיות היא כזו
הגורמת לכך כי מבחינה כלכלית משתלם לעבור על חוקי הגנת הסביבה בישראל .הצעת החוק מציעה
תיקון לסעיפים העונשיים בשורה של חוקים :חוק שמירת הנקיון ,החוק למניעת מפגעים ,חוק החומרים
המסוכנים ,פקודת בריאות העם ,חוק המים ועוד.
• הצעות חוק איכות הסביבה )דרכי ענישה()המזהם משלם( שהוגשה ע"י ח"כ גאלב מג'אדלה ו 18-ח"כים
נוספים הונחה על שולחן הכנסת כמה חודשים מאוחר יותר ,ודומה לקודמתה במטרותיה ותוכנה.
הצעת חוק נוספת – הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון-ייעוד קנסות( שהוגשה על ידי חנא סוויד ,טאלב
אלסאנע ו 7-חכ"ים נוספים ,עוסקת בענישה על עבירות תכנון ובנייה ,ומציעה לייעד את כספי הקנסות שייגבו
על עבירות תכנון ובנייה ,לצורך הכנת תכניות וביצוען בתחומי היישובים או הרשויות המקומיות שבהם נעשו
העבירות בגינן נגבו הקנסות.

י .הצעות חוק בנושא ייעול ושימור במשק האנרגיה
שלוש הצעות חוק הוגשו בנושא זה בשנת  ,2006כולן מבקשות לקדם מדיניות שראוי היה כי תקודם זה
מכבר על ידי משרד התשתיות הלאומיות .נושא החיסכון באנרגיה עלה בעת האחרונה לראש סדר העדיפות
הגלובלי ,אך לא ניכרת פעילות של ממש לקידום יעדים של חסכון באנרגיה מצד מוסדות המדינה בישראל.
מגזר מוסדות הציבור ובנייני מסחר ומשרדים מהווה פלח שוק בעל צריכה גוברת לאנרגיה ,ובהתערבות
והכוונה ממשלתית ניתן ,בקלות רבה יחסית ,להביא לחיסכון של ממש ,ולצמצום הפגיעה הסביבתית .הצעות
החוק המובאות להלן מנסות להתמודד עם לקונה זו במדיניות משרד התשתיות:
• הצעת חוק שהוגשה ע"י חבר הכנסת רן כהן מפרטת פעולות להשגת מטרת החוק שהיא הקטנת צריכת
האנרגיה של מוסדות ציבור ,ולהביא לשימורה .עפ"י ההצעה ,יש למנות ממונה ארצי לשימור אנרגיה,
הוראות לחסכון באנרגיה במבני ציבור קיימים ובמבנים חדשים ,הדרכת עובדים ,מינוי ממונה שימור אנרגיה
במבנים גדולים ועוד.
• שתי הצעות חוק זהות בשם "הצעת חוק שילוב אנרגיה מתחדשת במערכת ייצור החשמל" הוגשו בשנה
זו ,האחת על ידי חברי הכנסת יורי שטרן ,יצחק אהרונוביץ' ו 5-ח"כים נוספים ,והשנייה על ידי מיכאל
מלכיאור ודב חנין .מטרתם של החוקים ליצור תשתית מחייבת ותמריצים כלכליים לשילובם של מקורות
אנרגיה מתחדשים במערך ייצור החשמל בישראל .חוק זה תואם את התחייבות ישראל לאמנת קיוטו.

יא .חלוקת הכנסות
שתי הצעות חוק הונחו בשנת  2006שמטרתן חלוקה מהכנסות מארנונה באזורי תעשייה .בשתי ההצעות
הסדרים מעט שונים ,אך מטרתן אחת .אמנם יעדי החקיקה אינם סביבתיים אלא נובעים מן הרצון ליצור שוויון
בין רשויות מקומיות שונות ,אך ניתן באמצעות חקיקה כזו להשיג גם יעדים סביבתיים ,ע"י צמצום שטחי
התעסוקה המוקמים בנפרד על ידי כל רשות בשטחה המוניציפלי .הסדר של חלוקת הכנסות יכול לתרום
לריכוז הפיתוח ,ולמניעת פיתוח מפוזר ובלתי יעיל ,המונע משיקולי ארנונה בלבד.

יב .שמורות טבע וגני לאומיי
מספר הצעות חוק עוסקות בתיקונים מוצעים לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע:
• בשתי הצעות חוק מוצע לתקן את חוק גנים לאומיים ושמורות טבע כך ששר האוצר יוכל להטיל על גופים
פרטיים שלא למטרות רווח ,המתמחים בשימור מבנים ואתרי התיישבות ,לבצע עבודות החזקה ,הגנה
וטיפול בגן הלאומי ,ובלבד שהגוף הפרטי נתן לכך את הסכמתו .הצעות כאלו הוגשו על ידי חבר הכנסת
זבולון אורלב ,והצעה דומה הוגשה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד.
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• הצעת החוק של ח"כ שי חרמש ו 6-ח"כים נוספים הולכת צעד נוסף קדימה ,ומציעה לתקן את חוק גנים
ושמורות כך שהשר יוכל להטיל ניהול של אתר לאומי על גוף שעניינו בשימור מבנים ואתרים בעלי חשיבות
לאומית היסטורית .כיום לשר להגנת הסביבה סמכות להטיל ניהול שכזה רק על רשות מקומית.

יג .הצעות חוק לצמצו השימוש בחוק ההסדרי
בשנים האחרונות אושרו מספר שינויים משמעותיים בחוק התכנון והבנייה ,דרך חוק ההסדרים .לחלק
משינויים אלה השפעה של ממש על הגופים והתהליכים שעניינם שמירה על השטחים הפתוחים .במסגרת
חוק ההסדרים בשנת  2002הוקמה הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות )הוות"ל( ,ובשנת  2006צומצמו
מאוד סמכויות הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ( .למותר לציין כי הדיון בסעיפי
החוק העוסקים בתכנון ובנייה במסגרת "עסקת החבילה" והליכי החקיקה המזורזים של חוק ההסדרים אינם
מאפשרים בחינה מעמיקה ושקולה של ההשלכות על גורלם של השטחים הפתוחים.
מסיבה זו ,ישנה חשיבות רבה ,גם מהפן של שמירה על השטחים הפתוחים ,להצעות החוק הנוגעות לחוק
ההסדרים ,וזאת בצד השיקולים הנכבדים האחרים בגינם ראוי לשנות מתכונת חקיקה בעייתית זו.
בנושא זה הוגשו בשנת  2006ארבע הצעות חוק פרטיות ,שכולן שמו להן למטרה לצמצם את השימוש
הנרחב הנעשה בחוק ההסדרים ,בכדי למנוע חקיקה חפוזה ובלתי יסודית:
• הצעת חוק של ח"כ נאדיה חילו ,גאלב מג'אדלה ו 8-חכ"ים נוספים ) פ ,(17/1785/לפיה ניתן יהיה לדון
בחוק ההסדרים רק בנושאים הנוגעים ישירות ובאופן הכרחי לתקציב .לא ניתן יהיה לדון במסגרת חוק
ההסדרים בנושאים שנכללו בהצעות חוק ההסדרים בשנים קודמות ונקבע לגביהם כי לא יידונו במסגרת
חוק ההסדרים .חקיקה כזו הייתה מונעת למשל את צימצום סמכויות הוועדה לשמירת קרקע חקלאית
ושטחים פתוחים שאושר בשנת  2006במסגרת חוק ההסדרים ,זאת לאחר שההצעה לבצע שינויים
בסמכויות הוועדה הופיעה בהצעות חוק ההסדרים כמעט כל שנה החל משנת  ,2000ונדחתה.
• הצעת חוק של ח"כ סופה לנדבר לפיה כל חקיקה תכלול נושא אחד בלבד .בדברי ההסבר נכתב כי מטרת
הצעת החוק היא לבטל את חוק ההסדרים.
• הצעת חוק של ח"כ רונית תירוש ו 9-ח"כ נוספים לפיה לא ניתן באמצעות חוק ההסדרים לדחות את מועד
תחילתם של חוקים לתקופה שעולה על שנתיים ימים.
• הצעה לחוק יסוד משק המדינה ,שהוגשה ע"י ח"כ יוסי ביילין ,זהבה גלאון ו 6-ח"כים נוספים ,לפיה הדיון על
תקציב המדינה יחולק לשני שלבים :בחלק הראשון תידון ותאושר מסגרת התקציב בלבד וכן סדרי עדיפויות,
ורק לאחר מכן תדון הממשלה בתקציב המפורט .כל שינוי שיידון בחוק ההסדרים יהיה בעל קשר ישיר
לתקציב אותה שנה ,בכדי להימנע מחקיקה חפוזה שאינה קשורה בתקציב.

 .2חקיקה  -מסקנות והמלצות
מיעוט חקיקה סביבתית שאושרה ,והעדר יוזמות ממשלתיות :ניתן לראות כי בשנת  2006אושרו רק
חוקים ספורים בעלי תרומה סביבתית או שעניינם שמירה על השטחים הפתוחים שיזמה הממשלה .הדבר
בולט בעיקר בהשוואה להיקף הצעות החוק הפרטיות המוגשות ,שרבות מהן עוסקות בשיפור ניכר של
החקיקה הסביבתית בישראל .גרוע מכך ,כאשר נדונה במליאת הכנסת הצעת חוק יסוד לפיתוח בר קיימא
שהוגשה על ידי קבוצת חברי כנסת בראשות יוסי ביילין ,השר להגנת הסביבה פנה לכנסת בבקשה שלא
לאשרו ,בשל המגבלות שהוא עתיד להטיל על יוזמות פיתוח ,בטענה מוזרה לפיה המשרד מקדם בדרכים
אחרות כלים לקידום פיתוח בר קיימא בישראל.
ריבוי הצעות חוק פרטיות בעלות אוריינטציה סביבתית :מעיון ברשימת הצעות החוק הפרטיות שהונחו
על שולחן הכנסת בשנת  2006קשה שלא להתרשם מהיקף החקיקה הסביבתית ,הן בכמות הצעות החוק והן
במגוון התחומים בהם הן עוסקות .מבין יוזמי הצעות החוק בולטים ראשי השדולה הסביבתית בכנסת ח"כ
מיכאל מלכיאור ודב חנין ,אך מספר חברי כנסת נוספים שותפים למגמה ברוכה זו .הצעות החוק עוסקות
בקשת רחבה של נושאים החל בפן ההצהרתי – חוקי יסוד ומדיניות בעניין פיתוח בר קיימא ושמירה על
משאב הקרקע ,וכלה בתיקון הסעיפים העונשיים בשורה של חוקים ,להטמעת עיקרון "המזהם משלם" .מספר
הצעות מתייחסות להגדלת השקיפות ונגישות הציבור למידע ולהליכי קבלת החלטות בוועדות השונות,
ובעקבות בג"צ רעננה – גם לזכות הגישה החופשית לפארקים .שתי הצעות חוק נוגעות להתנהלות התכנונית
במערכת הביטחון המתנהלת כיום במסלול תכנוני נפרד ,שאינו תואם תמיד את עקרונות התכנון ה"רגילים".
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הצעות חוק רבות עוסקות בנושאים שונים מתחום איכות הסביבה :טיפול בקרקעות מזוהמות ,כבישים
כמזהמים ,מיחזור ,שמירה על הנקיון ,ושימור אנרגיה.
מספר הצעות חוק עוסקות בניסיון להגן ולשמור על חבל ארץ מסויים ,ובראשן הצעות החוק לשימור הרי
ירושלים.
מנגד ,ישנן הצעות חוק שנועדו לקצר הליכי תכנון ולהכשיר בנייה בלתי חוקית :הצעות חוק אלו אינן
רבות ,והן עומדות בסתירה לעקרונות המדיניות כפי שפורטו בפרק א' .נושא הכשרתה של בנייה בלתי חוקית
בעייתי במיוחד .מן המפורסמות היא כי היקף עבירות הבנייה בישראל גבוה מאוד ,ומערכות האכיפה
מתקשות למגר תופעה זו .נושא זה נדון בהרחבה בדו"ח זה ,בפרק הבא )ב (5.המוקדש כולו לנושא האכיפה.
והנה ,במקביל למאמצים לאכוף את שלטון החוק גם בתחום התכנון והבנייה ,בין היתר ע"י ייעול והקמה של
מנגנוני אכיפה ,מונחות הצעות חוק השמות להן מטרה הפוכה  -הכשרת הבינוי הבלתי חוקי.
כך למשל ,הצעת החוק שנועדה לקצר הליכים ולהכשיר גני אירועים שהוקמו באופן בלתי חוקי ,מצביעה
על התופעה כעל "כשל ביורוקרטי" ,אך בפועל מדובר בקוצר ידן של הרשויות במיגור התופעה הנרחבת של
בנייה שלא כדין ,ועל מדיניות מתמשכת של עצימת עיניים מצד חלק מן הרשויות המקומיות האמונות על
אכיפת החוק בתחומן .אישור הצעת החוק יהיה בגדר מתן פרס לעבריינים ויהווה איתות ברור כי מותר ואף
כדאי לעבור על חוקי התכנון והבנייה ,מאחר והעבריינות משתלמת .מסלול האישור המקוצר להקמת גני
אירועים לא יועיל רק לבעלי גני האירועים הקיימים ,אלא יקצר הליכים גם למי שמבקשים להקים גני אירועים
חדשים בשטח החקלאי .מהלך זה עומד בסתירה מוחלטת לעקרונות התכנון המכוונים את עיקר הפיתוח
לשטחים המבונים ולשוליהם ,ומרחיקים אותם מן המרחב הפתוח .אישור הצעת החוק צפוי לגרום להצפת
הוועדות המקומיות בתכניות לגני אירועים בשטח הפתוח .כך אירע בתחום תחנות התידלוק בעקבות אישור
חוק משק הדלק ,והעברת אישורן של תחנות דלק לסמכות ועדה מקומית ,על כל ההשלכות השליליות על
השטחים הפתוחים שנגרמו מכך.
הצעת החוק של דוד טל בעניין מבנים חקלאיים מציעה גם היא קיצור הליכים באחד התחומים הבעיייתים
ביותר בתחום התכנון והבנייה :מבנים חקלאיים .בשנים האחרונות נוצלו היתרים של מבנים חקלאים
לשימושים חורגים ,בחלקם חורגים בהרבה מגדר הסביר ,ומגדר המותר בתקנות סטייה ניכרת .החוק ,אם
יתקבל ,עתיד להנציח את הבעיה ולהחמיר אותה ,שכן היא מעבירה את סמכות הטיפול בנושא זה לוועדות
המקומיות ,שרובן נכשלות כיום כשלון חרוץ באכיפת החוק.
מספר הצעות חוק עוסקות בהקלת הענישה לעבירות בנייה במיגזר הערבי בכלל ,והבדואי בפרט ,כמו
גם בקרב אוכלוסיות אחרות הנמצאות במצוקה זו או אחרת .אין ספק כי במגזר הערבי והבדואי קיימת מצוקה
רבה ובמקביל ישנה תופעה חמורה ורחבת היקף של בנייה בלתי חוקית הפוגעת פגיעה חמורה ביותר
בשטחים פתוחים .מגזרים אלה סובלים מהזנחה חמורה של המדינה המתבטאת בחוסר טיפול ראוי במצוקת
האוכלוסייה ,בהיעדר פתרונות נאותים לבינוי ולתשתיות פיסיות וחברתיות ובהיעדר כמעט מוחלט של אכיפת
החוק .ואולם ,למרות הצורך לטפל במצוקה ובהזנחה אין לקבל במדינה מתוקנת מצב בו החוק איננו נאכף
בצורה שווה על כל האזרחים .אין מקום לחקיקה המפלה מגזרי אוכלוסיה מסויימים ,אם בשל חולשתם ואם
בשל חוזקם ,והמשחררת אותם מהחובה לשמור על החוק .הצורך לספק פתרונות נאותים למצוקת המגזרים
החלשים ,כמו גם החובה לאכוף את החוק ,רובצים שניהם לפתחה של המדינה.
בכמה נושאים הוגשה חקיקה פרטית "סותרת" :למשל בנושא השילוט הונחה הצעת חוק שנועדה
לצמצם את הקמתם של שלטים דיגיטליים לאורך דרכים .הצעת חוק אחרת מציעה דווקא להגמיש את
התנאים למתן היתר לשלטי חוצות .כך גם בנושא הקרקע החקלאית :כמה מבין הצעות החוק מתמקדות
בשימושים הלא חקלאיים המותרים בקרקע החקלאית ,ואחרות עוסקות בשימוש החקלאי ועידודו.
שימוש בחוק ההסדרים :מבין מעט החוקים שאושרו בשנת  ,2006השניים המשמעותיים ביותר ,מבחינת
ההשלכות על השטחים הפתוחים ,אושרו דרך חוק ההסדרים .קיים טעם גדול לפגם בכך .השינוי בסמכויות
הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ,כמו גם השינוי בחוק מקרקעי ישראל ,אינם בעלי משמעות
תקציבית כזו המצדיקים את אישורם במסגרת חוק ההסדרים ,שהיא מסגרת מזורזת שתכליתה יישום
המדיניות הכלכלית .הביקורת על השימוש בחוק ההסדרים כפלטפורמה לקידום חקיקה "מכל הבא ליד" אינה
חדשה ,ודי בעיון בהצעות החוק הפרטיות שהוגשו בעניין זה בשנת ) 2006ראו לעיל בפרק זה( כדי להבין את
היקף הביקורת על השימוש בחוק.
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צימצום סמכויות הוולקחש"פ הוא דוגמא לניצול לרעה של חוק ההסדרים :ההצעה לבצע שינויים בסמכויות
הוועדה הופיעה בהצעות חוק ההסדרים כמעט כל שנה החל משנת  ,2000ובפעם האחרונה קודם לאישורו
אף הוחלט שלא לקדם שינוי זה במסגרת חוק ההסדרים בכדי לבחון את הנושא לעומק בנפרד .לאורך כל
השנים הללו מעולם לא קודם שינוי החוק ,כפי הנראה במכוון ,בהליך חקיקה רגיל.

ב 5.אכיפה
למדיניות הממשלה ושלוחותיה ולהחלטות רשויות המדינה חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים,
אך ללא אכיפה של אותן החלטות ,לא תתבצע בפועל השמירה על השטחים הפתוחים .העדר אכיפה ,או
אכיפה בלתי מספקת ,מאפשרות את המשך קיומה של בנייה בלתי חוקית בהיקפים גדולים אשר מאיימת על
שמירת השטחים הפתוחים ,וזאת בניגוד למדיניות המוצהרת.
מטרתו של פרק זה היא להציג תמונת מצב לגבי מבנה מערכת אכיפת חוק התכנון והבנייה בשטחים
הפתוחים בישראל ,ולהתמקד בקבלת ההחלטות במערכת המשפטית .הפרק כולל שני חלקים ,כל אחד מהם
מכיל את עיקרי הממצאים ,וכן מסקנות והמלצות:
 .1סקירה של רשויות האכיפה בישראל וסמכויותיהן.
 .2ענישה בגין עבירות בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים – פסיקת בתי המשפט בשנת .2006

 .1רשויות האכיפה בישראל וסמכויותיה
מבדיקה שנערכה ע"י עורכי דו"ח זה עולה כי במדינת ישראל פועלים כיום  9גופים האמונים על אכיפת
עבירות הבנייה בשטחים הפתוחים .נושא אכיפת )או אי-אכיפת( הבנייה הבלתי-חוקית הוליד ועדות חקירה
רבות )כמו ועדת מרקוביץ' 11וועדת גזית (12והחלטות ממשלה שניסו לייעל את פעילות גופי האכיפה השונים
ואת התיאום ביניהם ,לרוב על-ידי הקמת גופים חדשים.
עד לשנת  1988פעלו בנושא בעיקר אגף הפיקוח של מנהל מקרקעי ישראל ,ופקחים של הוועדות
המקומיות והוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה .בשנת  ,1988בעקבות החלטת ממשלה ,קמה "היחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה" במסגרת משרד הפנים ,במטרה לאכוף את החוק על בנייה הבלתי חוקית בעיקר
בתחומי השטחים הגליליים )שטחים שאינם בתחומי רשויות מקומיות ולכן אינם בסמכות הוועדות המקומיות
לתכנון ובנייה( .השינוי הגדול שחל הוא שעד להקמת היחידה פעלו בכל הארץ  10מפקחי בנייה בלבד ,שהיו
חלק אורגני של לשכות התכנון המחוזיות .לעומת זאת ,היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה פועלת כגוף
אוטונומי ,עם שלוחות במחוזות השונים .שינוי זה גרם לכך שלראשונה יש ראיה ארצית מערכתית בנושא ,ולא
מדיניות שונה בכל מחוז ומחוז.
שנת  2005מהווה גם היא נקודת מפנה בתחום האכיפה ,שכן החל משנה זו החלו לפעול מספר גופים
כתוצאה מהחלטת ממשלה בנושא :מנהלת תיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין ,יחידה משטרתית חדשה
שכפופה למנהלת והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.
בפרק זה נסקור את הגופים העוסקים באכיפה של בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים ,וננסה לברר
כיצד מתפקדים הגופים הללו ,האם מתקיימים תיאום ושיתוף פעולה מספק ביניהם ,וכיצד נקבעות החלטות
לגבי אסטרטגיות ,סדרי עדיפויות וחלוקת המשימות .כמו כן ננסה להתמודד עם השאלה האם ריבוי הגופים
תורם או מחליש את השמירה על השטחים הפתוחים.

" 11ועדת מרקובי'" – ועדה בי משרדית לבחינת הבנייה הבלתי חוקית באדמות המדינה ובשטחי הפתוחי ,בראשות המשנה למנכ"ל
משרד הפני ,דו"ח הוועדה פורס בשנת .1986
" 12ועדת גזית" – הוועדה הבי משרדית לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל ,בראשות מר דב גזית .דו"ח הוועדה פורס במר
.2000
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סעיף  1.1יסקור את הגופים הפעילים ,את סמכויותיהם ואת פעילותם בשנה האחרונה.
סעיף  1.2יתעסק ביחסים בין הגופים ובבעיות העיקריות שזוהו ביחסים אלה.
סעיף  1.3יכלול מסקנות והמלצות לשיפור פעילות גופי האכיפה.

 1.1גורמי האכיפה
 1.1.1משרד הפני  -הוועדות המקומיות לתכנו ובנייה
בידי  118הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה סמכויות הרישוי ,המעקב והאכיפה בכל הקשור להקמת מבנים
בתחומי שיפוטן ,וכן אחריות להבטיח את קיומו של חוק התכנון והבנייה בתחומן )לפי ס'  27לחוק התכנון
והבנייה( .הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מהווה גם גורם אכיפה ,שכן היא מפקחת על כל עבודה בקרקע
ובבניין ועל כל שימוש בהם הטעונים היתר .לשם כך מקיימת הוועדה המקומית פיקוח על בניית בניינים בעת
רישוי הבנייה ,לפני התחלת עבודות הבנייה ,במהלך העבודה ובגמר הבנייה.
דו"ח מבקר המדינה לשנת  132005מצא פגמים רבים בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה בתחום
אכיפת החוק לגבי בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים .הדו"ח ייחד פרק נפרד לנושא גני האירועים באזור
השרון וציין כי" :המועצות האזוריות חוף השרון ועמק חפר ,שהן גם הוועדות המקומיות בתחומן ,לא פעלו
כנדרש למניעת הקמתן של גני האירועים ולא נקטו צעדים אפקטיביים להפסקת פעילותם" .עוד מציין הדוח כי
"מציאות זו משקפת אזלת יד של רשויות האכיפה שנים רבות ,ויש בה כדי לעודד הפרת חוק .נראה כי
התמודדות יעילה עם המצב שהתהווה במשך שנים תחייב פעולה משותפת ומתואמת של גורמי האכיפה שיש
להם נגיעה לנושא – הוועדות המקומיות ,הוועדה המחוזית ,משרדי הממשלה ,מנהל מקרקעי ישראל והיועץ
המשפטי לממשלה".
הדו"ח ייחד גם פרקים נפרדים לועדות מקומיות אשר לא פעלו בצורה מספקת לאכיפת החוק בנושא בנייה
בלתי חוקית .לגבי הוועדה המקומית חוף השרון מציין הדו"ח כי "הוועדה המקומית לא מילאה את חובתה
בכך שלא מנעה את הבנייה הבלתי-חוקית ואת השימוש החורג בקרקע ובכך שלא פעלה לאכיפת החוק
בתחומה .מציאות שבה הוועדה המחוזית נדרשת בשל מחדלי הוועדה המקומית להיכנס לנעליה באופן תדיר
על מנת לשמור על קיום החוק אינו המצב התקין ,ויש בו כדי להצביע על כשל משמעותי בתפקודה של
הוועדה המקומית".
לגבי הוועדה המקומית ראשון לציון ציין הדו"ח כי "הוועדה המקומית המליצה לועדה המחוזית על מתן
היתר לשימוש חורג בשטחים חקלאיים ובאזורי תעשייה ולבנות בהם ,גם כשהיה מדובר בבנייה רחבת היקף.
בעשותה כך הביאה הוועדה ליצירת עובדות בשטח .דבר זה עלול להוות לחץ בלתי רצוי על ועדות התכנון ועל
רשויות השלטון האחרות להתאים כל תכנית עתידית למבנה שהוקם ,אף שהדרך הראויה להתרת בנייה היא
בדרך של שינוי תכנית המתאר".

 1.1.2משרד הפני  -היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה הוקמה בשנת  ,1988על בסיס החלטת ממשלת ישראל אשר אימצה
את המלצות דו"ח מרקוביץ' בנושא בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים .14היחידה פועלת בכפיפות למנכ"ל
משרד הפנים ,בפריסה ארצית הכוללת  6יחידות פיקוח מחוזיות וכן גוף מטה שממוקם בתל אביב ומהווה את
הנהלת היחידה.
עבודת המפקחים כוללת :איתור עבירות בנייה ,כניסה למקרקעין ,חקירת חשודים ,איסוף ראיות ועיבודן
לצורך נקיטת פעולות אכיפה שונות כגון הכנת תיקי תביעה ,הוצאת צווים מינהליים ושיפוטיים )הפסקה,
הריסה וכו'( והריסת הבנייה הבלתי חוקית.
היחידה פועלת בעצמה באיתור ,במניעת עבירות ובאכיפת החוק בשטחים גליליים )שאינם בתחום
הרשויות המוניציפאליות( ובשטחים פתוחים .כמו כן מפקחת היחידה על פעילות האכיפה של  118הוועדות
המקומיות בתחומי שיפוטן .במקרים בהם נמנעות הוועדות המקומיות מלנקוט בפעולות אכיפה מספקות
 13משרד מבקר המדינה" ,דו"ח ביקורת על הרשויות המקומיות  ."2005פורס ב .21.12.05
" 14ועדת מרקובי'" – ועדה בימשרדית לבחינת הבנייה הבלתיחוקית באדמות המדינה ובשטחי הפתוחי ,בראשות המשנה למנכ"ל
משרד הפני ,דו"ח הוועדה פורס בשנת .1986
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המתחייבות מהחוק ,או שהן מתקשות או מתרשלות בביצוען ,מתערבים פקחי היחידה ואוכפים את החוק
בעצמם.
ביחידה מועסקים כ 40 -מפקחים במחוזות השונים 400 .פקחי הוועדות המקומיות עוברים השתלמויות
על-ידי היחידה הארצית.
תפקידי היחידה הם:15
• גיבוש הצעות למדיניות אכיפת החוק והפעלת פיקוח במגזרים הבעייתיים של הבנייה הבלתי חוקית.
• גיבוש סולם עדיפויות לטיפול בעבירות בנייה בשטחים חקלאים ,באדמות מדינה ,מחוץ לתכניות מתאר
ובשטחים ציבוריים ,והנחיית התביעה בהתאם.
• פיקוח על אכיפת החוק ע"י הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה באמצעות יחידות הפיקוח המחוזיות ,על פי
סדר עדיפות שנקבע על-ידי היחידה הארצית.
• עריכת ביקורות בוועדות המקומיות -הן ביקורות עצמאיות והן ביקורות משותפות עם האגף לביקורת
ברשויות המקומיות.
• פיקוח על הבנייה הבלתי חוקית לאורך חופי הים התיכון ,בתיאום עם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה.
• ריכוז וניתוח מידע על הפרות חוק התכנון והבנייה והפקת מסקנות ,לקחים והמלצות לפעולה.
• ביצוע השתלמויות למפקחי הוועדות לתכנון ולבנייה ,ברמה המקומית והמחוזית.
• ביצוע בדיקות וביקורות לבקשת גופי התכנון השונים.
• תיאום פעולות אכיפה עם משטרת ישראל ועם גורמי פיקוח ואכיפה נוספים.
• ריכוז נתונים על הבנייה הבלתי חוקית והשימושים החורגים במגזר הכפרי ,וביצוע פעולות אכיפה במוקדים
בעייתיים במגזר זה.
• ריכוז הדיווחים המתקבלים ביחידה הארצית מכל התובעים של הוועדות לתכנון ולבנייה על הגשת כתבי
אישום כנגד עברייני בנייה ועל מתן גזר דין בגין עבירות בנייה ,וזאת על פי תקנות והנחיות היועץ המשפטי
לממשלה .גזרי הדין מועברים למאגר המידע של המשטרה לצורך המרשם הפלילי.
על פי מידע שנמסר לנו מן היחידה ,בראשית שנת  2007היו בשטחים הגליליים הנמצאים בראש סדרי
העדיפויות של עבודת היחידה  1,200צווים לביצוע ,ועוד כ 1,200-תיקים בטיפול ,בהם טרם ניתן פסק דין.

 1.1.3מינהל מקרקעי ישראל – אג הפיקוח
על-פי אתר האינטרנט של מנהל מקרקעי ישראל  ,משימות יחידות הפיקוח של המינהל הן:
"לשמור על הנכסים שבניהול מינהל מקרקעי ישראל בין השאר על-ידי ניהול המקרקעין בשטח ,סימון
ותפיסת חזקה בשטחי המינהל ,לייצג את מינהל מקרקעי ישראל באדמות שבניהולו ולהיות מכשיר דיווח,
ניהול ,פיקוח וביצוע של הנחיות והחלטות המינהל ברמת המחוז ובהתאם למדיניות והנחיות ההנהלה ,לפקח
ולהיות אחראי על ניהול הקרקע באופן חוקי ובהתאם לחוזים ,לנקוט את הצעדים הדרושים בהתאם לחוק
במקרים של פלישות ,הסגות גבול ,התנחלויות בלתי חוקיות ,כרייה בלתי חוקית ,חריגות והפרות חוזים על
אדמות המדינה ,לסלק פולשים ,ולתבוע משפטית מפירי חוזה ,לקדם את הסדר הקרקעות ופירוק
השותפויות".
הפעילות השוטפת של יחידות הפיקוח מתבטאת באיתור גורמים המשתמשים שלא כדין באדמות המינהל
ובפינויים .מסגרת זו כוללת בין השאר הריסת מבנים לא חוקיים ,הוכחת חזקה בשטח על-ידי חריש ,ייעור
וכדומה ,בדיקת שטחים חקלאיים ,בדיקת עסקות והקצאות ,הסכמי פיתוח ,מגרשי תעשייה ,תוספת בנייה
וכרייה במחצבות.
16

 1.1.4היחידה לפיקוח בשטחי הפתוחי
"הסיירת הירוקה" – רשות הטבע והגנים
היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים – "הסיירת הירוקה" – הוקמה בשנת  1976כדי לפקח ולשמור על
קרקעות המדינה ,על מקורות המים ,על הנוף ועל איכות הסביבה בשטחים הפתוחים .היחידה פועלת
 15לקוח מתו אתר האינטרנט של היחידה 
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/PageByItem.nsf/PrintTopicPage?OpenAgent&topic=6PPG3S6_2_6P
PG48A
 16אתר מנהל מקרקעי ישראל  http://www.mmi.gov.il/static/p15.asp#a0
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באמצעות ועדת מנכ"לים בעבור המוסדות השונים :צה"ל ,קק"ל ,משרד החקלאות )השירותים הווטרינריים,
נציבות המים( ,משרד הביטחון ,משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון )מינהל מקרקעי ישראל( .היחידה כפופה
מיניסטריאלית לשר להגנת הסביבה ,אולם הכפיפות המבצעית היא לגוף שמטעמו היא מבצעת את הפעילות
הספציפית.
ב"סיירת הירוקה"  35פקחים הפועלים במסגרת רשות הטבע והגנים בשלושה צוותים מרחביים,צפון,
מרכז ודרום .מימון הפעילות של היחידה מגיע מחמישה גופים ,על-פי החלוקה שלהלן – 48% :ממינהל
מקרקעי ישראל;  – 12%מקק"ל;  – 13%ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר;  – 26%ממשרד הביטחון ,ו-
 – 1%מיחידת המכרות במשרד התשתיות הלאומיות.
מפקחי "הסיירת הירוקה" פועלים למניעת פלישה והסגת גבול בעיקר בשטחים פתוחים ומסייעים ליחידות
הפיקוח של מנהל מקרקעי ישראל בסילוק פולשים מהקרקעות .היחידה נוקטת גם פעולות יזומות לתפיסת
17
קרקע ולהסדרת הפעילות על הקרקע בכדי למנוע פלישה ,ומקצה שטחים לצרכים שונים ,בעיקר למרעה.

 1.1.5גופי שקמו שכתוצאה מהחלטת ממשלה מס'2959 .
מנהלת תיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין )מתפ"א( – משטרת ישראל
בשתי החלטות שהתקבלו בהפרש של שבוע – ב 18 12.12.04 -וב , 23.12.04 -החליטה הממשלה על
הקמת "מינהלה בין משרדית לתיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין" .בנוסף להקמת המנהלה הוחלט על
הקמת  2גופים נוספים :יחידה משטרתית ייעודית לאכיפת דיני מקרקעין ומחלקה מיוחדת בפרקליטות
לאכיפת דיני מקרקעין )עליהן יורחב בהמשך(.
20
על-פי ההחלטה ,המנהלה ,אשר תופעל מתוך משטרת ישראל ויעמוד בראשה קצין משטרה בכיר תפעל
ב 2 -תחומים:
" .1בתיאום ,בהנחיה ובשילוב בין היחידות הממשלתיות הפועלות לאכיפת החוק כנגד עבירות בנייה,
פלישות למקרקעי ציבור ושימוש במקרקעי ציבור ללא היתר כדין".
..." .2ולביצוע פעולות אכיפה ממוקדות".
כמו כן נכתב כי "המנהלה תקבע סדרי עבודה ונהלים לפעולתה .כן תכין ותאשר המנהלה ,בתיאום עם
משרד ראש-הממשלה ועם משרד האוצר ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ,תכנית פעולה מערכתית שנתית
אשר תכלול תכנית עבודה מפורטת ,סדרי עדיפויות ,תפוקות ולוחות זמנים .המנהלה תקיים מעקב ובקרה
אחר ביצוע תכנית הפעולה".
המנהלה תורכב ממפקד היחידה המשטרתית ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ,מנהל אגף
הפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח בשטחים הפתוחים )"הסיירת
הירוקה"( ,נציג המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ,ורשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.
על-פי ההחלטה ,לא פחות מ 40% -ממשאבי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ואגף הפיקוח של מנהל
מקרקעי ישראל ישמשו למשימות ייעודיות שתקבע המנהלה ,בהתאם לתכניות עבודה שיגובשו .כמו כן,
מעתה ,עיקר פעילותה של "הסיירת הירוקה" יהיה לבצע משימות שיוטלו עליה על-ידי המנהלה בהתאם
לתכנית העבודה שתגובש.
ההחלטה יוצרת גם מנגנון של מעקב ובקרה המורכב מדו"ח רבע שנתי אשר מעביר מפכ"ל המשטרה
לשר לביטחון פנים ודו"ח חצי-שנתי שמעביר השר לביטחון פנים לממשלה ומהקמת בסיס מידע גיאוגרפי,
המשלב את המידע הקיים במשרד הפנים ובמנהל מקרקעי ישראל ,וישמש למיפוי ומעקב אחרי עבירות
הבנייה.
19

יחידה משטרתית ייעודית – מתפ"א
היחידה המשטרתית הייעודית הוקמה מתוקף החלטת ממשלה על הקמת "מנהלה לתאום פעולות אכיפת
דיני מקרקעין" 21מתוך הצורך בהקצאת כוח שיטור ייעודי למשימות אכיפת דיני מקרקעין .היחידה פועלת
תחת המנהלה לאכיפת דיני מקרקעין ,ותפקידה ללוות את פקחי היחידות השותפות במנהלה בעת ביצוע
 17מתו "מסמ רקע בנושא :פלישה לקרקעות ולמבני " אשר הוגש ליו"ר הוועדה לענייני בקורת המדינה ,ח"כ אמנו כה ,הכנסת – מרכז
מחקר ומידע28.7.04 ,
 18החלטת ממשלה מס 2886 .מיו 12.12.04
 19החלטת ממשלה מס 2959 .מיו 23.12.04
 20בהחלטת הממשלה הראשונה נכתב כי היא תהיה כפופה למשרד לביטחו פני א בהחלטה השנייה הנוסח שונה ל"משטרת ישראל"
 21החלטת ממשלה מס 2959 .מיו 23.12.04
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פעולות האכיפה ,בהן פעולות לאיתור עבירות ,ביצוע צווים מנהליים וצווים שיפוטיים ,הדבקת צווים וסיורים.
כמו כן ,אחראית היחידה לתיאום מבצעי שוטף עם גורמים רלוונטיים במשטרה .על-פי החלטת הממשלה,
תמנה היחידה בשלב הראשון  108שוטרים.
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין  -פרקליטות המדינה ,היועץ המשפטי לממשלה
המחלקה הוקמה מתוקף החלטת ממשלה על הקמת "מנהלה לתאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין" ,
מתוך הנחה שאחת הסיבות לעיכובים באכיפת החוק לגבי דיני מקרקעין היא עומס התיקים והסחבת
בפרקליטות .על-פי החלטת הממשלה ,המחלקה תפעל בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט
המדינה ובתיאום עם המנהלה ,על-פי העקרונות הבאים:
 .1המחלקה תנחה את התובעים בעלי הסמכה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה ,בתחום התכנון והבנייה
ונושאי מקרקעין ותפקח מקרוב על עבודתם.
 .2המחלקה תגיש בעצמה כתבי אישום ותנהל הליכים במקום שמדובר בעבירות על-ידי בעלי תפקידים
ברשויות מקומיות ,במוסדות תכנון וכן בעניינים בעלי חשיבות או רגישות ציבורית
 .3המחלקה תטפל בבקשות להסמכת תובעים חיצוניים ברשויות מקומיות ,במוסדות התכנון ובגופים
אחרים ,בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ותהא אחראית להכשרתם המקצועית.
 .4המחלקה תציע תיקוני חקיקה נדרשים במטרה לקדם ולייעל את האכיפה.
 .5המחלקה תדאג כי בפני בתי-המשפט תוצג מדיניות אכיפה בתחום המקרקעין ,כפי שתגובש על-
ידי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ,ותפעל להנחיל לכלל מערכת האכיפה וכן לציבור
את החשיבות הרבה שבהקפדה על דיני התכנון והבנייה והמקרקעין  .למחלקה הוקצו  6תקני
פרקליטים בתוספת  3מתמחים ועובד מינהל אחד )סה"כ  10תקנים(.
22

תחום הגנת קרקעות המדינה – המשרד לביטחון פנים
בהחלטת הממשלה על הקמת "מנהלה לתאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין" ,23נכתב כי "אחת למחצית
שנה ידווח השר לביטחון הפנים לממשלה בדבר פעולות המנהלה" .על-בסיס סעיף זה הוקם במשרד
לביטחון פנים אגף שתפקידו להיות בקשר שוטף עם המנהלה ולדווח לשר על פעילות המנהלה .האגף הוא
זה המכין את דו"ח המשרד לביטחון פנים בדבר פעולות המנהלה לממשלה.

