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אכיפת דיני מקרקעי

פעולות הביקורת
ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני  ,באג הפיקוח שבמינהל
מקרקעי ישראל ,במשטרת ישראל במינהלת תיאו פעולות אכיפה שבאג
המבצעי  ,במחוז הדרו ובמחוז הצפו  ,ובמחלקה לאכיפת דיני מקרקעי
בפרקליטות המדינה נבדק הלי הטיפול בעברות בתחו התכנו והבנייה על כל
שלביו .בדיקות השלמה נעשו באג תכנו מדיניות שבמשרד ראש הממשלה,
במשרד הביטחו ובצה"ל ,באג התקציבי שבמשרד האוצר ואצל מתא
ההגנה על קרקעות המדינה במשרד לביטחו הפני .

תקציר
לבנייה לא חוקית ולפלישה לקרקע המדינה יש השפעות שליליות רבות ,ובה  :פגיעה
בשלטו החוק ושימוש שלא כדי במקרקעי הציבור ,פגיעה במשאב הקרקע ובעתודות
הקרקע ,פגיעה בתכנו הפיזי הכולל וארו הטווח ,ובכלל זה בתכנו התשתיות
הלאומיות ,פגיעה בתשתיות הלאומיות ,פגיעה כלכלית ברשויות השלטו ופגיעה
באיכות החיי והסביבה.
באר קיימי כ  100,000מבני לא חוקיי  .1נוכח העובדה כי עברות על חוקי התכנו
והבנייה וחוקי המקרקעי הפכו ל"מכת מדינה" ,קיבלה הממשלה שורה של החלטות
והוקמו כמה ועדות במטרה להביא להגברת הפיקוח והאכיפה של דיני התכנו והבנייה
ומניעת שימוש שלא כדי במקרקעי ציבור .2בדצמבר  2004קיבלה הממשלה החלטה
לשדרג את מער האכיפה ,ובכלל זה להקי במשטרה יחידה ייעודית )להל מתפ"א(
הכוללת מינהלה שחבריה ה מנהלי הגופי העוסקי באכיפת דיני מקרקעי ומטרתה
תיאו פעולות האכיפה ,ויחידה מבצעית שתפקידה לסייע בפעולות האכיפה ובביצוע
צווי ההריסה ,וכ להקי בפרקליטות המדינה מחלקה ייעודית לנושא.
אלה הגופי המרכזיי העוסקי בפיקוח ובאכיפה בתחו הבנייה הלא חוקית )להל
גופי הפיקוח( :היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפני )להל היחידה
לפיקוח( ,אג' הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל )להל אג' הפיקוח בממ"י( והיחידה
לפיקוח על השטחי הפתוחי ברשות הטבע והגני )להל הסיירת הירוקה( .זאת
נוס' על הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה והרשויות המקומיות האחראיות למניעת
בנייה לא חוקית בתחומ באמצעות יחידות פיקוח מטעמ  .מינהלת תיאו פעולות
__________________

1
2

על פי נתוני משרד הפני מאוגוסט .2008
להל החלטות הממשלה העיקריות :א .החלטת ממשלה מס'  2425מיו  4.08.02בנושא" :הגברת
האכיפה של דיני התכנו והבנייה ונושאי מקרקעי "; ב .החלטת ממשלה מס'  85מיו ;25.03.03
ג .החלטת הממשלה מס'  2959מיו .23.12.04
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אכיפה שבמשטרת ישראל )להל המינהלה או מינהלת מתפ"א( אחראית להנחיית
גופי הפיקוח ולתיאו ולשילוב ביניה ; היחידה המבצעית במשטרה )להל היחידה
המבצעית במתפ"א( אחראית לסייע לגופי הפיקוח באכיפת דיני מקרקעי  .המחלקה
לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות )להל המחלקה בפרקליטות( אחראית להנחיה,
לפיקוח ולמעקב מקצועי על ההליכי המשפטיי הנדוני בבתי המשפט ומנוהלי
על ידי עורכי די נציגי היוע המשפטי לממשלה.