 1.1.6בתי-המשפט
בית המשפט הוא הגוף המוסמך להטיל סנקציות על מי שמבצע בנייה בלתי חוקית .במסגרת ההליך
הפלילי בגין בנייה בלא היתר או בסטייה מהיתר ,רשאי בית-המשפט ליתן צווים שונים ,כגון צו הריסה ,צו
לשינוי המבנה ,צו סגירה ,צו להתאמת הבנייה או השימוש להיתר או כל צו אחר שייראה לו .ביהמ"ש גוזר
את עונשם של מי שהורשעו בעבירות של בנייה ו/או שימוש ללא היתר ,וכן בעבירות של הפרת צווים ,וגם
מכריע בתביעות אזרחיות בנושא בנייה ושימוש בלתי חוקיים .בחלקו השני של פרק זה נסקור את פסיקת
בתי המשפט בעבירות פליליות ובתביעות אזרחיות בגין בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים.

הבעיות העיקריות שזוהו בפעילות הגופי ובשיתופי הפעולה ביניה
במבט ראשון ,ומשיחות עם מרבית נציגי הגופים האמונים על אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בשטחים
הפתוחים ,נראה כי ריבוי הגופים העוסקים בתחום אינו גורע ואף תורם לביצוע המשימה .אין ספק שהקצאת
משאבים ואגפים נפרדים במספר משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לטיפול בנושא הבנייה הבלתי-חוקית
בשטחים הפתוחים ,תורמת לפחות להעלאת המודעות לחשיבות העניין ,גם אם לא ליישום מוצלח יותר של
פעולות האכיפה .עד להקמת "היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה" במשרד הפנים ב ,1988-הגופים היחידים
שפעלו בתחום היו הוועדות המקומיות והמחוזיות ,מנהל מקרקעי ישראל ,ה"סיירת הירוקה" ובתי-המשפט.
דו"חות מבקר המדינה עוסקים רבות בבעיית האכיפה בתחום המקרקעין בוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה .בעיה זו היא תוצאה של כשל מובנה ,שכן ועדות אלה ,בשל היותן הגוף הפוליטי המייצג את תושבי
הרשות ,שמות ברוב המקרים את אינטרס התושבים המקומיים ובעלי הקרקע מעל האינטרס הציבורי ,וכך

 22ש.
 23ש.
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נוצר מצב בו הוועדות אינן מקפידות על אכיפת החוק במקרה הטוב ,ואף מסייעות בעבירות על החוק במקרים
הגרועים יותר.
אין מחלוקת על כך שהקמת היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים היתה נקודת מפנה
חיובית לגבי אכיפת הבנייה הבלתי-חוקית בשטחים הפתוחים .במקום  10פקחים בכל-הארץ בעבר ,כיום בכל
מחוז קיימת יחידת פיקוח הכוללת את ממונה הפיקוח המחוזי ,תובעים משפטיים ומרכזי תחומים אשר להם
כפופים פקחים נוספים.
פרט לכך ,לראשונה קיים גוף אשר בוחן את הנושא ברמה הלאומית ובידיו הסמכויות להפעיל את היחידות
המחוזיות השונות בהתאם לסדרי עדיפויות לאומיים .לראשונה גם נוצר מאגר מידע ארצי על היקפי תופעת
הבנייה הבלתי חוקית וניתן היה להתייחס לעניין באופן מקצועי ומקיף.
עם זאת ,נראה כי ריבוי הגופים ,הקיימים ואלה שהוקמו כתוצאה מהחלטת ממשלה מס 2959 .על הקמת
"מנהלה לתאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין" )מתפ"א( ,שהייתה אמורה ליצור סדר במערכת ,למרבה
האירוניה יצרו סחרור במערכת.
עם כתיבת הדו"ח ,למעלה משנה לאחר יישום החלטת הממשלה ,נראה כי המבנה שנוצר טרם הצליח
להשיג את התוצאות הנדרשות ,וזאת בשל חוסר תיאום מספק בין הגופים השונים.
הקמת מתפ"א אמורה היתה ליצור תיאום ושיתוף פעולה טוב יותר בין הגופים השונים האמונים על אכיפת
הבנייה הבלתי-חוקית בשטחים הפתוחים .משימתה העיקרית ,על-פי החלטת הממשלה היא" :בתאום,
בהנחיה ובשילוב בין היחידות הממשלתיות הפועלות .24"...לשם כך ,תכלול המנהלה מעין "ועדת היגוי" אשר
תורכב מנציגי היחידות השונות  -מפקד היחידה המשטרתית ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה,
מנהל אגף הפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח בשטחים הפתוחים
)"הסיירת הירוקה"( ורשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון) .לגבי הנציג האחרון ישנה תמימות דעים
בקרב הגופים השונים כי נוכחותו במנהלה איננה הכרחית .היעדרותו של הנציג מכל ישיבות המנהלה ,מראה,
ככל הנראה ,כי הוא שותף גם כן להנחה זו(...
גם ההוראה על הכנת "תכנית פעולה מערכתית שנתית אשר תכלול תכנית עבודה מפורטת ,סדרי
עדיפויות ,תפוקות ולוחות זמנים" וקיום "מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית הפעולה" 25מקורם ברצון למנוע
ביזור ובזבוז משאבים ,על-ידי יצירת תכנית עבודה משותפת ומוסכמת על כל הגופים.
החלטת הממשלה לא הסתפקה ביצירת גוף משותף שיקבל החלטות .בכדי לוודא שהפעילות בשטח
תואמת את שיתופי הפעולה נקבע בהחלטה כי לא פחות מ 40% -ממשאבי היחידה הארצית לפיקוח על
הבנייה ואגף הפיקוח של מנהל מקרקעי ישראל ,ו"עיקר הפעילות" של ה"סיירת הירוקה" ינותבו למשימות
ייעודיות במסגרת המנהלת .העידוד המשמעותי ביותר אולי לשיתוף פעולה ברמת השטח הוא הקמת היחידה
המשטרתית המונה מעל  100שוטרים ,כוח אדם לא מבוטל לביצוע פעולות מעין אלה ,שהוקדש ליישום
החלטות המנהלת.
למרות כל זאת ,נראה ששיתופי הפעולה ופעילות מתפ"א בכלל ,אינם מתקיימים כפי שמצופה היה
מהחלטת הממשלה .כל הגורמים איתם דיברנו הסכימו כי שיתוף הפעולה ,בעיקר בין היחידה הארצית
לפיקוח על הבנייה ומתפ"א )שהם  2הגופים הממשלתיים האמונים על קבלת ההחלטות בתחום ברמה
הלאומית( ,אינו מתבצע בצורה מיטבית ,ואולי אף גרוע מכך.
העובדה כי בראש מתפ"א עומד קצין משטרה ושהיא כפופה למשטרת ישראל ,מהווה גם היא בעיה .דעה
זו ,אשר הובעה גם על-ידי גורמים במתפ"א ,גורסת כי קצין משטרה ללא ידע בתחומי תכנון ובנייה ,חסר את
הידע והיכולת לקבוע סדרי-עדיפויות בתחום אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בשטחים הפתוחים .כמו כן ,ללא
גורמי תכנון מקצועיים במתפ"א ,לא ניתן ליצור תכנית עבודה שנתית מקצועית לטיפול בנושא ,כפי שנכתב
בהחלטת הממשלה.26

 24החלטת ממשלה מס 2959 .מיו 23.12.04
 25החלטת ממשלה מס 2959 .מיו 23.12.04
 26על פי שיחה ע שמעו שומרוני ,סג מפקד מתפ"א12.2.07 ,
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נראה כי כל הגופים ,למעט היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ,27מאמינים כי עדיף היה להעביר את
האחריות על מתפ"א לידי המשרד לביטחון פנים ,שהוא גוף אזרחי המסוגל להעסיק מתכננים ולראות את
הנושא מזווית מערכתית יותר ולא ביצועית בלבד .גופים אלה מסתמכים על החלטת הממשלה מס2886 .
שהתקבלה ביום  ,12.12.04אשר קבעה כי "המנהלת תוכפף ותופעל על-ידי המשרד לביטחון פנים" ,בניגוד
להחלטה שהתקבלה שבוע לאחר מכן אשר קבעה באופן סופי )עד עתה( ש"המנהלה תוקם במשטרת
ישראל" ואשר "בראש המנהלה יעמוד קצין משטרה בכיר" .בשיחות ובראיונות שקיימנו לא נמצא הסבר לגבי
הסיבה לשינוי זה בהפרש של שבוע ימים בלבד.
נראה כי עד אשר תושג הסכמה לגבי אופן פעילות המנהלת ,לא יתקיים שיתוף פעולה אמיתי בין היחידות
השונות ,והמשאבים הרבים אשר הוקצו למנהלת ,ליחידה המשטרתית אשר כפופה לה ,וליחידה
הפרקליטותית החדשה )סכום של  27.5מיליון  ₪בשנה (28ימשיכו להיות מנוצלים בצורה בלתי יעילה.
מלבד הקשיים בתיאום ,עולה כי קיימים גם קשיים בביצוע .על פי מידע שנמסר לנו מהיחידה הארצית
לפיקוח על הבנייה ,עולות כמה בעיות בישום צווים שניתנו :
• הכוח המשטרתי )למעלה מ 100-שוטרים( האמור לאפשר את ביצוע צווי ההריסה אינו זמין במקרים רבים.
מחוזות המשטרה מעכבים את הביצוע והשוטרים מיועדים לביצוע משימות אחרות .כך נמנע מימושם של
צווים רבים.
• במקרים רבים מתקבלות ,ואף נענות בחיוב על ידי בתי המשפט ,בקשות לעיכוב ביצוע צווים מסיבות
שונות .בשנת  2006לבדה התקבלו  366התליות לביצוע צווים ,מה שמעכב את ביצוע הצווים ,ומאפשר
את קיומה של בנייה בלתי חוקית) .המידע מתייחס לכל סוגי השטחים ,ולא רק לשטחים הפתוחים(.

המלצות
העברת סמכויות הפיקוח מידי הוועדות המקומיות למערכת ארצית ,בלתי תלויה:
למרות השינויים החיוביים שנעשו בתחום אכיפת עבירות בנייה ,ובראשם הקמת היחידה הארצית ,הקמת
היחידה הפרקליטותית ועוד ,עדיין נותרו סמכויות אכיפה משמעותיות בידי הוועדות המקומית .כל עוד יימשך
מצב זה ,יהיה קושי רב לאכוף עבירות בנייה ,שכן האינטרס המנחה במקרים רבים את הוועדות המקומיות
הוא הרצון להיטיב עם ציבור בוחריהם הפוטנציאלי ,וליהנות מתשלומי המיסים ,ולא מיצוי הדין .הכשל
המובנה הנובע מהזיקה בין המנגנונים האמורים לאכוף את הפיקוח לבין בעלי עניין וגורמים פוליטיים ברמה
המקומית אינו חדש ,וכבר עמדו עליו בהרחבה בעבר .29כל עוד לא תנותק זיקה זו ,והאכיפה לא תרוכז בידי
גוף חסר פניות ,לא ניתן יהיה להפעיל מערכת אכיפה יעילה.
בחוק ההסדרים לשנת  2007בוצע שינוי לחוק התכנון והבנייה ,המאפשר לשר הפנים להעניק סמכויות
תכנון נרחבות יותר לוועדות מקומיות בהן מתקיימת מערכת אכיפה יעילה .עד לחתימת דו"ח זה קיבלו מספר
ועדות הסמכה כזו ,בעיקר רשויות עירוניות .הסדר זה יוצר תמריץ ברור לקיומה של מערכת אכיפה יעילה ,אך
נראה כי אין בכך די ,כל עוד רווחיה ,הכלכליים והפוליטיים ,של הבנייה הבלתי חוקית ימשיכו להיות
אטרקטיביים.
לפיכך ,ההמלצה המרכזית היא ריכוז סמכויות האכיפה בידי מערכת אכיפה בלתי תלויה ,שאינה
מתקיימת בזיקה למקבלי החלטות ברמה הפוליטית המקומית .לשם כך יש לחזק את כוחה של היחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה ,הן בעיגון סמכויותיה בחוק התכנון והבנייה ,כך שתוכל לפעול במקרים המטופלים
כיום על ידי הוועדות המקומית ,והן בהגדלת המשאבים המופנים אליה.
שיפור התיאום בין גופי האכיפה השונים והעברת ניהולה של מתפ"א מידי המשטרה:
יישום החלטת הממשלה מס) 2959 .מסוף שנת  (2004על הקמת "מנהלה לתאום פעולות אכיפת דיני
מקרקעין" )מתפ"א( ,יצר תשתית הכרחית לתיאום בין גופי האכיפה השונים ברמת הארצית ,הכוללת תיאום,
שילוב ,וקביעת סדרי עדיפויות משותפים .כך למשל ,שיתוף פעולה בין היחידה הארצית לבין הפרקליטות
הביא להצלחה בהליך נגד גן האירועים הבלתי חוקי "גן השקמים" ,ושיתוף פעולה בין היחידה הארצית,
הסיירת הירוקה ומינהל מקרקעי ישראל איפשר את האכיפה בחוות המגדל .שיתוף ותיאום הינם הכרחיים
בכדי לקיים מערכת אכיפה יעילה ,ומכאן חשיבותה הרבה של הקמת המנהלה.
 27עלפי שיחה ע אבי דות ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה19.2.07 ,
 28עלפי החלטת ממשלה מס 2959 .מיו 23.12.04
 29למשל דו"ח מבקר המדינה מס' 50ב ,עמ' .431
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אולם ,דו"ח זה מגלה כי שיתוף הפעולה אינו מתבצע בצורה מיטבית ,בעיקר בין היחידה הארצית לפיקוח
על הבנייה ומתפ"א )שהם  2הגופים האמונים על קבלת ההחלטות בתחום ברמה הלאומית( .ייתכן והמפתח
לשיפור המצב נעוץ בהעברה של הניהול של מתפ"א מהמשטרה ,אם לידי המשרד לבטחון פנים )כפי שנקבע
בהחלטת הממשלה המקורית( ואם לידי משרד הפנים.
שיפור ביצוע האכיפה בפועל – מימוש צווי הריסה על ידי היחידה המשטרתית שהוקמה לשם כך:
מן הדו"ח עולה כי היחידה המשטרתית שהוקמה מכוח החלטת הממשלה ,המונה מעל  100שוטרים,
איננה מיישמת בפועל את מדיניות האכיפה הלאומית בתחום דיני המקרקעין והתכנון והבנייה ,מטרה לשמה
היא הוקמה ,אלא נלקחת לביצוע משימות אחרות המצויות בעדיפות במשטרת ישראל ,וכאלו ,כידוע ,ישנן
למכביר .כתוצאה מכך לא ממומשת בפועל מדיניות קבלת ההחלטות )הן זו שמתקבלת ע"י מתפ"א והן
בהחלטות בתי המשפט( ושלטון החוק לא נאכף כראוי בתחום דיני המקרקעין.
בכדי לקיים במלואה את מדיניות האכיפה ,נדרשת התגייסות מלאה של היחידה המשטרתית שהוקמה
מכוח החלטת הממשלה למטרה זו ,בנוסף לגופים הנוספים העוסקים בכך – מינהל מקרקעי ישראל ,הסיירת
הירוקה ומשרד הפנים.
הימנעות מעידוד עבריינות בנייה כתוצאה מהכשרת עבירות בנייה במוסדות התכנון:
במקרים רבים ,במקביל להליך התכנוני ,נדרשות גם ועדות התכנון לדון בתכניות או בהיתרים ליוזמות
הפועלות כבר שלא כחוק .הכשרת עבירות בנייה דרך אישורן בדיעבד במערכת התכנון מסכלת את קיומה של
מערכת אכיפה יעילה ומרתיעה.

 .2ענישה בגי עבירות בנייה בלתי חוקית בשטחי הפתוחי -
פסיקת בתי המשפט במהל שנת 2006
פרק זה מתמקד בפן אחד של טיפול רשויות המדינה בתחום האכיפה :התייחסות מערכת המשפט לנושא
של בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים .לנושא הענישה משמעות מרכזית ביכולת לאכוף את דיני התכנון
והבנייה בכלל ,ובשטחים הפתוחים בפרט .סוד גלוי הוא שבנייה בלתי חוקית הפכה לנפוצה ביותר
במקומותינו ,ולא אחת היא מתוארת כ"מכת מדינה" .בנייה בלתי חוקית היא ,בין היתר ,גם עבירה כלכלית.
לענישה מרתיעה ,כזו אשר הופכת את העבירה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית ,עשויה להיות תרומה מרכזית
במיגור התופעה ,בצמצומה ,ובמניעת עבירות חדשות.
בפרק זה נציג ממצאים ומסקנות מסקירה של החלטות בתי המשפט בערכאות השונות במהלך שנת
 ,2006בעת דיונים במקרים של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים.

שיטת העבודה:
הפרק מבוסס על סקירה של כל החלטות בתי המשפט ,בכל הארץ ,בכל הערכאות ,בשנת  .2006חיפוש
פסקי הדין וגזרי הדין נעשה באמצעות מנוע חיפוש  , lawdataעל ידי הגבלת התאריך לשנת  ,2006חיפוש
בכל הערכאות ,וכל סוגי ההחלטות .מילות החיפוש :מונח  -קרקע חקלאית ,איזכורי חקיקה – חוק התכנון
והבנייה .תוצאות החיפוש הניבו כ 70-תוצאות ,כולן נסקרו לצורך העבודה ,ומתוכן נמצאו  37פסקי דין
רלוונטיים ,שעיקריהם מצויים בנספח .לא נכללו בעבודה זו פסקי דין העוסקים ברישוי עסקים ,החלטות של
ועדות ערר ,עתירות מינהליות שאינן עוסקות בבנייה לא חוקית )כגון עתירות בגין סירוב לתת היתר בנייה(.
בכדי לאמת את מידת היעילות של דרך החיפוש נערך חיפוש ניסיון גם במנוע החיפוש נבו ובדינים .נמצא
כי באמצעות אותן מילות מפתח ואותן מגבלות תאריך וערכאה – עלה מספר דומה של תוצאות ,אם כי אין
חפיפה מלאה בין התוצאות בין שני מנועי החיפוש .פסקי דין מרכזיים שנמצאו במנועי החיפוש האחרים נוספו
למסמך זה.
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עיקרי הממצאי:
הערכאות הדנות בבנייה בלתי חוקית:
רובם של המקרים שנמצא כי נדונו בערכאות במהלך שנת  ,2006הוכרעו בבית משפט השלום .מתוך
פסקי הדין ,ההחלטות וגזרי הדין שנמצאו רלוונטיים 24 -נדונו בבית משפט השלום 11 ,בבתי המשפט
המחוזיים ,ואילו ביהמ"ש העליון נדרש לנושאים אלו במהלך שנת  2006בשלושה דיונים שנדונו בשבתו כבית
דין גבוה לצדק :האחד עסק בפרשת פינוי המאחז עמונה ,והאחרים – בעתירות שעניינן הכשרת גני אירועים
בלתי חוקיים :עתירה של מושב הודיה כנגד מינהל מקרקעי ישראל בעניין גן אירועים בלתי חוקי" ,אחוזת
אסתר"  ,עתירה של ח"כ רוברט אילטוב בעניין הכשרת גני אירועים בלתי חוקיים בכלל ,ועתירה בעניין
הכשרת גן האירועים "גן השקמים" .כל העתירות נדחו .העתירה בעניין "אחוזת אסתר" נדחתה על הסף
בהנמקה כי "..בבסיס העתירה עומד מקרה חמור של זלזול בחוק ,בהחלטות בתי המשפט ובצווים
שיפוטיים....העתירה הוגשה  5ימים לאחר שנחתמו ההליכים הפליליים ,וקיים צו הריסה חלוט ,והיא בגדר
פתיחת "חזית חדשה"  ...נראה כי עתירה זו היא נסיון "להרוויח זמן" מול המינהל ומוסדות התכנון. " 30...
העתירה הכללית ועתירת "גן השקמים" ,שנדונו יחד ,נדחו .בית המשפט דחה את הטענה כי מדובר בגזירה
שאין הציבור יכול לעמוד בה ,וקבע כי " ...בית המשפט זה לא יתן ידו לסדר שאין לו אח ורע בכל אומה ולשון
שוחרי חוק ,של "נעשה ונשמע"."31..

ענישה מקלה ושונות בי המקרי:
טענות לגבי חומרת העונש עולות הן במסגרת גזרי הדין בבתי משפט השלום ,והן בערעורים שהוגשו
בעניין זה לבתי המשפט המחוזיים .כאשר בוחנים את הדיון בפסקי הדין בנושא הענישה הראויה בנסיבות
המקרה ,ניתן לראות את הדגש הרב ששמים השופטים על הצורך בהחמרת הענישה באכיפת חוקי התכנון
והבנייה ,בצורך לתת משקל גדול יותר לאינטרס הציבורי באכיפת החוק על פני אינטרס הפרט ,ובצורך
בענישה מחמירה ומרתיעה .עם זאת ,כאשר בוחנים את העונשים המושתים על הנאשמים ,ניתן לראות כי
ברוב המקרים גובה הקנס אינו מבטא די צרכו את האפקט המרתיע המבוקש .התוצאה היא כי לשון גזר
הדין מחמירה מאוד ,אך הביטוי המעשי בפועל מקל למדי והופך את העבירה למשתלמת למדי מבחינה
כלכלית.
עוד ניתן לראות כי ישנה שונות בלתי מבוטלת בין העונשים המוטלים במקרים השונים ,כאשר לא בכל
המקרים ניתן למצוא הסברים להבדלים אלו בפסקי הדין ובתיאור העבירות בהן מדובר.
להלן תיאור קצר של גזרי הדין שנסקרו במהלך שנת ) 2006עיקרי גזרי הדין מצויים בנספח מס' (4
• פר' גרין :32על שימוש מסחרי בהיקף של  3,000מ"ר הושת קנס בגובה  ₪ 25,000וצו הפסקת שימוש
חורג דחוי לשנה .התחייבות שלא לבצע עבירות דומות בגובה .₪ 50,000
• פר' יהושע הדר :33בגין שימוש חורג במקרקעין -אחסון אדמה ,חול ,טוף באופן ששינה את פני הקרקע –
קנס בגובה . ₪ 1,500
• פר' לוליאן ואח' : 34על שימוש מסחרי בקרקע חקלאית ללא היתר 2) ,סככות בהיקף כולל של כ 700-מ"ר
ומבנה למגורים בהיקף של  15מ"ר( – קנס של  ₪ 10,000למחזיק בקרקע והתחייבות של  35אלף .₪
נאשמים  2,3שהם המשתמשים –  ₪ 25,000כל אחד.
• פר' פרנג'י: 35בנייה ושימוש ללא היתר בקרקע חקלאית לצרכי מסחר ומגורים ) 4מבנים עם פרגולות,
מבלוקים ובטון( :צו הריסה שיבוצע תוך  12חודש אם לא יהיה היתר ,איסור שימוש דחוי לארבעה חודשים,
קנס של  ₪ 17,000ב 17-תשלומים ₪ 100 .לכל יום שימוש ללא היתר .התחייבות בגובה  ₪ 40,000שלא
לעבור עבירות דומות.
• פר' עראדה טאהר : 36בנייה ללא היתר של בית מגורים ומבנה נוסף בקרקע חקלאית ללא היתר – 6000
 ,₪צו איסור שימוש ,הריסה תוך  18חודש.
 30מושב הודיה נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' ,בג"צ  , 6309/06פורס בדיני עליו ,ט'.258 ,
 31ח"כ רוברט אילטוב נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה )מרכז(  ,בג"צ  , 8379/06דיני עליו ,פ'.250 ,
 32מ"י נ' משה גרי ואח' ,עמק  , 5289/00דיני שלו ,כר ס"ד.266 ,
 33מדינת ישראל נ' יהשע הדר ,דיני שלו ,עמק  ,784/05סד'.547,
 34מ"י נ' אברה לוליא ,פ  ,3951/02דיני שלו ,סח'.826 ,
 35מ"י נ' יצחק פרנג'י ,פ , 3615/02דיני שלו ,סו' ,363 ,גזר הדי בדיני שלו סח'.819,
 36ו .מקומית לתכנו ובנייה אלונה נ' עארדה טאהר ,עמק  , 20649/03דיני שלו ,סח'.575,
3
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• פר' מחאג'נה :37הכשרת קרקע וטרסות ללא היתר בשטח של  30דונם קרקע חקלאית .ניתן צו להחזרת
מצב לקדמותו,קנס בגובה  ₪ 60,000והתחייבות בסך  ₪ 30,000מביצוע עבירות דומות.
• פר' רייכנברג - 38שימוש חורג בחממה לחנות מכירה קמעונאית של כלי בית ,אביזרי נוי ורהיטים .קנס
בגובה  ,₪ 35,000והתחייבות בגובה  60אלף  .₪צו הריסה והתאמת המבנה המקורי ,דחוי ל 4-חודשים.
• פר' יעקבג'אן 4 : 39מבני אירוח ,מחסן וחנייה שנבנו ללא היתר .ניתן צו הריסה לביצוע עד  ,1.1.08איסור
שימוש דחוי בחצי שנה ,קנס בסך  ,₪ 12,000והתחייבות על סך .₪ 50,000
ניתן לראות אם כך ,כי גם כאשר מדובר בעבירות רחבות היקף ,לשימושים מסחריים מניבים הפועלים
מספר שנים שלא כדין ,היקף הקנסות אינו עולה במקרים רבים על  ,₪ 30,000ולעיתים הוא נמוך בהרבה.
בשני מקרים ניתנו קנסות גבוהים יחסית – בפר' מחאג'נה נקבע קנס גבוה יחסית ,וכן נדחתה בקשת הנאשם
לעיכוב ביצוע גזר הדין בשנה וחצי ,אך זהו מקרה חריג ,ובו אכן ניתן לראות התאמה בין המלל המחמיר בגזר
הדין לבין הענישה בפועל .בשאר המקרים ספק רב אם מתקיים העיקרון המנחה שצויין בכמה פסקי דין לפיו
על העונש להפוך את העבירה הכלכלית לבלתי כדאית.
כמעט בכל המקרים ניתנת ארכה משמעותית לצו איסור שימוש וכן לצווי הריסה .ארכה זו משמשת בדרך
כלל לצורך ניסיונות להשגת היתר לשימוש חורג במוסדות התכנון ,וכאשר זה מתקבל ,בדיעבד ,ניתן להמשיך
ולהפעיל את השימוש שהחל שלא כדין.

ענישה מחמירה יחסית על עבירה של אי קיו צו בית המשפט ,עבירה לפי ס'  210לחוק התכנו
והבנייה.
אלו מקרים בהם לא כובדו צווים שניתנו על ידי בית המשפט בגין הבנייה הבלתי חוקית ,ובפועל הבנייה
הבלתי חוקית ממשיכה להתקיים )לא כובד צו הריסה( ,ו/או מתקיים שימוש שלא הותר בקרקע )אי כיבוד צו
הפסקת שימוש(.
במקרים אלו ,כאשר לעבירות הבנייה נוספת גם עבירה של אי ציות לצווי בית משפט ,עולה רמת הענישה,
ובחלק מהמקרים כוללת גם מאסר בפועל .פסקי הדין מציינים כי ביהמ"ש העליון וכן בתי המשפט המחוזיים
קובעים שהעונש ההולם לנאשם שלא קיים צו שיפוטי הוא מאסר בפועל ,זאת מאחר ורק עונשי מאסר יש
בהם כדי להרתיע מפני עבריינות בתחום התכנון והבנייה ואי קיום צווים .אי קיום צו שיפוטי אינו רק עבירה על
חוק התכנון והבנייה ,כי אם גם פגיעה בשלטון החוק.
יחד עם זאת ניתן לראות כי בחלק מהמקרים ,מסיבות שונות ,הומרו עונשי המאסר בפועל לעבודות
שירות ,או שנגזרו עונשים כספיים בלבד.
• פר' עבאס סמיר :40אי ציות לצו הריסה של מבנה בן  2קומות בשטח של  235מ"ר שנבנה ללא היתר על
קרקע חקלאית :קנס של  ,₪ 9,000מאסר בפועל ל 4חודשים )הכוללים מימוש מאסר על תנאי קודם( ,
מאסר על תנאי ,מימוש התחייבות בסך  ₪ 10,000מגזר דין קודם .נדחית בקשה להמיר המאסר לעבודות
שירות בטענה כי רק מאסר בפועל יוכל לסייע במיגור עבירות בנייה.
• פר' זידאן פתחי : 41אי קיום צו בימ"ש ,הנאשם הצטווה להרוס תוך שנה ממתן גזר הדין קירות בטון
התחומים שטח בן  2,000מ"ר וכן שתי סככות .על הנאשם נגזרו מאסר בפועל של  3חודשים ,מאסר על
תנאי ,קנס של  ₪ 15,000ומימוש התחייבות קודמת בסך  .₪ 50,000גם כאן נדחית הבקשה להמיר
המאסר בעבודות שירות.
• פר' ראש העין :42אי קיום צווי בית משפט לגבי סככה לממכר ירקות בשטח של  140מ"ר וחניון בשטח 6.5
דונם .קנסות בגובה  ₪ 50,000ו ₪ 35,000-לנאשמים השונים ,מאסר על תנאי וכן התחייבות בגובה
 .₪ 50,000הריסה תבוצע תוך  30יום .נסיבות מקלות :מתנהל הליך פינוי בשטח ,וכן מצבו הרפואי של
הנאשם.
• פר' ידידיה ישעיהו 1,800 : 43מ"ר בבית חנן לצרכי מסחר ,איחסון ציוד אינסטלציה .עבירות בנייה ואי קיום
צו שיפוטי לפי הודאת הנאשם .קנסות בגובה  ₪ 40,000ו ₪ 25,000לנאשמים השונים.
 37מדינת ישראל נ' מחאג'נה מוחמד ואח' ,פ  ,2832/05דיני שלו ,סח'.753 ,
 38הו .המקומית לתכנו ובנייה אונו נ' רייכנברג חגי ואח' ,דיני שלו ,עמק ,020072/04כר ס"ג774 ,
 39מ"י ואח' נ' יעקבג'א אברה ,פ  ,006035/02הכרעת הדי בדיני שלו ,עז' ,379,גזר הדי בדיני שלו ,פג'.209,
 40ו .מקומית לתכנו ובנייה בית הכר נ' עבאס סמיר ,עמק  , 2020733/05לא פורס.
 41זידא פתחי נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה צפו חיפה ,עפ  ,1080/06דיני מחוזי ,לז).740 ,(1
 42ו .מקומית לתכנו ובנייה ראש העי נ' קיבו גבעת השלושה ואח' ,עמק  ,383/05דיני שלו ,פה'.390 ,
 43מ"י נ' ידידיה ישעיהו ואח' ,פ  , 2640/05לא פורס.
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• פר' אעצי : 44אי קיום צווי הריסה למבנה איסכורית של  1,000מ"ר ומשטח אספלט בשטח של  750מ"ר:
מאסר בפועל ל 4-חודשים שירוצו בדרך של עבודות שירות ,קנס של  ,₪ 50,000והתחייבות של 50,000
 ₪מביצוע עבירות על חוק התכנון והבנייה.
על אי קיום צו ניתן להשית קנס יומי בסך  ₪ 1200לכל יום בו נמשכת העבירה ומאסר בפועל ,אולם גם
במקרים כאלה הענישה מקילה ביותר ומעודדת הפרות צווים מאחר וההכנסה גבוהה הרבה יותר מן הענישה.

ערעורי על חומרת הענישה נדחו:
ממצאי הסקירה העלו שבמהלך שנת  2006נדונו בבתי המשפט המחוזיים ארבעה ערעורים על חומרת
העונש שנגזר בבית משפט השלום בגין בנייה בלתי חוקית .בכל המקרים נקבע כי אין עילה להתערב בעונש
שנקבע בערכאה הקודמת  ,וכי הוא משקף מדיניות ראויה ביחס לעבירות של בנייה בלתי חוקית ,מה גם
שבחלק מהמקרים מדובר מלבד עבירות של בנייה ושימוש ללא היתר ,גם בהפרת צווי בית המשפט .עם זאת
יש לציין )ממידע שנמסר לנו בעל פה( כי גם ערעורים שעניינם החמרה בענישה נדחים ברובם.
קו מחמיר של ביהמ"ש המחוזי ניתן לראות גם בתחום האזרחי :בפרשת קק"ל 45נדחה ערעור של קק"ל
ומועצה אזורית משגב על דמי שימוש שחוייבו בהם בגין כביש הגישה למכמנים שנסלל ללא היתר .

בקשות לביטול או עיכוב צווי :
בסקירה שנערכה נמצאו שלוש בקשות כאלו במהלך שנת :2006
בפרשת וינגייט 46דובר בעבודות שנערכו לקראת הקמת כפר קוקה קולה במכון וינגייט ,ללא היתרי בנייה.
מכון וינגייט והחברה למשקאות קלים ,מבצעות העבודות הבלתי חוקיות ,מבקשות לבטל צו הפסקת שיפוטי
וצו מניעת פעולות שהתקבלו לבקשת המדינה ,לפי סעיפים  246 ,239לחוק התכנון והבנייה .בקשתם נדחית,
בנימוק כי גרימת נזק לבונה הבלתי חוקי אינה נלקחת בחשבון בשיקולי בית המשפט ,שהרי האינטרס
הציבורי גובר על אינטרס הפרט הפועל בניגוד לחוקי התכנון והבנייה.
בפרשת בוקסר 47נדונה בביהמ"ש המחוזי תל אביב יפו בקשה לעיכוב ביצוע צווי הריסה ואיסור שימוש,
וזאת עד למתן הכרעה בערעור שהוגש מטעם המבקש .דובר שם בגידור ,ובבנייה של כמה מבנים וסככות
שונות במתחם בן  11דונם .הבקשה נדחית בנימוק כי קבלת הבקשה משמעה המשך רמיסת החוק .הריסת
המבנה אמנם תגרום נזק למבקש ,אך אין לו להלין אלא על עצמו שפעל בניגוד לחוק .זכותו של אדם לנסות
להעביר את רוע הגזירה ,אך חובה על ביהמ"ש לומר במקרה המתאים "עד כאן".
בפרשת אלון בראשי 48נדונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת בקשה לעיכוב ביצוע צו לפיו על המבקש להפסיק
שימוש במכולה שהוצבה על קרקע חקלאית שנעשה בה שימוש כקיוסק ,שלא כדין .הבקשה נדחתה ,בטענה
כי אין בה עילה ללגיטימציה של מעשיו הבלתי חוקיים של המבקש.
על פי מידע שנמסר לנו בעל פה מהיחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ,בקשות רבות לדחיית צווי הריסה,
המוגשות על ידי מי שהורשעו בבנייה בלתי חוקית  ,מקבלות מענה חיובי בבתי המשפט ) 366בקשות כאלו
קיבלו מענה חיובי בשנת  .(2006כך נמנעת אכיפת החוק בפועל ,לעיתים לאחר שכוחות רבים נערכים
להריסת מבנה שנבנה שלא כחוק.

קנס בגובה כפל שווי הבנייה הבלתי חוקית
כותרתו של ס'  219לחוק התכנון והבנייה היא "קנס או תביעה לגביית רווחים מבנייה בלתי חוקית" ,והוא
מאפשר לבית המשפט להשית קנס נוסף על מי שהורשע בעבירות של בנייה ללא היתר – בגובה כפל
ההפרש בין שווי המבנה או התוספת שנבנו שלא כדין לבין שווים כפי שהיה אילו הוקמו בהתאם להיתר או
לתכנית .לוועדה המקומית או ליועץ המשפט לממשלה ונציגיו סמכות לתבוע כפל שווי בדרך של תביעה
אזרחית.
מבין פסקי הדין משנת  ,2006נמצא אחד העוסק בסעיף זה :אסדי סאלח יוסף נ' הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה בקעת בית הכרם .49שם דובר על מבנה בן  2קומות ובריכת שחייה שנבנו ללא היתר ,בהמשך נוספו
 44ו .מחוזית לתכנו ובנייה מרכז רמלה נ' אעצי סאמי ואח' ,עמק  214/06דיני שלו ,פה'.444 ,
 45קק"ל נ' רובינשטיי שמואל ואח' ,עא  ,177/05דיני מחוזי לו)181 ,(2
 46מדינת ישראל והיוע המשפטי לממשלה נ' מכו וינגייט ואח' ,בש  ,6672/05דיני שלו ,כר ס"ג.774 ,
 47בוקסר אהרו נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה רמלה מרכז ,בש  92127/06דיני מחוזי לו).987 ,(9
 48אלו בראשי נ' הוועדה המקומית יזרעאלי ,ב"ש  ,821/06דיני מחוזי לו).458 ,(4
 49אסדי סאלח יוס נ' הוועדה המקומית לתכנו ובנייה בית הכר ,ע"א  ,1003/05דיני מחוזי ,לו).365 ,(5
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למבנה  3קומות נוספות .המערער הורשע בעבירות של בנייה ללא היתר ,וגם בהפרת צו שיפוטי .בנוסף
להליך הפלילי ,הוגשה גם תביעה אזרחית על ידי הוועדה המקומית לתשלום כפל שווי המבנה ,ובית משפט
השלום בעכו קיבל אותה .הנאשם הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי ,שהתקבל ברוב דעות .דעת הרוב היתה כי
מאחר והוועדה עתרה כבר לסעד המבוקש בהליך הפלילי ,ותביעתה נדחתה  ,הרי היא מנועה מלעתור לאותו
סעד בהליך האזרחי .בדעת המיעוט ,מפי הנשיאה ב' גילאור ,נאמר כי מבין הפרשנויות האפשריות השונות
לס'  ,219יש להעדיף את הרתעת העבריין על פני שיקולים אחרים ,כמו למשל הסכנה הבטיחותית הנשקפת
מבנייה בלתי חוקית .לטענתה של שופטת המיעוט יש לפרש את ס'  219לאור תכלית החקיקה – חיזוק יסוד
ההרתעה והפיכת עבריינות הבנייה לבלתי משתלמת.
חיפוש פסיקה נוספת לגבי סעיף זה העלתה מספר מקרים נוספים בשנים האחרונות .באחד מהם ,שניתן
לאחרונה ) (14.1.07עפ  001117/06ו.מ לתכנון ובנייה גבעות אלונים נ' עואלי רביע נדונה השאלה באלו
מקרים ישתמש ביהמ"ש בסמכותו של ס'  219ויטיל קנס בשיעור של כפל שווי הבנייה ,בנוסף לקנס בהתאם
לס'  204לחוק .מסקירה של פסקי דין העוסקים בשאלה זו ,ועיקריהם מובאים בפסק הדין שלעיל ,עולה כי
ביהמ"ש עושה שימוש באפשרות להטיל קנס כפול במקרים של בנייה בעלת גודל משמעותי ,או בניית בית
מגורים שלם ללא היתר ובניגוד לצווים מינהליים .מטרת קנס של כפל שווי היא הרתעת העבריין וגרימת
חסרון כיס לנאשם .בעניין עואלי נקבע כי מאחר ומדובר בסכומים גבוהים במיוחד "...הדעת נותנת כי ראוי
לעשות שימוש בהוראת חוק זו ,כאשר ההפרה של הוראות חוק התכנון והבנייה היא הפרה חמורה
בנסיבותיה .כך למשל ,סבור אני שיש לעשות שימוש בענישה הקבועה בסעיף  219לחוק התכנון והבנייה,
במקרים בהם מורשע נאשם בעבירה של אי קיום צו בהתאם להוראות סעיף  210לחוק התכנון והבנייה .כמו
כן ,ראוי לעשות שימוש באמצעי עונשי זה במקרים של בנייה רחבת היקף ,כאשר הבנייה משמשת שימוש
מסחרי ,כל זאת כדי למנוע כדאיות כלכלית לבנייה מסוג זה ללא היתר .על זאת יש להוסיף מקרים בהם
מבוצעת הבנייה בניגוד לצווים מנהליים ושיפוטיים או שמדובר בבנייה במקום בו ידוע היה מלכתחילה כי לא
ניתן יהיה לקבל אישורי בנייה .כמו כן ,ניתן להביא שיקולים לחומרא ובמסגרת זו גם את האפשרות לגזור קנס
בהתאם להוראות סעיף  219לחוק העונשין ,וזאת כאשר נאשם מנהל את הדיון בבית המשפט באופן שמאריך
את הדיון שלא לצורך ,וזאת במקרים מתאימים וחריגים .כאמור ,הרשימה אינה סגורה ועל בית המשפט יהיה
לבחון כל מקרה לגופו על-פי אמות מידה אלו ובמקרים בהם נסיבותיו של המקרה חמורות במיוחד ,ראוי
לעשות שימוש בסעד העונשי החריג של גזירת קנס בשיעור של כפל שווי הבנייה".50

מהי עבודה הטעונה היתר ומה הפעולות המותרות בקרקע חקלאית
שאלות אלו נדונו בכמה פסקי דין ,כאשר הנאשמים טוענים כי העבודות בגינן הן מואשמים אינן טעונות
היתר.
51
בפר' מכון וינגייט נעשו עבודות בנייה להקמת מתחם המכיל  4מבנים עשויים קונסטרוקציית אלומיניום
ומכוסים יריעות פלסטיק ,שבילים ,עמודי תאורה ותשתיות נוספות )כהכנה לאירוע קוקה קולה בכפר( .נקבע
כי העבודות האמורות הן בגדר "הקמה של בניין" כאשר מימד הקביעות נגזר הן מאופי הבנייה ,והן מהתקופה
אליה הבנייה מיועדת.
בפר' עארדה טאהר 52זוכה הנאשם מהצבת קונטיינר על הגג ,שכן לא הוכח כי מדובר בפעולה שיש בה
קביעות.
53
בפר' מחאג'נה טען הנאשם כי עבודות שביצע  -שינוי פני הקרקע באמצעות ציוד הנדסי כבד ,בשטח בן
 30דונם  -הן בגדר החריג של הכשרת קרקע למטרות חקלאיות ,שאינה טעונה היתר .טענה זו נדחתה,
מאחר ואין כל דמיון בין העבודות בהן מדובר לבין הכשרת קרקע חקלאית.גם כאשר נעשות עבודות הכשרה
לצרכים חקלאיים המשנות באופן ניכר את פני השטח ,קיימת חובה לקבל היתר בנייה ,וזאת כנובע ממטרת
חוק התכנון והבנייה ,המחייב קבלת אישור לביצוע שינויים משמעותיים בפני הקרקע .בשל היקף וחומרת
העבודות שנעשו ,קיבל הנאשם קנס גבוה יחסית למקרים האחרים שנמצאו בשנה זו.
בפר' בשארי יואב 54נדונה השאלה האם חממה לגידול צמחים ,ששימשה בפועל גם לממכר צמחים ,ציוד
גינון ,והוכשרה לה חנייה – היא בגדר פעילות מותרת בחלקה החקלאית .בפסק הדין מוזכרים שני עקרונות
יסוד בשימור קרקע חקלאית :שמירה על משאב הקרקע כגורם חיוני לייצור גידולים וחיות משק ,וכן שמירת
צביון הנוף הפתוח .הש' דניאל פיש מציין שני סוגים של מקרים בהם עולה השאלה האם שימוש חדש מהווה
 50עפ  001117/06ו.מ לתכנו ובנייה גבעות אלוני נ' עואלי רביע ,פסק די מתארי  ,14.1.07נית ע"י כב' השופט ר.שפירא ,ביהמ"ש
המחוזי בחיפה .מתו אתר .lawdata
 51מדינת ישראל והיוע המשפטי לממשלה נ' מכו וינגייט ואח' ,בש  ,6672/05דיני שלו ,כר ס"ג.774 ,
 52ו .מקומית לתכנו ובנייה אלונה נ' עארדה טאהר ,עמק  ,20649/03דיני שלו ,סח'575,
 53מדינת ישראל נ' מחאג'נה מוחמד ואח' ,פ  , 2832/05דיני שלו ,סח'753 ,
 54מ"י נ' בשארי יואב ,פ  ,4028/95דיני שלו ,צב'.043 ,
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שימוש חקלאי (1) :שימושים חדשים שביסודם נסיבות מסחריות כלכליות ) (2שימושים חדשים שיסודם
שינויים מדעיים טכנולוגיים .קרקע חקלאית נועדה לשם גידול התוצרת בלבד ,למעט מקרים חריגים בהם היא
חלק מהליך הייצור )כמו קטיף עצמי( .במקרה זה ,השימוש בשטח נעשה מסיבות כלכליות מסחריות,
והתשתיות הוקמו אך ורק לצורך המכירה – חנייה ,דגלים ,שלטים – מה גם שהיקפן אינו שולי ,לכן אין לראות
בשימושים האמורים חלק מהפעילות החקלאית המותרת.
דיון לגבי המותר והאסור בנחלה התקיים גם בפרשת ממ"י נ' נהב )ראו להלן ,בסעיף הבא( ,גם שם
נדחתה הטענה כי מוסך ומחסן חלפים בנחלה הינם מהווים פעילות חקלאית תמימה.

הליכי אזרחיי
בשנת  2006נדונו גם מספר תביעות אזרחיות בעניין בנייה בלתי חוקית בקרקע חקלאית:
פרשת קק"ל - 55ערעור שנדחה על חיוב קק"ל והמועצה האזורית משגב בגין דמי שימוש בכביש שנסלל
ללא היתר.
56
בפרשת נהב  -תביעה של מינהל מקרקעי ישראל שעניינה צו מניעה למניעת שימוש חורג במקרקעין,
סילוק מבנים שהוקמו ,וכן תביעה כספית לתשלום דמי שימוש ראויים בסך כ .₪ 820,000-דובר שם על
סככות איסכורית ובנייה קשיחה ששימשו כמחסן חלפים של ציוד למשאיות וטרקטורים ,חניות ,מוסך ומשרד.
בעניין מינהל מקרקעי ישראל נ' בנימין זית ואח' 57נדונה תביעה של המינהל לצו מניעה קבוע שיאסור על
שימוש במבני משק )שנבנו בהיתר( כצימרים .לאחר סקירה של החלטות המינהל הרלוונטיות מתקבלת
תביעת המינהל ,כפרשנות ראויה למדיניות המינהל בעניין קייט במיגזר הכפרי.

דחיית טענות על התאמת הבנייה הבלתי חוקית להחלטות מינהל ומדיניות עתידית:
בכמה מקרים הועלתה על ידי הנאשמים טענה כי מדיניות מינהל מקרקעי ישראל )למשל המלצות וועדת
הבר  ,החלטה  (949מאפשרת בנייה למטרות לא חקלאיות בקרקע חקלאית:
• כעילה להקלה בעונש – בפר' רייכנברג חגי - 58ביהמ"ש קובע כי לא ייתן יד לעשיית דין עצמית בהתבסס על
תקווה שבעתיד המצב החוקי ישתנה.
• כעילה לאישור בדיעבד של פעילות הבנייה במסגרת תכנית )פרשת הודיה ,59ועתירת ח"כ רוברט אילטוב
ופר' גן השקמים(
עניין דומה נדון גם בפר' ממ"י נ' בנימין זית ואח' )ראו לעיל(.
בכל המקרים שלעיל טענות אלו נדחו על ידי בתי המשפט.

בנייה בלתי חוקית ככורח המציאות
בעניין זידאן פתחי 60נדחתה טענת המערער כי המציאות ,העדר תכנון מתאים ,היא זו שגרמה לעבירות
הבנייה שביצע .בפסק הדין נקבע כי אם סבור אזרח כי הרשות אינה פועלת כנדרש ,עליו לנקוט בהליכים כמו
עתירות מינהליות או פנייה לבג"צ ,ולא ניתן לאשר עבירות בנייה כתגובה למחדל הרשות ,ככל שזה קיים.
הטענה כי עמידה בדרישות החוק היא "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה" נדחתה גם בעתירתו של ח"כ
רוברט אילטוב.61
לקראת סיום כתיבת מסמך זה התקבלה בבימ"ש השלום בחיפה 62בקשה של  54משפחות ממקבץ בתים
לא מוכר בזבידאת מערב לבטל צו הריסה מינהלי ,שניתן לגבי כביש אספלט שנסלל בכניסה למקום על גבי
קרקע חקלאית ,ללא היתר .נקבע כי הצו מבוטל ,מאחר ומדובר בכביש הגישה היחיד למקבץ זה ,וכל תכליתו
של הצו להוות אמצעי להכביד על חיי התושבים .נקבע כי על דיני התכנון והבנייה להיות מופעלים בדרך
המלך ,ואם המטרה היא לפנות את המבנים ,יש לעשות זאת בפעולה ישירה.

 55קק"ל נ' רובינשטיי שמואל ואח' ,עא  ,177/05דיני מחוזי לו).181 ,(2
 56ממ"י נ' מיכאל נהב ,א  ,1568/04לא פורס.
 57ממ"י נ' בנימי זית ואח' ,א  4185/99דיני שלו ,פד'.762 ,
 58עמק ,020072/04הו .המקומית לתכנו ובנייה אונו נ' רייכנברג חגי ואח' ,דיני שלו ,כר ס"ג774 ,
 59מושב הודיה נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' ,בג"צ  6309/06דיני עליו  ,עט 258 ,ו ח"כ רוברט אילטוב נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה
מרכז ואח' ,בג"צ  8379/06דיני עליו  ,פ' .250
 60זידא פתחי נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה צפו חיפה ,עפ  ,1080/06דיני מחוזי ,לז)740 ,(1
 61ח"כ רוברט אילטוב נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה מרכז ואח' ,בג"צ  ,8379/06דיני עליו  ,פ' .250
 62תופיק עבד אלקרי ו 54אח' נ' הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה מחוז חיפה ,בש  ,3490/06טר פורס.
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מסקנות והמלצות
מסקירה של החלטות בתי המשפט בשנת  2006ניתן לראות כי בהיבטים של מדיניות מוצהרת  -נוקט
בית המשפט בקו מחמיר .הדבר נכון לגבי כל הערכאות ולגבי הליכים פליליים ואזרחיים כאחד ,ומקבל ביטוי
במספר היבטים:
• המדיניות המוצהרת בפסקי וגזרי הדין היא החשיבות בהחמרת הענישה על עבירות בנייה.
• דחיית ערעורים שעניינם בקשה להקלה בענישה) .עם זאת יש לציין כי בדרך כלל נדחים גם ערעורים
להחמרה בענישה(.
• פרשנות מרחיבה לגבי עבודות הטעונות היתר ,ופרשנות מצמצמת לגבי פעולות מותרות בקרקע חקלאית
ללא היתר.
• דחיית טענות להקלה בעונש עקב מדיניות עתידית ומתגבשת של מינהל מקרקעי ישראל בעניין פעילות לא
חקלאית בקרקע חקלאית.
• דחייה של בקשות לעיכוב ביצוע צווים )אם כי מידע בעל פה הצביע על מגמה הפוכה(.
הבעיה העיקרית זוהתה לגבי יישום מדיניות זו בפועל.
בגזרי הדין שנסקרו בעבודה זו ניתן לראות כי העונשים הנגזרים בגין עבירות של בנייה ו/או שימוש ללא
היתר אינם עונשים כבדים עד כדי כך שהעבירות ,שהן בעיקרן עבירות כלכליות – הופכות לבלתי כדאיות.
קנסות בגובה עשרות אלפי שקלים )בד"כ פחות מ  (₪ 30,000על פעילות בנייה בלתי חוקית הכוללת בית
מגורים רחב מידות ,או מתחם מסחרי גדול אינם מהווים קנסות מרתיעים ,גם אם מתממשות ההתחייבויות
)שהן בדרך כלל מעט גבוהות יותר( להימנע מעבירה נוספת .כתוצאה מהתמשכות עבירות הבנייה על פני
מספר שנים עד למתן גזר הדין ,ומהתמשכות ההליכים עד ביצוע צו הריסה כתוצאה ממתן ארכות ,או עד
אישור תכנית כדין ,נוצר מצב בו עבריינות הבנייה משתלמת מאוד ,למרות הקנסות הנגזרים .גם כאשר
העבירה נמשכת ונוספת לה עבירה של הפרת צו בית משפט ,מומרים לעיתים עונשי המאסר בעבודות שירות
ובמאסר על תנאי.
הענישה המקלה בולטת מאוד על רקע המלל החריף בו נוקטים בתי המשפט בפסקי וגזרי הדין,
המדגישים מאוד את הצורך בהחמרת עונשם של מבצעי עבירות בנייה.
ההמלצה המרכזית היא החמרת עונשם של מבצעי עבירות בנייה ,עד כדי הפיכת עבירת הבנייה
לבלתי כדאית מבחינה כלכלית .כמו כן יש ליצור סטנדרטים ברורים לענישה.
דרכי הענישה הקיימות בחוק מאפשרות יישום מדיניות ענישה מחמירה בהרבה מזו הנקוטה בפועל:
כאשר בוחנים את דרכי הענישה הקיימות בחוק התכנון והבנייה ובחוק העונשין ,ניתן לראות כי רמות
הענישה הקבועות בחוק גבוהות בהרבה מאלו שנעשה בהן שימוש בפועל.
ס'  204לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 -קובע:
• על ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר – קנס או מאסר שנתיים ,ובעבירה נמשכת – קנס נוסף או
מאסר נוסף לכל יום בו נמשכת העבירה.
• ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בסטייה מהיתר או מתכנית – מאסר שנה ,ובעבירה נמשכת קנס לכל יום
בו נמשכת העבירה ,ולאחר הודעה מהוועדה.
• שימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה או השנייה – קנס או מאסר שנה אחת,
ובעבירה נמשכת ,קנס לכל יום בו נמשכת העבירה.
לפי ס'  210לחוק התכנון והבנייה ,שעניינו אי קיום צו בית משפט ,דינו של נשפט שאינו מקיים צווים
שניתנו בגין עבירות הבנייה  -מאסר שנה ,ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד ,קנס לכל יום של עבירה.
רמת הענישה האפשרית הקבועה בחוק גבוהה בהרבה מזו הנפסקת בפועל ,בהתייחס למקרים שנמצאו
בשנת :2006
• הקנסות הכספיים נמוכים בסדר גודל מאלו שהחוק מאפשר.
• לא נקבעו עונשי מאסר לעבירות של בנייה ללא היתר או שימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת
הראשונה ,למרות שהחוק מאפשר זאת.
• עונשי המאסר ,שנגזרו רק במקרים של הפרת צווים ,נמוכים מאלו שהחוק מאפשר ,ולעיתים הומרו
בעבודות שירות.
• למרות שעבירות בנייה מהוות עבירה נמשכת ,ובחלק מהמקרים היא נמשכת במכוון על ידי הנאשמים ,לא
נעשה שימוש ,למעט במקרה אחד ,בכלי של קנס על כל יום של עבירה.
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לפיכ מוצע:
•
•

•

•
•
•

להחמיר ברמת הענישה בהתאם לרף הקבוע בחוק ,ולהתאים את הקנסות והעונשים למדיניות המוצהרת,
כך שעבירות בנייה ,בייחוד עבירות בעלות גוון כלכלי מובהק ,יהפכו בלתי כדאיות.
בעבירות נמשכות ,ולעיתים מתקיימים מוקדי מסחר של אלפי מ"ר במשך שנים בניגוד להיתר או לתכנית,
יש לנקוט בכלי של קנס לכל יום של עבירה ,כדי למנוע מציאות של סחבת מכוונת מצד הנאשמים וגרירת
הליכים תוך המשך גריפת רווחים מקיומה של פעילות בלתי חוקית.
גיבוש מדיניות ענישה למניעה אפקטיבית של עבירות בנייה .ככל הידוע לנו ,לא בוצע עד היום תהליך כזה,
וכתוצאה מכך הקנסות הם במידה רבה שרירותיים ,ונובעים מתפיסת עולמו של השופט הדן במקרה,
מהתרשמותו מחומרת העבירה ומנסיבותיו האישיות של הנאשם .לא ידוע לנו על קיומה של הערכה ,מהפן
הכלכלי בעיקר ,לענישה ראויה בגין עבירות בנייה .מדיניות זו תכלול גם קווים מנחים לקביעת גובה הקנס
הראוי ,ותמנע את השונות הרבה הקיימת בעונשים הנגזרים כיום במקרים השונים.
לשקול יישום נרחב יותר של ס'  219לחוק התכנון והבנייה – קנס בגובה כפל שווי הבנייה הבלתי חוקית.
להימנע ממתן ארכות ודחיית ביצוע צווים.
שימוש נרחב יותר בהליך של ביזיון בית משפט.
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פרק ג'  -הפ הכמותי:
שינוי ייעוד של שטחי פתוחי לסוגיה
חלק זה של הדו"ח מתמקד בפן הכמותי של השמירה על השטחים הפתוחים ,דהיינו בהיקפים של שינויי
הייעוד של שטחים פתוחים לפיתוח במהלך שנת .2006
יש להדגיש ולומר כי הפן הכמותי ,על אף חשיבותו ,אין בו כשלעצמו בכדי להסיק מסקנות לגבי מצב
השטחים הפתוחים בכלל.
נקודה מרכזית היא שאלת המיקום ופריסתם במרחב של השטחים שייעודם שונה .כך למשל ,אין דינה של
הפשרת קרקע להרחבת יישוב קיים ,כדין הקמת נקודת פיתוח חדשה ,על התשתיות הנלוות לה .כל נקודת
פיתוח חדשה ,ולו מוגבלת בהיקפה ,יוצרת קווי מגע רבים חדשים עם המרחב הפתוח ,פוגעת ברצף השטח
הפתוח ,ולמעשה יוצרת "הילת פיתוח" חדשה בשטח בלתי מופר .נקודת פיתוח חדשה ,כמו גם קווי תשתית,
קוטעת ומבתרת את מרחב השטח הפתוח ,ואת השפעתה השלילית לא ניתן לאמוד רק בספירת מספר
הדונמים שהיא גורעת מיתרת המרחב הפתוח כי אם באומדן השפעת תיפקודו של רצף השטח כמרחב פתוח
מבחינה נופית וסביבתית.
כמו כן ,ניתוח זה אינו מבטא במלואו את סוג השטח ששונה ייעודו ומידת רגישותו .ניתן אמנם להניח כי
גריעת שטח המיועד לשמורת טבע היא בדרך כלל גריעה של שטח בעל רגישות סביבתית גבוהה ,כמו גם
גריעתם של שטחי יער לשימור ויער טבעי לצרכי פיתוח ,אך לעיתים גריעות אלו נעשות במסגרת תכנון כולל,
הכולל גם חילופי שטחים המיטיבים את ההגנה הכוללת על השטח.
למרות הסתייגות מהותית זו ,ולמרות המידע החסר ,בחרנו להביא כמה נתונים מרכזיים לגבי שינויי ייעוד
של שטחים פתוחים במהלך שנת  .2006למרות מגבלות המידע ,במבט רב שנתי ניתן ללמוד על תהליכים
ומגמות בנושא שמירת השטחים הפתוחים.
בפרק זה שלושה חלקים:
ג 1.הפן הכמותי – עיקרי הממצאים והמסקנות.
ג 2.שטחי יער לפי תמ"א 22
ג 3.שמורות טבע וגנים לאומיים

ג 1.הפ הכמותי  -עיקרי הממצאי והמסקנות
העדר מעקב מספק אחר מצב השטחי הפתוחי
למעט המעקב המדוקדק והבהיר שנערך אחר שטחי היערות בקק"ל ,קיים חסר רב במידע זמין על מצב
השטחים הפתוחים .מבחינה זו ניכרת נסיגה ביחס לשנה הקודמת  ,שנת  ,2005עם סיום הכנתם של
הדוחו"ת הסטטיסטיים המסכמים את פעילות הוועדה לשמירה קרקע חקלאית ושטחים פתוחים .שנת 2006
היא השנה הראשונה בה לא הופק דו"ח זה .מאחר וסמכויות הוולקחש"פ צומצמו החל מה 15.8.06
הוולקחש"פ אינה דנה בתכניות המשנות ייעוד של שטח פתוח למטרות פיתוח בתחומי כתמים לבינוי בתכניות
מחוזיות ,ואינה דנה בתכניות הנדונות בוולנת"ע או במועצה הארצית .לאור זאת ,גם לו היה מבוצע מעקב
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סטטיסטי אחרי החלטותיה ,הוא היה חלקי בלבד ,ולא ניתן היה ללמוד ממנו על ההיקף האמיתי של שינוי
ייעוד קרקע חקלאית ושטחים פתוחים למטרות פיתוח.
שמורות טבע וגנים לאומיים :כמו בשנת  ,2005אין מידע מסודר על היקף הגריעות והתוספות שנערכו
בשטחי שמורות הטבע בישראל לאורך השנים .הנתונים אודות גריעת השטחים או הוספתם לשטחים
המסומנים בתכנית המתאר הארצית לשמורות טבע ,גנים לאומיים ואתרי הנצחה ,תמ"א  ,8לאורך השנים,
אינם בנמצא ,ונדרשת עבודת איסוף בכדי ללקטם ולעבדם מתוך פרוטוקולים של מוסדות תכנון ומועצת גנים
ושמורות.
ראוי שייערך תיעוד ומעקב מסודר אחר מצב השטחים הפתוחים ,כשם שקק"ל עורכת מעקב כזה אחר
המצב ביערות .מעקב כזה ראוי שיתייחס גם למדד הרצף של השטחים הפתוחים ולא יתמקד
בחשבונאות בלבד .המחסור בתיעוד ובמעקב החמיר השנה ,עם צמצום סמכויות הולקחש"פ והפסקת
התיעוד הסטטיסטי של החלטותיה .לאור שינויים אלו ,ועם ההיערכות לקראת העידכון של תמ"א ,35
ראוי כי במסגרת טיפול כולל בנושא השטחים הפתוחים ,ייערך מינהל התכנון לתיעוד ובקרה של מצב
השטחים הפתוחים אשר יקיף את כל הגורמים הרלוונטים ובהם הולקחש"פ ,רט"ג ,ועדות התכנון וממ"י.
על החומר להיות זמין ופתוח לציבור בשקיפות מלאה ,ולהוות תשתית לקבלת החלטות תכנוניות.

קידו שטחי להכרזה כשמורות טבע
כמו בשנת  ,2005כפי שניתן לראות בטבלה מס'  ,4קודמו במהלך שנת  2006שטחים נרחבים להכרזה
כשמורות טבע .אם בשנת  2005בלט לטובה מחוז הדרום ,הרי שבשנת  2006חלק ניכר מן השטחים
להכרזה נכללים במחוז הצפון .הליך של הכרזה על שטח כגן לאומי או שמורת טבע הוא המהלך המקנה את
רמת ההגנה הסטטוטורית הגבוהה ביותר על שטח פתוח ככזה ,ולכן למהלך זה של קידום שטחים להכרזה
יש חשיבות גדולה מבחינת שמירת השטחים הפתוחים בישראל.

גריעת שטחי שמורות
ממעקב אחר גריעות שנעשו בשטחים המוגנים עפ"י תמ"א  8עולה כי חלק ניכר של הגריעות נעשה במחוז
הצפון ,ובעיקר לצורכי הרחבות יישובים .הדבר תואם את גם המתרחש בתחום גריעת שטחי יער .עיון
בהמלצות מועצת גנים ושמורות וברשימת התכניות שנדונו בוולנת"ע מעלה כי לא כל הבקשות לגריעה נענו.
במקרים בהם ניתן היה שלא לגרוע את השטח ולאשר ייעוד כפול )למשל מתקן הנדסי או דרך בתחום שמורת
טבע(  ,בחרו הוועדות בדרך זו .כמו כן ,אם התבקשה הקלה בשטח נרחב ,היא צומצמה לשטח הנדרש
למטרות הבינוי בלבד .עוד ניתן לראות כי ככלל ,קיבלה הולנת"ע את המלצות מועצת גנים ושמורות והטמיעה
אותן באופן מלא בהחלטותיה.

גריעת שטחי יער
בשנת  2005נגרעו מתמ"א  22סה"כ  1,641דונם ,ובמצטבר ממועד אישור התכנית ,עד סוף שנת 2006
 15,971דונם שהם  1%מכלל שטחי היער בתכנית .כמו בשנת  ,2005בינוי לצרכי הרחבות מגורים באזור
הכפרי מהווה עדיין את הסיבה המרכזית למתן ההקלה ,ואת הגורם בעל שיעור הפגיעה הגבוה ביותר בשטחי
תמ"א  ,22הן מבחינת מספר התכניות והן מבחינת כמות השטח המהווה הקלה .עיקר שינויי הייעוד בשנת
 2006נעשו במחוז הצפון ) .(70%במחוז מרכז לא ניתנו הקלות כלל.

שינוי ייעוד של קרקע חקלאית ושטחי פתוחי
החל משנת  2006לא ניתן לבצע מעקב אחר שינויי ייעוד בתחום זה ,בהעדר נתונים.

הסכ רשות הטבע והגני )רט"ג( -קר קיימת לישראל )קק"ל(
גם בשנת  2006אושרו הקלות וחילופי שטחים בין שטחי יער לשטחי שמורות ,כנובע מהסכם רט"ג -קק"ל
)ראו טבלאות מס'  6ו .(7-על פי ההסכם מועברים שטחי יער ערכיים הנכללים בתמ"א  22ומצויים באחריות
הקק"ל ,למעמד של שמורות טבע ולאחריות רט"ג .בתמורה מועברים שטחים ממעמד של שמורות טבע
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לתמ"א  .22בעניין זה ראוי לחזור על דברי הביקורת שנכללו בדו"ח מס'  ,631ולהמליץ כי השיקולים
וההחלטות לגבי מהלך מהותי ועקרוני מסוג זה ראוי שיתקיימו ע"י גורם ממלכתי ציבורי ומקצועי המופקד על
קביעת מדיניות )דוגמת מועצת גנים ושמורות( ולא במסגרת של משא ומתן וחלוקת נכסים בין הגורמים
המופקדים בפועל על החזקת השטחים וניהולם ,ואשר ,באופן טבעי ,מייצגים אינטרס מוסדי.

ג 2.שטחי יער לפי תמ"א 22
כל הנתונים בפרק זה מובאים מתוך תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור ,תמ"א  ,22תכנית מעקב ובקרה
 ,1995 – 2006אגף תכנון ואסטרטגיה ,באדיבות פנחס כהנא ,מנהל מח' תכנון מתארי בקרן קיימת לישראל.
דו"ח זה ,הכולל בקרה של ההקלות מתמ"א  ,22מצטרף לדו"חות קודמים לו ,ונועד לבחון את עמידתה של
תמ"א  22בפני לחצי פיתוח ,כמו גם את גמישותה לאפשר פעילות פיתוח שיש הכרה מקצועית בנחיצותה.
יש להדגיש כי כל הנתונים שלהלן אינם מתייחסים להעברה של תשתיות ביערות )רכבת ,גז ,כבישים,
חשמל(  ,המותרת על פי תמ"א  ,22ולפיכך אינה מחושבת כהקלה .על פי הנתונים המופיעים בדו"ח ,פיתוח
תשתיות פגע בעשרות אלפי דונם יער.

טבלה מס'  :1ס השטח )בדונמי ( המהווה גריעה מתמ"א  – 22במהל שנת  ,2006ומצטבר עד
.2006

מחוזות

סה"כ שטח
בתמ"א 22

סה"כ שטח
ששונה
ייעודו
במהל
שנת 2006

סה"כ
שיעור
שטח
שיעור
השינוי
השינוי
ששונה
)אחוזי(
ייעודו
)אחוזי(
מצטבר עד
עד
מצטבר
2006
בשנת
2006
2006

צפון

518000

1008

0.19%

8,118

1.57%

חיפה

119000

26

0.02%

737

0.62%

מרכז

102000

156

0.15%

1,271

1.25%

ירושלים

205000

22

0.01%

1,634

0.80%

דרום

660000

585

0.09%

4,211

0.64%

סה"כ

1604000

1,641

0.10%

15,971

1.00%

במחוז ת"א ישנם  2,000דונם של יער בתמ"א  ,22בעיקר נטיעות בגדות נחלים .מאז אישור התכנית לא
נגרעו שטחים משטחי יער במחוז ת"א.
ניתן לראות כי במשך כל שנות פעולת התכנית אושרו לגריעה סך הכל  1%משטחי התמ"א ,היקף
מצומצם יחסית .בשנת  2006אושרו לגריעה  1,421דונם ,מעט יותר מן השנה הקודמת ,בה אושרו לגריעה
 1,269דונם .כאמור לעיל ,נתונים אלו אינם כוללים פגיעה ביער על ידי תשתיות.

 63השמירה על השטחי הפתוחי ניתוח החלטות רשויות המדינה ,דו"ח שנתי לשנת  ,2005עמ' .41
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מספר התכניות המהוות הקלה מתמ"א 22
עד סוף שנת  2006אושרו  269תכניות הגורעות שטח משטחי תמ"א  30 ,22מהן אושרו בשנת .2006
רוב התכניות ) 150מתוך  (269אושרו במחוז הצפון .בשנת  2006רוב התכניות שאושרו הן במחוז הצפון:
 21מתוך  30תכניות .במחוז המרכז לא אושרה הקלה משטחי תמ"א  22כלל ,ובמחוזות חיפה וירושלים
אושרה תכנית אחת בכל מחוז.

טבלה מס'  :2התפלגות השטחי )בדונמי( שנגרעו לפי סוג היער ,בשנת  2006ומצטבר עד .2006
סוג יער
יער נטע אדם קיים

צפו
98

חיפה

מרכז

26

י-
22

יער פארק קיים
יער לשימור

סה"כ גריעה
לסוג יער -
2006

דרו

סה"כ גריעה
ליער מצטבר
1995-2006

135

281

6,648

93

93

658

43

2,811

43

154

יער פארק חופי
יער נטע אדם מוצע

186

27

213

1,037

יער פארק מוצע

66

330

396

2,240

יער טבעי לטיפוח

615

615

2,249
174

נטיעות בגדות נחלים
1,008

סה"כ

22

26

585

15,971

1,641

יעודי שהחליפו את ייעודי תמ"א 22

בינוי לצרכי הרחבות מגורים באזור הכפרי מהווה במצטבר את הסיבה המרכזית למתן ההקלה ,והגורם
בעל שיעור הפגיעה הגבוה ביותר בשטחי תמ"א  .22בשנת  2006נגרעו שטחים נרחבים הן למטרות תעשיה
) 422דונם ,במחוז הצפון ו 32-במחוז הדרום( ,והן לבינוי עירוני שתפס נתח נכבד למדי.

טבלה מס'  :3סה"כ השטח )בדונמי(
שהיווה הקלה לתמ"א  ,22בחלוקה לפי ייעודי ,בשנת  2006ומצטבר .1995-2006
סיבות להקלה צפו חיפה מרכז

י-

סה"כ  -סה"כ – מצטבר
דרו
1995-2006
2006

בינוי עירוני

153

בינוי כפרי

416

65

תעשייה

422

32

454

תיירות

9

423

432

26

22

65

266

3,850

481

6,709
2,695
826

מוסד

209

תשתיות

657

מחצבה

743

שמורת טבע
וגן לאומי

8

סה"כ

26 1,008

22

585

8

282

1,641

15,971
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ג 3.שמורות טבע וגני לאומיי
כאמור ,המידע בנושא המעקב אחר שטחי השמורות והגנים הוא מידע חסר ,ורובו אינו מרוכז .הנתונים
שלהן נלקחו מהמקורות הבאים :מידע שהתקבל מענת יציב ,ראש אגף מקרקעין ברשות הטבע והגנים,
פרוטוקולים של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע הזמינים באתר המשרד להגנת הסביבה ,64וכן פרוטוקולים
של הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים הזמינים באתר משרד הפנים.65

 .1מועצת גני ושמורות
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע פועלת מתוקף חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ומתוקף חוק התכנון
והבנייה .על פי חוק גנים ושמורות מוסמכת המועצה להחליט על הכרזה וגריעה של שמורות טבע וגנים
לאומיים ועליה לייעץ לשר הפנים ולשר לאיכות הסביבה ולממשלה בכל הנוגע לביצועו של חוק זה .על פי חוק
התכנון והבנייה חלה חובה על המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועל שאר מוסדות התכנון להיוועץ במועצה
בכל הנוגע לייעוד ובעיקר לגריעה של שטחי שמורות ,גנים ואתרים לאומיים .66החלטות המועצה הן חלק
מהליך התכנון על פי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ועל פי חוק התכנון והבנייה.
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע התכנסה בשנת  2006ל 5-ישיבות ,במהלכן דנה ב 64-תכניות47 :
תכניות ממחוז הצפון 8 ,תכניות ממחוז דרום 5 ,תכניות ממחוז חיפה 3 ,ממחוז המרכז ,ואחת ממחוז
ירושלים) .לשם השוואה בשנת  2005נדונו  45תכניות( .בנוסף קיימה המועצה דיון עקרוני בנושא שמורות
נוף ,וקיבלה דיווח על הכרזות של שמורות טבע במהלך שנת .2005

קידו להכרזה של שמורות טבע וגני לאומיי
שמורות טבע וגנים לאומיים יכולים לקבל הגנה מכוח שני חוקים עיקריים :חוק התכנון והבנייה וחוק גנים
לאומיים ושמורות טבע .שמורה או גן לאומי העוברים אישור במסגרת תכנית מתאר מקבלים מעמד של
שמורה /גן מאושרים .בכדי לשנות את ייעודם נדרש שינוי של התכנית ע"י מוסדות התכנון בהתייעצות עם
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע .רמת הגנה גבוהה יותר היא באמצעות הכרזה מכוח חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע .שמורה מוכרזת רק לאחר שיש לגביה תכנית מאושרת ,ולאחר ששר הפנים חתם על
ההכרזה.כאשר שמורה/גן מוכרזים ,יש לרשות הטבע והגנים את מלוא הסמכויות המוקנות לה בחוק לניהול
השטח .בכדי לשנות ייעוד של שטח שהוכרז ,נדרש ביטול הכרזה על ידי מועצת גנים ושמורות טבע וכן
נדרשת החלטה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

מועצת גני לאומיי ושמורות טבע  -סקירת פעילות
במהלך שנת  2006התכנסה המועצה חמש פעמים.
להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו ,על פי הנושאים הבאים:
• אישור לקראת הכרזה.
• גריעת שטחים משמורות טבע.
• תכניות לחילופי שטחים והסדרה של שטחי יער ושמורות.
• דיונים עקרוניים

 64זמי בכתובת
&http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=InterestGroups^l374
enZone=protocols_moetset_ganim
 www.pnim.gov.il 65במחיצה "פרוטוקולי של מוסדות תכנו".
 66תיאור סמכויות המועצה מתו אתר המשרד לאיכות הסביבה www.sviva.gov.il
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עיקרי ההחלטה

ש ומס' תכנית

9.2.06

תכנית ג :728/השלמת הכרזת גן
לאומי חורשת טל

השלמת הכרזה של  12.4דונם ,שטח שהתפנה
ע"י הצבא .הומלץ להכרזה.

9.2.06

תכנית ג :14752/שמורת טבע
מסיל עסניה ברמת הגולן.

אישור להכרזה ,שטח של  2,784דונם.

9.2.06

תכנית ג :13604/שמורת טבע נחל אישור להכרזה ,שטח של  3,400דונם.
אל-על
אישור המועצה להכרזה ,שמורת אחו ביצתי
בשטח  763דונם.

9.2.06

תכנית ג :13608/שמורת טבע
אירוס ביצות נוב ברמת הגולן.

9.2.06

תכנית  :48/101/02/8שמורת טבע אישור להכרזה ,שטח של בריכה עונתית
ושטחים סמוכים 182 ,דונם.
ברכת זמורות

18.5.06

תכנית ג :13163/שמורת טבע
שמיר נחל רחום

אישור להכרזה ,הרחבה בהיקף של 1,467
דונם ,וגריעה של  59דונם להרחבת היישוב.

18.5.06

תכנית  :224/02/2שמורת טבע
מסיב אילת – הרחבה 1

אישור להכרזה

31.7.06

תמ"א 39

שמורת טבע חולות ניצנים – אישור להכרזה.

31.7.06

חד 761/שמורת טבע חוף גדור
)קטע צפוני(

אישור להכרזה ,שטח של  105דונם.

31.7.06

תכנית ג :100 /גן לאומי קרני חיטין אישור להכרזה ,בשטח של  2,700דונם.

31.7.06

תכנית ג :14610/שמורת טבע נחל אישור להכרזה
תבור הרחבה

31.7.06

תכנית ג :11401/גן לאומי כפר
נחום הרחבה

אישור המועצה לקראת הכרזה ,בשטח של 516
דונם.

31.7.06

תכנית ג :12477/שמורת טבע וגן
לאומי חוף כורסי

אישור להכרזה.

31.7.06

תכנית ג :12514/שמורת טבע נחל אישור להכרזה על שטח של  1,100דונם.
ראש פינה

31.7.06

תכנית ג :13606/שמורת טבע רכס אישור להכרזה על שטח של  11,000דונם
המהווים את החלק המרכזי של הרצועה
בשנית
המזרחית של תילי הגעש בגולן.
אושרה הקלה של שינוי ייעוד של  30דונם יער
טבעי לשימור לייעוד של שמורת טבע ,ושטח
התכנית כולה ) 700דונם( אושר להכרזה.

31.7.06

תכנית ג :13906/שמורת טבע
אירוס הדור מנרה

31.7.06

תכנית ג :10056/שמורת טבע נחל אישרור התכנית
שניר הרחבה

31.7.06

תכנית  :1/338/03/7נחל בשור-
קטע פארק האפיק

אישור התכנית להכרזה ,ואימוץ רשמית
השימושים המותרים בתחום שמורת הטבע.

26.10.06

תכנית  :15320מתחם יער הר-
אחים עצמון

אישור להכרזה בשטח של  9,106דונם.
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ש ומס' תכנית

עיקרי ההחלטה

תארי הדיו
26.10.06

תכנית חפ/2080/ג :1217/שמורת
טבע וגן לאומי שקמונה

אישור להכרזה 73 -דונם גן לאומי ,ו 1,677דונם
שמורת טבע.

26.10.06

תכנית ג :13139/שמורת טבע
בקעת בית נטופה

אישור להכרזה .שמורת טבע בהיקף של
 100.28דונם ביוזמת רשות הטבע והגנים
ומקורות.

26.10.06

תכנית  :66/114/03/2אתר לאומי
אום רשרש

המועצה מחליטה על שידרוג אתר לאומי אום
רשרש.

26.10.06

תכנית  :6/112/02/12שמורת טבע אישור המועצה להכרזת  163דונם ,המצטרפים
למכלול השמור ממערב של בקעת תמנע ומסיב
נחל נימרה
אילת.

26.10.06

תכנית  :38/234/02/6שמורת טבע אישור המועצה להכרזת  600דונם 543 :דונם
שמורה להרחבה ,ו 67-דונם יער פארק חופי.
יער כרמיה הרחבה

28.12.06

תכנית ש 782 /א' :ג'סר א-זרקא

אישור התכנית להכרזה :שטח התכנית 202
דונם ומטרתה ייעוד שטח לגן לאומי ולשמורת
טבע.

28.12.06

תכנית ג :14750/שמורת טבע
ברכת סינדיאנה.

שינוי של  152דונם מייעוד של חורש טבעי
לייעוד של שמורת טבע ,ואישור להכרזה של כל
השמורה –  566דונם.

28.12.06

תכנית ג :11811 /שמורת טבע יער אישור להכרזה .שטח שמורה  28,668דונם.
יהודיה-ברכת המשושים

28.12.06

תכנית ג :12720/שמורת טבע נחל אישור שטח התכנית ) 3,000דונם( להכרזה.
יבנאל

28.12.06

תכנית  :302/03/02שמורת טבע
מצלעות המכתש הגדול

אישור שטח השמורה ) (72,076להכרזה.
השטח כלול בתכנית ארץ המכתשים.
אישור שטח התכנית 2,884 ,דונם ,להכרזה.

תכנית  :1/225/03/6גן לאומי תל
28.12.06
צפית
מקור :פרוטוקולים של דיוני המועצה ומידע שהתקבל מאגף המקרקעין ברשות הטבע והגנים.
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9.2.06

ש ומס' תכנית

עיקרי ההחלטה

היישוב מיכל בגלבוע – אין מקום להקים ישוב באתר המוצע )התקבל ברוב קולות(
דיון חוזר

9.2.06

חפאג/1310/עד:/
מרכז הספורט דליית
אל כרמל – גריעה מגן
לאומי מוכרז

להמליץ לגרוע  130דונם משטח הגן הלאומי.

9.2.06

תכנית ג:15418/
תכנית מתאר דחי

הומלץ לגרוע  20.5דונם משמורת הנוף.