פעולות הביקורת
בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של משרדי
הממשלה באכיפת דיני מקרקעי  .הבדיקה נעשתה ביחידות הפיקוח במשרד הפני
ובממ"י; במשטרת ישראל :במתפ"א ,במחוז הצפו ובמחוז הדרו ; ובמחלקה
בפרקליטות .בדיקות השלמה נערכו באג' תכנו מדיניות שבמשרד ראש הממשלה,
במשרד הביטחו ובצה"ל ,באג' התקציבי במשרד האוצר ואצל מתא ההגנה על
קרקעות המדינה במשרד לביטחו הפני .3

עיקרי הממצאי
אכיפת דיני מקרקעי כוללת קביעה של מדיניות אכיפה וגיבוש תכנית עבודה הנגזרת
ממנה וכוללת איתור עברות על חוקי התכנו והבנייה ,חקירת  ,הוצאת צווי מינהליי
להריסת המבנה הלא חוקי או להפסקת הבנייה ,הגשת כתבי אישו ובקשות לקבלת
צווי שיפוטיי ויישו פסקי די  .על יסוד שלבי טיפול אלה בדק משרד מבקר
המדינה את סדרי הטיפול באכיפת דיני מקרקעי :

גיבוש מדיניות אכיפה ואפקטיביות פעולות האכיפה
מ ד י נ י ו ת א כ י פ ה  :דיני התכנו והבנייה נועדו בי היתר להבטיח את שלטו החוק
בתחו הבנייה ואת יכולת המימוש של התכנו הפיזי של המדינה .שומה על הרשויות
הנוגעות בדבר לכלכל את צעדי האכיפה במסגרת המשאבי הקיימי  ,בהתא
למדיניות אכיפה ולפי סדרי עדיפויות המשתני ע הנסיבות .4היוע המשפטי
לממשלה חזר והדגיש במש שני את הצור לקבוע מדיניות מרכזית של חקירה
ותביעה בנוגע לעברות בעייתיות או נפוצות.
גופי הפיקוח לא גיבשו מדיניות אכיפה ולא הביאו אותה לאישור הגורמי המוסמכי
השרי הנוגעי בדבר והיוע המשפטי לממשלה .היעדר מדיניות אכיפה יש בו כדי
לפגוע בתכנו הפיזי של המדינה ,באמו הציבור בשלטו החוק ובשוויוניות ובמועילות
של האכיפה.

__________________

3
4

דוח זה אינו עוסק בפעילות של הוועדות המקומיות בנושא אכיפת דיני המקרקעי .
בג"  .'Á‡ 4-Â Ó"ÚÓ‰Â ÒÎÓ‰ Ï‰ Ó ' Ó"Ú· Ì˜˘ ,551/99תק על , 419 ,(1)2000עמ' .425
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ש ל ג ו פ י ה פ י ק ו ח  :מסדי נתוני שלמי ועדכניי יש
מסדי הנתוני
בה כדי לסייע בגיבוש מדיניות אכיפה ובהכנת תכניות עבודה .אול הועלה כי מסדי
הנתוני של גופי הפיקוח אינ כוללי את כל עברות התכנו והבנייה ואינ
מאפשרי לאחזר נתוני על העברות שה איתרו על פי טיב  ,מאפייניה ומצב
הטיפול בה  .ג למתפ"א אי נתוני מלאי על העברות שאיתרו גופי הפיקוח ועל
הצווי השיפוטיי והמינהליי שלה  .כמו כ מערכות המחשב של גופי הפיקוח
אינ מאפשרות העברה ושיתו' מידע החיוני לאכיפה.
ת כ נ י ו ת ע ב ו ד ה  :תכניות העבודה לשני  2007 2006של היחידה לפיקוח ושל
אג' הפיקוח בממ"י לא פירטו נושאי וסוגי עברות שבה תתמקדנה ,לא הגדירו
יעדי כמותיי ומדדי להשגת  ,לא ברמה המחוזית ולא ברמה הארצית ,ולא נית
ללמוד מה על פי אילו אמות מידה ה גובשו .רק בתכנית העבודה ל  2008של היחידה
לפיקוח הוצבו יעדי כמותיי ברמה הארצית ולמחוז הדרו בלבד ברמה המחוזית,
א לא פורטו בה הנושאי וסוגי העברות שבה תתמקד היחידה.
ה א פ ק ט י ב י ו ת ש ל מ י נ ה ל ת מ ת פ " א  :הקמת מתפ"א נועדה להוסי' שני
רובדי פעילות חשובי למער האכיפה בתחו דיני התכנו והבנייה :תכנו ותיאו
ברמה המערכתית והגברת האפקטיביות של האכיפה ברמה הביצועית.
הועלה שהמינהלה לא מילאה אחר הנדרש ממנה בתחומי פעילותה כנקבע בהחלטת
הממשלה :היא לא שימשה גו' היגוי ,לא הגדירה מדיניות אכיפה ולא גיבשה תכנית
פעולה מערכתית שנתית הכוללת תכנית עבודה מפורטת ,סדרי עדיפויות ,תפוקות
ולוחות זמני לטיפול בעברות בנייה .מצב זה פוגע באפקטיביות האכיפה ומקשה על
גופי חקירה להתמקד בסוגיות העיקריות והמהותיות ,בעלות אינטרס ציבורי ,ולבצע
אכיפה באופ שוויוני ומועיל.