9.2.06

תכנית ג:15183/
לגיטימציה לברכת
ציפורי 3

מתן לגיטימציה לבריכת מקורות קיימת.

18.5.06

תכנית ג:14515/
שיקום מחצבת הר
הקפיצה -נצרת עילית,
תכנית ג:13551 /
שיקום מחצבת הר
קפיצה לאזור תעסוקה
ומגורים -נצרת

גריעה של  16דונם שמורת נוף.

18.5.06

תכנית ג :14204/ואדי גריעה של  58דונם גן לאומי ,ו 34-דונם שמורת טבע.
אל חמאם :בקשה
לגריעה משמורת טבע
ארבל ושינוי יעוד מגן
לאומי ארבל.

18.5.06

תכנית ג :15352/שינוי המבנים אושרו כייעוד כפול בשמורת הטבע ,לא אושרה גריעה.
יעוד מתחם טבח'ה:
בקשה לגריעה של כ-
 8דונם מגן לאומי
מוכרז כפר נחום,
חלוקה לפי יעודי
שטח ,הגדרת זכויות
בנייה ומתן לגיטימציה
למבנים קיימים

31.7.06

תכנית ג:15607/
תכנית מתאר כאוכב

הומלצה גריעה של  16דונם.

31.7.06

תכנית ג:14823/
קידוח חיטין 5

אושר יעוד כפול בתמ"א  – 8מתקן הנדסי בתחום שמורת טבע.

 26.10.06תכנית ג:14983/
קיבוץ חפציבה
26.0.06

תכנית ג13685 /
מחצבת בית אלפא

אושרה בקשה לגריעה של  33דונם מגן לאומי בית אלפא ע"פ
תמ"א  ,8לא אושרה גריעה מתחום הגן המוכרז.
אושרה בקשה לגריעה של כ 150 -דונם מתמ"א  8לשם הרחבה
של מחצבה קיימת
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תארי
הדיו

ש ומס' תכנית

עיקרי ההחלטה

בקשה למתן הקלה מהוראות תמ"א  8בדבר שינוי יעודי קרקע.
 26.10.06תכנית ג:14386/
שיקום מחצבת העמק נקבע כי התכנית תקודם כיער פארק ,וכי אין סיבה לגרוע את
שטח היער מתחום שמורת הנוף .שני הייעודים יישמרו בייעוד
כפול.
 26.10.06תכנית ג :14092/כפר אושרה בקשה לגריעת  46דונם משמורת נוף הר עצמון
מנדא
 26.10.06תכנית ג:14873/
הרדוף

אושרה בקשה לגריעה של כ 550 -דונם משמורת טבע ושמורת
נוף יער אלוני אבא המוצעת .ישמר חייץ של  50מ' לפחות בין
הרדוף לכעביה.

 26.10.06תכנית ג:13164/
כעביה

אושרה בקשה לגריעה של כ 1,670-דונם המיועדים לפיתוח עירוני

 26.10.06תכנית ג:14978/
אשדות יעקב לולים

שינוי יעוד שטח מחקלאי לחקלאי מיוחד בגודל  23דונם .המועצה
רואה חשיבות בקידום שמורת הירמוך בהתאם לאמור בהסכם בין
המועצה האזורית לרט"ג.

 26.10.06תכנית ג :4382/מושב אושרה בקשה לגריעה משמורת טבע מוכרזת וגן לאומי מאושר
ארבל
לטובת הרחבת הישוב .חלקות ב' יישארו בייעוד של שטח חקלאי
בתחומי גן לאומי ,ושטח האתר הארכיאולוגי לא ייגרע.
 28.12.06תכנית מח :259/מאגר הקלה של  12דונם מגן לאומי גזר ,ו 20.5-דונם משטח הגן
גזר :בקשה למתן
הלאומי לפי תמ"מ  .3/21המועצה פונה לגופי התכנון בבקשה כי
הקלה מתמ"א .8
יפנו למקורות להקמת איים מלאכותיים בתחום המאגר.
 28.12.06תכנית ג:14754 /
קידוח כלנית 3

בקשה לגריעה של  1.15דונם משמורת נוף על פי תמ"מ .2
הוחלט לאשר הקידוח כשימוש בתוך שמורת הנוף.

 28.12.06תכנית ג :16465/יפיע בקשה לאישור תכנית בקשה לגריעה בהיקף של  226דונם
משמורת נוף ע"פ תמ"א  .8אושרה גריעה רק לשטח המיועד
בתכנית לבינוי –  116.2דונם.
שיקום נופי בפיקוח רט"ג.
 28.12.06תכנית ג :15782/ערב אושרה גריעה של כ 92.5 -דונם משמורת נוף ע"פ תמ"א 8
ותמ"מ .2
אל נעים
 28.12.06תכנית ג:13536/
קיבוץ דפנה

אושרה גריעה של  110דונם משמורת טבע לפי תמ"א  .8הומלץ
לקדם להכרזה תוספת של  127דונם.

 28.12.06תכנית ג:13903/
בקשה לתוספת שימושים במצודת שפר המצויה בשמורת טבע
למטרות חדרי טיפולים ,חנויות ומסעדה.
מצודת שפר :בקשה
לתוספת של שימושים הוחלט שלא לקיים הצבעה בכדי לאפשר ליבון הנושא במליאת
במצודה הנמצאת
רט"ג.
בשמורת טבע הר
מירון
 28.12.06תכנית ג:15330 /
חורפיש
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תארי
הדיו

ש ומס' תכנית

עיקרי ההחלטה

 28.12.06תכנית ג :15411/בית אושר שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' .השטח למעשה
נגרע בזמנו ,ואין צורך באישור נוסף.
ג'אן
 28.12.06תכנית ג :3232/ביטול השלמת ביטול ההכרזה משמורת טבע הר מירון .שינוי יעוד
משמורת נוף כפרי למגורים ולמלונאות.
הכרזה ותכנית
ג :14789/מלונאות
בפקיעין.
 28.12.06תכנית ג:14486/
פקיעין החדשה

אושרה בקשה לגריעה של כ 1.42 -דונם משמורת טבע ע"פ
תמ"א  ,35תמ"מ  2ותמ"מ .2/9

 28.12.06תכנית ג:13164/
כעביה טבאש דיון
חוזר

הוחלט על גריעת שטחי יער נטוע מתחום שמורת הטבע.

מקור :פרוטוקולים של דיוני המועצה ומידע שהתקבל מאגף המקרקעין ברשות הטבע והגנים.

טבלה מס'  :6תכניות להסדרה ולחילופי שטחי בי שטחי יער לסוגיה לבי שמורות טבע.
תארי

ש ומספר תכנית

עיקרי ההחלטה

9.2.06

תכנית ג:12955 /
יער טורען

קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער ושמורת טבע

18.5.06

תכנית ג:15452/
יער שגב

קביעת הגבולות המדויקים והשימושים העיקריים ליער

18.5.06

תכנית ג:15033/
שמורת טבע הר
כמון

אישור המועצה לקראת הכרזה ושינוי תמ"א .22

31.7.06

תכנית :15320
מתחם יער הר-
אחים עצמון

גריעת שטחים משמורת נוף עצמון יודפת לטובת יער לסוגיו .הוחלט
לדחות את הדיון.

 26.10.06תכנית :15320
מתחם יער הר-
אחים עצמון

לגרוע את שטחי שמורות הטבע המסומנות בתמ"מ  2ובתמ"מ ,2/9
לטובת יערות לסוגיהם .הוחלט שלא לגרוע שטחי יער משמורות
הנוף ,ולהותיר ייעוד כפול :שמורת נוף ויער .הוחלט לאשר להכרזה.

 26.10.06תכנית ג:13565 /
יער כברי

קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער 67 .דונם שמורת
טבע יוגדרו כיער ,ו 300-דונם בייעוד יער ייועדו לשמורת טבע
ויקודמו להכרזה

 28.12.06תכנית מי :995/יער קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער .ובקשה לשינוי 91
קדושים
דונם מתמ"א  8ל"יער נטע אדם קיים" או "יער פארק קיים".
השטחים אושרו במסגרת הסכמי רט"ג-קק"ל
 28.12.06תכנית מח :187/יער קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער ,ובקשה לגריעה
קדימה
של כ 590 -דונם של גן לאומי ע"פ תמ"א  8ל"יער נטע אדם קיים".
לאחר הצבעה בה נחלקו הדעות ,אושרה הגריעה ברוב קולות.
לאחר הצבעה על היקף הגריעה הוחלט לגרוע את השטח שבתכנית
מח 187/בלבד ,ולא את כל הגן הלאומי ) 700דונם(.
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תארי

ש ומספר תכנית

עיקרי ההחלטה

 28.12.06תכנית חד:1157/
יער חדרה

בקשה למתן הקלה משמורת נוף ע"פ תמ"א  ,8עקב השינוי
המבוקש ביעוד הקרקע מ"יער טבעי לשימור" ל"יער נטע אדם
קיים".

 28.12.06תכנית ג:15214/
יער פקיעין

קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער ואישור המועצה
לקראת הכרזה

מקור :פרוטוקולים של דיוני המועצה ומידע שהתקבל מאגף המקרקעין ברשות הטבע והגנים.

דיוני עקרוניי
 – 9.2.06הצגה של רשות הטבע והגנים בעניין הכרזות של שמורות טבע וגנים לאומיים בשנת ,2005
ודיון בנושא.
 – 18.5.06דיון עקרוני בנושא שמורות הנוף ,וכן נושא נופי תרבות .מועצת גנים ושמורות קיבלה החלטה
המכירה בחשיבות הקידום והטיפוח של שמורות הנוף ,ופנתה לרט"ג לקדם את נושא נופי התרבות ולהביא
הצעות סטטוטוריות.

 .2גריעות מתמ"א 8
תמ"א  8היא תכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים הקיימת מתוקף חוק התכנון והבנייה.
מאז אושרה בשנת  1983נעשו תוספות וגריעות משטחים המוגדרים כשמורת טבע בתכנית .בכדי להשלים
הכרזה על פי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע של שמורת טבע או גן לאומי יש להכין ולאשר תכנית מפורטת.
במעבר מהרובד התמ"אי לרובד המפורט יש במקרים רבים שינויים כתוצאה מהתאמת קנה המידה ,הערכה
מחודשת בדבר גבולות השטח השמור או הסכמים הנעשים עם מוסדות התכנון המקומיים.
למרבה הצער אין מעקב מסודר אחר מכלול השינויים שנעשו בתמ"א  8עם השנים .להלן טבלה המפרטת
את ההקלות שניתנו מהתכנית בשנת  2006בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים )ולנת"ע( ,על בסיס סקירה
של כל הפרוטוקולים מישיבות המועצה הארצית והוולנת"ע משנה זו.

טבלה מס'  :7בקשות לגריעה משטחי שמורות טבע בדיוני הוולנת"ע
ש ומספר תכנית
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תארי

מהות הבקשה וההחלטה

ג15418/
תכנית מתאר מקומית
ליישוב דחי

21.2.06

אושרה גריעה של  20.5דונם שמורת נוף ,בהתאם להמלצת
מועצת גנים ושמורות.

ג 15183/בריכת
ציפורי 3

28.2.06

הגדרה של מתקן הנדסי )בריכת מקורות קיימת( ודרך הגישה
כייעוד מותר בתחומי הגן הלאומי.

ג 12955/יער טורען

28.2.06

גריעה של  203דונם שמורת נוף למטרת ייעוד כיער.
באותה תכנית שונה יעדם של  1,277דונם יער – לשמורת טבע.

ג ,14515/ג13551/
שיקום מחצבת הר
הקפיצה בנצרת,
ותכנון אזור מחצבה
למגורים ותעסוקה

23.5.06

שינוי ייעוד משמורת נוף למגורים ,בניני ציבור ,תעסוקה ,דרכים
ושצ"פ  ,בהיקף של  16דונם.

ג 15352/מתחם
טבח'ה המנזר
הבנדיקטיני

30.5.06

גריעת  8דונם למטרות דרך.
בהתאם להמלצת מועצת גנים ושמורות הגריעה לא אושרה,
השטח יסומן ביעוד כפול – דרך בתחומי גן לאומי.

הפ הכמותי :שינוי ייעוד של שטחי פתוחי לסוגיה

ש ומספר תכנית

מהות הבקשה וההחלטה

תארי

ג15070/
שינוי ייעוד משצ"פ
למגורים בבית ג'אן –
בתחומי שמורת טבע.

20.6.06

ההקלה אושרה.

ג 15071/שינוי יעוד
ממלונאות למגורים

18.7.06

שנוי ייעוד של כ 25-דונם ממלונאות למגורים בשטח שמורת
הטבע הר מירון.
ההקלה אושרה.

ג 14204/ואדי אל
חמאם

25.7.06

גריעת  58.5דונם משטח הגן הלאומי ארבל ,ו 34.5-דונם משטח
שמורת הטבע ארבל.
הדרך תסומן כדרך בתחומי גן לאומי ולא תיגרע.

7/03/338/1
נחל הבשור

22.8.06

שטח התכנית חופף כולו לשטח שמורת טבע .נדרשת הקלה
לתוספת שימושי קרקע המוצעים בתחום התכנית :שירותים,
קיוסק ,דרכים להולכי רגל ,רכב וחנייה ,סכרים ,גופי מים לקיט
ולאגירה.
תוספת שימושי הקרקע אושרה.

ג14823/
קידוח חיטין 5

22.8.06

מתקן הנדסי בשטח גם לאומי –  1.1דונם למתקן 2.85 ,דונם
לדרך .אושר שינוי הייעוד.

ג 15607/תכנית
מתאר כאוכב

12.9.06

הקלה לשינויי יעוד משמורת נוף )הר עצמון( למגורים ולמבני
ציבור .אושרה הקלה בהיקף של  129דונם.

ג 15320/הר אחים – 31.10.06
עצמון

שינויי ייעוד של  3,440דונם משטח שמורת נוף לשטחי יער וסוגיו
ושטחי חקלאות .במקביל שונה ייעודם של שטחי יער נרחבים –
לשטחי שמורת טבע.

ג 4382/מושב ארבל

31.10.06

הסדרת שימושי הקרקע במושב .חלק משטחי התכנית חופפים
עם הגן הלאומי .הוחלט כי שטחי נחלות ב' יסומנו כשטח חקלאי
בתחומי הגן הלאומי ,וכך גם האתר הארכיאולוגי .ביתרת השטח
אושר שינוי ייעוד מגן לאומי.

ג 14386/שיקום
מחצבת העמק

31.10.06

הוחלט כי שמורת הנוף לא תיגרע מהתמ"א ,ויער הפארק יסומן
ככזה בתחומי שמורת הנוף.

ג 14092/כפר מנדא
– הרחבת אזור
המגורים

31.10.06

גריעה של  26דונם משטח שמורת הנוף הר עצמון יודפת למטרות
מגורים ,מבני ציבור ,שצ"פ ,מרכז ספורט לדרכים .ההקלה
אושרה.

ג 14983/קיבוץ
חפציבה – פינוי ובינוי

31.10.06

שינוי ייעוד מגן לאומי עבור שטחי המגורים ,מבני הציבור ,דרכים
ושטחים פתוחים.
הוחלט כי שטחי הגן הלאומי המוכרז לא ייגרעו .הגריעה אושרה
בתחומי הגן המאושר למטרות שלעיל .כמו כן יסומן חייץ ירוק.

ג14978/
חוות לולים אשדות
יעקב איחוד

31.10.06

הקלה משטח שמורת טבע לשטח חקלאי מיוחד .אושרה גריעה
של  23דונם.
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ש ומספר תכנית
ג 13685/הרחבת
מחצבת בית אלפא
)סחנה(

תארי
14.11.06

מהות הבקשה וההחלטה
מבוקשת גריעה של  280דונם לטובת אזור חציבה.
מועצת גנים ושמורות המליצה על גריעה של  150דונם ,וכן על
השבת שטחים ששוקמו לשטח השמורה.
אושרה הקלה של  210דונם .אזור גמר חציבה ושיקום לא ייגרע
משטח תמ"א .8

מקור :פרוטוקולים של הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים

67

במהלך שנת  2006נדונו סה"כ  18תכניות ,לעומת  22תכניות בשנת  .2005כל התכניות ,למעט אחת
)נחל הבשור( – שייכות למחוז הצפון .ניתן לראות כי מרבית ההקלות המבוקשות אושרו ,אך לא כולן .שתיים
מבין התכניות עסקו בשינוי ייעוד בשטח שנגרע כבר בעבר ,אך למטרות אחרות .בחלק מן המקרים ,כפי
שגם המליצה מועצת גנים ושמורות ,השטח המבוקש לא ניגרע ,וסומן בייעוד כפול ,למשל דרך בתחומי גן
לאומי ,מתקן הנדסי בתחומי גן לאומי ,שטח חקלאי וכיו"ב.
כמו בשנה הקודמת ,גם במהלך שנת  2006נדונו תכניות המסדירות חילופי שטחים בין ייעוד של יערות
לסוגיהם לייעוד של שמורת טבע ,ראו תכניות יער טורען ויער הר אחים-עצמון.

 67זמיני באתר האינטרנט של משרד הפני www.pnim.gov.il ,במחיצת "החלטות מוסדות תכנו".
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מקורות

מקורות
• משרד מבקר המדינה" ,דו"ח ביקורת על הרשויות המקומיות  ."2005פורסם ב.21.12.05 -
• "מסמך רקע בנושא :פלישה לקרקעות ולמבנים" אשר הוגש ליו"ר הוועדה לענייני בקורת המדינה ,ח"כ
אמנון כהן ,הכנסת – מרכז מחקר ומידע28.7.04 ,
• השמירה על השטחים הפתוחים – ניתוח החלטות רשויות המדינה ,דו"ח שנתי לשנת  ,2006מכון דש"א
)דמותה של ארץ(.

אתרי אינטנרט
• אתר היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה:
•
•
•
•
•

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/PageByItem.nsf/PrintTopicPage?OpenAgent&topic=6PPG3S6_2_6PPG48A
אתר מנהל מקרקעי ישראלhttp://www.mmi.gov.il/static/p15.asp#a0 :
אתר המשרד להגנת הסביבהwww.sviva.gov.il :
אתר משרד הפניםwww.pnim.gov.il :
אתר מינהל מקרקעי ישראלwww.mmi.gov.il :
אתר משרד ראש הממשלהwww.pmo.gov.il :

רשימת ראיונות
•
•
•
•

שמעון שומרוני ,סגן מפקד מתפ"א12.2.07 ,
אבי דותן ,מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה19.2.07 ,
רם גל ,ראש תחום הגנת קרקעות המדינה ,המשרד לביטחון פנים13.2.07 ,
עמית גופר ,מנהל אגף הפיקוח במחוז מרכז. 31.1.07 ,
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נספחי
נספח מס'  - 1החלטות הממשלה
עיקרי ההחלטה

מס' החלטה ,נושא ותארי

פיתוח גושי התיישבות ויישובי חדשי
החלטה 4714
צוות לגיבוש תכנת תלת
שנתית להקמת אזור
התיישבות "חולות חלוצה"
26.2.06

להטיל על צות מנכ"לים להכין תכנית תלת שנתית מתואמת להקמת
אזור התיישבות בחולות חלוצה ,הכולל את היישובים חלוצית ,1
חלוצית ,4באר מילכה.
הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתוך  30יום.

החלטה  10תכנית תלת שנתית בהמשך לעבודת הצוות הבינמשרדי ,ובהמשך להחלטות קודמות –
להקמת ישובי "חולות חלוצה" .משרד הבינוי והשיכון יתכנן ויפתח תשתיות ציבוריות ומבני ציבור
7.5.06
בשנים .2006-2008
החלטה 11
הקמת צוות להכנת תכנית
לפיתוח איזור מזרח לכיש
7.5.06

להטיל על צות מנכ"לים להכין תכנית תלת שנתית מתואמת להקמת
איזור התיישבות מזרח לכיש ,הכולל את הרחבת היישובים אמציה,
שומריה ,שקף.
הצוות יגיש המלצותיו לממשלה בתוך  30יום.

החלטה 313
להטיל על צוות בראשות מנ"כל משרד רוה"מ לתאם את הפעלתם של
תאום פעולות הממשלה
ועדת המנ"לכים ,וועדות ההיגוי וצוותי ההקמה לצורך יישום הקמתם
בהקמת גושי התיישבות הקבע של ארבעה גושי ההתיישבות במזרח לכיש ,בחולות חלוצה ,בניצנים
באזורים :מזרח לכיש ,חולות ובנחל שורק.
חלוצה ,ניצנים ותחום המועצה יוקם צוות מנהלים כללייים שיקיים מעקב ,בקרה ופיקוח על התקדמות
האזורית נחל שורק.
הקמתם של גושי ההתיישבות.
23.7.06
תוקם וועדת היגוי לארבעת גושי ההתיישבות
על משרד הבינוי והשיכון הוטל להקים צוותי הקמה אזוריים לארבעת
גושי ההתיישבות האמורים.
החלטה 587
להורות למשרד הבינוי והשיכון לבצע באמצעות החטיבה להתיישבות
ביצוע עבודות עפר עבור מגורי עבודות עפר כחלק מביצוע עבודות התשתית לצורך הקמת מגורי
הקבע ביישובים חלוצית 1
הקבע בישובים חלוצית  1וחלוצית .4
וחלוצית 4
להקצות למשרד הבינוי והשיכון קדם מימון של  4.2מליון  ₪לצורך
22.10.06
ביצוע העבודות.
החלטה634
ביטול החלטת הממשלה מס'  10מיום  ,7.5.06ולפעול להקמת יישובי
שינוי המתכונת להקמת יישובי חלוצה במתכונת הקבועה בהחלטה זו.
חולות חלוצה
5.11.06
החלטה 829
סבסוד עלויות פיתוח בבאר
מילכה בנגב
7.12.06
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להטיל על משרד הבינוי והשיכון לבצע עבודות פיתוח תשתית ל45-
מגרשים ובניית מוסדות ציבור בבאר מילכה.

נספחי

מס' החלטה ,נושא ותארי
החלטה 800
ביצוע עבודות עפר עבור מגורי
הקבע בחלוצית  1וחלוצית 4
3.12.06

עיקרי ההחלטה
תיקון החלטה קודמת בעניין זה.

פיתוח הנגב והגליל
החלטה 513
תיקצוב תכניות
לפיתוח הנגב
12.9.06

להקצות בתקציב משרד המשנה לרוה"מ לשנת  ,2007סך של 150
 ₪בשביל תכניות לפיתוח הנגב ,וזאת בנוסף לתקציבים שיועדו לכך
מתוך התקציבים של משרדי הממשלה השונים.

החלטה 747
פיתוח הנגב
27.11.06

להאיץ את פיתוח הנגב וליישם את התכנית הלאומית האסטרטגית
לפיתוח הנגב בשנת .2007
התכנית מסתכמת ב 400-מליון  ₪לשנת התקציב .2007
בין הפרויקטים המתוקצבים:
פארק נחל באר שבע ,פארק ירוחם ,יער להב ,פארק תמנע ,העיר
העתיקה בבאר שבע ,וכן תשתיות בסיסיות לתכנית "שפת המדבר"
במצפה רמון.

החלטה 969
הנחות בהקצאת קרקע
למגורים בגליל.

להטיל על שר הבינוי והשיכון ,בתפקידו כראש מועצת מקרקעי ישראל,
להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה להארכת תוקף
החלטות המועצה בדבר הנחות בהקצאות קרקע ,עד למועד .31.3.07

החלטה 830
סבסוד עלויות פיתוח
במצפה רמון,
ירוחם ומרחב עם בנגב
7.12.06

לקבוע כי יפותחו  30מגרשים בכל אחד מהיישובים :ירוחם ,מצפה
רמון ,מרחב עם ,מתך מגמה להגדיל את אטרקטיביות הרכישה
בישובים הנ"ל.

ההתנתקות
החלטה 183
תכנון מגורי קבע
בקיבוץ פלמחים
עבור מתיישבי חבל עזה
וצפון שומרון
22.6.06

הקצבה של  1מליון  ₪למשרד הבינוי והשיכון לתכנון סטטוטורי ותכנון
תשתיות לבניה למגורי קבע בישוב פלמחים .ביצוע התכנון מתנה
בקבלת התחייבות של קבוצת משפחות מאלי סיני לבנות את ביתם
בפלמחים.

החלטה 799
הכשרת קרקע חקלאית
להקמה מחדש
של משקי חקלאות
המועתקים מחבל עזה
3.12.06

להקצות לחטיבה להתיישבות סך של  32מליון  ₪עבור הכשרה
ופיתוח של קרקע חקלאית המוקצית לחקלאים שהיו פעילים בחבל
עזה סמוך לפינוי המעוניינים בהקמה מחדש של משקם החקלאי.

פיתוח יישובי המיעוטי והפזורה
החלטה 4707
הקמת ישובי קבע
לפזורה הבדואית בנגב,
אל פורעה ואבו תלול.

קידום תכניות מפורטות לשני היישובים בהתאם להמלצת המועצה
הארצית.
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השמירה על השטחי הפתוחי 2006

מס' החלטה ,נושא ותארי

עיקרי ההחלטה

החלטה 378
ביטול סבסוד פיתוח
לבנייה פרטית באזורי עדיפות
לאומית – למעט יישובי
מיעוטים.
13.8.06

לבטל את הסובסידיה לבנייה חדשה ביוזמה פרטית באזורי עדיפות
לאומית ,למעט בישובי מגזרי המיעוטים.

החלטה מס' 412
תכנית רב שנתית לפיתוח
יישובי המיגזר הבדואי בצפון
31.8.06

אישור התכנית הרב שנתית )שנים  (2006-2009לפיתוח יישובי
המיגזר הבדואי בצפון.
הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי כלכלי של יישובי המיגזר
הבדואי בצפון.
ההחלטה מפרטת את התקציבים ומקורם.

החלטה מס' 413
תכנית רב שנתית לפיתוח
יישובי המיגזר הדרוזי
והצ'רקסי בצפון
31.8.06

אישור התכנית הרב שנתית )שנים  (2006-2009לפיתוח יישובי
המיגזר הבדואי בצפון.
הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי כלכלי של יישובי המיגזר
הדרוזי והצ'רקסי בצפון.
ההחלטה מפרטת את התקציבים ומקורם.

החלטה 415
לקבוע סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה עבור חיילים
סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות משוחררים במגזר הערבי ברמה זהה לזו של חיילים משוחררים
במיגזר הערבי
במיגזר הבדואי בצפון ובמיגזר הצ'רקסי.
31.8.06

מינהל מקרקעי ישראל ושינויי מבניי נוספי
החלטה 5
העברת סמכויות ושטחי פעולה בנושא מינהל מקרקעי ישראל ממשרד
העברת סמכויות ושטחי פעולה התעשייה והמסחר למשרד הבינוי והשיכון.
בנושא מינהל מקרקעי ישראל
ממשרד התעשייה והמסחר
למשרד הבינוי והשיכון
7.5.06
החלטה 537
הסדרת פעילותם של מכוני
המחקר במשרד התשתיות
הלאומיות
21.9.06

להקים צוות לשם הכנת תכנית לארגון מחדש של מכוני המחקר הכפופים
למשרד לתשתיות לאומיות תוך צמצום והתייעלות והקמת מינהל מחקר
מאוחד על בסיס המכון הגאולוגי .המכון המאוחד יהווה יחידת סמך
במשרד התשתיות הלאומיות ויעסוק במחקר בנושאים הקשורים במדעי
האדמה והים ,המהווים מוצרים ציבוריים בלבד ,בתחומי פעולתם של
המכון הגיאולוגי ,המכון הגיאופיסי לישראל והמכון לחקר ימים ואגמים.

להעביר את המטה לתיאום ,ישום פיקוח ובקרה על פעולות הממשלה
החלטה 631
בנושא המיגזר הבדואי בנגב ממשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
העברת המטה לטיפול
למשרד הבינוי והשיכון.
בבדואים בנגב ממשרד
התעשייה המסחר והתעסוקה להטיל על שר הבנוי והשיכון להגיש תכנית להקמ גוף שיאחד את פעילות
המינהלה לקידום הבדואים בנגב שבמינהל מקרקעי ישראל עם המטה
למשרד הבינוי והשיכון
לתיאום ,בכפוף לכך כי הסמכויות הנתונות על פי דין למינהל מקרקעי
5.11.06
ישראל ולמועצת מקרקעי ישראל יוותרו בידם.
החלטה 459
מינוי צוות לבחינת אופן
המעורבות הממשלתית בענף
התיירות
12.9.06
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למנות צוות שיבחן את אופן ההתערבות הממשלתית בענף ,לרבות
משרד התיירות ,ויגבש מודל מעורבות ממשלתית אופטימלי לענף.

נספחי

עיקרי ההחלטה

מס' החלטה ,נושא ותארי

י המלח
החלטה 4692
פיתוח כלכלי בעין גדי
5.2.06

אישור סיוע מיוחד לקיבוץ עין גדי בתחומי החקלאות והתיירות ,לשנים
 ,2006-2008בהיקף של  48מליון .₪

החלטה 928
הגנת החופים
במיתחם המלונאי
עין בוק-חמי זוהר
24.12.06

לתקצב עד  70מליון  ₪לצורך התקשרויות לבדיקת היתכנות של
חלופות ארוכות טווח בהגנה על המתחם המלונאי בעין בוקק -נווה
זוהר.

תשתיות
החלטה 4638
תכנית ארצית לתשתית
לאומית מסילת אשקלון באר
שבע בקטע אופקים באר שבע
15.1.06

אישור התכנית

החלטה 494
תוכניות הפיתוח של רכבת
ישראל
12.9.06

להקפיא פרויקטים בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל באופן שההוצאה
השנתית של הרכבת לפיתוח תפחת ב 1-מליארד  ₪לכל אחת
מהשנים .2007,2008

החלטה 839
אישור קטע  18בכביש 6
ככביש אגרה
10.12.06

אישור קטע  18בכביש  6ככביש אגרה.

התחדשות עירונית
החלטה 388
הכרזה על מתחמים לפינוי
בינוי במסלול מיסוי
20.8.06

הכרזה על  3מתחמים לפינוי בינוי במסלול מיסוי :האחד בגבעתיים,
ושני מתחמים בקריית אונו.

החלטה מס' 452
התחדשות עירונית
12.9.06

להנחות את שר הפנים ואת שר הבינוי והשיכון כך שיינתן פטור מהיטל
השבחה לתוכניות למגורים במתחמים שהוכרזו להתחדשות עירונית,
לבקשת רשות מקומית ,למשך תקופה ל עד  6שנים מיום אישור
התכנית.
להאציל סמכויות הממשלה בדבר תיקום גבולות מתחם לפינוי בינוי.
תיקון החלטות המינהל ,כך שיתקבל מתן פטור מדמי היתר בגין שינוי
ייעוד בפרויקטים להתחדשות עירונית

משק המי
החלטה 451
פיתוח וייעול משק המים
12.9.06

הקצאת תקציב של  180מליון  ₪לפיתוח מפעלים להשבת קולחין,
מיזמי חסכון במים וטיוב בארות במטרה לנצל באופן יעיל את מקורות
המים הטבעיים ולהוסיף מים שוליים.
להקצות לרשות המים  50מליון  ₪לצורך מתן סיוע לרשויות הניקוז
למימון פרויקטים לאומיים בתחום הניקוז.
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מס' החלטה ,נושא ותארי
החלטה 884
הסדרת משק המים
17.12.06

עיקרי ההחלטה
הסדרת תעריפי המים במגזר החקלאי ותמיכה בהשקעות בחקלאות
עקב ייקור המים.
רפורמה בתחום הניקוז :להקים וועדה בינמשרדית לבחינה כוללת של
תחום הניקוז.

קבורה
החלטה 4649
תעריפי קבורה ועידוד קבורה
רוויה
19.1.06

העלאת תעריפי קבורה בכפוף לפיתוח מתחמי קבורה חדשים בשיטת
קבורה רווייה.
עידוד הקבורה הרוייה על ידי תוספת תשלם לגופי קבורה הבונים
מבנים חדשים של קבורה רוייה בהיקף של  75%לפחות מסך
הקבורות החדשות בבתי עלמין בהם הם קוברים.
גוף הזכאי לתמיכה יקבור כל מי שלא רכש חלקת קבר בחיים ,בדרך
של קבורה רווייה בלבד.

שונות
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החלטה 4
הצעת חוק התקציב לשנת
2006

אישור הצעת חוק התקציב לשנת 2006
לאשר את הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

החלטה 213
טקסי הכרזת אתרי מורשת
עולמית ע"י אונס"קו
13.6.06

להמליץ לשרת החינוך לקיים טקסים רשמיים לעניין הכרזת אתרים
שמורים שהוכרו בישראל ע"י אונסקו ,וכן להמליץ בפני שרת החינוך
לציין באחת מישיבות הממשלה ,מלאת  60לארגון אונסקו ,מטרותיו
ופעולותיו תוך ציון שיתוף הפעולה בין הארגון לבין מדינת ישראל.

נספחי

נספח  - 2החלטות מועצת מקרקעי ישראל
מס'
החלטה
ותארי
1066
11.1.06

ש ההחלטה
רפורמה במקרקעי
ישראל

עיקרי ההחלטה
ההחלטה היא בהמשך לשתי החלטות ממשלה בנושא ,החלטה
 2430מיום  ,15.8.04והחלטה  3759מיום  ,19.6.05וכן
בעקבות דו"ח הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי
ישראל )דו"ח גדיש( .עיקרי ההחלטה:
הקניית זכות הבעלות בהקצאות חדשות של קרקע עירונית
למטרות מגורים .בבנייה רוויה הקניית הבעלות היה ללא
תמורה.
הקניית בעלות לזרים :הקניית הבעלות במקרקעין ,על פי
החלטה זו ,למי שאינו אזרח או תושב ישראל ,אינו עולה ,או
אינו זכאי לאשרת עולה וכן תאגידים שבשליטת אחד מאלה
תהיה בכפוף לאישור יו"ר מועצת מקרקעי ישראל.
רישום זכויות והליכי הסדר :יואצו הליכי רישום הזכויות
במקרקעי ישראל ויחוסל הפיגור הקיים בהליכי הסדר
המקרקעין וברישום הזכויות.
תכנון מתארי ומפורט :האחריות על התכנון המתארי  ,ברמה
הארצית ,ברמה המחוזית וברמה המקומית תהיה בידי מינהל
התכנון שבמשרד הפנים.
האחריות על התכנון המפורט תהיה בידי מינהל מקרקעי
ישראל ,משרד הבינוי והשיכון ,הרשויות המקומיות ומשרדי
הממשלה האחרים ,לפי העניין.
בד בבד עם העברת האחריות לתכנון המתארי למינהל התכנון
תועבר אליו האחריות לעמידה ביעדים הכמותיים בתכנון
המתארי של יחידות הדיור ,הנגזרות בייעודי קרקע לתעסוקה,
השירותים וצורכי הציבור.
תקבע מסגרת לזירוז הליכי התכנון באמצעות הקמת מנגנון
תיאום מוקדם מול מוסדות התכנון.
מנגנון זה יבחן את היתכנותן התכנונית והכלכלית של תכניות
שמקדם המינהל ואשר טרם הוחלט על הפקדתן וימיינן בהתאם
לצפי הביקושים למגורים ולתעסוקה ,בהתאם למגמות תכנוניות
עדכניות.
יוקם מנגנון תאום מוקדם של תכניות שעיקרו מתן חוות דעת
ראשונית ע"י מינהל התכנון לשכות התכנון המחוזיות אודות
אפשרות אישור התכנית המוצעת.
פיתוח :האחריות לביצוע פיתוח תשתיות עירוניות בפרויקטים
במקרקעי ישראל תועבר בהדרגה לרשויות המקומיות.
הקצאת קרקע לחכירה :הקצאת קרקע לתעשייה ולתיירות
תעשה ,ככלל ,במכרז .הקצאות קרקע לתעשיה ולתיירות בפטור
ממכרז תיוחדנה למקרים חריגים בלבד ,זאת בהתאם לכללים
שיגובשו.
חלוקת פעילות בין המינהל למשרד הבינוי והשיכון :תיערך
חלוקה גיאוגרפית של הפעילות בין מינהל מקרקעי ישראל
למשרד הבינוי והשיכון:
משרד הבינוי והשיכון יתכנן תכניות מפורטות ויפתח פרויקטים
באזורי עדיפות לאומית ,בישובים חדשים ,ככל שאושרו,
בפרויקטים להתחדשות עירונית ,בפרויקטים לזכאים
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השמירה על השטחי הפתוחי 2006

מס'
החלטה
ותארי

ש ההחלטה

עיקרי ההחלטה
ולאוכלוסיות מיוחדות ובמגזר הלא יהודי .משרד הבינוי והשיכון
ברשויות המקומיות בהן הינו פועל כיום בהיקפים נרחבים,
וברשויות נוספות ,כפי שיוסכם ,מראש ,בינו לבין המינהל.
צוות לבחינת שינוי המבנה הסטטוטורי :במגמה לייעל ולשפר
את עבודת המינהל ולהתגבר על הקשיים אשר יוצר המבנה
הסטטוטורי הקיים ,ימונה צוות בין-משרדי ,אשר יבחן הנושא
ויגיש המלצותיו .הצוות יבוא בדברים עם הקק"ל.
שינוי המבנה הארגוני :המבנה הארגוני של המינהל ישונה
באופן שיורכב ממטה ומשלוש חטיבות :חטיבת השירות ,חטיבה
עסקית וחטיבת שמירה על הקרקע .מחוזות המינהל וחלק
מהאגפים הקיימים יבוטלו .חטיבת השמירה על הקרקע תמקד
פעילותה בשמירה ובפיקוח על מקרקעי ישראל וכן תפקח על
הפעילות המבוצעת בהן והתאמתה לחוזים ולהרשאות הניתנים
על ידי המינהל.
שקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין :המינהל יסיים בהקדם
ביצוע מיון ,איחוד ,צמצום וניסוח משפטי נאות של החלטות
מועצת מקרקעי ישראל ,וכן פישוט ואיחוד נהלי העבודה
הפנימיים .המינהל יפרסם לציבור את סדר היום ואת הצעות
ההחלטה המובאות למועצת מקרקעי ישראל עם הפצתן לחברי
המועצה לקראת הדיונים .פרסום הצעת החלטה שעניינה באדם
שאינו תאגיד טעונה אישור היועץ המשפטי.
יישום :מעקב ובקרה על ביצוע החלטה זו .צוות ידווח ,אחת
לחצי שנה ,ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל ולועדת שרים לענייני
חברה וכלכלה על התקדמות יישום הרפורמה.
חתימת הסכם בין הקק"ל למדינה ואישור מוסדות קק"ל הינם
תנאי מוקדם להחלת החלטה זו במקרקעי קק"ל.
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1067
11.1.06

זכויות בחלקת
המגורים בישובים
החקלאיים

לאמץ את דו"ח הועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים
בישובים החקלאיים מחודש דצמבר ") 2005דו"ח ועדת הבר"(.
להקים צוות מבין חברי המועצה ,בהרכב ה"ה מר יעקב
אפרתי ,מר שלמה בן אליהו ,מר שמאי אסיף ,מר יוסי גורדון
ומר ראובן שלום לעיבוד מסקנות דו"ח ועדת הבר לנוסח של
הצעות החלטה למועצה .זאת על יסוד הצעות ההחלטה מס'
 127,130אשר הונחו בפני חברי המועצה.

1068
11.1.06

תקציב 2006

מסגרת התקציב של מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2006
תעמוד על  3.6מיליארד .₪
ועדה בהרכב מנהל מינהל מקרקעי ישראל ,מנכ"ל משרד ראש
הממשלה והממונה על התקציבים תבצע בדיקה נוספת של
התקציב לקראת הדיון בועדת הכספים של הכנסת.

1069
11.1.06

שטחים לצורכי ציבור שיעור ההפרשות לצורכי ציבור :
במקרקעין שבניהול
השיעור הראוי של הפרשות המיועדות לצורכי ציבור בתכנית
מינהל מקרקעי ישראל יבחן ע"י המינהל עפ"י מודל מפורט המתייחס לשני מדדים
עיקריים:
שימוש יעיל בקרקע וצפיפות הבניה המתוכננת )יח"ד לדונם
נטו ,או מ"ר בנוי לדונם נטו(.
אופי האוכלוסייה )גודל משק בית ממוצע(.
להחלטה מצורף נספח ובו מודל ,לפיו יפעל המינהל.
בתכנית הכוללת שטחים נוספים המיועדים לצורכי ציבור ,אשר
אינם משרתים ישירות את ייעודי התכנית) ,כגון :מוסדות ציבור

נספחי

מס'
החלטה
ותארי

ש ההחלטה

עיקרי ההחלטה
כלל-עירוניים ,פארק אזורי או דרך ארצית( ,ייקבעו שטחים אלה,
והיקפם ,בנפרד .ההתייחסות לשטחים נוספים אלה תעשה ,בין
היתר ,עפ"י שיקולים כלכליים ,תכנוניים ,וסביבתיים.
שיעור ההפרשות לצרכי ציבור בתכנית למגורים :ייגזר מצפיפות
יחידות הדיור לדונם נטו ,מגודל משק בית ממוצע וממאפייני
האוכלוסייה המיועדת.
שיעור ההפרשות בתכנית לתעסוקה :יקבע לפי אחוזי הבניה
הסחירים ,במ"ר .שיעור ההפרשות לצורכי ציבור לא יעלה על
 ,40%למעט במקרים חריגים שיובאו לאישור הנהלת המינהל
או לועדה לשיפוט תכניות אשר תמונה ע"י הנהלת המינהל.
שיעור ההפרשות בתכנית המשלבת שימושים :יקבע שיעור
ההפרשות לצורכי ציבור בהתאם לתמהיל השימושים ולחלקו
היחסי של כל שימוש סחיר בכלל התכנית ,ביח"ד לדונם נטו,
באחוזי בניה או במ"ר.
תוספת שטחים לצורכי ציבור  :ביקש מוסד תכנון כי יופרשו
לצורכי ציבור שטחים בשיעור העולה על השיעור שנקבע
בתוכנית ,עפ"י החלטה זו ,יובהר לרשות ע"י נציגי המינהל
ומשרד השיכון כי חריגה זו תחייב את הרשות המקומית
בתשלום עבור הקצאת השטחים החורגים מהקבוע בנספח.
שינוי יעוד שטחי ציבור :בהוראות התכנית ייכלל סעיף הקובע כי
לאחר שנבנו לפחות  80%מיחידות הדיור שבתחומי התכנית,
יהיה שינוי ייעודם של שטחים שיועדו בה לצורכי ציבור בסמכות
הועדה המקומית ,ובלבד שלא הוצא לגביהם היתר בניה במשך
 10שנים ממועד אישור התכנית.
תכנית שעיקרה יעוד שטחים למטרות ציבוריות כלל עירוניות
ו/או כלל אזוריות )דוגמת מרכזים רפואיים גדולים ,אצטדיון
עירוני וכיו"ב( תובא ,בצרוף בקשה מנומקת ,לאישור הנהלת
המינהל.

1070
11.1.06

הפסקת חכירה
בקרקע חקלאית
ששונה ייעודה –
הקפאת החלה 969

 .1לבחון את ההסדרים שבהחלטת מועצה מס'  969בעניין
הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה
אחרת ,על תיקוניה בהחלטה מס'  1013ובהחלטה מס'
 ,1029תוך מתן זכות שימוע לציבור.
 .2במסגרת הבחינה יבחן הצורך בקיום הסדר נוסף שעניינו
קביעת פיצוי בצד פעילותה של ועדת הפיצויים הפועלת עפ"י
החלטה מס'  1023וכן יבחנו מבנה ההחלטה ,מרכיביה,
סכומי הפיצויים והתמריצים הקבועים בה .זאת לרבות על
בסיס קבלת חוות דעת מקצועיות באשר לגובה הפיצוי בגין
הפסד ההכנסה מעיבוד חקלאי של הקרקע.
 .3עד לסיום הבחינה תוקפא החלטה מס'  969ולא ניתן לפעול
לפיה.

1071
11.1.06

שדרות רבתי –
הארכת מועד

הארכת תוקף החלטת מועצה מס'  962עד יום .31.12.06

1072
11.1.06

הסכם נכסים ממ"י –
רשות הדואר/חברת
הדואר

רשות הדואר תשיב  14נכסים ,שהינם בסטטוס שכירות
מתחדשת וחכירה ,לחזקת המינהל ,כשהם פנויים ונקיים מכל
שיעבוד וחוב .השבת נכסים אלה הינם תנאי מוקדם לחתימת
הסכמי חכירה לגבי יתרת הנכסים.
לגבי יתרת הנכסים המצויים כיום בסטטוס של שכירות
מתחדשת ,תשלם החברה /רשות הדואר למינהל  91%מערך
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השמירה על השטחי הפתוחי 2006

מס'
החלטה
ותארי

ש ההחלטה

עיקרי ההחלטה
הקרקע על פי יעודה הנוכחי ,לפי קביעת שמאי המינהל ,ויחתמו
בגינם הסכמי חכירה פרטניים.
בגין נכסים אשר הועברו לידי רשות הדואר במסגרת ההסכם
משנת  ,1987ואשר יישארו בידי הרשות על פי ההסדר המוצע,
יחתמו חוזי חכירה על פי העקרונות המפורטים בהחלטה.

][82

1073
11.1.06

משפחת רחאל –
רומת הייב

להקצות למשפחת רחאל מהכפר רומת הייב )להלן" :הכפר"(
 96מגרשים בכפר ,בחכירה מהוונת ,בהתאם לתוכנית מפורטת
מס' ג'.11727/

1074
11.1.06

שיעור התמלוג עבור
חציבת חצץ ואבן

עידכון סכומי התמלוגים עבור טון חצץ או אבן המיועד הן
למכירות ללקוחות חיצוניים והן למכירות פנימיות למפעלי
המשך ,לשימוש עצמי או למכירה לחברות קשורות ,לשנים
 .2008 -2006בתמלוג מגולם התשלום עבור השמוש בקרקע
בסך  ₪ 33.95לדונם על בסיס מדד המחירים לצרכן לחודש
יולי .2004
קביעת מחיר מינימום לכל מחצבה :תשלום המינימום יהיה
 35%מממוצע התפוקה המדווחת של המחצבה בחמש השנים
האחרונות או ,בהעדר פעילות במחצבה 35% ,מממוצע
התפוקה המדווחת של מחצבה דומה ,כשהם מוכפלים בסכום
התמלוג לטון.

1075
11.1.06

תיקון החלטה  – 1059לתקן את החלטתה מס'  1057מיום  27/7/2005בנושא ביטול
ביטול עסקות ומתן
עסקות ומתן אורכות לביצוען ,כלהלן.
אורכות לביצוען

1076
11.1.06

תיקון החלטה  – 1060תיקונים בהסדרי ההיוון.
מבצע היוון דמי חכירה
שנתיים ודמי הסכמה

1077
11.1.07

השכרה או החכרת
משנה של מינהל
מקרקעי ישראל –
תיקון החלטה 834

השכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל לתקופה שאינה
עולה על  25שנה ,על ידי מי שרכש בהם זכויות על פי חוזה
חכירה לדורות עם מינהל מקרקעי ישראל למטרת מגורים או
תעסוקה ,לא תהא טעונה קבלת הסכמה מאת המינהל ולא
תותנה בתשלום כספי למינהל ,ובלבד שהנכס מהוון.

1079
12.3.06

פרסום מכרזים

קביעת כללים לפרסום מכרזים ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
מספר כללים לדוגמא :יפורסמו מחירי מינימום במכרזי המינהל,
שמאי מטעם המינהל יערוך אומדן לשווי הקרקע המשווקת
במכרז )האומדן מתייחס לשימוש המירבי בקרקע ,לרבות
פוטנציאל עתידי( ,ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הגבוהה ביותר
.

1080
12.3.06

הסדר עבודה לתכנון
ולפיתוח בין ממ"י
ומשרד הבנוי והשיכון

החלטת המשך להחלטות קודמות )ביניהן החלטה מס' 1066
בעניין רפורמה במקרקעי ישראל(:
לצורך העמדת מלאי קרקעות זמין ומספיק לפיתוח ,והתאמתו
למגמות התכנון ולכלליו ,ממ"י ומשב"ש ירכזו מאמץ בתכנון
מפורט של תכניות התואמות את תכניות המתאר המקומיות
)מקום בו קיימות כאלה(.
סדר הקדימויות לתכנון המפורט ייקבע על בסיס יעדים כמותיים

נספחי

מס'
החלטה
ותארי

ש ההחלטה

עיקרי ההחלטה
שנתיים של יחידות דיור למגורים ,שטחי תעסוקה ושירותי
ציבור.
חלוקת גיאוגרפית של פעילות בין ממ"י לבין משב"ש.
ברירת המחדל לתכנון מפורט הינה תכנון על ידי הרשות
המקומית .האחריות לביצוע פיתוח תשתיות עירוניות
בפרויקטים של ממ"י ושל משב"ש תעבור באופן הדרגתי
לרשויות המקומיות.
משב"ש יתכנן תכניות מפורטות למגורים ויפתח פרויקטים,
באמצעות קבלת הרשאות לתכנון ולפיתוח מממ"י ,באזורי
עדיפות לאומית א' ו-ב' ,בישובים חדשים ,בפרויקטים
להתחדשות עירונית )פינוי בינוי ועיבוי מגורים – בתנאי
התחדשות עירונית של משב"ש( ,ביישובי המיעוטים )למעט
יישובי הבדואים בדרום( ,ובפרויקטים לזכאים ולאוכלוסיות
מיוחדות .כן יפעל משב"ש ברשויות המקומיות בהן הינו פועל
כיום בהיקפים נרחבים ,וברשויות נוספות ,כפי שיוסכם ,מראש,
בינו לבין ממ"י .תיבחן העברת האחריות על פרויקטים הנמצאים
בשלבי ביצוע שונים בין ממ"י לבין משב"ש ,בתחום הרשויות
המקומיות כאמור.
במקרה של חילוקי דעות בין ממ"י לבין משב"ש לגבי ביצוע
ההסדר ,יובא העניין להכרעתם של מנהל ממ"י ומנכ"ל משב"ש,
ובהעדר הסכמה בין המנכל"ים  -להכרעת שרי האוצר ,הבינוי
והשיכון ,והתמ"ת.

1081
12.3.06

העברת זכויות במהלך לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  ,953הוספת
הסעיף הבא:
הסכם פיתוח
" ...ביישובי קו עימות ורמת הגולן תהא העברת זכויות בהסכם
פיתוח שנחתם לפי החלטת מועצה תקפה בדבר בניה למגורים,
מותנית בתשלום ערך הקרקע הנהוג באזור עדיפות א' כשהוא
מחושב לפי מלוא הזכויות במגרש ,כפי שיוערך במועד הבקשה
להעברת הזכויות".

1082
12.3.06

החכרת קרקע
למטרות תעסוקה
במשבצות יישובים
חקלאיים

תיקון החלטה מס'  949כלהלן:
יווסף סעיף  2.2.3כלהלן:
" ...בגין מיזמים למאגרי מים ולאתרי קומפוסט שאינם מיועדים
לשימוש עצמי ,יילקח בחישוב השטח המרבי כהגדרתו בסעיף
 2.1לעיל ,עד  10%בלבד מהשטח המרבי כאמור".
סעיף  3.6יתוקן כלהלן:
"דמי השימוש בהרשאות לשימוש זמני הניתנות עפ"י היתר
לשימוש חורג ,יהיו בשיעורים שלהלן:
מרכז הארץ –  5%משווי הקרקע לשימוש החורג.
באזור עדיפות ב' ובמרחב התפר –  3%משווי הקרקע לשימוש
חורג.
באזור עדיפות א' –  2%משווי הקרקע לשימוש חורג
בקו עימות – 0%
היטל השבחה בגין השימוש החורג ,אם יידרש כזה ,לא יחול על
המינהל".

1083
12.3.06

הקצאה לבני המקום
והרשמה להגרלה –
הוראות מעבר

הוספת הסעיף הבא להחלטה מס' :1032
"למרות האמור בסעיף  6.1לעיל ,עד יום  31.12.06יהיה מחיר
המינימום בשיווק במכרז לבני המקום ביישובי מיעוטים50% ,
מהמחיר שבסעיף  6.1לעיל".
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מס'
החלטה
ותארי
1084
12.3.05
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ש ההחלטה

עיקרי ההחלטה

בניה למגורים באגודות תיקונים בהחלטה מס' :959
גודל מגרשים בתכניות יהיה עפ"י קביעת מוסדות התכנון.
יישובים שיתופיים
מגרשי בניה למגורים יוקצו ע"י המינהל למומלצי האגודה,
שהינם יחידים ואשר אינם בעלי זכות בנחלה או במשק עזר או
במגרש מגורים בישוב כלשהו.
למרות האמור לעיל ,ניתן יהיה להקצות מגרש למגורים למומלץ
שהינו בעל זכות לנחלה ,מגרש מגורים או משק עזר ,זאת
בכפוף למילוי אחד מהתנאים המפורטים בהחלטה.

נספחי

נספח מס'  - 3הצעות חוק פרטיות
ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה

מתו דברי ההסבר

א .חוקי יסוד ומדיניות
הצעת חוק יסוד
פיתוח בר קיימא
פ1383/17/
יוסי ביילין
זהבה גלאון
ו 8 -חכ"ים נוספים
19.7.06

הצעת חוק למדיניות
לאומית לשמירה על
שטחים פתוחים
פ250/17/
מיכאל מלכיאור
דב חנין
29.5.06

חוק יסוד שמטרתו להגן על העלאת הזכות לפיתוח בר קיימא למדרגה
זכותו של אדם וזכותם של חוקתית ראויה ,על מנת שתהווה לשון מאזניים
הדורות הבאים כי פיתוחה לאיזון אינטרסים הנוגדים את הפיתוח הבר-קיימא
של המדינה בתחום
ותתווה את פעילותן של רשויות השלטון מכאן
החברתי ,הכלכלי
ואילך.
והסביבתי -יהיה פיתוח בר -כן מוצע לבצע תיקון עקיף בפקודת הפרשנות ,על
קיימא.
מנת להגדיר את המושג "פיתוח בר-קיימא"
הצעת החוק קובעת כי כל המופיע בלשון החוק ,כפי שהוגדר על ידי המשרד
פעולה מפעולות המדינה
לאיכות הסביבה בעקבות אג'נדה .21
ורשויותיה יהיו על פי כללי כמו כן ועל רקע היות תוכנו המפורט יותר של
פיתוח בר קיימא .הצעת
המושג פיתוח בר-קיימא ,נתון לפרשנויות ,שכבר
החוק כוללת פיסקת
נעשה בהן שימוש לרעה ,גם על ידי רשויות
הגבלה וסעיף נוקשות.
שלטוניות -מוצע כי נציב הדורות הבאים לכנסת,
האמון ממילא על תחום הפיתוח הבר-קיימא
ברשות המחוקקת -יהיה המכריע במחלוקות על
פרשנותו של המושג ,תוך התייעצות גופים
נוספים.
הצעת חוק זו מוגשת ביוזמתו של נציב הדורות
הבאים לכנסת.
הצעת החוק קובעת כי
החוק המוצע הינו הצהרתי במהותו .הוא מבטא
"הממשלה תשקוד על
הכרה בחשיבות הלאומית של שטחים פתוחים
שמירת השטחים הפתוחים ומנחה את הרשות המבצעת לפעול בדרך
וערכיהם
שתבטיח יעילות מרבית וחיסכון בשימוש במשאבי
ותקבע מדיניות וכללים
הקרקע ושמירה מירבית על השטחים הפתוחים
לשימוש יעיל וחסכוני
וערכיהם.
במשאבי הקרקע לצרכי
בשל היחס בין האוכלוסייה הגדלה ובין מימדיה של
פיתוח בדרך שתבטיח
המדינה צפיפות האוכלוסין במדינת ישראל היא מן
שמירה מירבית על
הגבוהות בעולם .סיבות אקלימיות ובטחוניות
השטחים הפתוחים ועל
מרוכזת אוכלוסיית המדינה על פחות ממחצית
ערכיהם .שמירת השטחים שטחה .תרבות הפיתוח שהתפתחה בישראל
הפתוחים וערכיהם תהווה נוהגת בזבוז במשאבי הקרקע .צרכי הפיתוח
שיקול בכל החלטה ובכל
והצמיחה הכלכלית וחשיבותם של השטחים
פעולה של הממשלה ,של הפתוחים מחייבים נקיטת מדיניות פיתוח שתבטיח
כל רשות מרשויותיה ושל שימוש יעיל וחסכוני במשאבי הקרקע המתכלים
כל מוסד ממוסדותיה,
ושמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם )פיתוח
לרבות רשויות מקומיות "..בר קיימא – .(sustainable development
מטרת החוק היא אימוץ מדיניות לאומית שתבטיח
בסמכות שר הפנים
את השמירה המירבית על השטחים הפתוחים
להתקין תקנות לפי חוק
בדור זה ובדורות הבאים.
זה.
שטח פתוח בחוק זה

][85

השמירה על השטחי הפתוחי 2006

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה

מתו דברי ההסבר

מוגדר כשטח שאינו מיועד
בתכנית בת תוקף לבינוי
אינטנסיבי.
הצעת חוק התכנון
תיקון ס'  61לחוק התכנון
והבניה )תיקון -
והבניה ,לפיו יתווספו
מטרות תכנית מיתאר מטרות נוספות למטרות
מקומית(
תכנית המתאר המקומית:
פ1249/17/
הימנעות מפגיעה בערכי
טבע ,עצים ונוף ,וכן
שרה מרום שלו
הבטחת שטחים ציבוריים
אלחנן גלזר
פתוחים ,לרבות גינות,
יצחק גלנטי
בהיקף ובמיקום הנאותים.
יצחק זיו
משה שרוני
17.7.06

עניין היקף השטחים הציבוריים מקורו בהחלטת
ממשלה בה אומצו מיכסות המינימום לשטחים
ציבוריים.

ב .זכות הציבור
הצעת חוק פרסום
תיקון החוק למניעת זיהום ההיתרים הניתנים מכוח שני חוקים אלו,
מקבלי היתר לזיהום הים ממקורות יבשתיים ,וכן מאפשרים הזרמה של כמויות גדולות של פסולת
הים )תיקוני חקיקה( ,החוק למניעת זיהום הים
ושפכים לים ,למשך תקופות ארוכות.
התשס"ז2006-
)הטלת פסולת( לפיו כל
מטרת הצעת החוק היא להביא מידע בדבר
פ1810/17/
היתר שניתן ע"י הוועדה
היתרים אלו בפני הציבור ובכך לחשוף את
יהיה חייב בפרסום תוך  7ההיתרים לביקורת ציבורית.
משה גפני
ימים ,פרסום שיכלול את
הצעת החוק מחייבת פרסום ,באמצעות העיתונים,
גאלב מג'אדלה ו 13 -פרטי מקבל ההיתר,
את תוכן ההיתרים ,וכן חובת פרסום מדי רבעון על
חכ"ים נוספים
החומרים המוזרמים,
עבודת הוועדות עצמן.
11.12.06
כמותם וכו' ,וכן הצהרה
הסנקציה המוצעת לאי עמידה בחובת הפרסום
האם החומר בו מדובר
היא שלילת ההיתרים.
מסוכן לבריאות הציבור.
הצעת חוק התכנון
והבניה )תיקון -
פרוטוקול וזכות עיון
במסמכים(,
התשס"ו2006-
פ1520/17/

תיקון לחוק התכנון והבניה מטרת הצעת החוק היא לעגן את זכות העיון
לפיו מסמכי מוסד התכנון במסמכי מוסדות התכנון לחברי אותם מוסדות
יהיו פתוחים לעיון כל חבר המעוניינים בכך לצורך פעילותם.
מוסד התכנון ,וחברי
הדבר נועד לפתור בעיה בעיקר בוועדות
מועצות היישובים.
המרחביות ,בהם לחלק מהנציגים אין גישה
הצעת החוק מסדירה גם
למידע.
את אופן רישום
תיקון זה בא להסדיר את נוהל רישום הפרוטוקול,
הפרוטוקול.
אישורו ופומביותו ,ובכך להבטיח כי יתועדו עיקרי
הישיבה ולא החלטות בלבד ,והפרוטוקול יעמוד
לרשות הציבור.

הצעת חוק
התכנון
והבניה
)תיקון -שקיפות דיוני
ועדות התכנון(
פ1247/17/

תיקון חוק התכנון והבניה
כך שדיוני הוועדות יהיו
פתוחים לציבור.

בנימין אלון
19.7.06

זבולון אורלב
17.7.06
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קיום דיוני וועדות התכנון תוך חשיפה מלאה
לציבור כמשקיפים .כמאמר בית המשפט העליון כי
"אור השמש הינו חומר החיטוי הטוב ביותר" ,מן
הראוי להביא גם למדינת ישראל ,במלאת 57
שנים להקמתה ,את השקיפות הראויה בדיוני
מוסדות התכנון והבניה.

נספחי

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה

הצעת חוק התכנון
שינוי לחוק התו"ב לפיו
והבניה )תיקון  -ניהול וועדה מקומית תחוייב
פרוטוקול על ידי ועדה לנהל פרוטוקול של
מקומית(
ישיבותיה ,כולל רישום
פ744/17/
דעות החברים ואופן
הצבעתם.
חיים אורון
26.6.06

מתו דברי ההסבר
סמכות הועדות המקומיות הורחבה לאחרונה .עם
זאת -ניהול הפרוטוקול מוסדר בתקנות ולא בחוק,
ומתחייב רק בדיון על בקשה להיתר בניה .מצב
דברים זה אינו תקין .על הוועדה המקומית לנהל
פרוטוקול ,בו יועלו הדעות השונות של חברי
הוועדה .דעות אלו יוכלו לשמש את הציבור הרחב
בעת ,לדוגמא ,שהוא בא להסכים או להתנגד
לתכנית מוצעת .כמו כן ישמש פרוטוקול זה את
הוועדה המחוזית ,על מנת שתהא בפניה תמונה
מלאה של כל דעות חברי הוועדה המקומית ולא
החלטה אילמת כנהוג כיום.

הצעת חוק התכנון
מינוי נציגים של הגופים
והבניה
הציבוריים שעניינם איכות
)תיקון – זימון נציג
סביבה לוועדות המקומיות
הגופים הציבוריים
לתכנון ולבניה .גופים אלו
שענינם בשמירת
אינם מיוצגים כיום בוועדות
איכות הסביבה לדיוני המקומיות.
הוועדה המקומית
פ461/17/
מיכאל מלכיאור
דב חנין
12.6.06
הצעת חוק לתיקון
פקודת העיריות
)איסור גביית דמי
כניסה
לגנים ציבוריים(,
התשס"ו2006-
פ1519/17/

תיקון פקודת העיריות כך
שרשות מקומית לא תוכל
לגבות דמי כניסה לגנים
הציבוריים.

מטרת הצעת החוק להסדיר בחקיקה ראשית את
הזכות של כל אדם לגישה חופשית אל הגנים
הציבוריים שבתחומיה של רשות מקומית .הצעת
החוק אינה פוגעת בזכותה של רשות מקומית
לגבות תשלום בגין שירותים תפעוליים נלווים.
הצעת החוק הונחה לאחר שרשויות מקומיות החלו
לגבות דמי כניסה לפארקים.

משה גפני
דוד אזולאי
דב חנין
יעקב מרגי
יורי שטרן
19.7.06
הצעת חוק לתיקון
פקודת העיריות
)איסור גביית דמי
כניסה לגנים
ציבוריים(
פ247/17/
מיכאל מלכיאור
אבשלום וילן
29.5.06

תיקון פקודת העיריות כך על מנת לאזן בין הצורך לפתוח את הפארקים
שרשות מקומית לא תוכל העירוניים לרווחתו של כלל הציבור לבין אי יצירת
לגבות דמי כניסה לפארק תמריץ שלילי לרשויות המקומיות בעצם הקמתם
ציבורי .בפארק שגודלו
של פארקים עירוניים ,מוצע להתיר לרשויות לגבות
מעל  100דונם תהיה
דמי כניסה למתקנים ייחודיים בשטח הפארק )כגון
רשאית הרשות לגבות דמי פינת חי ,מתקני שעשועים מסוימים ,וכיוצאים
כניסה למתקנים בתוך
באלה ,כפי שיקבע שר הפנים באישור ועדת
הפארק.
הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת( ,ולשירותים
נלווים ,וזאת ,רק בפארקים ששטחם מעל 100
דונם.
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ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

מתו דברי ההסבר

עיקרי ההצעה

ג .שינוי נורמות בהתייחס למתקני בטחוניי
הצעת חוק התכנון
והבניה )תיקון -
מיתקנים בטחוניים(
פ1729/17/
משה גפני
דוד אזולאי
מגלי והבה
דב חנין
20.11.06

חוק התכנון והבנייה כולל הגדרה רחבה למתקן
תיקון הגדרת "מתקן
בטחוני" בסעיף  159בחוק בטחוני .מטרת החוק המקורי להקנות למיתקנים
המשמשים למטרות בטחוניות מבצעיות את היכולת
התכנון והבנייה ,לפיו
תתווסף ההגרה "המשמש לבצע את משימותיהן מבלי להיחשף להליכים
למטרה בטחונית מבצעית" בירוקרטיים פומביים.
בפועל מערכת הבטחון מכלילה בהסדר זה מיתקנים
וכן שינוי המתייחס לגלי
שאינם מיועדים למטרות בטחוניות מבצעיות
צה"ל.
מובהקות ,כגון תחנת שידור של גלי צה"ל ומיתקני
אנטנות הנמצאים בלב אזורי לימודים ובסמוך לבתי
ספר .התיקון מציע כי מיתקנים שאינם משמשים
למטרה בטחונית מבצעית ,כולל גלי צה"ל ,יעברו את
הליכי הרישוי המקובלים בחברה האזרחית.

הצעת חוק התכנון
שינויים בסעיפים בחוק
והבניה )תיקון -
התכנון והבנייה העוסקים
תכנית לייעוד בטחוני( בתכניות לייעוד בטחוני:
פ1210/17/
הרחבת הרכב הוועדה
למתקנים בטחוניים,
יורי שטרן
כפיפות והתאמת תכניות
אהרונוביץ
יצחק
לייעוד בטחוני לתכניות
אילטוב
רוברט
המתאר חובת הכנת
סופה לנדבר
תסקיר השפעה על
17.7.06
הסביבה ועוד.

יש לוודא כי בידי גורמי הביטחון וועדות התכנון
תימצא תשתית עובדתית רחבה בטרם יקבלו
החלטות תכנוניות .תשתית עובדתית זו ,תשמש
בסיס לאיזון ראוי בין שיקולים בטחוניים לשיקולים
תכנוניים וסביבתיים .בין השאר ,ראוי שיהיו בפני
הגורמים הרלוונטיים נתונים סביבתיים בדבר ערכי
הטבע והנוף והאוכלוסייה המצויים במקום,
ההשפעות הסביבתיות העלולות להיגרם כתוצאה
מהפעילות ,חלופות אפשריות לפעילות )ובכלל זה
חלופת אפס( כן עקרונות תכנוניים ארציים ומחוזיים
מנחים

ד .קרקע חקלאית
הצעת חוק מס רכוש תיקונים בחוק מס רכוש
השינוי נועד להקל בתשלום מיסים מאלו ששונה
וקרן פיצויים )תיקון  -וקרן פיצויים לפיהם גם
ייעוד הקרקע החקלאית ,אך אינם מממשים את
קרקע חקלאית ,פטור קרקע חקלאית שאינה
הייעוד החדש אלא ממשיכים לעבד ,וכן לתקן
לבעלי קרקעות
מיועדת לייעוד זה בתכניות אפליה לפיה מי ששטחים חקלאיים בבעלותו אינם
ותיקים ותחילה
מתאר ,אך משמשת לכך
כלולים ככאלו בתכניות מתאר.
רטרואקטיבית(,
בפועל – תהא פטורה
התשס"ו2006-
מתשלום מס רכוש.
פ1533/17/
מוצעים תיקונים נוספים
שנועדו להקל את נטל מס
מוחמד ברכה
הרכוש.
חנא סוויד
דב חנין
19.7.06
הצעת חוק עיגון
זכויות החקלאים
בקרקע
פ952/17/
ארים סנה ,אורית
נוקד ו 5-חכ"ים
נוספים
10.7.06
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הצעת החוק מבקשת לעגן
את זכויות החקלאים
ב"חלקת המגורים"
בהתאם לכמה להמלצות
כמה מהוועדות שהוקמו
מאז "בג"צ הקרקעות".

נספחי

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

מתו דברי ההסבר

עיקרי ההצעה

ה .קיצור הליכי והכשרת בנייה בלתי חוקית
הצעת חוק התכנון
והבנייה )תיקון -
הקלות במתן רישיון
עסק לגן אירועים(
תשס"ז 2006-
פ1849/17/

תיקון ס'  62א )א( לחוק
מטרת החוק היא קיצור הליכי האישור של גני
התכנון והבנייה לפיו אישור האירועים הרבים הפועלים כיום ללא היתר או
תכנית לגן אירועים יהיה
רשיון עסק.
בסמכות וועדה מקומית.
רק בודדים מבין  230גני האירועים פועלים כדין,
מה שמעיד על כשל בירוקרטי ההופך את היזמים
לעבריינים בעל כורחם.
הצעת החוק מיישמת את החלטות וועדת ביקורת
המדינה מתאריך  25.1.06בעניין הסרת חסמים
מאישור גני האירועים.

הצעת חוק התכנון
והבניה )תיקון -
שימוש במקרקעין
חקלאיים(
פ454/17/

שינויים בחוק התכנון
מטרת התיקון המוצע לחוק התכנון והבניה היא
והבניה שעיקרם הקלת
להתאים הוראותיו למסקנות דו"ח ועדת קדמון
האפשרות לא חקלאי
אשר יצרו מסגרת ,המקובלת על כלל משרדי
בקרקע חקלאית:
הממשלה ,לאישור שימוש במבנים חקלאיים,
שינוי במבנה חקלאי ייחשב במגבלות שנקבעו בדו"ח ועדת קדמון.
כשינוי פנימי בדירה,
התיקון המוצע מעגן בדרך של חוק את מדיניות
סמכות וועדה מקומית
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,ויביא ,הלכה
לאשר שימוש חורג
למעשה להתקדמות בהליכי הרישוי ,המנוהלים
בעצלתיים ,ביחס לעשרות רבות של בקשות
במבנה חקלאי .מחיקת
לשימוש חורג במקרקעין חקלאיים במושבים.
המילים "במישרין"
התיקון המוצע לחוק יפתור בעיה נוספת ,שנוצרה
מהתוספת הראשונה –
בשל הוראת סעיף )7ב( לתוספת הראשונה לחוק
כלומר הרחבת המושג
התכנון והבנייה ,הקובעת כי "בניה או שימוש
"מבנה חקלאי".
התיקון המוצע מתייחס אך בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי,
לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים"
ורק למבנים
היא פעילות ל"מטרה לא חקלאית".
שנבנו על פי היתר,
בשל הוראה זו ,רואים בפעילות חקלאית כדוגמת
ולמבנים אשר היתר
הבנייה שלהם הוצא לפני  1בתי אריזה ,מחסנים לכלים חקלאיים ,בתי מיון
לפירות וירקות וכיוצא באלו ,פעולות למטרה לא
בינואר  ,2007על מנת
חקלאית.
למנוע הכשרה
רטרואקטיבית של בניה
ללא היתר.

הצעת חוק הדרכים
)שילוט( )תיקון -
שילוט חוצות(
פ1691/17/

תיקונים לחוק הדרכים
)שילוט( ,לפיו יוגמשו
התנאים למתן היתר
לשלט ,בין היתר על פי
הבחנה בין סוגים שונים
של דרכים.

רוברט אילטוב
יוסף שגל
18.12.06

דוד טל
12.6.06

יורם מרציאנו
6.1.06

שילוט החוצות הינו כלי להעברת מסרים לעוברים
בכביש.
החוק אשר חוקק בשנת  , 1966ואשר בפועל אסר
הצבת שלטים באופן מוחלט ,אינו ישים כיום ואינו
עומד בסטנדרטים הקיימים לגבי כלי פרסום.
כתוצאה מכך החוק אינו אכיף והוא בבחינת אות
מתה.
ענף שילוט החוצות הינו ענף דינאמי המעסיק
אלפי משפחות ,בין במישרין ובין בעקיפין,
והמשלם מאות מיליוני שקלים בשנה לרשויות
המקומיות .
אגרות השילוט ודמי זיכיון מהוות חלק חשוב
בתקציב הרשויות אשר שואפות לאזן את תקציבן
גם באמצעות תשלומים אלו.
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ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה

מתו דברי ההסבר

ו .תכנו ,בנייה ואכיפה במיגזר הערבי
הצעת חוק
להגבלת הריסה
וענישה על בניה
בלתי חוקית במגזר
הערבי
)הוראת שעה(
פ637/17/
אחמד טיבי
19.6.06

הוראות להגבלת הענישה
על בנייה בלתי חוקית –
במקרה של בניית בית
מגורים בסטייה מהיתר או
מתכנית אם מקים המבנה
או בני משפחתו הם בעלי
הקרקע אלא אם הוצע דיור
חלופי ,או שהוצע כזה ותוך
שנתיים מקים המבנה לא
מימש הצעה זו.

חוק זה מוצע בעקבות מצוקה קשה הקיימת בקרב
תושבי היישובים הערביים .רבים מתושבי כפרים
אלה מצויים במצוקת דיור קשה ונאלצים לבנות
את בתיהם ללא היתרי בניה ובניגוד לחוק התכנון
והבניה.

הצעת חוק
בכל כמה שנים מתבקשת הכנסת להאריך את
בחוק התכנון והבניה,
68
התכנון והבניה
התשכ"ה , 1965-בסעיף תוקפו של חוק הספקת החשמל )הוראת שעה(,
)תיקון  -הספקת
שמאפשר את המשך קישורם של בתים לחשמל
157א)ה() ,(1אחרי
חשמל לבתים
אף אם לא קיבלו אישורי בניה.
המילים
שעומדים בתנאים
ברור הוא שלכל אזרח במדינת ישראל הזכות
"אם ניתן היתר"
לקורת גג ,מים וחשמל .הרבה בתים שנבנו ללא
לקבלת היתרי בניה( יבואו המילים
פ636/17/
"או אם בנסיבות הענין ניתן היתר מחוברים לחשמל בצורה לא חוקית ,דבר
הגורם לבעיה בטיחותית חמורה.
היה לקבל היתר".
עזמי בשארה ,ג'מאל
הצעת חוק זו באה להסדיר את הנושא מבלי לתת
זחאלקה ,ואסל טאהא
לגיטימציה חוקית לבניה בלתי חוקית.
19.6.06
הצעת חוק התכנון
והבניה )תיקון –
תכניות מתאר
ליישובים בדואים
בנגב(
פ875/17/

תיקון חוק התכנון והבניה תופעת היישובים הלא מוכרים בנגב היא מחדל
כך שיתווסף סוג נוסף של של גורמי התכנון ,אשר לא דאגו לתוכניות מתאר
תכניות – תכניות מתאר
ליישובים אלה ,וכתוצאה מכך ,ביישובים לא
למיגזר הבדואי.
מוכרים מתגוררים אזרחים שאינם מקבלים זכויות
הצעת החוק קובעת כי על אזרחיות .מדינת ישראל חייבת להכיר בישובים
משרד הפנים להכין תכניות המפורטים לעיל ולשים קץ לעוול הנגרם
ליישובים המנויים
לתושביהם ,אזרחי המדינה הערבים הבדואים.
בתוספת.
יש חשיבות רבה ללמוד מטעויות העבר ,ולכן
נדרש כי ההכרה והתכנון יהיו תוך שיתוף פעולה
מלא עם האוכלוסיה המקומית ונציגיה.

הצעת חוק התכנון
והבניה )תיקון  -צווי
הריסה(
פ852/17/

מגבלות על ביצוע צו
הריסה:
"לא יוצא צו כאמור בסעיף
 ,205אלא אם כן הוגשה
לבית המשפט חוות דעת
של פקיד סעד ,המתארת
את מצב הדיור של
משפחת הנאשם
ואפשרויות המגורים
הזמניות שיעמדו לרשות

טאלב אלסאנע
עבאס זכור
אחמד טיבי
אברהים צרצור
3.7.06

טאלב אלסאנע
אברהים צרצור
אחמד טיבי
עבאס זכור
3.7.06
68
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

עשרות ישובים בגליל ובנגב ,בהם מתגוררים
עשרות אלפי תושבים ,אינם מוכרים ,והבתים נבנו
וקיימים שנים רבות ללא היתר בניה.
תושבים אלה נדרשים להרוס את בתיהם ללא
הסדר מגורים אלטרנטיבי ומעשי.
התיקון דרוש על מנת לאפשר לתושבי הישובים
הללו מעבר לישובי הקבע ,או גיבוש מדיניות
אלטרנטיבית המקנה הכרה בישובים הלא מוכרים.
נאשמים רבים מקרב תושבי הישובים הלא
מוכרים ,מגיעים לדיונים ללא ייצוג ולא מוסברות

נספחי

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה

מתו דברי ההסבר

הנאשם ומשפחתו לאחר
הריסת המבנה ,פירוקו או
סילוק הנאשם ממנו".

להם זכויותיהם ,מוצא נגדם צו הריסה ולעיתים הם
אף נשלחים למאסר בפועל ,וזאת מבלי שזכו לדיון
הוגן ,עקב העדר ייצוג משפטי ,ומבלי שיהיה בפני
בתי משפט כל הנתונים החיוניים והחשובים לקבל
החלטות בענין

הצעת חוק התכנון
והבניה
)צוי הריסה במגזר
הבדואי בנגב(.
פ258/17/

הצעה דומה לפ 852/17/שלעיל.

מוחמד ברכא
חנא סוייד
דב חנין
29.5.06

ז .החלטות הנוגעות לאזור גאוגרפי מסויי
הצעת חוק ההסדרים תיקון חוק ההסדרים
במשק המדינה )תיקון בהתייחס למימון עלויות
 השתתפותתכנון וביצוע הגנות בחוף
בהוצאות מימון הגנות ים המלח
חוף בים המלח
פ1643/17/
זבולון אורלב
30.10.06

מוצע לשנות את חלוקת האחריות למימון ההגנות
באופן אשר יטיל על חברת מפעלי ים המלח בע"מ
לממן שני שליש מעלות ההגנות ולחלק את יתרת
העלות באופן שווה בין מדינת ישראל ,בתי המלון
והמועצה האזורית תמר.
הצעת החוק מוגשת בהמלצתו של נציב הדורות
הבאים לכנסת.