הליכי פיקוח וחקירה
ש ל ה מ פ ק ח י  :לצור ביצוע החקירה מקנה החוק
הכשרה וכישורי
לפקחי היחידה לפיקוח סמכויות ,ובכלל זה סמכויות חקירה ,עיכוב ומעצר המסורות
לשוטר .לש הפעלת סמכויותיה נדרשי המפקחי לידע ולהכשרה בתחומי התכנו
והבנייה ,החקירה והמשפט.
עוד באוגוסט  2003פורס ביזמת משרד הפני מחקר שהצביע על פערי בהיקפי כוח
אד  ,במיומנויותיו ,במסלול הכשרתו ובמתח הדרגות של אלה העוסקי בתפקידי
פיקוח .פערי אלה הוצגו בפני שרי הפני והמנכ"לי שכיהנו מאז פרסומו .בנוס',
במהל השני העלה מנהל היחידה לפיקוח כמה פעמי בפני מנכ"לי ושרי של
משרד הפני את הפערי בכוח אד והיעדר מיומנויות של מפקחי יחידתו לבצע
חקירות מורכבות וביקש מה לשדרג את יכולות היחידה ואת משאביה ,ה בתחו
ההכשרה וה בתחו מעמד ודרגותיה של המפקחי .
הועלה שבמועד סיו הביקורת ,ספטמבר  ,2008משרד הפני עדיי לא קיבל החלטות
בדבר יישו מסקנות המחקר ,והמשרד לא עשה לשיפור יכולות היחידה בתחו
החקירות ולהתאמת דרגותיה לסמכויותיה  :נושא החקירה כלל לא נכלל בהגדרת
התפקיד של המפקחי ; מסלול ההכשרה של המפקחי לא כולל הכשרה בנושא
חקירות .חוסר ההיערכות של המשרד להכשרת המפקחי ודרגותיה בהתא
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לתפקידיה וסמכויותיה
התכנו והבנייה.

מהווה מחדל מתמש של המשרד הפוגע באכיפת דיני

ה נ ח י ו ת ה ת ב י ע ה  :גופי הפיקוח כפופי בפעילות האכיפה למדיניות
קיו
ולהנחיות פרקליט המדינה והיוע המשפטי לממשלה.
בפברואר  2006הנחה היוע המשפטי לממשלה את משרד הפני כיצד לנהוג במקרה
של חילוקי דעות בי היחידה לפיקוח ובי המחלקה בפרקליטות :הבאת לפני
פרקליט המדינה או במידת הצור לפניו .אול בביקורת עלה שהיחידה לפיקוח
ומשרד הפני לא תמיד ביצעו את הנחיות המחלקה בפרקליטות בכל הנוגע לחקירת
עברות תכנו ובנייה ,לעתי סירבו לפעול על פי הנחיותיה וא' לא הביאו את דבר
המחלוקת לפני פרקליט המדינה או לפני היוע המשפטי לממשלה.
שימוש בסמכות מקבילה לחקירת עברות שבסמכות רשויות
מ ק ו מ י ו ת  :על פי חוק התכנו והבנייה ,מער האכיפה ברמה המקומית מסור בידי
הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה במרחב התכנו שלה ; ע זאת ,כאשר הוועדה
המקומית אינה ממלאת את תפקידה ,ניתנת למדינה סמכות אכיפה מקבילה לוועדה
המקומית ,ועל היחידה לפיקוח לחקור בכוחות עצמה .בסמכותה של המחלקה
בפרקליטות להנחות את היחידה לפיקוח להפעיל את סמכותה המקבילה.
הביקורת העלתה שלא תמיד קיימה היחידה לפיקוח את הנחיותיה של המחלקה
בפרקליטות להפעיל את סמכותה המקבילה לחקור במקו הוועדה המקומית .כ
למשל ,בשני  2007ו  2008הנחו כמה פעמי היוע המשפטי לממשלה ומנהל
המחלקה בפרקליטות את היחידה לפיקוח לחקור חשדות להפרות חוק בפעילות חוות
יחידי בדר היי שבנגב .א על א' הנחיות אלה לא חקרה היחידה לפיקוח את
הנושא ,ורק בעקבות פנייה של היוע המשפטי לממשלה למנכ"ל משרד הפני היא
החלה בספטמבר  2008בחקירה.