הצעת חוק שמירת
תיקון חוק הסביבה
על מנת שהשמירה על הסביבה החופית תוקנה
הסביבה החופית
החופית ,ובעקבותיו גם את לכל חופיה של מדינת ישראל ,מוצע להחיל את
)תיקון – מפרץ אילת( חוק התכנון והבנייה
החוק גם על חופי מפרץ אילת ובכך וליצור מסגרת
פ1289/17/
)התוספת השנייה ,וסמכות נורמטיבית אחידה אשר תחול על כל החופים
הועדה לשמירת הסביבה בארץ.
דב חנין
החופית( כך שיחול גם על
מיכאל מלכיאור
מפרץ אילת.
ו 8-חכ"ים נוספים
17.7.06
הצעת חוק שימור הרי קביעת תחום של שטח
מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח את שמירת
ירושלים
פתוח מוגן בהרי ירושלים ,דמותם ונופם של הרי ירושלים כנכס לאומי שיש
פ1206/17/
בתחומו לא תותר כל
לשומרו גם בעתיד.
פעילות פיתוח למעט
נראה כי מוסדות התכנון אינם מצליחים לעמוד
יורי שטרן
פעולות פיתוח מוגבלות
בפני הלחץ הבלתי פוסק לאשר בהרי ירושלים
ראלב מג'אדלה ו 43-כמו הרחבת יישובים,
תכניות בניה שעלולות לשנות באופן מהותי את
חברי כנסת נוספים .תשתיות ועוד ,בכפוף
אופיים הנוכחי ואף לחסלו למעשה.
17.7.06
להכנת תסקיר השפעה על הפתרון לכך הוא לא איסור מוחלט על הפיתוח
הסביבה.
בהרי ירושלים ,אלא הגבלתו לאורך זמן באמצעות
קביעת גבול עליון לכך בחקיקה הראשית ,אשר
מוסדות התכנון יהיו כפופים לו ,ובכך תובטח
שמירת נוף ייחודי זה כיום ובעתיד.
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ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

מתו דברי ההסבר

עיקרי ההצעה

הצעת חוק נאות
הכרה בנאות קודמים
נאות קדומים היא מוסד יחיד ומיוחד במינו ואין שני
קדומים – השמורה
כשמורה לאומית של טבע לו במדינה ובעולם כולו .עם התפתחותו הראה
הלאומית של טבע
הארץ במקורות ישראל.
הנסיון כי יש הכרח בעיגון חוקי לקיומו ותקצובו כדי
הארץ במקורות
פירוט מטרות ,חברת נאות לשמרו במתכונתו ולהבטיח את קיומו הכלכלי,
ישראל על שם הנשיא קדומים ,תקציב ,היבטים לרבות המקרקעין שבחזקתו ,גם לדורות הבאים.
החמישי יצחק נבון
קרקעיים.
)היקף השטח כ 2,500-דונם(.
פ764/17/
רן כהן
עמירה דותן
ו 5 -חכ"ים נוספים.
26.6.06

ח .פסולת,זיהו קרקע ומי ,שמירה על הנקיו
הצעת חוק מיחזור
אריזות
פ1809/17/
גלעד ארדן
אבישי ברוורמן
11.12.06

הצעת החוק מעגנת פתרון מטרתה של הצעת חוק זו היא לצמצם את כמות
למיחזור של פסולת אריזות ,הפסולת המוטמנת באתרי הטמנה ולמנוע יצירתם
על ידי חלוקת נטל האחריות של מפגעים סביבתיים ותברואתיים המאיימים
לזהם את האוויר ,הקרקע ומקורות המים במדינת
לאיסופה ולמיונה של
ישראל; זאת בדרך של איסוף ומיחזור פסולת
הפסולת בין כלל
אריזות ,מכל מין וסוג.
המשתמשים באריזות:
יישומו המוצלח של החוק יביא לצמצום משמעותי
צרכנים ,יצרנים ויבואנים.
בשטחי ההטמנה של פסולת ביתית ,לשיפור
החוק יציע חלופה
סטטוטורית לחוק המיחזור הנקיון ברשות הרבים ,ולחסכון ניכר למשק
הלאומי.
של מיכלי המשקה.

הצעת חוק הצעת חוק הגדרת שני ימי נקיון
השמירה על הנקיון והטבע במדינת ישראל ,הינה
יום הנקיון הארצי
ארציים ) ,20.3ו20.9
ערך חשוב ויש לפעול בכל האמצעים העומדים
פ1713/17/
שהוא יום הנקיון העולמי( לרשותנו להגברת מודעות הציבור לעניין זה .עלינו
אשר יצויינו מדי שנה
להירתם לנושא של טיפוח הסביבה וניקיונה
גאלב מג'אדלה
במערכת החינוך ובמערכות ולהתחיל במפעל חינוך אמיתי ומתמשך לתרבות
נדיה חילו ו41 -
ציבוריות אחרות הן
של נקיון.
חכ"ים נוספים.
במישור התיאורטי והן
במישור
13.11.06
הצעת חוק לאיסוף ,
סילוק ומיחזור של
צמיגים  ,התשס"ו-
2006
פ1523 /17/
יורם מרציאנו
19.7.06

החוק קובע הסדרים
לאיסוף ,סילוק ומיחזור
צמיגים.

בישראל נשרפים או נקברים באדמה כ 60-אלף
טון גומי בשנה.
חוק שמטרתו להסדיר את איסופם ,סילוקם
ומיחזורם של צמיגים משומשים ,באופן שיבטיח
הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים והשלכת
פסולת צמיגים ,תוך עידוד המיחזור של צמיגים
משומשים ומיזעור ההטמנה של צמיגים משומשים
באתרי סילוק פסולת.

הצעת חוק התכנון
תיקון לחוק התכנון והבניה ,מטרת הצעת חוק זו היא להטמיע את תהליך
והבניה )תיקון –
לפיו תידרש בדיקת נוכחות הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התיכנוני
בדיקת נוכחות
מזהמים בקרקע החשודה מראשיתו .הצעת החוק מחייבת הכללת ההוראות
מזהמים בקרקע,
כמזהמת.
המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת
באויר ובמקורות מים(
התכנית וכתנאי להפקדה על ידי מוסד התכנון.
פ1403/17/
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נספחי

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

מתו דברי ההסבר

עיקרי ההצעה

דב חנין
משה גפני
ראלב מגאדלה
יורי שטרן
מיכאל מלכיאור
יצחק אהרונוביץ
19.7.06
הצעת חוק המים
)תיקון – שמירה על
מקורות המים(
פ679/17/
דב חנין
מיכאל מלכיאור
ו 8-חכ"ים נוספים
26.6.06
הצעת חוק המים
)תיקון  -כבישים
כמזהמים(
פ1071/17/
דב חנין
מיכאל מלכיאור
ו 8-חכ"ים נוספים
17.7.06
הצעת חוק המים
)תיקון  -הזכות למים
וייעודם(
פ1053/17/
דב חנין
שלי יחימוביץ'
ו 9 -חכ"ים נוספים
17.7.06

תיקון לחוק המים המחייב
את נציב המים בהגנה על
מקורות המים.

מטרת תיקון זה להגן על מאגרי המים הקיימים
בישראל מבחינות אלו ,וזאת על ידי הטלת חובה
על הגורם האחראי על אספקת המים במדינת
ישראל ,נציב המים ,לנקוט במדיניות שתמנע את
הידלדלות המקורות.

תיקון חוק המים כך שכביש מחקרים הידרולוגיים הוכיחו כי מזהמים הנפלטים
ייכלל בהגדרה של "גורם
ממכוניות בעת נסיעה על כבישים עלולים להגיע
זיהום".
באמצעות הגשם אל מאגרי מים העליים ואף
וכן יוגדר כי על גוף המתכנן לחלחל אל מי תהום .התיקון המוצע מבקש לתקן
או סולל כביש להימנע מכל את המעוות ולהוסיף בחוק את הזיהום שנוצר
פעולה העשויה לגרום
בכבישים כמזהם שיש לקחת בחשבון ,בעת תכנון
לזיהום מים.
מערכת כבישים .התיקון חל הן על המדינה
ורשויותיה והן על גופים פרטיים העוסקים בתכנון
תיקון לחוק המים אשר
בדומה למדינות אחרות יש להתייחס למים כאל
יגדיר לכל אדם זכות גישה משאב בסיסי ואל הגישה אליהם כאל זכות
למים בכמות ובאיכות
בסיסית.
הנחוצים לדרישות החיים יש לקבע את הזכות ולהרחיבה כך שתבטיח את
הבסיסיות ,וכן יגדיר כי
זכות האדם למים ותגדיר את חובתה של המדינה
,
המים הם קניין הציבור
לספקם בתנאים מסוימים וחריגים ,שהרי זכויות
נתונים לניהולה של
נולדו כדי לנצלן במצבי מצוקה ,לא במצבי רווחה.
המדינה ומיועדים לצרכי כל
אדם ,לשמירה על הסביבה
ולפיתוח הארץ.

ט .החמרת הענישה על עבירות סביבתיות
וחיזוק העיקרו "המזה משל".
הצעת חוק איכות
תיקונים בשורה ארוכה של חוק זה נועד לשנות את המצב הקיים היום בו
הסביבה )דרכי ענישה( חוקים:
משתלם וכדאי לעבור על חוגי הגנת הסביבה
)המזהם משלם(
חוק שמירת הנקיון ,החוק בישראל ,על ידי כך שהעונש ישלול את כדאיות
)תיקוני חקיקה
למניעת מפגעים ,חוק
המשך ביצוע העבירה או חזרה עליה.
פ1288/17/
השילוט ,חוק החומרים
על בתי המשפט להביא בחשבון בקביעת גובה
המסוכנים ,פקודת בריאות הפיצוי את התועלת או החיסכון מן העבירה ,קרי –
דב חנין
העם ,חוק המים ,פקודת
את הרווחים שהפיק העבריין הסביבתי מן
מלכיאור
מיכאל
מניעת זיהום מי הים בשמן העבירה.
נוספים
ים
"
חכ
ו18-
ועוד – כך שהקנסות
יש לקבוע שיעור קנס ריאלי יותר ,אשר משקף את
17.7.06
יתחשבו בשיעור הנזק
הרווחים שהפיק מי שמזהם שלא כדין ויהווה עונש

][93

השמירה על השטחי הפתוחי 2006

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

עיקרי ההצעה
הסביבתי או ברווחים
שהושגו בביצוע העבירה

הצעת חוק הצעת חוק תיקון לסעיפים העונשיים
איכות הסביבה )דרכי בחוקים הבאים :חוק
ענישה( )המזהם
שמירת הנקיון ,החוק
משלם( )תיקוני
למניעת מפגעים ,חוק
חקיקה(
הדרכים )שילוט( ,חוק
פ1747/17/
החומרים המסוכנים,
פקודת בריאות העם ,חוק
גאלב מג'אדלה
המים ,מניעת זיהום הים
ו 18-חכ"ים נוספים .בשמן ,מניעת זיהום הים
27.11.06
)הטלת פסולת(

מתו דברי ההסבר
הולם על הפגיעה בציבור ובסביבה .חישוב רווחים
בזמן השיקולים לעונש בהכרח יעלה את גובה
הקנסות ,וכך תעלה הרצינות בה מתייחסים
מפעלים מזהמים לדרישות סביבתיות.
הענישה המוטלת כיום על עבירות סביבתיות
גורמת לכך כי משתלם לעבור על חוקי הגנת
הסביבה בישראל ,שכן מבחינה כלכלית עדיף
לשלם את הקנסות מאשר לעמוד בתקנים
הסביבתיים.
מטרת תיקון זה הינה לספק קווים מנחים לבית
המשפט אשר יביא בחשבון את הרווחים אותם
גורף העבריין.

הצעת חוק התכנון
הוספת סעיף לחוק התכנון מטרת התיקון המוצע להבטיח את ייעוד
והבניה )תיקון – ייעוד והבנייה ,לפיו קנסות שייגבו התשלומים המתקבלים בוועדות המקומיות
קנסות( ,התשס"ו-
לפי ס'  223ייועדו ,לאחר מקנסות על עבירות בניה להכנת תכניות וביצוען
2006
ניכוי הוצאות הגביה,
באותם יישובים או רשויות מקומיות שבהם נעברו
פ1392/17/
להכנת תכניות ולביצוען
העבירות שבגינן התקבלו התשלומים.
במרחב התכנון או בתחומי ייעוד כספי הקנסות יתרום לפתרון בעיות התכנון
חנא סוויד
הרשות המקומית בהן
והרישוי תוך שימוש בכספים שנגבו מהתושבים,
טאלב אלסאנע
נעברה העבירה ,לפי
לטובתם ולטובת כלל הציבור.
ו  7-חכ"ים נוספים.
העניין.
התיקון המוצע גם יגביל את השימוש בכספי
19.7.06
הקנסות למטרות שאינן קשורות לתכנון והבניה.

י .שימור אנרגיה ואנרגיה מתחדשת
הצעת חוק שילוב
מקורות אנרגיה
מתחדשת במערכת
ייצור החשמל
פ688/17/

הצעה זהה לפ958/17/

הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשת
במערכת ייצור החשמל

יורי שטרן
יצחק אהרונוביץ ועוד
 5חכ"ים.
26.6.06
הצעת חוק שילוב
מקורות אנרגיה
מתחדשת במערכת
ייצור החשמל
פ958/17/

מטרת חוק זה ליצור
הצעת החוק מתבססת על כמה עקרונות(1) :
תשתית מחייבת ותמריצים קביעת יעדים ברורים להיקף יישום ) (2הכרה
כלכליים לשילובם של
בעובדה שיש לספק תמריץ כלכלי לייצור אנרגיה
מקורות אנרגיה מתחדשים ממקורות מתחדשים ) (3מנגנון בקרה ואכיפה
במערך ייצור החשמל
שיאפשר גמישות מרבית בהשגת היעדים )(4
בישראל ובכך להפחית את מונה נטו המסדיר את מצבם של יצרנים קטנים.
פליטת המזהמים הנוצרים
ישראל אישררה את פרוטוקול קיוטו .חוק זה תואם
עקב ייצור חשמל.
את התחייבות ישראל לפרוטוקול.

הצעת חוק שימור
אנרגיה במוסדות
ציבור

הוראות החוק מפרטות
מספר פעולות להשגת
מטרת החוק :מינוי ממונה

מיכאל מלכיאור
דב חנין
10.7.06
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מטרת החוק היא להקטין את צריכת האנרגיה של
מוסדות ציבור ולהביא לשימורה ,כדי להפחית את
הוצאות המדינה לרכישת דלקים ,להקטין את

נספחי

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.
פ1641/17/
רן כהן
30.10.06

עיקרי ההצעה

מתו דברי ההסבר

ארצי לשימור אנרגיה,
הוצאות מוסדות ציבור על אנרגיה ,להקטין את
הוראות לחסכון באנרגיה
קצב בנית תחנות כוח חדשות ,לפתח תעסוקה
במבני ציבור קיימים,
בענף שימור אנרגיה ,להקטין את כמות המזהמים
במבנים חדשים ,הדרכת
הנובעים מצריכת האנרגיה ולהקטין את תלותה
עובדים ,חובת מינוי ממונה של מדינת ישראל בדלק מיובא .זאת לאור הגידול
לשימור אנרגיה במוסדות החריג בצריכת אנרגיה במוסדות ציבור ביחס
ציבור גדולים ,ועוד.
לענפי המשק האחרים .דברי ההסבר מדגישים
את התועלות הסביבתיות ,חברתיות וכלכליות
שבשימור אנרגיה.

יא .חלוקת הכנסות
הצעת חוק לתיקון
מתן סמכות ,בתנאים,
מטרתו של חוק זה לתרום לפיתוח הנגב והגליל,
פקודת העיריות )אזור להכריז בצו כי אזור המצוי על ידי יצירת שוויון ויחסיות בין הרשויות המקומיות
חלוקת הכנסות בנגב בתחום מועצה אזורית,
והמועצות האזוריות ולהקטין את אי השוויון
ובגליל(
באזור הנגב והגליל ,יוגדר בהקצאת שטחים בעלי פוטנציאל למיסוי גבוה בין
פ1652/17/
בצו לפיו ההכנסות
הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.
מארנונה ומהיטלי השבחה ,תיקון זה נועד להתמודד עם מצב בו מועצות
יחולקו שווה בשווה בין
אזוריות המונות מספר תושבים מצומצם ,נהנות
סילבן שלום ו10 -
המועצה האזורית
מהכנסות גבוהות ,הנובעות מתשלומי ארנונה
חכ"ים שונים.
שבתחומה מצוי אותו אזור עסקית של מפעלים ומרכזי סחר המצויים בתחום
30.10.06
לבין רשות מקומית אחת
שיפוטן.
או יותר המצויה בטווח
שאינו עולה על 60
קילומטרים מהמועצה
האזורית.
הצעת חוק שותפות
יישובים באזורי
תעשיה מרחביים
פ727/17/
רן כהן
26.6.06

החוק קובע חלוקת הכנסות למרות שמדינת ישראל משקיעה סכומי עתק
מארנונה באזורי תעשייה בהקמת אזורי תעשייה מרחביים ,אין בנמצא
המצויים בתחום רשות
קריטריונים לרמת השיוך של האזורים הללו
מקומית אחת ,במרחק
לרשויות המקומיות המקיפות אותם .הצעת חוק זו
שלא עולה על  20ק"מ
באה להסדיר את זכויותיהן וחובותיהן של הרשויות
מרשות אחרת בה אין
המקומיות בניהול ובבעלות על אזורי התעשייה
אזורי תעשייה .בסמכות
המרחביים ולתקן את המצב המעוות בו חלוקת
שר הפנים לקבוע את אופן השותפות נעשית בצורה מפלה ובלתי הוגנת.
החלוקה )עפ"י היקף
ההשקעות ,מס' תושבים
ועוד(.

יב .שמורות וגני
הצעת חוק גנים
תיקו חוק גנים לאומיים
כיום יש לשר לאיכות הסביבה סמכות להטיל ניהול
לאומיים ,שמורות
ושמורות טבע כל שהשר
של אתר לאומי על רשות מקומית ,מוצע להרחיב
טבע ,אתרים לאומיים יוכל להטיל ניהול של אתר תחולת הסמכות גם לגוף ציבורי.
ואתרי הנצחה )תיקון לאומי על גוף ציבורי
– הטלת תפקידים(
שעניינו בשימור מבנים
פ1261/17/
ואתרים בעלי חשיבות
לאומית היסטורית.
שי חרמש ו 6-ח"כים
נוספים
17.7.06

][95

השמירה על השטחי הפתוחי 2006

ש ,מספר ,תארי,
ומגישי ההצעה.

מתו דברי ההסבר

עיקרי ההצעה

הצעת חוק גנים
תיקון חוק ג"ל וש"ט לפיו
על פי החוק הקיים כיום אחזקה ,הגנה וטיפול של
לאומיים ,שמורות
שר האוצר רשאי להטיל על אתרים לאומיים ואתרי מורשת יכולה להיות
טבע ,אתרים לאומיים גופים פרטיים שלא
מוטלת מכוח צו על רשות הגנים הלאומיים ועל
ואתרי הנצחה
למטרות רווח והמתמחים רשות מקומית בלבד .מטרת התיקון לאפשר גם
)תיקון – הגנה
בשימור מבנים ואתרי
לגופים אחרים העוסקים בשימור ,כמו המועצה
וטיפול(
התיישבות – ביצוע פעולות לשימור מבנים ואתרי התיישבות ,לתחזק להגן
פ822/17/
אחזקה ,הגנה וטיפול בגן ולטפל באתרים אלו ,בהתאם לתקנות שיקבע
לאומי או אתר מורשת
השר.
אורית נוקד
3.7.06

יג .הצעות לצמצ השימוש בחוק ההסדרי
הצעת חוק-יסוד:
משק המדינה )תיקון
 חוק ההסדרים(פ1785/17/
נאדיה חילו
גאלב מג'אדלה
ו 8-חכ"ים נוספים
11.12.06

הצעת חוק הכנסת
)תיקון  -דיון בחוק
ההסדרים(
פ1706/17/
סופה לנדבר
13.11.06

מטרתה של הצעת חוק זו לאפשר דיונים מהותיים
תיקון ס'  3בחוק
ההסדרים ,לפיו ניתן יהיה במסלול הפרלמנטארי הרגיל ולמנוע חקיקה חפוזה
לא מהותית ולא יסודית  ,הפוגעת בתפקודה של
לדון במסגרת החוק רק
הכנסת כמחוקקת וכרשות מפקחת על הממשלה.
בנושאים הנוגעים באופן
ישיר והכרחי לחוק התקציב הצעה זו תצמצם את חוק ההסדרים ותביא לכך
שסעיפים שאינם כרוכים בעלויות תקציבית לא
של אותה שנה ונדרשים
באופן מהותי לשם עמידה יכללו בו ושסעיפים שהוצאו מהחוק בעבר לא יכללו
בו שנית.
במסגרת התקציב .לא
ייכללו נושאים שנכללו
בהצעות חוק הסדרים
בשנים קודמות ונקבע
לגביהם כי לא יידונו
במסגרת הצעת חוק
הסדרים.
תיקון ס'  5בחוק הכנסת
לפיו הצעת חוק תכלול
נושא אחד בלבד.

מדי שנה חוק ההסדרים במשק המדינה מוגש
לחברי הכנסת כאשר הוא כולל עשרות חוקים
ונושאים שונים מבלי לאפשר דיון מעמיק בחוקים
בוועדות הקבועות של הכנסת המתאימות לכל חוק
וחוק .מטרתה של הצעת חוק זו היא לבטל את חוק
ההסדרים.
הצעת חוק זו קובעת כי כל חקיקה תכלול אך ורק
נושא אחד ומונעת בכך את הנוהג של הגשת
עשרות נושאים כמקשה אחת לאישור ועדת
הכספים.

חוק ההסדרים מאפשר כיום כריכה של חוקים ,גם
הצעת חוק-יסוד:
תיקון לחוק יסוד משק
משק המדינה )תיקון  -המדינה ,לפיו חוק הסדרים אם לעיתים כריכתם אינה נדרשת באופן מהותי
לתקציב המדינה .יוצא מכך ,כי הממשלה מצליחה
דחיית יישומם של
לא יידחה את מועד
חוקים במסגרת חוק תחילתו של כל חוק ,אלא במסגרת חוק ההסדרים לכפות את רצונה על
הכנסת בהליך מזורז ובעייתי ,ואף הופכת את
הסדרים(
לתקופה שאינה עולה על
שנתיים ימים מיום התחילה העבודה הפרלמנטרית לחוכא ואיתלולא.
פ1692/17/
שנקבע לחוק זה לראשונה בהצעת חוק זו מוצע כי לא תינתן לממשלה
אפשרות לדחיית חוקים במסגרת חוק ההסדרים
רונית תירוש ו9-
בתקציב המדינה ,ליותר משתי שנות תקציב .הדבר
חכ"ים נוספים.
יחייב תכנון אסטרטגי ארוך טווח ויבטיח את עמידת
6.11.06
הממשלה בהתחייבויותיה כלפי הכנסת והמשרדים
השונים ,שסובלים מחסך תקציבי עקב דחייה
ממושכת של חוקים ליותר משתי שנות תקציב.
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הצעת חוק יסוד :משק תיקונים בס'  3בחוק
החוק נועד למנוע התפתחות מדאיגה של השנים
המדינה )תיקון  -דיוני ההסדרים ,לפיהם יחולק
האחרונות ,לפיה מובאים בהליך המזורז של חוק
התקציב ,חקיקה
הדיון על תקציב המדינה
ההסדרים שינויים מבניים מרחיקי לכת שאינם
פרטית וחוק
לשני שלבים:
קשורים לתקציב המדינה של אותה שנה ,דבר
ההסדרים(
בשלב הראשון תידון
ההופך את עבודת החקיקה המתבצעת במהלך
פ1556/17/
ותאושר מסגרת תקציב
עבודת הכנסת –פלסתר.
יוסי ביילין ,זהבה
בלבד ,וכן סדרי עדיפויות  ,תיקון התקנון משלים את קיומו של דיון אמיתי
גלאון ו 6-ח"כים
ורק לאחר מכן תדון
בחוקים ובא למנוע כל האפשר דיונים "מקוצרים"
נוספים.
הממשלה בתקציב
בועדת הכספים.
16.10.06
המפורט בהתאם למסגרת הצעת חוק זו מוגשת ביוזמתו של נציב הדורות
שלעיל .כמו"כ כל שינויי
הבאים לכנסת.
החקיקה שכולל חוק
ההסדרים יהיו בעל קשר
ישיר לתקציב אותה שנה .

יד .הצעות שונות
הצעת חוק התכנון
תיקון  197לפיו ניתן יהיו
והבניה )תיקון -
לתבוע פיצויים עד  7שנים
הארכת תקופת
מאישור התכנית )ולא 3
הזכאות לקבלת פיצוי כיום(
בגין פגיעה(
פ739/17/
אמנון כהן
26.6.06

היות ורוב תכניות המתאר אינן מבוצעות בתוך
פרק זמן זה נוצר מצב אבסורדי בו כאשר מגלים
התושבים כי הם נפגעו מן התוכנית אין המחוקק
מאפשר להם להגיש תביעות פיצויים .מוצע
להאריך את משך תקופת האפשרות להגיש
תביעות פיצויים לשבע שנים ,בדומה לתקופת
ההתיישנות הרגילה.

הצעת חוק נכסי
תיקון חוק נכס המדינה
מטרת החוק המוצע הינה לעגן את זכויותיהן של
מדינה )תיקון – תוקף לפיו הרשאה שניתנה
המחצבות ה"וותיקות" )אשר היתה להן הרשאה
הרשאה לחציבה
מטעם ממ"י לכרייה
לכריה ולחציבה במועד כניסתו לתוקף של חוק
באבן(
ולחציבה של אבן ,ושהיתה חובת המכרזים( להמשיך ולחצוב במקרקעין נשוא
פ1629/17/
בתוקף ביום הקובע )יום
ההרשאות עד לגמר עתודות האבן.
אורית נוקד
תחילת חוק חובת מכרזים(
30.10.06
– תהיה בתוקף עד לגמר
עתודות האבן במקרקעין
לגביהם ניתנה ההרשאה.
הצעת חוק-יסוד:
תיקון חוק יסוד מקרקעי
הצעת החוק נועדה להבהיר ולעגן טוב יותר את
מקרקעי ישראל
ישראל ,לפיו מקרקעי קק"ל העיקרון לפיו קרקעות קק"ל לא יימכרו ללא
)תיקון  -ביטול הזיקה יוצאו מניהולו של מינהל
יהודים.
לקרן קיימת לישראל( מקרקעי ישראל.
פ1545/17/
זבולון אורלב
16.10.06
הצעת חוק הדרכים
)שילוט( )תיקון –
שלט דיגיטלי(
פ1002/
דב חנין
מוחמד ברכה
חנא סוויד
10.7.06

שלטים דיגיטליים למינהם החלו להופיע לאורך
החלת חוק השילוט על
שלטים דיגיטליים )לרבות דרכים רבות .אלו מהווים מפגע בטיחותי תחבורתי,
שכן הם מסיטים את תשומת ליבו של הנהג מן
מסכי טלוויזיה למינהם(
ואיסור על הצבתם במרחק הנהיגה ,וקיים חשש כי תתרחש תאונת דרכים
של  250מ' מדרך עירונית קטלנית בגלל מסך כזה .הסטת תשומת ליבו של נהג
על ידי שלט אלקטרוני גדולה בהרבה אף משלט
או בינעירונית.
מכאני מתחלף ולכן שלט כזה מסוכן בהרבה.
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הצעת חוק התכנון
הוספת נציגים המייצגים
והבניה )תיקון – ייצוג את סקטור התעשייה
התאחדות
במוסדות התכנון.
התעשיינים במוסדות
תכנון(
פ1280/17/
אלי אפללו
ניסים זאב
ו 25-חכ"ים נוספים.
17.7.06
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פסקי די ,גזרי די והחלטות בתי המשפט בעניי
בנייה בלתי חוקית בשטחי הפתוחי בשנת 2006

עיקרי המקרה

פרטי ההלי

הכרעה

ביהמ"ש העליו
בג"צ 851/06
עמונה אגודה
שיתופית ואח' נ'
שר הבטחון ואח'.
דינים עליון ,כרך
ע"ו349 ,
29.1.06

בג"צ 6309/06
מושב הודיה נ'
מינהל מקרקעי
ישראל ואחרים.
7.9.06
דינים עליון ,כרך
עט'.258,

מאחז עמונה הוא מאחז בלתי
אין הצדקה לתת לעותרים ארכות נוספות
מורשה שעלה על הקרקע בשנת
על אלו שניתנו להם .מראשית הדרך היה
 1995בסמוך ליישוב עופרה ,על
ידוע כי הבניה נעשתה ללא היתר,
מקרקעין מוסדרים בשטח בבעלות והעותרים מבקשים למעשה להכשיר את
פרטית .עפ"י התכנית התקפה
הבנייה בדיעבד .לא נמצא הצדק למתן
ייעוד השטח הוא חקלאי ,לכן לא
ארכה נוספת על הארכות שכבר ניתנו.
ניתן לקבל היתר למבנים.
העותרים מבקשים להורות
נדחית בקשת העותרים למתן ארכה עד
למשיבים – שר הבטחון ,המינהל לאחרי הבחירות הקרבות" .עקרון שילטון
האזרחי לאיזור יהודה ושומרון
החוק המחייב את הכל מורה אותנו כי יש
והיועמ"ש לממשלה להימנע
לבצעם בלי קשר לבחירות .השאלה היא
מלהרוס  9מבנים שהוקמו ביישוב שאלה של חוק וסדר ואלה יפים הם בימי
עמונה ,עד שתינתן בידם אפשרות בחירות כבימים שאינם ימים של
בחירות."...
להשמיע דברם בוועדות התכנון
והבנייה ,ותינתן להם שהות סבירה
העתירה נדחית.
להכשיר את הבניה.
בקשת העותרת להביא
דין העתירה להידחות על הסף.
ל"הכשרתו" של גן האירועים
בבסיס העתירה עומד מקרה חמור של
"אחוזת אסתר" שהוקם בתחומה זלזול בחוק ,בהחלטות בתי המשפט
ללא היתר ומופעל שלא כדין שנים ובצווים שיפוטיים .אמנם ההליכים התנהלו
רבות ) 6שנים(.
נגד מלכיאל ,אך גם העותרת אינה יכלה
העותרת היא בר רשות במקרקעין ,לרחוץ בנקיון כפיה ,שכן תמכה בהקמת
והקצתה אותם למר אהרון מלכיאל הגן ובהפעלתו.
שהחל בהקמת גן האירועים
העתירה הוגשה  5ימים לאחר שנחתמו
המשתרע על שטח של כ 20-דונם ההליכים הפליליים ,וקיים צו הריסה חלוט,
לא היתר בנייה ותוך התעלמות מצו והיא בגדר פתיחת "חזית חדשה"
שמלכיאל אינו צד לה .אין מקום לכך כי
הפסקה מינהלי וצווי הפסקה
בג"צ יהפוך למסלול "עוקף" .נראה כי
שיפוטיים .צו ההריסה הוארך
עתירה זו היא נסיון "להרוויח זמן" מול
מספר פעמים.
במקביל להליכים המשפטיים החל המינהל ומוסדות התכנון.
מלכיאל בהליכים תכנוניים ,אך
תכניתו נדחתה בועדה המחוזית
ובוועדת הערר של המועצה
הארצית.
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הכרעה

העותרת טוענת כי היא מודעת
לעבירות הבנייה ,אך החלטה 949
של ממ"י מאפשרת לה לאשר
בשטח את התכנית המבוקשת וכי
על מוסדות התכנון לפעול בהתאם
לקווים המנחים בהחלטות מועצת
ממ"י.
בג"צ 8379/06
שתי עתירות המכוונות למניעת
העתירות נדחות.
ח"כ רוברט אילטוב סגירתם והריסתם של גני אירועים סיכום יו"ר וועדת ביקורת המדינה אינו
נ' הוועדה המחוזית במחוז המרכז ,הבנויים שלא כדין .מהווה הוריה אופרטיבית לרשויות החוק.
לתכנון ובנייה
האחת עוסקת בגני אירועים בכלל ,ברור כשמש כי עתירת גן השקמים נועדה
)מרכז( ואח'.
והשנייה ב"גן השקמים".
לעקוף את ההחלטות השיפוטיות
העותרים טוענים לפגיעה
הקודמות ובכך לדחות את הקץ ולמנוע
בפרנסתם של אלפי עובדים .חה"כ הריסת הגן .כמו בפרשת הודיה,
אילטוב הסתמך בעתירתו על דיון "העותרים לא הניחו אבן שלא הפכוה,
דיון מאוחד עם
והמשפט מזמן יצרתיות מעין כמוה
בג"צ 8411/06
שניערך בנושא גני האירועים
ש.צ אירועים בע"מ בוועדת ביקורת המדינה ,שם דובר להרבות הליכים .בית משפט זה יכול לומר
במקרה דנא בלב שלם – עד כאן .לא נוכל
נ' הוועדה
על הצורך בהגשה מזורזת של
לקבל את הטענה כי המדובר בגזירה שאין
המקומית לתכנון
תכניות לגני האירועים הפועלים
הציבור יכול לעמוד בה .הסדר הנכון לא
ובנייה חוף השרון ללא היתר.
היה הקמת גן אירועים ואחר כך מאבק
ואח'.
להכשרתו ,אלא מאמץ להשיג תכנית בניה
שתאפשר בנייתו של גן אירועים .בית
15.11.06
משפט זה לא ייתן איפוא ידו לסדר שאין לו
אח ורע בכל אומה ושלן שוחרי חוק ,של
דינים עליון ,כרך
"נעשה ונשמע"....עלה בידי העותרים
פ'.250,
להשיא רווח במשך קרוב לשבע שנים ..אך
כל דרך מגיה בסוף לקיצה"..

בימ"ש מחוזיי
עא 001177/05
"קרן קיימת היא זו שלבקשת הסוכנות
כביש הגישה לכמון,מכמנים
עא 1146/05
פרצה את הדרך ליישובים .אכן ,גדולה
וכמאנה שנסלל ללא היתר ,וללא
ביהמ"ש המחוזי
מצוות יישוב ארץ ישראל ,אך הדין
הפקעה כדין של השטח .הוגשה
בחיפה
במקומותינו מחייב לקבל את האישורים
תביעה כנגד המועצה האזורית
הדרושים לסלילת כביש .לא כך נעשה ,ועל
משגב ונוספים – לסילוק יד
הקרן הקיימת והסוכנות ,שמכוחה ובשמה
קק"ל נ' רובינשטיין מהכביש ולתשלום פיצוי או דמי
שמואל ואח'
פעלה ,לשאת באחריות לפגיעה בקניינם
שימוש ראויים.
של המשיבים .כך גם לגבי המדינה שהיא
הערכאה הקודמת הורתה על
הבעלים של מרבית המקרקעין באיזור,
עיריית כרמיאל נ' סילוק יד מהמקרקעין ,תוך עיכוב
הסוכנות היהודית סילוק היד ל 3-שנים ,בכדי לאפשר כולל של הישובים בהר כמון.
לא"י ואח'
הכביש אמנם לא עובר בתחומי המועצה
סלילת כביש חלופי.
האיזורית משגב ,אך הוא משמש את
ערעור בעלי הקרקע כנגד עיכוב
30.1.06
היישובים שנמצאים בתחומיה .אילו היה
הביצוע נדחה.
נסגר הכביש ,לא היתה אפשרות לתושבים
הערעור שלהלן הוגש ע"י קק"ל
דינים מחוזי ,לו)) ,(2סוללת הכביש( והמועצה האזורית להגיע לבתיהם .בשל כך ,אף ביקשה
.181
משגב )בתחומה מצויים היישובים המועצה האיזורית משגב בשעתו מבית
המשפט קמא ,כי יאשר לה לתחזק את
אליהם מוביל הכביש(
בנוגע לגובה דמי השימוש שחוייבו הכביש ,לשפצו ולהרחיבו על מנת לשמור
בהם ,ולחלוקת דמי השימוש בין
על בטיחות המשתמשים בו ...השילוט
הגורמים השונים שחוייבו בו.
המצוי בכביש הוא של המועצה האיזורית
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עיקרי המקרה

הכרעה
משגב .די בזיקות אלו ,כדי להטיל גם על
המועצה האיזורית משגב להשתתף בנטל
דמי השימוש הראויים שנפסקו לזכות
המשיבים"
הערעור נדחה.

עפ 071519/03
המערער הוא בעלים של קרקע
חקלאית ליד צומת ביל"ו ברחובות,
בימ"ש מחוזי תל
ועליה היה בנוי בית מגורים במשך
אביב יפו ,בשבתו עשרות שנים .על השטח מופקדת
כבימ"ש לערעורים תכנית המייעדת את השטח
למחלף .המערער החליט להפעיל
יוסף דג'אני נ'
במקום גן אירועים .ביום 17.10.02
הוועדה המחוזית הוגש כנגד המערער כתב אישום
לתכנון ולבניה
בגין בניה ללא היתר של מרכז
מחוז המרכז
האירועים ,וכן בגין בניית גג מעל
בית המגורים בשטח של  100מ"ר.
דינים מחוזי,
בינתיים אירעה שריפה והמבנה
לו).260,,(1
נהרס .בהודעת הערעור משיג
המערער הן על הצו השני והן על
ההחלטה ,ושם את הדגש בשאלה:
"אם לאחר השריפה נהרס המבנה
כליל ונבנה אחר תחתיו שאז צריך
לבקש היתר ,או שמדובר בשיפוץ
פנימי".

הצו שניתן למערער הוא צו הפסקה
שיפוטי אשר התיחס לגן האירועים
ולשימוש המסחרי .משהוחל בבנית
המבנה החדש ,אין בכך הפרה של הצו
הראשון שהוא צו הפסקה שיפוטי
לשימושים שאינם קיימים עוד ,ולכן גם לא
היה ביהמ"ש מוסמך לתת צו הריסה.
לפיכך הוחלט כאמור בחוות דעתו של
השופט המר ,לקבל את הערעור ולבטל
את צו ההריסה הכלול בצו מיום
.27.10.02

ע"פ  001045/06המערער הורשע בבימ"ש השלום ביהמ"ש דוחה את טענות המערער על
בבית שאן בעבירה של בניית מבנה חומרת העונש .גזר הדין מאזן בצורה
מחוזי נצרת
נאותה בין נסיבותיו האישיות לבין חומרת
בן  60מ"ר המשמש למגורים וכן
פסק דין
מרפסת מקורה בשטח של  30מ"ר העבירה .העונש אינו סוטה לחומרה
מרמת הענישה הנהוגה בעבירות מעין
בשטח שייעודו חקלאי .בין
מזאריב באסם נ'
אלו.
העונשים שנגזרו עליו :צו הריסה
הועדה המקומית שיבוצע תוך  18חודשים ,אלא אם בשים לב כי מדובר בעבירה של הפרת צו
יזרעאלים
בימ"ש ,עבירה חמורה לכל הדעות
יהיה בידו היתר כנדרש.
שהפכה נפוצה במחוזותינו ,לא מוצא
המערער לא השיג היתר ,נגזרו
בימ"ש חומרה יתרה בעונש שניגזר ,אשר
עליו מאסר על תנאי למשך 6
חדשים וקנס של  8000ש"א או  80תצדיק התערבות כערכאת ערעור.
21.3.06
לפנים משורת הדין ,מתוך התחשבות
ימי מאסר תמורתו ,התחייבות
במצב המערער ,הקנס עם ההתחייבות
כספית של  ₪ 30.000להימנע
יעמדו על  , ₪ 16,000שישולמו ב20-
דינים מחוזי ,לו) ,(3מלעבור עבירה תוך  3שנים
.521
תשלומים רצופים של .₪ 800
והפעלת התחיבות ע"ס 8,000
ש"ח שנחתמה על ידו .ביהמ"ש
קמא האריך את המועד לביצוע צו
ההריסה .המערער טוען לחומרת
העונש ,ולאי התחשבות בנסיבותיו
האישיות הקשות.
ב"ש מחוזי )נצ'(
 821/06אלון
בראשי נ' הוועדה
המקומית
יזרעאלים

בקשה לעיכוב החלטות בימ"ש
השלום בבית שאן ,לפיהן הורה
ביהמ"ש למבקש להפסיק שימוש
במכולה שהוצבה על קרקע
חקלאית ללא היתר כדין ,ושנעשה
בה שימוש למזנון.

הבקשה נדחית ,טענותיו לעיכוב ביצוע צו
ולהפסקת שימוש דינן להידחות ,שכן אין
בהן עילה ללגטימציה של מעשיו.
עיכוב צו משמעו מתן הכשר ע"י ביהמ"ש
להמשך ביצוע עבירות והפרת חוק.
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הכרעה

28.4.06
המבקש מציין את מצבו הכלכלי
דינים מחוזי לו ) (4הקשה ,ומציין כי לא נשקפת סכנה
.458
לציבור ממעשיו.
ע"א  001003/05המערער הורשע בהליך פלילי,
בהמ"ש המחוזי
בבימ"ש שלום בעכו ,בעבירות של
בחיפה
בנייה ללא היתר – בכך שבנה
מבנה בן  2קומות בשטח של 398
אסדי סאלח יוסף נ' מ"ר ,התקין בריכת שחייה בשטח
וועדה מקומית
של  450מ"ר והוסיף  3קומות
לתכנון ובנייה
נוספות של  432מ"ר.
בקעת בית הכרם נגזר עלו קנס של  75,000מ"ר,
תשלום כפל אגרה בסך של כ-
13.6.06
 ₪ 63,000והוראה על הריסת
המבנה תוך  24חודשים ,אלא אם
דינים מחוזי,לו) ,(5ישיג היתר בנייה כדין .המערער לא
.365
ביצע את הצו ,לא קיבל היתר בנייה
והורשע בהפרת צו שפוטי .בנוסף
הוגשה נגד המערער תביעה
אזרחית לשלם את כפל שוויו של
המבנה שנבנה שלא כדין ,מכוח ס'
 219לחוק התו"ב .בימ"ש קמא
קיבל את התביעה ,ומכאן הערעור.