הליכי התביעה
מ ע ר ה ת ב י ע ה ה מ ח ו ז י :מער התביעה בוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה
מורכב מעורכי די פרטיי שהוסמכו על ידי היוע המשפטי לממשלה ומועסקי
במיקור חו  .5תובעי אלה אחראי להגשת כתבי אישו בגי עברות תכנו ובנייה
ולניהול ההליכי המשפטיי בבתי המשפט .שכר של תובעי אלה נקבע בידי
משרד הפני ומאושר בידי היחידה לפיקוח ,וה עובדי בתיאו ע המחלקה
בפרקליטות.
במהל השני הטילה המחלקה בפרקליטות מטלות נוספות על הפרקליטי  .כתוצאה
מכ שונו סדרי עבודת של התובעי  ,והתחייב עדכו של הסכ ההתקשרות עמ .
ואול תנאי שכר של עורכי הדי הפרטיי לא הותאמו לסדרי העבודה החדשי  .לכ
בתקופה דצמבר  2007מאי  2008פחת בכ  60%מספר התובעי  ,ונפגע תפקודה של
מערכת התביעה.
מ ע ר ה ת ב י ע ה ש ל מ מ " י :הלשכות המשפטיות בממ"י אחראיות לטיפול
המשפטי בעברייני בנייה ובפולשי לקרקע שבניהול ממ"י .הלשכות המשפטיות
__________________

5

עורכי די פרטיי %שאינ %עובדי מדינה המועסקי %על בסיס חוזה למת שירותי %למשרד.
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מקבלות מאג' הפיקוח בממ"י תיקי נתוני על עברות בנייה ופלישה למקרקעי  ,וה
נדרשות לשלוח מכתב התראה לעברייני הבנייה ולפולשי  ,ובהמש להגיש נגד
כתבי תביעה באמצעות עורכי די פרטיי המועסקי במיקור חו  .נמצא כי הלשכות
המשפטיות המחוזיות של ממ"י לא טיפלו ,לאור שני  ,במאות תיקי שהעבירו
אליה יחידות הפיקוח המחוזיות :ה לא שלחו מכתבי התראה ולא העבירו תיקי
לעורכי הדי לצור הגשת כתבי תביעה .ללשכות המשפטיות של ממ"י ג לא היה
מידע על התנהלות התיקי שכבר הועברו לטיפול של עורכי הדי .

סיוע המשטרה באכיפת דיני מקרקעי
ס י ו ע מ ת פ " א ב פ ע ו ל ו ת ה א כ י פ ה  :גופי הפיקוח אחראי לביצוע הצווי
השיפוטיי והמינהליי  .במקרי שבה צופי גופי הפיקוח התנגדות אלימה בעת
ביצוע צווי ההריסה או הפינוי ,ה מבקשי את סיוע המשטרה מתפ"א ומחוזות
המשטרה.
 .1הממשלה קבעה בהחלטה מדמצבר  2004כי תפקידה היחיד של היחידה
המבצעית במתפ"א יהיה לסייע באכיפת דיני מקרקעי  .עוד קבעה הממשלה
בהחלטתה שהקמת היחידה המבצעית של מתפ"א אינה מייתרת הקצאת כוחות
משטרה נוספי לביצוע פעולות אכיפה שבה נחו סיוע משטרתי בהיק' רחב.
הועלה שבפועל ,בתקופה  2008 2006מיעטה היחידה המבצעית של מתפ"א לעסוק
באכיפת דיני מקרקעי  ,ולעומת זאת ,בהנחיית אג' המבצעי של המשטרה ,עסקה
בחלק ניכר מזמנה בתגבור תחנות משטרה ובפעילות של מניעת פשיעה.
 .2בהתא להחלטת הממשלה מדצמבר  2004נדרשה היחידה המבצעית במתפ"א
ללוות את הפקחי של גופי הפיקוח בעת האכיפה ,ובכלל זה בעת איתור עברות בנייה
חדשות )פעולות אכיפה ממוקדות( .למרות זאת ,רק באוקטובר  ,2007קרוב לשלוש
שני מאז הקמתה ,הכינה מתפ"א תכנית לעצירת בנייה חדשה "רוח קדי "
לסיוע ליחידות הפיקוח בסיורי לאיתור עברות בנייה חדשות במחוז הדרו  ,ורק
בתחילת  2008הכינה תכנית דומה למחוז הצפו "רוח צפונית" .ואול לא בוצעו רוב
פעולות הסיור שתוכננו במסגרת "רוח צפונית".
 .3כ  60%מכלל  100,000עברות הבנייה נעשו במגזר הבדווי בנגב .באוקטובר 2007
החליטה הממשלה להקי ועדה ציבורית לגיבוש תכנית להסדרת ההתיישבות במגזר
הבדווי בנגב .בהמש לכ הנחתה המחלקה בפרקליטות את מינהלת מתפ"א ,על דעת
היוע המשפטי לממשלה ,לגבש הצעה למדיניות אכיפה במחוז הדרו  ,לרבות בעניי
ביצוע צווי הריסה ,ולהביאה לאישורו של היוע המשפטי לממשלה.
התכנית שהכי ראש מתפ"א ושאותה הציג ליוע המשפטי לממשלה במרס  2008לא
כללה אמות מידה לביצוע הצווי הקיימי ולא נימקה את בחירת של האתרי
שנבחרו לטיפול .לפיכ ביקש היוע המשפטי לממשלה במאי  2008מראש מתפ"א
לתק את התכנית ולהחזירה לאישורו .ואול ראש מתפ"א לא תיק את הנדרש ובשל
כ "מוקפא" למעשה מעל לשנה במחוז הדרו הביצוע של צווי הריסה על עברות
בנייה ישנות.
ס י ו ע מ ח ו ז ו ת ה מ ש ט ר ה ל מ ת פ " א  :מחוזות המשטרה אחראי לנעשה
בתחו המחוז ,ונדרש אישור לפעילות היחידה המבצעית במתפ"א בביצוע צווי
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הריסה בתחומ  .הביקורת העלתה כי במקרי רבי לא אפשרו מחוזות המשטרה
למתפ"א לפעול בתחומ  .עקב כ נפגע תפקודה של היחידה המבצעית של מתפ"א
והיא מיעטה לסייע לגופי הפיקוח בביצוע צווי הריסה .בנסיבות אלה לא קיימה
מתפ"א את ייעודה .יתר על כ  ,א' שגורמי בכירי במשטרה ובמשרד לביטחו
הפני היו מודעי לחוסר יכולתה של מתפ"א למלא את ייעודה ,לא נתנה המשטרה
פתרו לבעיה זו ונמנע ממתפ"א לפעול בהתא לייעודה.
עוד העלתה הביקורת כי באזורי מסוימי בצפו ביישובי רכס הכרמל ,ביישובי
הדרוזי בגליל וביישובי וואדי ערה מיעטה המשטרה לסייע לאכיפה :רוב של
פניות גופי הפיקוח למשטרה לקבלת סיוע לא נענו ועקב כ לא בוצעו צווי הריסה.