י .שיף )דעת הרוב( :מאחר והמשיבה
עתרה כבר לסעד לפי הסעיף הכללי של
חוק העונשין במסגרת ההליך הפלילי,
ותביעתה נדחתה ,הרי שהיא מנועה
מלעתור במסגרת ההליך האזרחי לסעד
ספצפי מכוח ס'  219לחוק התו"ב .מציע
לקבל את הערעור.
ב' גילאור )מיעוט(  :שורש המחלוקת הוא
בהתנגשות בין ערכים העומדים בין
פרשנויות שונות אפשריות להסדר לפי ס'
 219לחוק התו"ב .במחלוקת זו בוחרת
להעדיף את הרתעת העברין על פני
שיקולים אחרים ,ולא פעם דובר על הצורך
בהוספת יסוד מרתיע מחשי לתוך מערכת
הענישה הקיימת כיום .כמו כן יש לתת
משקל לסכנה הנשקפת מבניה לא חוקית.
מדובר במבנים שנבנו ללא פיקוח של
הרשויות ובטיחותם מוטלת בספק .יש
לפרש את ס'  219לאור תכלית החקיקה –
חיזוק יסוד ההרתעה ,והפיכת עבריינות
הבניה לבלתי משתלמת .מציעה לדחות
את הערעור.
הערעור מתקבל ברוב דעות.

עפ 070200/06
ערעור על פס"ד של ביהמ"ש
אין חולק שהמערער הפעיל ומפעיל תחנת
מחוזי ת"א יפו
לעניינים מקומיים ברמלה ,לפיו
דלק ללא היתר בצורת מיכל סולר הניצב
הורשע המערער בעבירות בניה
על עגלה .המערער מנסה להמשיך
מסורי חיים נ'
ללא היתר ,שימוש במקרקעין ללא ולהינות מן ההפקר מחמת טעויות
הוועדה המקומית היתר לפי ס'  253 ,204,208 ,145פורמליות ,כפי שבעבר ניצל בעור שיניו
לתו"ב מרכז רמלה לחוק התכנון והבניה.
בעבירות שעניינן הפרת צוי בימ"ש –
מדובר בשימוש ללא היתר לתחנת מחמת טעויות פורמליות גם כן – וזאת על
13.7.06
דלק במושב נווה דורון בבאר
ידי הסטת העגלה מחלקה אחת המוזכרת
יעקוב ,שניתן לו צו להפסקת
בכתב האישום לחלקה אחרת.
השימוש החורג בתאריך .2.5.01
הערעור מתקבל בהתייחס למבנים
דינים מחוזי,לו) ,(6בשנת  2002ניתן לו צו הפסקה
שיפוטי המורה לו להפסיק להפעיל נוספים /משרד )לגביהם לא היו ראיות
.745
את תחנת הדלק .המערער טוען כי ופירוט(  ,אך נדחה בהתייחס לתחנת
הדלק ,וההרשעה נותרת על כנה .צו
לא ניתן היה להרשיעו בעבירה
ההריסה יצומצם למיכל ולעגלה ,ויבוצע
הקשורה בהצבת מיכל הסולר
תוך  7ימים.
הנייד שכן הוא הוצב מחוץ
למקרקעין שהוגדרו בכתב
האישום.
עפ 001212/06
בימ"ש המחוזי
בנצרת
ריאד מחמוד
עואדה נ' הוועדה
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ערעור על החלטת בימה"ש השלום אין מקום להתערב בהחלטת בימ"ש
בבית שאן.
השלום.
המערער הורשע עפ"י הודאתו
העונש שהוטל על המערער אינו חורג
בביצוע עבירות של אי קיום צווי
ממדיניות הענישה הראויה בנסיבות
בימ"ש ,עבירה לפי ס'  210 ,205המקרה.
לחוק התו"ב ,בכך שלא הרס בתים המערער עשה דין לעצמו ,הציב עובדות
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המקומית לתכנון
שנצטווה להרוס ולהפסיק את
ובנייה מבוא
השימוש החורג בהם .מדובר
העמקים
בבנייה שנעשתה על קרקע
חקלאית )בנתיים שונה ייעודה(,
של קיר בטון בגובה  1מ' ,ומעליו
רשת ברזל עם עמודי פלדה ,ישור
5.9.06
קרקע בשטח של כ 400-מ"ר,
בניית  2סככות בשטח כולל של 80
דינים מחוזי ,לו) ,(9מ"ר ,ו 2-מכולות בשטח כולל של
.454
 16מ"ר ,והנחת מיכל סולר בנפח
של  5,000ליטר .כל אלו שימוש
לניהול עסק ,אחסון ומכירת שיש
ללא היתר כדין .תחילת הבניה
נתגלתה באוגוסט  .2001המערער
לא קיים הצווים ואף הרחיב
פעילותו במקום .הוטל עליו מאסר
על תנאי ל 6-חדשים ,מימוש
התחייבות קודמת בסך 40,000
 ,₪קנס בסך ₪ 40,000
והתחייבות לאי ביצוע עבירות על
סך  .₪ 80,000בנוסף הוארך
מועד ביצוע צו ההריסה ב6-
חדשים כדי לקבל אישור.
המערער משיג על חומרת העונש.

הכרעה
בשטח ואף ניצל את הדחיות בהליך
השיפוטי ואת הארכה ניתנה לו כדי
להרחיב את הפעילות .זאת כדי להפיק
רווח כלכלי כאשר הוא מודע להליך נגדו,
ותוך זלזול בחוק ובצווי בימ"ש.
גזר הדין שהוטל עליו משקף מדיניות
ראויה ביחס לתופעות של אי ציות לצווי
בימ"ש ומעביר מסר הרתעתי כנדרש.
המערער גילה בהתנהגותו כי לא הפיק את
הלקח מההליך הראשון וההתחייבות
שהוטלה עליו לא הרתיעה אותו מלשוב
ולבצע העבירות .לכן נדרשת ענישה
מחמירה ומרתיעה יותר.
העונש אינו חמור במידה המצדיקה
התערבות ,בייחוד כאשר העבירה בוצעה
לשימוש עסקי במקרקעין.
הערעור נדחה.

דין הבקשה להידחות.
בש  092127/06בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה
בימ"ש מחוזי תל
ואיסור שימוש שניתן ב , 18.1.04השופטת מביאה ציטוטים ממספר פסקי
אביב יפו
דין המדגישים את חומרת התופעה של
וזאת עד למתן הכרעה בערעור
עבריינות בנייה ,ואת הרווחים הגדולים
שהוגש מטעם המבקש .זוהי
בוקסר אהרון נ'
בקשה שנייה ,לאחר שניתנה בעבר הכרוכים בביצוען .בהקשר זו קיימת
הוועדה המחוזית ארכה של שנה בהסכמת הצדדים .חשיבות רבה לביצועם של צווים במועד,
כדי למנוע קביעת עובדות בשטח .במקרה
לתכנון ובנייה מרכז מדובר בקרקע חקלאית מוכרזת,
רמלה
המיועדת ככזו בתכנית המחוזית ,זה מדובר בהסדר טיעון ,והמועד לביצוע
בקירבת בני דרום .המבקש הורשע הצו כבר הוארך בעבר.
20.9.06
בביצוע עבירות של בנייה ושימוש
המבקש מטיל יהבו על המלצת התכנית
ללא היתר לפי ס' ) 204 ,145א(
שהגיש ע"י הועדה המקומית ,כשלטענתו
ו)ב( 253 ,208 ,לחוק התו"ב.
המלצה זו היא בגדר "הבטחה מינהלית"
מדובר במתחם בן  11דונם סלול
לקבלת ההיתר למבנים הקיימים ,ולכן
דינים מחוזי ,לו) ,(9אספלט ומוקף בגדר בטון בגובה
.987
 2.5מ' ,שבתוכה מבנים שנבנו ללא נותרה רק שאלת הזמן לקבלת ההיתר.
עיון בחומר מלמד כי אמנם התכנית
היתר כדין :שתי תוספות למבנה
ישן בשטח של  408מ"ר ו 89מ"ר ,הומלצה – אך בתנאים רבים .נדרש לקבל
רמפה מבטון בשטח  102מ"ר,
חוו"ד מגורמים שונים ,אישור הולקחש"פ,
מבנה איסכורית בשטח  60מ"ר,
התנגדויות ועוד .אין כל ודאות כי אכן
מבנה איסכורית  10.8מ"ר ,ומכולה תאושר התכנית ויתקבל ההיתר.
המשמשת כמשרד בשטח  15מ"ר .קבלת הבקשה משמעותה המשך רמיסת
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו
החוק  .אם סבר המבקש כי יידרש לכמה
שנים לאישור התכנית – מדוע ביקש קודם
הורשע הנאשם ונגזר עליו לשם
 ₪ 100,000וכן ניתן צו הריסה וצו שנה ,ואז בשיטת הסלמי מבקש כעת
להפסקת השימוש לבניה החורגת ארכה נוספת .נראה כי סבר כי אם היה
מבקש מראש שנתיים שלוש – בהימ"ש
ניתנה ארכה בת  12חודשים
לא היה נעתר לו ..הריסת המבנה אכן
לביצוע הצו .המבקש ,שהגיש
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תכנית שהומלצה ע"י הוועדה
המקומית ,טוען כי "ההיתר נמצא
על הסף" וכי יהיה זה חוסר תו"ל
שלא להמתין לתוצאות ערעורו

תסב למבקש נזק כלכלי ,אך אין לו להלין
אלא על עצמו שפעל על דעת עצמו בניגוד
להוראות החוק .בנסיבות אלו אין בימה"ש
אמור ליתן גושפנקא למעשיו של המבקש
ולהכשיר את הטרף.
זכותו של כל אדם לנסות להעביר את רוע
הגזירה ,אך חובתו של ביהמ"ש לומר
במקרה המתאים "עד כאן".

ע"פ 950/06
אין מקום להאריך את מועד ביצוע הצו
המשיב ושניים אחרים הואשמו
בימ"ש מחוזי
בבימ"ש שלום בחדרה בעבירות על לאור חומרת מעשיו של המשיב:
בחיפה
חוק התו"ב בכך שבנו בית מגורים מדובר בנאשם שלא בנה ללא היתר מתוך
מצוקת דיור ,שניצל מראש את המוכנות
בשטח של  170מ"ר ,מתוכם
מדינת ישראל נ'
של הגורמים לסייע לו בכפר הנוער שפיה–
התקבל היתר רק ל 102מ"ר,
איתמר סיאני
שלא לצרכיו הקיומיים אלא לפאר את
מבנה מעץ בשטח של  80מ"ר,
מבנה בטון ואבן בשטח של כ 150-המקום ולהפכו לנכס והכל בניגוד לחוק .צו
21.11.06
ההריסה הראשון ואיסור השיוש ניתן עוד
מ"ר ,מבנה מעץ בשטח  15מ"ר,
בשנת  1991ומאז חלפו כ 14-שנה .יש
מרפסת מקורה בשטח  15מ"ר,
בכך פגיעה חמורה בסדרי השלטון ,אי
דינים מחוזי ,לז) ,(1בריכה מבטון בשטח  20מ"ר
.325
ופרגולה מעץ על בסיס בטון בשטח קיום צו בימ"ש ,פגיעה באושיות המשפט.
נקבע כי על החלטה בענין ביצוע מועד
 50מ"ר.
הורשעו בעבירות של שימוש חורג הריסה יש זכות ערעור ) .בעניין זה נסקרו
דעות שונות בפסיקה(.
בקרקע חקלאית ללא היתר,
ושימוש ללא היתר.
על הנאשמים הוטלו עונשי מאסר,
קנסות וכן ניתן צו איסור שימוש
במבנים שנבנו ללא היתר .עוד
נקבע כי יש להרוס מבנים אלו תוך
 6חודשים .בערעור על גזר הדין
נדחה ביצוע צו ההריסה  ,ולאחר
מכן הוארך מועד ביצוע צו הריסה
זה לשנה נוספת כדי לאפשר
למערער למצות את הליכי התכנון
בהם החל .על כך הערעור.
עפ 001311/06
ערעור על גזר דין של בימ"ש שלום גזר הדין ראוי ,מידתי ומאוזן ,שיקלל את
כל הנסיבות ,כולל נסיבות אישיות קשות,
בתיק עיקרי עמק בבית שאן.
ולכן אין מקום להתערב.
020832/04
המערער הורשע עפ"י הודאתו
בימ"ש מחוזי
בעבירה של אי קיום צו בימ"ש לפי
מתערבים רק בפריסת התשלומים.
בנצרת
ס'  205ו 210-לפי חוק התכנון
והבנייה.
אבו נימר ראיף נ'
המערער נצטווה בהחלטת בימ"ש
הוועדה המחוזית מיום 23.3.03להרוס בית מגורים
לתכנון ובנייה גליל בשטח של  300מ"ר עד ליום
מזרחי
 ,26.9.04שנבנה על קרקע
חקלאית ללא היתר.
22.11.06
עד ליום  10.10.04לא הרס
המערער את הבית ולא קיבל היתר
דינים מחוזי ,לז) ,(1בנייה.
.405
בימ"ש קמא הטיל על המערער
עונש מאסר על תנאי ,מימוש
התחייבות בסך ,₪ 20,000
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וחתימה על התחייבות נוספת על
סך של  .₪ 40,000כמו כן הורה לו
לאטום את הבית ,והאריך את
המועד לצו הריסה .המערער מלין
בעיקר על גזר הדין לאטום את
הבית בזמנו הסכים לכך מאחר
ואחיו הסכים למגוריו בביתו שלו,
אך לאחר מכן שינה את דעתו.
בשל נסיבות משפחתיות ואישיות
אינו יכול לשכור בית או לגור
במקום אחר .המשיבה טוענת כי
התנהגותו של המערער
מניפולטיבית שקיבל ארכה בתנאי
שהבית ייאטם ,וכן מסר גירסאות
סותרות לגבי מקום מגוריו בפועל.
עפ001080/06
ערעור על חומרת העונש שנגזר על
ביהמ"ש המחוזי
המערער בבימ"ש שלום בעכו.
בחיפה
המערער הורשע עפ"י הודאתו
בעבירה של אי קיום צו בימ"ש ,
זידאן פתחי נ'
עבירה לפי ס'  210לחוק התו"ב,
הוועדה המחוזית וכן בעבירה של שימוש הטעון
לתכנון ובנייה צפון היתר ,ללא היתר ובסטייה מתכנית
חיפה
ושימוש בקרקע חקלאית ,לפי
סעיפים ) 145 ,1א() (3ו204
30.11.06
)א()ב( ו)-ג( וכן ס'  208לחוק
התו"ב.
דינים מחוזי ,לז) ,(1המערער נידרש להרוס תוך שנה
.740
וחצי מיום גזר הדין קירות בטון
בגובה  2מטר התחומות שטח
חקלאי של כ 2,000-מ"ר ,וכן שתי
סככות בשטח של  50מ"ר כל
אחת .הצו לא בוצע .מדובר בבנייה
ללא היתר בקרקע חקלאית.
העונש שנגזר על המערער3 :
חדשי מאסר בפועל ,מאסר מותנה
של  5חדשים ,קנס של ,₪ 15,000
הפעלת התחייבות קודם בסך
 ₪ 50,000וכן התחייבות חדשה
על ₪ 60,000
המערער טוען כי ביהמ"ש לא הביא
בחשבון את נתוניו האישיים ואת
העובדה כי אין בכפר אזור תעשייה
או אזור מסחרי ,מה שמחייב
אנשים כמותו לבצע עבירה אם
ברצונם לפתח אזור תעשייה .טוען
כי אין מקום לעונש מאסר בפועל
בהתחשב בעברו הנקי.

אין מקום להתערב בשיקולי הערכאה
הקודמת.
יש לדחות את הטענה לפיה המציאות היא
הגורם לביצוע העבירה .אינו שולל את
הטענה כי מחדלי רשויות שונות הביאו
לתוצאה של העדר תכנון מתאים ביישוב
זה או אחר ,אך אין בכך כדי להכשיר
עבירות .אם סבור אזרח כי הרשות אינו
פועלת כנדרש ,עליו לנקוט בהליכים כמו
עתירות מינהליות או פנייה לבג"צ .לא ניתן
לאשר עבירות בנייה כתגובה למחדל
הרשות ,ככל שזה קיים.
הענישה שנגזרה משקפת מדיניות ענישה
ראויה .ביהמ"ש הבהיר בשורה ארוכה של
גזרי דין כי י ש להחמיר בענישה על
עבירות בנייה ובמיוחד בעבירות של אי
קיום צו שיפוטי ,שאינו רק עבירה על חוק
התכנון והבנייה ,כי אם גם פגיעה במוסד
שלטון החוק.
ביהמ"ש הבהירו לא אחת כי העונש הראוי
הוא מאסר בפועל ולא עבודות שירות –
משיקולים הרתעתיים.
לא מוצא מקום להתערב בקנס ,ולא
במימוש ההתחייבות שהיא קנס מותנה.
יש להתחשב בכך כי מדובר במתחם
מסחרי.
כאשר שוקלים את הענישה הראויה ,יש
לגזור את הדין כך שהעונש יהפוך את
העבירה הכלכלית לבלתי כדאית .בנסיבות
אלו העונש אכן משקף מדיניות רצויה.
ייתכן ואם היה יושב בערכאה ראשונה היה
גוזר קנס נמוך יותר ,אך כערכאת ערעור
אין עילה להתערב.מצמצם רק את היקף
תחולתו של המאסר המותנה.
בכפוף לעיל ,הערעור נדחה.
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בימ"ש מחוזי בת"א
בשבתו כבימ"ש
לעניינים מינהליים
כלבו חצי חינם
וקופורלי צבי נ'
הועדה המחוזית
לתו"ב מחוז מרכז
והוועדה המקומית
לתו"ב – בעיריית
פתח תקוה
21.12.06
דינים מחוזי ,לז),(2
.158
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הכרעה

עתירה כנגד החלטת המשיבים
מדובר בשטח חקלאי שדה-פקטו הפך
שלא לאשר לעותרים היתר
מסחרי אינטנסיבי .בזמנו קודמה תכנית
לשימוש חורג במבנה שבבעלותם .לאזור שיעדה את השטח למסחר ,בילוי
העותרים הם בעלים של שטח
ונופש אך היא לא הופקדה .השטח כיום
הוא אזור נחל וסביבותיו בתמ"מ 3/21
באזור "מתחם ירקונים" ,שלפי
)תכנית מתאר מחוזית למחוז המרכז( וכן
התכניות החלות בו הוא חקלאי.
כלול בתכנית מתאר מחוזית חלקית לנחל
מדובר בשטח בן למעלה מ10-
הירקון – תמ"מ .3/10
דונם ובו מבנה בשטח של 880
מ"ר וכן חנייה בהיקפים של אלפי
הדרך הראויה להקים אזור מסחרי בקרקע
מ"ר .העותרים רכשו את הנכס
חקלאית היא בתכנית כוללת ולא טלאים
מפיקנטי שהפעילה במקום עסק
טלאים של שימושים חורגים .המצב
לממכר מזון ,והחזיקה בשימוש
במקרה זה מורכב יותר ,כי השטח כיום
חורג מהועדה המקומית עד מאי
 .2001בקשת העותרים להארכת מיועד לפארק.
ההיתר נדחתה בוועדה המחוזית .
היתר לשימוש חורג ,כשמו כן הוא ,עליו
כנגד החלטה זו מוגשת עתירה.
להישאר בגדר חריג להיות מיושם רק
בנסיבות חריגות ולא כדבר שבשגרה .גם
התערבות ביהמ"ש צריכה להיות במשורה
ובמקרים חריגים .לעותרים אין זכות קנויה
לקבל היתר לשימוש חורג ולכן אין לקבל
את הטענה לפגיעה לא מידתית בחופש
העיסוק ובזכות הקנין.
החלטת הועדה מהחוזית היא אם כן
סבירה ואין הצדקה להתערב בה.
נדחית טענת העותרים כי ממלא האזור
בעל אופי מסחרי ,ולכן אין שינוי של אופיה
של הסביבה .חזקה על מתקין התקנת
)לסטיה ניכרת( כי לא רצה לתת יד
לעקיפה של תכניות חוקיות ולהכשרת
מצבים של פעילות בלתי חוקית.
העתירה נדחית.

בית משפט השלו
עמק 005289/00מדובר במתחם מסחרי הנמצא
"...עדיין ארוכה הדרך להכשרת השימוש
בימ"ש השלום
בצמוד לכביש הגישה למושב
המסחרי/תיירותי שמבקש הנאשם 1
בכפר סבא
בצרה ,במבנים בשטח כולל של כ -לקיים במקרקעין ...בנסיבות אלה ,מתן
 3,000מ"ר ,אשר הוקמו
ארכה ממושכת להפסקת השימוש החורג,
מדינת ישראל נ'
מלכתחילה בהיתר כמחסן נסורת ,משמעה עצימת עין של בית המשפט כלפי
גרין משה ואחרים .סככות לולים ומחסן ,ונעשה בהם הפרת חוק ברורה וממושכת ,ובמשתמע –
מתן הכשר להמשך ההפרה.
שימוש מסחרי של מסעדת
דינים שלום ,כרך אירועים ,חנויות רהיטים ,נעליים,
הלבשה וציוד ספורט ,תנורי הסקה לפיכך ,ניתנת על ידי ארכה להפסקת
ס"ד.266 ,
השימוש החורג ,רק כדי לאפשר פינויים
וצעצועים.
המסודר של בתי העסק הפועלים
25.1.06
במקרקעין ומציאת מקום חילופי
הנאשמים הורשעו בעבירה של
שימוש במקרקעין בסטיה מתכנית ,לפעילותם .טענת הנאשם  ,1כי אם יישארו
המבנים סגורים ונעולים ,יהפוך השטח
לפי סעיף )204ב( לחוק התכנון
והבניה .הנאשמים זוכו מהעבירה למוקד פעילות עבריינית ,אינה יכולה
גזר דין
להצדיק מתן "היתר" שיפוטי עקיף
של שימוש במקרקעין בסטיה
לעבריינות בתחום התכנון והבניה .אשר
מהיתר ומתכנית ביחס לתכנית
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אחרת ,לגביה הוכח כי לא קיבלה לטענה ,כי בתיקים אחרים ניתנה
תוקף מעולם.
בהסכמת התביעה ארכה של שלוש שנים
להפסקת השימוש החורג – באותם תיקים
ב"כ המאשימה טען ,כי מדובר
בחרו הנאשמים להודות בעבירות
בשימוש במקרקעין בשטח גדול
המיוחסות להם ,ובכך היו זכאים להקלה
למטרה מסחרית ,כאשר ביצוע
שהנאשמים שבפני ,שבחרו לנהל הליך
העבירות ,במשך שנים ,מכניס
הוכחות ממושך ורחב היקף ,אינם זכאים
לנאשם רווחים כספיים גדולים,
לה .יתר על כן ,בעצם ניהול ההוכחות זכו
שאינם עומדים בשום יחס מידתי
הנאשמים ל"דחיית הקץ" מזה מעל חמש
לקנס המירבי הקבוע בחוק לעבירה שנים ,בעוד שבעניינם של נאשמים שבחרו
  26,100ש"ח.להודות ,הצווים הדחויים נכנסו לתוקף זה
מכבר.
עונשים :לנאשם ) 1חוכר הקרקע( -
צו הפסקת שימוש חורג במקרקעין ,דחוי
לשנה מהיום.
קנס בסך  ₪ 25,000או  30ימי מאסר
תמורתו .הקנס ישולם תוך  30יום מהיום.
התחייבות ע"ס  ,₪ 50,000שלא לעבור
תוך שנתיים עבירה על סעיפים  204או
 210לחוק התכנון והבניה .לא יחתום על
ההתחייבות ,ייאסר ל 30-יום.
צו הריסה לגבי המבנים שנבנו ללא היתר,
וצו הפסקת השימוש החורג בהם ,דחויים
לשנה מהיום.
קנס בסך  ₪ 25,000או  30ימי מאסר
תמורתו .הקנס ישולם תוך  30יום מהיום.
לנאשמים ) 3-14השוכרים את השימושים
השונים במתחם( .צו להפסקת השימוש
החורג במקרקעין ,דחוי לשנה מהיום.
קנס של  ₪ 8,000או  20ימי מאסר
תמורתו .הקנס ישולם תוך  30יום מהיום.
התחייבות ע"ס  ,₪ 20,000שלא לעבור
תוך שנתיים עבירה על סעיפים  204או
 210לחוק התכנון והבניה .לא יחתום על
ההתחייבות ,ייאסר ל 20-יום.
עמק000784/05
בימ"ש השלום
קריות
הכרעת דין
גזר דין
מדינת ישראל נ'
יהושע הדר

24.1.06
דינים שלום ,ס"ד,
.547

הנאשם הואשם בכך שביצע
הכרעת הדין:
המאשימה )מדינת ישראל( לא עמדה
עבודות ללא היתר ושימוש חורג
בנטל ולא הוכיחה כי הנאשם הפעיל
וללא היתר ,בשטח כפר ביאליק,
במקרקעין נשוא האישום עסק בשם "בית
כדלקמן:
הפעלת עסק במקרקעין המיועדים הקבלן" ללא רישיון עסק ,לא הוכיחה כי
הפעיל במקום עסק במקרקעין המיועדים
למגורים.
למגורים ,לא הוכיחה כי הנאשם השליך
מילוי הצבת אדמה ופסולת בניין
פסולת בניין במקרקעין המיועדים לדרך
במקרקעין המיועדים למגורים
ציבורית ,אך הוכיחה שימוש חורג בעצם
ולדרך ציבורית.
אחסון אדמה ,חול וטוף על קרקע באופן
הפעלת עסק בשם "בית הקבלן"
ללא רישיון עסק.
שבפועל גורם לשינוי פני הקרקע.
הנאשם זוכה מהעבירות הנ"ל ,אשר לא
הוכחו מעבר לספק סביר ,אולם הורשע
בעבירה של שימוש חורג ,בהתאם
להוראת סעיף ) 204ב( לחוק התכנון
והבנייה.
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גזר דין:
"...הנאשם הורשע בעבירה של – שימוש
חורג במקרקעין ,לפי סעיף ) 204ב( +
) 145א( ) (3לחוק התכנון והבנייה,
כמפורט בהכרעת הדין ולאחר שמיעת
ראיות .בהתחשב בכל אלה ובנסיבות -
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך
 1,500ש"ח או  15ימי מאסר.
הקנס ישולם ב 3 -תשלומים חודשיים
רצופים ושווים החל מיום ".17.2.06

בש 006672/05
בימ"ש שלום
בנתניה
מדינת ישראל
והיועץ המשפטי
לממשלה נ' מכון
וינגייט ואח'
דינים שלום ,כרך
ס"ג.774 ,
18.1.06

מדובר בקרקע חקלאית מוכרזת.
בתכנית המתאר הארצית לחופים,
תמ"א  ,13השטח מיועד לחקלאות,
ובתכנית המחוזית ,תמ"מ 3/21
השטח הוא שמורת נוף.
בשטח האמור בוצעו עבודות בנייה
להקמת מתחם המכיל  4מבנים
עשויים קונסטרוקציית אלומיניום
והמכוסים ביריעות פלסטיק,
שבילים המחברים את המבנים
האמורים ,עמודי תאורה ותשתיות
נוספות.
בתוך המבנים הוצבו טריבונות,
מכשירי כושר ,כסאות ושולחנות
המחוברים חיבור של קבע לקרקע.
למבנים נשוא הצו לא הוצאו היתרי
בניה  -לא לבניה ולא לשימוש
בהם.
הדיון הוא בבקשה של מכון וינגייט
והחברה המרכזית לייצור משקאות
קלים בע"מ  -לביטול צו הפסקה
שיפוטי וצו מניעת פעולות שניתן
על בנייה ושימוש במבנים
האמורים.

" ...על פי מבחנים ..שנקבעו לא אחת
בפסיקה ...המבנים נשוא הצו בין שמבנים
הם כטענת המדינה ,ובין אם אוהלים הם
בלשון המבקשים ,הרי שהקמתם טעונה
היתר לפי סעיף  145לחוק התכנון והבניה.
אין ספק כי מבנים אלו הינם בגדר "בנין"
כהגדרתו בחוק ושהקמתם צריכה היתה
היתר בניה כדין .מבנה עשוי להחשב
"בנין" גם כאשר אין הוא מחובר למים
וחשמל ואף אם אין בו שימוש כלשהו ...
בנוסף ,אין ספק וכך אני קובעת שהמדובר
ב"הקמה של בנין" כאשר מימד הקביעות
נלמד הן מאופי הבניה והן מהתקופה אליה
מיועדת הבניה....
אף טענות המבקשים הנוגעות לשהוי
ומאזן הנזקים דינן להדחות ....נפסק לא
אחת כי באכיפת חוקי התכנון והבניה גובר
האינטרס הציבורי על כל אינטרס של
הפרט ועל כן אין מתחשבים בשיהוי במתן
צו אשר יעצור בניה ושימוש בלתי חוקיים
באיבם ....כך גם נדחית כאמור טענת
הנזק שיגרם למבקשים אם לא יבוטל הצו
שכן נזק שנגרם לבונה הבלתי חוקי ,כפי
שנפסק לא אחת ,אינו נלקח בחשבון
שיקולי בית המשפט במתן צו על פי סעיף
 239לחוק התכנון והבניה  ....גרימת נזק
לפרט אינה בין השיקולים הנשקלים בצו
שיפוטי שהרי האינטרס הציבורי גובר על
פני כל אינטרס פרטי דהיינו על כל נזק
שייגרם לפרט הפועל בניגוד לחוקי התכנון
והבניה.
בקשת המבקשים לביטול צו ההפסקה
השיפוטי וצו מניעת הפעולות שניתן לפי
סעיפים  239ו 246-לחוק התכנון והבניה
 -נדחית.

עמק 020072/04שימוש חורג במבנה חממה,
הראיות שהובאו מתיישבות עם טענת
בימ"ש השלום ת"א במושב כפר אז"ר.
התביעה כי מדובר בשימוש חורג ,ולכן
יפו
על פי כתב האישום ,בחודשים
עבר נטל השכנוע לנאשמים .הנאשמים לא
אוגוסט  -ספטמבר  2004במקום הרימו את הנטל החל עליהם ,ולא סתרו
לנהל בחממה בית צמיחה לגידולים את ראיות התביעה ואת המסקנות
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הו .המקומית
לתכנון ובנייה אונו
נ' רייכנברג חגי
ואח'

חקלאיים ,ניהלו בה הנאשמים
המתבקשות מהן.
חנות למכירה קמעונאית של כלי
"..הלכה היא ששימוש הנעשה בבניין חייב
בית ,אביזרי נוי ורהיטים.
להתאים הן לתכנית בניין עיר החלה על
הנאשמים מואשמים בעבירות על האזור והן להיתר הבניה שניתן בעת
סעיפים )145א() (2ו)204-א(,
הקמת הבניין .סטייה כלשהי מאחד מאלו
)145א() (3ו)204-ג( לחוק התכנון הופכת את השימוש לשימוש חורג ,החייב
והבנייה.
היתר .ויודגש :אין די בכך שהשימוש מותר
על פי התכנית אלא הוא צריך להיות מותר
גם על פי ההיתר".
על סמך כל האמור לעיל אני מרשיעה את
הנאשמים בעבירות על סעיפים
)145א() (2ו)204-א()145 ,א() (3ו-
)204א()156 ,א( ו)204-ג( לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1965-כמיוחס להם
בכתב האישום.
הנאשמים מזוכים מהצבתה שלא כדין של
מכולה.

עמק 020072/04
בימ"ש שלום ת"א
יפו

דוחה את טענות הנאשמים להקלה בעונש
עקב המלצות וועדת הבר -לא רק שהן
מאוחרות לעבירות האמורות ,אלא
שבימ"ש לא יתן יד לעשיית דין עצמית
בהתבסס על תקוה שבעתיד המצב החוקי
ישתנה.
נאשם  -1קנס של  35,000ש"ח
נאשם .₪ 75,000 -2
הקנס ישולם ב 10-תשלומים שווים.
התחיבות בסך  ₪ 60,000לשנתיים שלא
לעבור עבירות מהסוג בהן הורשעו.
הריסת הבנייה הבלתי חוקית והתאמת
המבנה המקורי עד ליום  ,1.6.06אלא אם
יינתן היתר למבנה כמות שהוא כיום.
צו סגירה לעסק ,צו נדחה ל.1.6.06

דינים שלום ,כרך
ס"ג774 ,
18.1.06

ו .מקומית לתכנון
ולבניה אונו נ'
רייכנברג חגי ועודד
פאר
גזר דין
15.2.06

א 001568/04
בימ"ש שלום כפר
סבא
מנהל מקרקעי
ישראל נ' מיכאל
נהב
30.3.06

פרטי המקרה והכרעת הדין לעיל

מסגרת חקיקתית :חוק המועמדים
תביעה שעניינה מתן צו מניעה
/עשה קבוע למניעת שימוש חורג להתיישבות חקלאית ,חוק ההתיישבות
במקרקעין לרבות סילוק מבני קבע החקלאית.
יש לערוך רוויזיה או לפחות עידכון של
שהוקמו במקרקעין וכן תביעה
ההגדרות "חקלאי" או "שימוש חקלאי"
כספית לדמי שימוש ראויים בסך
 ₪ 821,717בגין השימוש שעשה המופעים בחוקים אלו ולהגדיר אותם
בצורה מפורטת ולא כוללנית.
ועושה הנתבע במקרקעין.
מדובר בשטח שהוחכר ע"י ממ"י
לצרכי מגורים ושימושים חקלאים ,מסכים עם הנתבע כי בהעדר הגדרות
בחוזה מתחדש ל 3-שנים .לטענת המגדירות את פעילות החקלאי במשקו,
ממ"י)התובע( הוקמו בשטח מבני ולאור מצב החקלאות ,אין צורך להבחין בין
ולאבחן בין משק חקלאי המוגדר
קבע לרבות סככות איסכורית
כנחלה)לפחות לכל הנוגע לחלקה א'
ובנייה קשיחה )במקום לולים(
המשמשים כמחסן חלפים של ציוד הצמודה לבית המגורים( לבין משק חקלאי
המוגדר כמשק עזר.
למשאיות וטרקטורים ,נסללה
רחבת אספלט והוקמו מוסך ומשרד לא מסכים עם הנתבע כי כל מה שעשה
הוא פעילות חקלאית תמימה .אם היה כך
לעסק משפחתי .כל אלו מהווים
שימוש חורג ללא היתרי בנייה וולא לא היה נפתח נגדו הליך פלילי ,ולא היה
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אישור ממ"י בהתאם לחוזה
החכירה בין הצדדים ,ותוך שינוי
הייעוד שבמטרות החכירה.
השימושים החורגים החלו לפחות
בשנת  ,1997וזאת עפ"י כתבי
אישום פליליים שהוגשו נגדו
ושהורשע בגינם בבימה"ש .הנתבע
טוען כי יש לפרש את המונח
"שימושים חקלאיים" באופן נרחב
ופעילותו )ציוד חקלאי למינהו(
תואמת את ההגדרה .נסמך גם על
החלטות מינהל המתירות שימושם
לא חקלאיים בנחלות.

פ 003951/02
בימ"ש השלום
חיפה

מדובר בשתי סככות –  450מ"ר
ו 280מ"ר לשימוש מסחרי במושב
צרופה ובמבנה למגורים של 15
מ"ר ,בקרקע חקלאית.

מדינת ישראל נ'
אברהם לוליאן ,רון הנאשמים הורשעו בעבירות של
יאיר ,ועולם
שימוש מסחרי בקרקע חקלאית
הצעצוע בע"מ
ללא היתר בניגוד לס' 204 ,156
)א( )ג( )208א( לחוק התכנון
גזר דין
והבניה ,ובשימוש ללא היתר ס'
 ,145ס' )208א( לחוק.
21.3.06
דינים שלום ,ס"ח,
.826

פ003615/02
בימ"ש השלום
בחיפה
מ"י נ' יצחק פרנג'י
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הכרעה
נתבע בהליך אזרחי.
כיום לא מתקיימת פעילות עסקית עוד
במשק העזר ולכן אין מקום להוציא צו
מניעה ,כיון שאין שימוש כזה עוד.
הנתבע לא ביקש את הסכמת "בעל הבית"
גם לא ביקש וממילא גם לא קיבל את
הסכמת הרשות התכנונית.
בכך עבר על הוראת "הסכם המשבצת" גם
אם אינו צד ישיר לו ,והוראות הסכם
החכירה שכן הוא חוכר.
משכך נולדה חבות לשלם לתובע סכום
כסף שיבטא את טובת ההנאה שהפיק
הנתבע ממקרקעי הציבור.
"...התופעה של שימוש במבנים ללא היתר
ופניה לקבלת היתר רק לאחר שנקבעו
עובדות מוגמרות בשטח ,תופעה נפוצה
היא ועפ"י הפסיקה יש לפעול למיגורה
באשר יש במעשים כאלה פגיעה חמורה
בשלטון החוק ובסדר הציבורי." ..
נדחות הטענות הפרוצדורליות :נדחית
טענת נאשם  2כי הקרקע אינה בבעלותו
ולא ידע כי אין היתר למחסן ששכר ,שכן ס'
 208לחוק מטיל חבות ,בן היתר ,גם על
מי שהוחזק כבעלים בעת ביצוע העבירה
או המבצע בפועל או המשתמש בפועל או
האחראי לעבודה או לשימוש.
בעת שקילת מידת העונש יש לשקול את
האינטרס הציבורי לענישה מחמירה
ומרתיעה מול ההיבט האישי של
הנאשמים .העונש:
נאשם ) 1מוחזק כבעלים בקרקע(– איסור
שימוש במבנים החל מיום 1.4.06
קנס של ) ₪ 10,000או  100ימים
תמורתו( ב 10-תשלומים.
התחייבות כספית בסך ₪ 35,000
לתקופה של שנתיים להימנע מעבירה על
חוק התכנון והבניה ,בהעדר חתימה –
מאסר  5ימים.
נאשמים ) 2,3השתמשו בקרקע( – יחד
ולחוד ישלמו קנס של  ₪ 25,000או 25
ימי מאסר תמורתו ב 5-תשלומים של 500
 .₪נאשם  – 2התחייבות כספית של
 ₪ 15,000לשנתיים להימנע מעבירה על
חוק תו"ב.

מדובר בבניית  4מבנים מבלוקים הנאשם הורשע בעבירות של בנייה ללא
ובטון ,ולכל מבנה פרגולה 40 .מ"ר היתר – ס' ) 204 ,145א()208 ,205 ,א(,
כ"א ,במושב צרופה .הקרקע
 ,208שימוש חורג בקרקע חקלאית ללא
מוגדרת כחקלאית ,המבנים שימשו התר – )208 ,145א(,
למגורים ולצרכים מסחריים.
) 204ג()208 ,א( לחוק התו"ב

נספחי
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הכרעת דין
14.2.06
דינים שלום ,ס"ו,
.363
פ003615/02
בימ"ש שלום
בחיפה
מדינת ישראל נ'
יצחק פרנג'י
גזר דין
21.3.06
דינים שלום ,ס"ח,
.819

עמק 020649/03
בימ"ש שלום
חדרה
ועדה מקומית
לתכנון ובנייה
אלונה נ' עארדה
טאהר
הכרעת דין
גזר דין
15.3.06

דינים שלום ,ס"ח,
.575

פ 02832/05
בימ"ש שלום
בחיפה
מדינת ישראל נ'
מחאג'נה מוחמד
ומחאג'נה אחמד

הכרעה
שימוש ללא היתר – ) 204 ,145א(.208 ,
ביצוע עבודה ללא היתר – )204א( 208
)א( .וכן עבירה על סמנים ד',ה' לפרק ו'
בחוק העונשין.

פרטי המקרה – ראו לעיל.
דיון על הצורך בהחמרה בעונשם של
עברייני בנייה ועל כך כי נדרשת מדיניות
התובע מבקש להחמיר שכן כתב
ענישה  .גזר הדין:
יש להרוס את המבנים תוך  12חודש מיום
האישום הוגש לפני  4שנים
מתן גזר הדין ,אלא אם יהיה היתר או
והצימרים פעלו ,השימוש לא
ארכה להשגת היתר .במידה ולא יהרוס –
הופסק.
הנתבע מבקש להקל כי ניסה לקבל הוועדה המחוזית תוכל להרוס.
איסור שימוש החל מ ,1.7.06אלא אם יש
היתרים וכי הוטעה או טעה ע"י
ממ"י .טוען כי מצבו הכלכלי קשה .היתר לשימוש .קנס של  ₪ 100לכל יום
שימוש ללא היתר.
קנס כספי של  ₪ 17,000ב 17-תשלומים
לטובת אוצר המדינה .או  170ימי מאסר
תמורתו.
התחייבות כספית של ₪ 40,000
לשנתיים שלא לעבור על חוק התו"ב.
ניתנת הוראה לרשם המקרקעין לרשום
בלישכת רישום המקרקעין את הצווים
בגזר דין זה.
הנאשם מורשע בעבירה של בנייה
ללא היתר של בית מגורים בשטח
 54.4מ"ר בקרקע חקלאית,
ובהקמת מבנה נוסף ,ומזוכה
מהצבת מכולה על גג המבנה
ומעבירה של אי קיום צו מינהלי
להפסקת הבנייה.

הנאשם מזוכה מעבירה של הפרת הצו
המינהלי שכן אין להוציא מכלל אפשרות
שלא הגיע אליו )הצו הודבק על המבנה(.
הצבת קונטיינר על הגג לא הוכחה כפעולה
שיש בה "קביעות" ,והנאשם טען כי הוא
מזיז אותה מדי פעם .לגבי המבנה – ניכר
כי הנאשם הפך מחסן חקלאי שכבר לא
היה לו היתר ,לבית מגורים .לכן הוא
מורשע בעבירה זו .גזר הדין:
תשלום קנס של  ₪ 6,000או  60מי
מאסר תחתיו ,בתשלומים חודשיים של
.₪ 300
התחייבות כספית בסך ₪ 10,000
להימנע מעבירה על ס'  210לחוק התו"ב
במשך  3שנים .צו איסור שימוש למבנה
אלא אם יהיה לו היתר כדין .על הנאשם
להרוס את המבנה תוך  18חודשים ,אלא
אם יהיה בידו היתר .אם לא רשאית
הוועדה המקומית להרוס.

כתב האישום הוגש ע"י הועדה
הדיון נסב בשאלה האם העבודות שבוצעו
המחוזית לתו"ב חיפה כנגד עבודות בשטח הן בגדר החריג של "הכשרת קרקע
הכשרת קרקע ששינו את פני
למטרות חקלאיות באזור חקלאי" – שאינן
הקרקע ויצרו טרסות בשטח נרחב טעונות היתר לפי תקנות התכנון והבניה
במקרקעין השייכים לנאשמים
ס' ) (2)1ד()ה(.
באום אל פחם .מדובר בשטח בן כ -הפרשנות שמבקש הנאשם לתת לתקנות
 30דונם ,השטח מוגדר בתכניות
היא בלתי סבירה בעליל .מדובר בעבודות
כקרקע חקלאית והוכרז ככזה.
רחבות מימדים תוך שימוש בציוד הנדסי
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פרטי ההלי
הכרעת דין
גזר דין
5.3.06
דינים שלום ,ס"ח,
.575

פ 002243/03
בימ"ש שלום
ברמלה
מדינת ישראל נ'
ארצי רימון
הכרעת דין
2.4.06
דינים שלום ,סט',
.477
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הכרעה
כבד ,ששינו ללא הכר את פני השטח .אין
כל דמיון בין עבודות אלו לבין עבודה
חקלאית רגילה או הכשרת קרקע
חקלאית .גם כאשר מדובר בעבודות
הכשרה לצרכים חקלאיים המשנות באופן
משמעותי את פני השטח קיימת חובה
לבקש היתר בניה .הדבר נובע ממטרות
חוק התכנון והבניה המחייב קבלת אישור
לביצוע שינויים משמעותיים בפני הקרקע.
לכן הנאשם מורשע בעבירה של ביצוע
עבודות ללא היתר.
לגזר הדין:
מדובר במקרה חמור ,וספק אם ניתן
להחזיר את השטח לקדמותו .ניתן בזה צו
להחזרת המצב לקדמותו במידת האפשר.
צו להפסקת כל פעולות בנייה נוספות
במקרקעין והפסקת שימוש שאינו לפי
התכנית .יש לקחת בחשבון שמאחר
ומדובר בקרקע חקלאית מוכרזת יצא
החוטא נשכר ויש להתחשב בכך בקנס.
קנס של  ₪ 60,000או  120ימי מאסר
תמורתו ,ב 60-תשלומים שווים.
התיבות על סך של  ₪ 30,000להימנע
מכל עבירה על פרק י' בחוק התו"ב למשך
 3שנים.
מאסר על תנאי ל 90-יום למשך 24
חודשים שיופעל אם הנאשם יעבור עבירת
בניה לפי פרק י' ויורשע עליה.
נדחית בקשת הנאשם לעיכוב ביצוע גזר
הדין בשנה וחצי לצורך נסיון לקבלת היתר.

הנאשם מזוכה מעבירות לגבי חלק
משק בכפר רות בו נבנו :מבנה
מהמבנים לגביהם אין בידי המאשימה
מחומר קשיח בשטח של 1,200
מ"ר )במקום חממה( ,מבנה נוסף לסתור את טענות הנאשם.
המאשימה הוכיחה עבודות של בניית גדר
בן  120מ"ר המשמש למשרדים
ללא היתר ,וכן שני מבנים יבילים .הוכח
ומכולה המשמשת את המכון
לשטיפת מכוניות .כמו"כ גודר שטח גם כי השימושים נעשו ללא היתר,
ללא היתר בהיקף של  450מ"ר בו ומנוגדים לתכניות החלות במקום ,אך
ישנה מחלוקת לגבי היקף השטח.
הוצבו ללא היתר שתי מכולות
הנאשם מורשע בעבירות ושימוש
שנעשה בהן שימוש לאחסון
במקרקעין לא התר ובניגוד לתכניות ,לפי
ומכירת חומרי בנין .השימושים
שנעשו במקום ללא היתר ובניגוד ס'  204 ,145לחוק התו"ב וכן באי קיום צו
לפי ס' .210
לתכנית החלה במקום הם :שתי
חנויות רהיטים ,מרכז לאומניות
לחימה ,פאב סנוקר ,מכון לשטיפת
מכוניות ,מחסן למזגנים ואיחסון
חומרי בניין.
הקרקע היא קרקע חקלאית
מוכרזת .כתב אישום הוגש בגן
עבירות ושימוש במקרקעין ללא
היתר ,עפ"י ס' 145ו 204-לחוק
התכנון והבניה.

נספחי
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הכרעה

הנאשם מואשם גם בהפרת צו
שיפוטי לפי ס'  210לחוק התו"ב
בכך שלא הרס את המבנה ולא
הפסיק את השימוש החורג
בהתאם להוראת ביהמ"ש.
עמק
הנאשם הורשע עפ"י הודאתו
2020733/05
בעבירה על ס'  210לחוק התו"ב,
בימ"ש השלום
מדובר באי ציות לצו שניתן ע"י
בעכו
בימ"ש שלום בעכו ,לפיו היה על
הנאשם להרוס עד 30.10.04
ו .מקומית לתו"ב
מבנה בן  2קומות בשטח של 235
בית הכרם נ' עבאס מ"ר שנבנה על קרקע חקלאית,
סמיר
ללא היתר.
אין זו פעם ראשונה בה עומד
גזר דין
הנאשם לדין על עבירות של אי
ציות לצו בימ"ש.
15.5.06

דיון בהיקף התופעה של ביצוע עבירות לפי
חוק התכנון והבנייה ואי ציות לצווי הפסקה
וצווי הריסה שיפוטיים – תופעה נפוצה
במדינה בכלל ,ובאיזור זה )עכו( בפרט.
אין די בהטלת קנסות והוצאת צווי הריסה,
שכן המציאות מלמדת שאין בקנסות
המוטלים ובצווים שאינם מבוצעים בדרך
כלל והרשויות אינן עושות כמעט דבר
אפקטיבי לביצועם – כדי להרתיע עבריינים
פוטנציאלים .הטלת עונשי מאסר יכולה
לשנות מציאות עגומה זו .בגזר הדין
מובאות אסמכתאות מפסיקה של ביהמ"ש
העליון על הצורך בהחמרת הענישה
בעבירות על חוק התו"ב ,ובפרט עבירות
על ס'  .210מאז ניתנה הפסיקה המצב רק
החמיר ,וסבור כי אי החמרת הענישה הוא
אחד הגורמים לכך .העונש:
קנס של  ₪ 9,000או  45ימי מאסר
תמורתו .התחיבות כספית בסך 15,000
 ₪שלא לעבור על עבירות לפי חוק התו"ב
תוך  3שנים.
מאסר בפועל לחודשיים ומאסר על תנאי
של  5חדשים למשך  3שנים – אם יבצע
שוב הנאשם עבירות לפי ס'  210ולחוק
התו"ב ,ויורשע עליה.
הפעלת המאסר לחודשיים מגזר דין קודם
– סה"כ תקופת מאסר של  4חדשים ,וכן
מימוש התחייבות מגזר דין קודם בסך
.₪ 10,000
נדחית בקשת הסניגור להמרת עונש
המאסר בעבודות שירות ,מאחר ורק ריצוי
מאסר בפועל יוכל לסייע במיגור תופעת
עבירות הבנייה.

עמק  080038/04נאשמת ) 2שנאשם  3הוא מנהלה( נאשם  3מזוכה מאשמה ,הוכיח כי כאשר
בימ"ש השלום
שכרה מחסן במושב אחיסמך
שכר את המחסן נאמר לו כי מותר
ברמלה
בשטח של  500מ"ר לצרכי אחסון להשתמש במבנה ,והדבר אף נכתב
ו .מקומית לתו"ב
מוצרי נקיון .כתב אישום בגין שימש בחוזה השכירות.
לודים נ' ויקטור
חורג בקרקע חקלאית הוגש נגד
נקבע כי תקופת הזמן שחלפה מהמועד בו
עידן ,סולומון סולר נאשם  ,3הטוען כי עומדת לו הגנה נודע לו שמתבצעת עבירה ,ועד שפינה את
יבוא שיוק והפצה הקבוע בס'  (2)253לחוק התכנון המבנה  -שנה ושלושה חודשים – הוא
בע"מ ,סולומון
והבניה.
משך זמן סביר למצוא מקום חלופי.
ראובן
הכרעת הדין
)לנאשם (3
7.6.06
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פ 04478/05
בימ"ש השלום
בעכו
מדינת ישראל –
וועדה לתכנון
ובנייה נ' זידאן
פתחי
דינים שלום ,כרך
ע"ד ,עמ' .540
גזר דין
26.6.06

פ 006035/02
בימ"ש שלום
בחיפה
מדינת ישראל,
הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה
חיפה נ' יעקבג'אן
אברהם
הכרעת דין
9.7.06
דינים שלום ,עז',
.379
פ 006035/02
בימ"ש השלום
חיפה
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הכרעה

הנאשם הורשע בעבירות של אי
קיום צו בימ"ש )ס'  210לחוק
התו"ב( ,וכן בעבירה שימוש הטעון
היתר ,ללא היתר ובסטייה מתכנית
ושימוש בקרקע חקלאית לפי ס' ,1
) 145א())204 ,(3א()ב( ו)ג( וכן ס'
.208
הנאשם הצטווה להרוס תוך שנה
וחצי מיום מתן גזר הדין – קירות
בטן לגידור בגובה  2מ' התוחמים
שטח של  2,000מ"ר ,וכן שתי
סככות בשטח של  50מ"ר כל
אחת .חלפו אותם שנה ומחצה,
והנאשם לא הרס את המבנים ואף
המשיך בשימוש החורג.

עבירות כנגד חוק התו"ב שענינן בנייה ללא
היתר ,הפרת צווים שיפוטים ואי ביצוע צווי
הריסה הפכו לתופעה נפוצה להדאיג
והדבר מחייב ענישה מחמירה במטרה
להכחיד תופעה זו .אי ביצוע צווי הריסה
היא עבירה חמורה ביותר ,ומלמדת על
יחסו המזלזל והמתעלם של הנאשם
מהוראות וצווי בימ"ש.
במקרה זה הנאשם לא מילא את הצו,
והמשיך בשימוש החורג )ניהול עסק
לממכר חומרי בנין( כאילו דבר לא ארע.
יתרה מזו ,המשיך בבניה שניתן לו צו שלא
להשלימה .זאת למרות התחייבות של
 ₪ 50,000שניתנה לו במסגרת גזר הדין.
על הנאשם נגזרים העונשים הבאים:
מאסר בפועל לתקופה של  3חודשים
מאסר על תנאי של  5חדשים לתקופה של
שנתיים ,התנאי הוא כי לא יעבור בתקופה
זו על עבירות לפי חוק התו"ב.
קנס כספי של  ₪ 15,000או  100מי
מאסר תמורתו.
הפעלת ההתחיבות מגזר הדין – בסך של
.₪ 50,000
התחיבות של  ₪ 60,000להימנע מלעבור
על על עבירות לפי חוק התו"ב לתקופה
של שנתיים מיום השחרור ממאסר.
צו איסור שימוש מידי במקרקעין.
נדחית הבקשה להמיר המאסר בעבודות
שירות.

לעניין כל המסמכים שהציג הנאשם
מדובר במבנים שנבנו ללא היתר
המעידים על כוונתו להשיג היתר למבנים,
במושב עופר ,בשטח המוכרז
ועל הקשיים שהוערמו עליו – מקומם של
כקרקע חקלאית 4 :מבני אירוח
אלו בשלב הטיעונים לעונש ולא בשלב
בשטח של 35מ"ר כל אחד,
הכרעת הדין בו נקבע אם יש ליחס לו את
המשמשים למגורים ,מבנה עץ
העבירות או לא.
בשטח של  50מ"ר המשמש
נדחית טענת הנאשם לגבי "טעות
למחסן ,הכשרת שטח לחניה
בעובדה" ,לפיה טען כי לא היה מודע לכך
בשטח של  10מ"ר.
הנאשם ,בעלי המקרקעין ,מואשם כי התב"ע שונתה .נסיון החיים מלמד כי
אדם סביר שבא לבנות מבנים בקירבת
בעבירות של בנייה ללא היתר –
ס' ) 204 ,145א()208 ,205 ,א( ,קרקע חקלאית או בשטח כלשהו ,בודק
 218 ,212לחוק התו"ב.
ראשית את התב"ע.
שימוש חורג בקרקע חקלאית ללא הנאשם מורשע בכל העבירות שיוחסו לו:
היתר – ס' )204 ,156א() 204 ,ג( ,בנייה ללא היתר ,שימוש חורג בקרקע
)208א( לחוק התו"ב,
חקלאית ללא היתר ושימוש ללא היתר.
ושימוש ללא היתר) .ס' ,145
)204א( 208 ,לחוק.
ראו לעיל

עובר להיום ניכר כי הנאשם נקט בהליכים
להקטנת ומיזעור העבירות המפורטות
בכתב האישום ,אך עדיין כל העובדות
מדוייקות ונעשה שימוש חורג ללא היתר

נספחי

פרטי ההלי
מדינת ישראל
הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז
חיפה נ' יעקבג'אן
אברהם
גזר דין
18.10.06
דינים שלום ,פג',
.209

עיקרי המקרה

הכרעה
בקרקע חקלאית ,וכן הבנייה עצמה ללא
היתר .מספר המבנים והשימוש בהם
מצביעים על עבירות רבות בתחום התו"ב,
וזאת יש לראות בחומרה רבה ,המצדיקה
עונש כבד למען "יראו וייראו" – הן ענישה
והן הרתעה כלפי אחרים .כלל יסוד הוא כי
בעת קביעת העונש יש לשקול את
האינטרס הציבורי כללי לענישה מחמירה
ומרתיעה ומצד שני את ההיבט האישי של
הנאשם .בכל מקרה יש למצוא את האיזון
הראוי.
במקרה זה :מצד אחד האינטרס הציבורי
בקיום שלטון החוק והתוייתה של נורמה
ראויה וחומרת מעשיו של הנאשם ,ומצד
שני יש להתחשב בעובדה כי הנאשם פעל
רבות להשיג היתרים ברוח המלצות וועדת
קדמון.
מורה על הריסת המבנים עד  ,1.1.08אלא
אם יהיו לגביהם היתר כדין.
איסור שימוש החל מ 1.4.07אלא אם יהיה
היתר לשימוש בהם.
קנס בסך  ₪ 12,000או  120ימי מאסר
תמורתו ,ב 6-תשלומים.
התחייבות כספית בסך  ₪ 50,000למשך
שנתיים לבל יעבור עבירה על חוק התו"ב.
כמו"כ  -רישום הערת אזהרה על
המקרקעין.

פ 004161/04
בקשה להריסת מבנה עפ"י ס'  212הנאשמים מנהלים את הקיוסק החל
בימ"ש השלום
לחוק התו"ב .המבנה הוא קיוסק
מ .1982לאורך שנים אלו השתנתה גישת
רשויות המדינה בנוגע לחופים .אם בעבר
חיפה
הממוקם בחוף מכמורת המכונה
היו חופים רבים בלתי מפותחים וחסרי
מדינת ישראל נ'
"החוף השקט של כושי" .מדובר
ערך כלכלי ,הרי שהיום קיימת מודעות
קחלון מאיר וקחלון במבנה בן  100מ"ר הבנוי קיר
רבה לצורך בשמירת החוף כערך טבע,
שולה
בטון בגובה  1.5מ"ר ועליו קיר
לשימוש הציבור הרחב ולמנוע בו בנייה
ברזנט וגג איסכורית ,ומבנה עץ
בלתי חוקית .החוף המדובר הוא דוגמא
13.9.06
בשטח  20מ"ר .המחם משמש
טובה להתנהלות באותם ימים – עיריית
מסעדה .המבנה היה קיים עוד
קודם מסירתו לנאשמים בשנות ה -חדרה מסרה לנאשמים קיוסק על שטח
שלא שייך לה ,אלא ל מדינה באמצעות
 80מידי עיריית חדרה.
המבנה נמצא במרחק  40מ' מקו מינהל מקרקעי ישראל .לא נערך כל
דינים שלום ,פ'
המים העליון ,בשטח תיירות ונופש הסכם .על פי העדויות חוף זה מנוהל
.217
למופת ע"י הנאשמים ,ויכול להוות דוגמא
לפי תמ"א  .13המחלוקת נוגעת
לקיום הסדרים חוקיים כמו חוק החופים,
לשאלה האם יש מקום לתת צו
חוק איסור נהיגה בחוף ,תמ"א : 13
הריסה למבנה.
הגישה היא ללא תשלום ,ניתן לעשות
שימוש במתקנים שבו ,החוף נקי.
ס'  212נועד להפעלה במקרים בהם
האינטרס הציבורי מחייב הריסת מבנה
שהוקם בניגוד לדין בין היתר שעברייני
בנייה לא יצאו נשכרים ,צורך למנוע
אנדרלמוסיה ומניעת מטרדים וסיכונים.
במקרה זה ,מול הנסיבות האישיות של
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הכרעה
הנאשמים לא קיים אינטרס ציבורי
בהריסה וסילוק הנאשמים .להיפך .לא רק
שאינם מהווים מטרד ,אלא שהנאשמים
מהווים גורם חיובי הדואג לחוף ולשמירה
על אופיו הציבורי .מדובר בפעילות רבת
שנים שאינה מסכלת תכניות אחרות .לכן
אין מקום ליתן צו להריסת המבנה.

פ 002640/05
כתב אישום בגין עבירות של בצוע נדחית טענת הנאשמים כי פריקה וטעינה
בימ"ש השלום
עבודות ושימוש במקרקעין ללא
אינה מהווה עבירה – כלומר אינה אחסנה.
ברמלה
היתר לפי ס'  204 ,145לחוק
מאחר ומדובר בפעילות נמשכת ,שהיא
התו"ב וכן עבירה של אי קיום צו
חלק מניהול העסק – היא אינה בגדר זוטי
מדינת ישראל נ'
שיפוטי לנאשם .1
דברים.
ידידיה ישעיהו ,ק.ל מדובר בשטח במושב בית חנן,
לאחר דיון בגירסאות השונות לגבי היקף
ספקי אינסטלציה ובשימוש בשטח של כ 1,800-מ"ר השטח ,נקבע כי יש הוכחות לשימוש לא
בע"מ וליבוביץ
לצרכי אחסון ומסחר בציוד
היתר בשטח בהיקף של  1,456מ"ר.
ראובן.
אינסטלציה .נאשם  1בנה את
נאשם  1מורשע באי קיום צו שיפוטי על פי
המבנים האמורים ,ועוד בשנת
הודאתו.
 1998ציווה ביהמ"ש על הפסקת
גזר דין לנאשמים : 2,3
הכרעת דין
שימוש והריסה תוך  18חודש.
שיקולים לחומרא :יש להלחם בעבירות
גזר דין
בנייה הנעשות במושבים ,בעבירה
13.9.06
שבוצעה על רקע כלכלי כמו כאן – עונשים
מופחתים הופכים העבירה לכדאית,
מדובר בהיקף נרחב ובתקופת שימוש
ארוכה של קרוב ל 10-שנים.
שיקולים לקולא :הנאשמים הפסיקו
הפעילות קרוב להגשת כתב האישום ,כתב
האישום הוגש רק ב 2005לכן אין להחמיר
לגבי התקופה הארוכה ,הנאשמים הודו
בעבירה.
נאשם  :2קנס בסך  .₪ 40,000נאשם – 3
 ₪ 25,000קנס.
א 004185/99
תביעה לצו מניעה קבוע שיאסור
בבסיס המדיניות הקרקעית של ממ"י עומד
בימ"ש השלום
על הנתבעים לעשות במבנה,
העיקרון כי קרקע חקלאית ומתן זכויות
נצרת
שימוש השונה מהמטרה לה הוא
בנחלה נתונת למתיישב לצורך פרנסה
מחקלאות .החלטות מס' 880 ,755 ,653
מיועד.
של מועצת ממ"י מאפשרות פעילות לא
מינהל מקרקעי
מדובר במבנה משק דו שיתופי
חקלאית בחלק מצומצם של חלקה א' –
ישראל נ' בנימין
שהוקם למטרות אריזה וטיפול
כחריג במיגזר צר ביותר של הנחלה שאינו
זית ,אורנה זית ,
בתוצרת חקלאית המשמש לקיט
משנה את המטרה העיקרית לשמה
אלון הגליל  -אגודה כפרי )צימרים(.
המבנה )כ 81-מ"ר( נבנה בהיתר ,נמסרה הנחלה.
שיתופית
לייעוד של מבנה משק .הוא הוקם מינהל מקרקעי ישראל מנהל את הקרקע
כנאמן הציבור ,ועליו לשמור על עקרונות
פסק דין
בחלקה ב' ,שהפכה לחלקה א'
הצדק החלוקתי בהקצאת מקרקעין.
מפוצלת .לאור הקושי להתפרנס
השופטת סוקרת את החלטות המינהל
2.11.06
מחקלאות פנו הנתבעים למנהל
האגף החקלאי בממ"י לקבל היתר הרלוונטיות:
החלטה  :653פרשנות המינהל כי על
לשימוש חורג למטרות קיט.
דינים שלום ,פד' ,למרות שלא ניתן אישור כזה על ידו מבנה הקיט להיות צמוד למבנה המגורים
היא פרשנות סבירה ,ולכן סירובו להעניק
.762
וע"י גורמים נוספים נדרשים כמו
היתר לשימוש חורג סביר .חיזוק לגירסת
האגודה השיתופית ,הסוכנות –
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החלו להשתמש במבנה לקיט
כפרי.
טענת ממ"י היא כי הוא שומר על
הקרקע החקלאית ומבקש שלא
לפרוץ את הקווים שהתוו
בהחלטות ממ"י ,כדי לא ליצור
תקדימים מרחיקי לכת.

פ 004028/05
בימ"ש השלום
חיפה
מדינת ישראל נ'
בשארי יואב
7.11.06
דינים שלום ,צב',
.043

הכרעה
ממ"י קיים בהחלטה  880המחייבת הקמת
מבנה קיט בצמוד למבנה המגורים.
החלטה  755עוסקת באטרקציות
תירותיות שאינן קיט כפרי ולכן אינה
רלוונטית.
נדחית גם טענת ההפליה שהעלו
הנתבעים על שימושים שהותרו במקומות
אחרים.
דין התביעה להתקבל ,על הנתבעים
להימנע מכל פעולה/שימוש במבנה שאינם
תואמים המטרה של מבנה משק .הצו
ייכנס לתוקפו ב 1.2.07בכדי לאפשר
לנתבעים להיערך.

הממצאים מציבים שאלה יחידה :האם
הנאשם בנה חממה בשטח של
 500מ"ר במשק שהוא מחזיק בו פעילות הנאשם בחלקה חורגת מהמותר
במושב אביאל .לאחר סיום הבנייה בקרקע חקלאית?
ביקש להכשירה בדיעבד ,וניתן לו שני עקרונות יסוד בשימור קרקע חקלאית:
שמירה על משאב הקרקע כגורם חיוני
היתר לחממה לגידול צמחים.
הנאשם השתמש במבנה לשימוש לייצור גידולים וגידול חיות משק.
שמירת צביון הנוף הפתוח.
מסחרי לממכר צמחים ,ציוד גינון
ובנוסף הכשיר חנייה בהיקף  500יישום המטרות מושג ע"י צמצום הגדרת
שימושים חקלאיים לשימושים הדרושים
מ"ר – בשטח המסווג כקרקע
לייצור חקלאי במישרין בלבד :עיבוד
חקלאית.
הואשם בבנייה בקרקע ושימוש בה חקלאי ,טיפוח גידולים ,וגידול חיות משק.
שני כללים אלו הובהרו היטב בחקיקה
ללא היתר בניגוד לסעיפים ,145
ובפסיקה.
)156א()204 ,א(,208 ,205 ,
 219 ,218ו 221-לחוק התכנון
והבנייה ,וכן סעיפים מחוק העונשין .שני סוגי מקרים בהם עולה שאלה האם
בידי הנאשם אישורים המאפשרים שימוש חדש מהווה שימוש חקלאי:
גידול צמחים על החלקה ובמשתלה שימושים חדשים שביסודם נסיבות
מסחריות כלכליות.
– הן בהסכם המשולש בין אימו
שימושים חדשים שביסודם שינויים
למושב ומינהל מקרקעי ישראל,
המינהל גובה ממנו דמי שימוש בגין מדעיים טכנולוגיים.
שטח למימכר צמחים וניתן לו רשיון
צירוף שתי המגמות הביא לשינויים
עסק מטעם המועצה האזורית
מרחיקי לכת בשימושי הקרקע ופני הנוף,
לחממה לגידול צמחים.
תופעה הניכרת היטב באזור בקעת הנדיב
בה ממוקמת הקרקע נשוא הדיון.
שימוש בקרקע כגורם ייצור במישרין אינו
כולל שלבים אחרים של הפעילות
החקלאית ,כגון מכירת מוצרים חקלאיים.
קרקע חקלאית נועדה לשם ייצור התוצרת
בלבד .ההבחנה אינה מלאכותית ,אם כי
ייתכנו מקרים בהם היא דקה .קיימים
מקרים בהם המכירה היא חלק מתהליך
הייצור – למשל קטיף עצמי .אז ייתכן
שהפעילות תחשב לde minimus
השינוי באופי השימוש בחלקת הנאשם
נעשה מסיבות מסחריות כלכליות .חלק
מהתשתיות הוקמו אך לצורך ביצוע
המכירות – החנייה ,השלטים והדגלים.
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הכרעה
מכירת הצמחים אינה שייכת לשלב הייצור
ולכן אינה מותרת .היא גם לא חלק טפל
ובלתי משמעותי.
כתוצאה מכך מורשע הנאשם בעבירות על
חוק התכנון והבניה.
לבקשת ב"כ הנאשם נדחו ,לפנים משורת
הדין ,הטיעונים לעונש ,ב 3-חודשים בכדי
להשיג היתר לשימוש חורג.

עמק  000383/05הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בימ"ש העליון וכן בתי המשפט המחוזיים
בימ"ש שלום פתח באי קיום צו בימ"ש ,עבירה על ס' קבעו בשורה של פסקי דין כי העונש
תקווה
 210לחוק התו"ב.
ההולם לנאשם שלא קיים צו שיפוטי הוא
ו .מקומית לתכנון מדובר בקרקע חקלאית שהוכשר מאסר בפועל .זאת מאחר ורק עונשי
ובנייה עיריית ראש בה שטח לחניון בהיקף של 6.5
מאסר יש בהם כדי להרתיע מפני
העין נ' קיבוץ גבעת דונם ,והוקמה בו סככה לממכר
עבריינות בתחום התכנון והבנייה ואי קיום
השלושה ואשואל ירקות ופירות בשטח של  140מ"ר ,צווים .בהטלת עונש מאסר מביעה החברה
מאיר.
עסק כלכלי הנושא רווחים .ביהמ"ש המאורגנת את סלידתה מהתנהגותם
ציווה להרוס את הבנייה שנבנתה העבריינית של מי שמפירים את חוק
7.11.06
ללא היתר ולהפסיק את השימוש
התכנון והבנייה בריש גלי.
החורג .צווים אלו לא מולאו.
שיקולים לקולא – הקיבוץ השכיר את
הקרקע וכיום מתנהל הליך פינוי ,מצבו
דינים שלום ,פה',
הרפואי של נאשם .2
לחומרא – מדובר בעבירה חמורה בתחום
.390
התכנון והבניה.
גוזר את העונשים הבאים:
נאשם  – 1קנס של  ,₪ 50,000נאשם 2
–  ,₪ 36,000ומאסר על תנאי ל3-
חודשים למשך שנתיים .שני הנאשמים
יחתמו על התחייבות בגובה ₪ 50,000
להימנע מעבירות על חוק התכנון והבניה
למשך שנתיים .ניתן צו לוועדה המקומית
לביצוע הריסה בתוך  30יום.
עמק 000214/06בנייה של  1000מ"ר מבנה
בימ"ש העליון וכן בתי המשפט המחוזיים
עמק 215/06
איסכורית על קרקע חקלאית,
קבעו בשורה של פסקי דין כי העונש
בימ"ש שלום
וביצוע משטח אספלט בשטח של ההולם לנאשם שלא קיים צו שיפוטי הוא
בפתח תקווה
 750מ"ר
מאסר בפועל .זאת מאחר ורק עונשי
מאסר יש בהם כדי להרתיע מפני
עבריינות בתחום התכנון והבנייה ואי קיום
ו .מחוזית לתכנון
נאשם  1הורשע בעבירה של אי
ובנייה מרכז רמלה קיום צו בימ"ש עבירה לפי ס'  210צווים .בהטלת עונש מאסר מביעה החברה
לחוק התכנון והבניה ,לאחר שצווה המאורגנת את סלידתה מהתנהגותם
נ' אעצי סאמי,
להרוס מבנים שהוקמו ללא היתר העבריינית של מי שמפירים את חוק
פ.מ.פר & מג'יק
התכנון והבנייה בריש גלי.
פלוס בע"מ ,וובר על המקרקעין ,וכן להפסיק את
סבור כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים לפיו
אליאש ,אהרן אורן .השימוש החורג – וצווים אלו לא
לא ירצה הנאשם עונש מאסר בפועל ,אלא
קוימו.
מאסר על תנאי שיחל רק עוד  9חודשים –
14.11.06
.
הוא הסדר בלתי סביר .זאת מאחר והסדר
זה מהווה מתן יד להמשך הפרת החוק,
בעוד שתפקיד הוועדה המחוזית הוא
דינים שלום ,פה',
לעקור את התופעה של אי קיום צווים,
.444
בייחוד בהתחשב בהיקף הבנייה הבלתי
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נספחי

פרטי ההלי

עיקרי המקרה

הכרעה
חוקית .על הנאשם נגזרו העונשים הבאים:
מאסר בפועל  4-חודשים שירוצו בדרך של
עבודות שירות ,קנס של  ₪ 50,000או 50
ימי מאסר תמורתו ,מאסר על תנאי של 6
חודשים ,התחיבות להימנע מביצוע עבירה
על חוק התכנון והבנייה למשך שנתיים
סכום ההתחייבות .₪ 50,000

בש006948/
בימ"ש השלום
ראשון לציון
מדינת ישראל נ'
אירוס הגלבוע
בע"מ והוועדה
המקומית לתו"ב
ראשון לציון
3.12.06
דינים שלום ,פז',
.583

מדובר בעבודות על "מתחם
מאחר והוועדה המקומית הנפיקה היתר
איקאה" בראשון לציון.
בנייה ,ניתן לתת את הצווים רק אם
ביהמ"ש ישתכנע כי ההיתר בטל או
בקשת המדינה לצו הפסקה שיפוטי שנעשות עבודות/הכנות לעבודות בניגוד
וצו מניעת פעולות כנגד משיבה  1להיתר.
ביחס לעבודות המבוצעות על ידה כאשר ביהמ"ש שוקל מתן צווים כמבוקש
ב"מעיין שורק" בראשל"צ.
כאן ,כאשר נעשות עבודות בהתאם
הבקשה מבוססת על ס'  239ו-
להיתר ,עליו לשקול בין היתר את חזקת
 246לחוק התו"ב.
תקינות המעשה המינהלי .יש לזכור את
לפי ס'  246בימ"ש רשאי ,לבקשת החומרה המיידית של מתן צווים כמבוקש
גורמים מסויימים המפורטים
מבחינת הנזק העלול להיגרם למי שפועל
בסעיף )בינהם היועמ"ש לממשלה( על פי היתר ,מה גם שקביעה שההיתר
 ,ליתן צו למניעת פעולות
בטל ,הנעשית כאן במסגרת הליך שאינו
במקרקעין שנעשו בהם הכנות
פלילי – מקימה אחריות פלילית למי
לבנייה או שימוש ללא היתר או
שפעל לפי ההיתר .הנטל לכן הוא על מי
בסטייה מהיתר או מתכנית.
שטוען לבטלות ההיתר ,וזהו נטל מוגבר.
לפי ס'  239רשאי בימ"ש לצוות על
לגבי טענות המדינה ביחס להיתר:
הפסקת עבודות או שימוש
הטענה לגבי הגשת הערר :נדחית ,ההיתר
במקרקעין כאשר יש בהם משום
עבירה לפי ס'  ,204גם אם טרם
ניתן יום קודם להגשת הערר ולא אחריו,
מה גם שסבור כי אין מקום להגשת ערר.
הוגש כתב אישום.
תנאי למתן הצווים הללו – ביהמ"ש נדחית גם הטענה לגבי העניין התחבורתי.
השתכנע כי נעשות עבודות ללא
היתר או בסטייה ממנו.
לגבי ההיתר והשימוש החורג שהתקבלו
יחד :המשיבה לא הסתירה את כוונתה
אין מחלוקת שהוועדה המקומית
הוציאה היתר בנייה .לכן ביהמ"ש להקים מבנה מסחרי – מתחם "איקיאה".
השטח מיועד לתעשייה בתכניות .המבנה
יוכל לתת את הצווים רק אם
המוצע יכול לשמש ,על פי מבנהו ,הן
ישתכנע כי ההיתר בטל או כי
לתעשייה והן למסחר .לכן אין כאן נסיון
נעשות פעולות בניגוד לו.
ליצור עובדות לא הפיכות ,והמבנה יוכל
מדובר בהיתר ויחד עימו היתר
לשימוש חורג ל 10-שנים ,המדינה להתאים לשימוש המקורי ולא רק החורג.
השופט טוען כי אין לעשות במקרה זה
טוענת כי הוא בגדר "סטייה
שימוש ב"הלכת ביג" ,שכן השאלה האם
ניכרת" .כמו כן ההיתר חל על
היתר בנייה לפיו מותר לבנות מבנה
קרקע חקלאית ולכן לא ניתנו כל
שהשימוש בו אינו חורג ,אלא תואם את
האישורים המתאימים .כמו"כ
המצב התכנוני הקיים – לא נדונה שם.
טוענת המדינה כי ההיתר ניתן
בעת שיום קודם לכן הוגש ערר על כאשר מבוקש היתר בנייה העומד בכל
דרישות החוק ,התקנות והתכניות – אין
מתן ההיתר ,וכן כי הוא מנוגד
לוועדה המקומית שק"ד ,וחובה עליה
לדרישות תחבורה הקיימות
לתיתו.
בתכנית החלה במקום.
אין הגיון ואין יסוד משפטי לטענת המדינה
לפיה כאשר מוגש היתר בנייה יחד עם
היתר לשימוש חורג – יש לראותם כמקשה
אחת ,ואז – אם נפל פגם בהיתר לשימוש
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השמירה על השטחי הפתוחי 2006

פרטי ההלי

עיקרי המקרה

הכרעה
החורג – גם היתר הבנייה אינו תקף.
יש להפריד בין היתר הבנייה וההיתר
לשימוש החורג ,הפרדה שתתרום גם
לנאותות ההליכים ולצמצום בנייה בלתי
חוקית מתוחכמת .ההפרדה תגרום לכך
כי היזם יגלה את קלפיו מההתחלה ,ולא
יסתיר את כוונתו עד לאחר שהמבנה בנוי.
גישת המדינה "מענישה" דווקא את היזם
ההגון וגלוי הלב.
במקרה זה אין כלים לדעת האם אכן
השימוש היחיד יהיה שימוש בלתי מותר.
אינו נוקט עמדה בשאלה האם השמוש
החורג דינו לעמוד על כנו ,אך יש לדחות
את טענת המדינה שעצם ההחלטה לתת
את שני ההיתרים יחד עולים כדי בטלות
ההיתר.
סטייה ניכרת מתכנית וקרקע חקלאית:
מאחר וההיתר עומד על כנו גם אם
ההחלטה לתת שימוש חורג אינה כדין –
הרי היתר הבנייה אינו סטייה ניכרת ,ולא
סטייה בכלל .מאחר והיתר לתעשייה אינו
מחייב אישור הולקחש"פ ,וזהו ההיתר
שניתן – אין צורך בהליך האישור דרכה.
דין בקשות המדינה להידחות.

פ4162/02
עפ"י כתב האישום ביצעו
במ"ש שלום ת"א הנאשמים בתחום שטח רמת
יפו
השרון עבודות בניה ללא היתר
ושימוש במקרקעין ללא היתר.
מדינת ישראל,
מדובר במגרש של כ 5-דונם,
הועדה המחוזית
במתחם צומת מורשה ,ליד בית
לתו"ב ת"א יפו נ'
עלמין של רמה"ש .הנאשם חכר
אפרים פישל פולק את השטח ממינהל מקרעי ישראל
ואליס מכוף
והגיש בקשה לשימוש חורג לאחסון
והחניית כלי רכב תחנת מעבר
ואיסוף של גרוטאות וכבישתן וכן
17.12.06
משרד בקרוון של  18מ"ר.
הבקשות נדחו .בהמשך הגיש
בקשה לחממה ומשתלה .הבקשה
התקבלה בחלקה ,ונדחתה
הבקשה למכירת ציוד חקלאי.
החממה הוקמה ,וכן מבנים נוספים
– מכולות וסככה.
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זיכוי מלא של הנאשמים מעבירות בניה
ניגוד לתב"ע.
התביעה לא הוכיחה כי הנאשם עשה
בחממה שימוש חורג .הנאשם גידל בחמה
אווזים ,ולכן הוא מתאים לשימוש חקלאי,
כמותר בתב"ע.
לגבי המחלוקת על היקף השטח המותר
לבניה :לא סביר להגביל בתי גידול
המוצבים על מגרשים של  10דונם –
להיקף של  500מ"ר בלבד .מלבד זאת,
בהעדר פרשנות ברורה – יש לבחור בזו
המיטיבה עם הפרט.
לגבי המכולות והסככה :הנאשם הורשע
בביצוע עבודות ללא קבלת היתר ושימש
במקרקעין שלא עפ"י ההיתר .זאת על
בניית מבנים למחסן ,מגורי פועלים משרד.
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