סיכו והמלצות
בנייה לא חוקית ופלישה לקרקע המדינה פוגעות בשלטו החוק ,במשאב הקרקע
ובעתודות הקרקע ,בתכנו הפיזי הכולל ובאיכות החיי והסביבה .עברות בנייה גלויות
לעי כול ,ולכ התמודדות לא אפקטיבית עמ עלולה לפגוע באמו הציבור בשלטו החוק.
חלקי משמעותיי של החלטת הממשלה מדצמבר  2004שמטרתה שדרוג מער
האכיפה לא קוימו ,וקיימי ליקויי של ממש בפעילות של גופי הפיקוח ושל
מתפ"א :גופי הפיקוח לא גיבשו מדיניות אכיפה ולא הכינו על בסיס תכניות עבודה;
המינהלה אינה משמשת גו' היגוי ,אינה מכינה תכנית עבודה מערכתית כנדרש ולא
מנחה את גופי הפיקוח להפעיל אכיפה ממוקדת בהיקפי שנקבעו בהחלטה; היחידה
לפיקוח לא תמיד מבצעת את הנחיות המחלקה בפרקליטות; מער התובעי של
הוועדות המחוזיות נמצא על ס' קריסה; הלשכות המשפטיות המחוזיות של ממ"י לא
מטפלות כראוי בתיקי שמועברי אליה ; חלק ניכר מזמנה של היחידה המבצעית
במתפ"א מוקדש לפעולות שאינ קשורות לאכיפת דיני מקרקעי  ,והיא אינה מסייעת
לגופי הפיקוח די הצור בביצוע פעולות האכיפה.
גופי פיקוח שוני משקיעי מאמצי בטיפול בתופעת הבנייה הלא חוקית ,א בהיעדר
מדיניות אכיפה ,תכנית עבודה מערכתית מתואמת הנגזרת ממנה ,שיתו' פעולה ותיאו
בי הגופי המעורבי בהלי האכיפה ,יכולות חקירה ותביעה ראויות ויישו חלקי של
פסקי הדי נפגמת האכיפה בכללה ומשאבי אינ מנוצלי בצורה יעילה.
על הגורמי המעורבי בהלי אכיפת דיני מקרקעי להיער ולפעול לש גיבוש
מדיניות אכיפה מערכתית ,כוללת ומתואמת ,באישור היוע המשפטי לממשלה .מכל
מקו  ,במסגרת היערכות זו יש לקבוע תהליכי עבודה ברורי בי כלל הגופי
האמוני על נושא האכיפה ולהבטיח שה יפעלו על פי תכנית עבודה סדורה שתגובש
על בסיס מיפוי התופעות העברייניות וסדרי העדיפויות .על משרד הפני לשדרג את
יכולותיה של היחידה ומפקחיה בתחומי של השכלה ,הכשרה ,מיומנויות יסוד ,על
מנת שיתאימו לייעוד היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ולמטלותיה .על ממ"י
לקבוע תכנית לטיפול בתיקי הנתוני שהועברו ללשכות המשפטיות ולנהל פיקוח
שוט' על עבודת עורכי הדי החיצוניי המועסקי על ידו לצור כ  .על המשטרה
להסדיר את הטיפול שלה במת סיוע לביצוע צווי  ,א באמצעות מתפ"א או
באמצעות מחוזותיה.
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מבוא
 .1נושאי הבנייה הלא חוקית והפלישה לקרקעות המדינה נמצאי על סדר היו הציבורי מזה
שני רבות .על פי נתוני משרד הפני  ,קיימי כיו כ  100,000מבני לא חוקיי  ,6מתוכ
כ  64,000במחוז הדרו  ,כ  20,000במחוז המרכז ,כ  10,000במחוז חיפה והשאר ביתר המחוזות.
בשנת  2007ניתנו בבתי המשפט כ  5,400פסקי די על עברות על חוק התכנו והבנייה .באותה שנה
ג נחתמו ונמסרו  193צווי הריסה מינהליי ו  68צווי הפסקת עבודה מינהליי  .נוכח העובדה כי
עברות על חוקי התכנו והבנייה וחוקי המקרקעי הפכו לחיזיו נפר ,%קבעו מבקר המדינה 7ובתי
המשפט 8כי התופעה הפכה ל"מכת מדינה".
לבנייה לא חוקית ופלישה לקרקע המדינה השפעות שליליות רבות ,ובה  :פגיעה בשלטו החוק
ושימוש שלא כדי במקרקעי ; פגיעה בלתי הפיכה במשאב הקרקע ובעתודות הקרקע; פגיעה
בתכנו פיזי ארו) טווח וחתירה תחת יכולת התכנו הכולל ,ובכלל זה של התשתיות הלאומיות;
פגיעה כלכלית ברשויות השלטו ; פגיעה באיכות החיי והסביבה; הכבדה על התשתיות המקומיות
ויצירת מטרדי זיהו ורעש.9
 .2הטיפול בשמירה על קרקע המדינה ובבנייה הלא חוקית מופקד בידי כמה משרדי ממשלה,
רשויות מקומיות וגופי ממשל ,ובה פרקליטות המדינה באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי
)להל המחלקה בפרקליטות( ,היחידה לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני )להל היחידה
לפיקוח( ויחידות הפיקוח של הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה ,אג ,הפיקוח שבמינהל מקרקעי
ישראל )להל אג ,הפיקוח בממ"י( ,היחידה לפיקוח על השטחי הפתוחי הפועלת במסגרת
חטיבת הפיקוח ברשות הטבע והגני )להל הסיירת הירוקה( ,מינהלת תיאו פעולות האכיפה
)להל מתפ"א( במשטרת ישראל ,המשרד לביטחו הפני  ,ומשרד ראש הממשלה.
פעילות האכיפה מסתמכת על כמה חוקי  ,ובה  :חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק
התכנו והבנייה( ,חוק המקרקעי  ,התשכ"ט ) 1969להל חוק המקרקעי ( ,וחוק מקרקעי ציבור
)סילוק פולשי ( ,התשמ"א ) 1981להל חוק מקרקעי הציבור(.
 .3בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של משרדי הממשלה
באכיפת דיני מקרקעי  ,ובכלל זה בבנייה הלא חוקית ובפלישה לקרקעות המדינה .הבדיקה נעשתה
ביחידות הפיקוח במשרד הפני ובממ"י; במשטרת ישראל :במתפ"א ובמחוזות הצפו והדרו ;
במחלקה בפרקליטות ,במשרד הביטחו ובצה"ל .בדיקות השלמה נערכו באג ,תכנו מדיניות
שבמשרד ראש הממשלה ,באג ,התקציבי במשרד האוצר ואצל מתא הגנה על קרקעות המדינה
במשרד לביטחו הפני .10

__________________

6
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מקור הנתוני %דוח היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ,משרד הפני ,%אוגוסט .2008
דוחות על הביקורת בשלטו המקומי ,2005 ,הפרק "È ‚· ÔÂ¯˘‰ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ ÏÂÙÈË
‡ ,"ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈÚÂ¯Èעמ' .1
ראו ברע"פ  ;Â Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ‰ ' Ô·Ò ,4357/01ברע"פ ;Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ' ‰ÒË ,2809/05 ,בע"פ
 'Á‡Â ¯ÓÈ ‡ÒÂÓ . ÈÁ¯ÊÓ ÏÈÏ‚ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ‰ ,920/85פ"ד מא).29 (4
ראו הנחיית היוע המשפטי לממשלה מספר  8.1154מ  ;10.06.07דוח הוועדה הבי משרדית לבנייה
לא חוקית במגזר הערבי ,אוג' ") 1986דוח ועדת מרקובי "( ,עמ'  ;2דוח הוועדה הבי משרדית
לבדיקת הבנייה הלא חוקית במדינת ישראל ,מרס ") 2000דוח ועדת גזית"( ,עמ' .6 5
דוח זה אינו עוסק בפעילות של הוועדות המקומיות בנושא אכיפת דיני המקרקעי .
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המער הארגוני והנורמטיבי של אכיפת דיני מקרקעי
גופי הפיקוח והאכיפה ,תפקידיה וסמכויותיה
לצור אכיפת של חוקי התכנו והבנייה ושמירה על קרקע המדינה הוקמו במהל השני כמה
יחידות פיקוח )להל גופי הפיקוח( .גופי אלה מקיימי פיקוח שוט בשטח ,לאיתור בנייה לא
חוקית ופלישה לקרקעות המדינה .גופי הפיקוח המרכזיי ה  .1 :היחידה לפיקוח במשרד הפני ;
 .2אג הפיקוח בממ"י;  .3הסיירת הירוקה;  .4מתפ"א במשטרת ישראל .להל תיאור גופי
הפיקוח ,סמכויותיה וכלי הפיקוח שלה :
משרד הפני

היחידה לפיקוח

על פי חוק התכנו והבנייה ,מער האכיפה ברמה המקומית מסור בידי הוועדות המקומיות לתכנו
ולבנייה במרחב התכנו שלה  ,וברמה הארצית בידי הוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה,
האחראיות על מרחב התכנו המחוזי כולו.
היחידה לפיקוח ,שבראשה עומד מר אברה דות  ,הוקמה בשנת  1987בהתא להחלטת ממשלה
מאותה שנה ,והיא זרועו של משרד הפני לאכיפת דיני תכנו ובנייה ,ומפקחיה משמשי ג
מפקחי של הוועדות המחוזיות .מצבת עובדי היחידה עמדה בעת עריכת הביקורת על  62עובדי .
ליחידה הנהלה מרכזית ,ובכל מחוז במשרד יש ממונה מחוזי לפיקוח המופקד על כמה מפקחי .11
תקציב היחידה לשנת  2008היה כ  16.9מיליו ש"ח.
עיקר עבודתה של היחידה לפיקוח הוא בשטחי הגליליי  12ובשטחי פתוחי שבתחומי רשויות
מקומיות .13עליה לפקח על עבודת הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה ולפעול לאכיפת החוק במקרי
שבה  ,לדעת היוע -המשפטי לממשלה ,הוועדות המקומיות אינ מטפלות כיאות בעברות על דיני
התכנו והבנייה ועל חוקי המקרקעי  ,ובמקרי שלדעתו קיימת חשיבות שיטופלו על ידי המדינה.
הבסיס החוקי לעבודת היחידה הארצית לפיקוח הוא חוק התכנו והבנייה .14על פי החוק נתונות
למפקחי היחידה סמכויות חקירה המסורות לקצי משטרה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(,
וסמכויות המסורות לשוטר לפי פקודת סדר הדי הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט
 ,1969וביניה סמכות חקירה תחת אזהרה ,סמכות עיכוב לצור חקירה וסמכות מעצר במקרה של
אי ציות לסמכות עיכוב ,כמפורט בחוק .15לש ביצוע אכיפה נגד בנייה לא חוקית נוהגת היחידה
להמלי -להוציא צווי מנהליי  16או ממליצה על נקיטת הלי משפטי הגשת כתבי אישו לבתי
המשפט לש הפסקת הבנייה ,הריסת המבנה והענשת העבריי  .הגשת תביעה משפטית נעשית בידי
עורכי די פרטיי המועסקי במיקור חו ,-וקיבלו הסמכה לכ מהיוע -המשפטי לממשלה.
__________________
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במקביל לפעילות היחידה פועלות  84ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה ועוד  32ועדות מרחביות לתכנו
ולבנייה ,המעסיקות כ  350 400מפקחי  .כאמור ,דוח זה אינו עוסק בפעילות של הוועדות המקומיות
והמרחביות.
שטחי שאינ מרחב תכנו של ועדה מקומית או תחו שיפוט של רשות מקומית.
החלטת ממשלה מס' בבח 2/של ועדת השרי לעניי הבנייה הבלתי חוקית ,מיו . 10.8.87
סעי257 %א .לחוק התכנו והבנייה" ,מינוי מפקחי ".
הסעיפי הרלוונטיי בפקודת סדר הדי הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט  ,1969הוחלפו
על ידי סעיפי המקני אות סמכויות בחוק סדר הדי הפלילי )סמכויות אכיפה מעצרי ( ,התשנ"ו
.1996
סעי238 %א לחוק התכנו והבנייה מאפשר הוצאת צו הריסה מינהלי בתחו מרחב תכנו מחוזי )שטחי
גליליי ( בהתקיי התנאי המפורטי בו .סעי 224 %לחוק מאפשר הוצאת צו הפסקת עבודה מינהלי.
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על פי נוהלי היחידה לפיקוח ,על מפקח המזהה עברת בנייה לתעד אותה ,לפתוח בחקירה לבירור
החשד ,לצל את האירוע ולאתר את האחראי לביצוע העברה .על המפקח לבדוק את הנתוני מול
תכניות הבנייה באזור ,לבצע מדידה ותשריט של העברה ולבצע פעולות משלימות בהתא לאופי
העברה .כאשר מתקיימי התנאי לנקיטת הליכי מינהליי או משפטיי  ,כמו למשל הוצאת צו
הריסה מנהלי או בקשה לצו הפסקה שיפוטי ,על מנהל היחידה לפיקוח במחוז להמלי -על כ בפני
הגורמי המוסמכי  .א נגזרת הריסה עצמית ,על היחידה לבדוק א העבריי קיי את הצו; א
ההריסה הוטלה על היחידה לפיקוח ,עליה לבצע את ההריסה.
מינהל מקרקעי ישראל אג הפיקוח
מינהל מקרקעי ישראל מופקד על ניהול מקרקעי ישראל ,שה מקרקעי של המדינה ,של קק"ל ושל
רשות הפיתוח .17במסגרת זו מנהל המינהל יותר מ  90%משטחה של מדינת ישראל .מתפקידו של
המינהל לפקח על המקרקעי שבניהולו )להל קרקעות הלאו ( ,ולמנוע בה פעולות לא חוקיות
כגו  :בנייה לא חוקית ,הסגות גבול ,פלישות ,וכרייה לא חוקית של מחצבי  .א נעשו פעולות
כאלה ,עליו לנקוט אמצעי העומדי לרשותו על פי חוק.
אג הפיקוח בממ"י ,בראשותו של מר ישראל סקופ ,מופקד על הפיקוח והשמירה על מקרקעי
ישראל .בכל מחוז במשרד יש ממונה מחוזי לפיקוח ,המופקד על כמה רכזי נפות )מפקחי (
המבצעי את עבודת הפיקוח .הממוני המחוזיי לפיקוח והמפקחי במחוז כפופי מינהלית
לממונה על המחוז ומקצועית למנהל אג הפיקוח .מער הפיקוח כולל  59עובדי  ,מתוכ 49
מפקחי .18
לש אכיפת הדי מניעת פלישות לקרקע המדינה עומדי לרשות המינהל כמה חוקי ובה חוק
המקרקעי  ,חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( ,וחוק מקרקעי ישראל .החוקי מאפשרי למינהל
לפנות את הפולשי בדר מינהלית 19או בדר משפטית הגשת תביעה לבתי המשפט בשל עברה
על חוק המקרקעי .
רשות הטבע והגני

הסיירת הירוקה

הסיירת הירוקה שומרת על קרקעות הלאו מפני פלישות ומפני השתלטות לא חוקית על מקרקעי
המדינה .הסיירת הירוקה ,הפועלת במסגרת רשות הטבע והגני  ,מונחית על ידי ועדת מנכ"לי
בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה .הסיירת ממומנת בידי מספר משרדי ממשלה וגופי ושומרת
עבור על הקרקע .20המפקחי של הסיירת פועלי מכוח הסמכה הניתנת על ידי הגופי המממני
את פעילותה בהתא לחוקי ולתפקידי של אות הגופי  .הסיירת הירוקה מונה  42מפקחי
בפריסה ארצית.
__________________

17
18
19

20

רשות הפיתוח :הגו %שהוק על פי חוק רשות הפיתוח )העברת נכסי ( התש"י  ,1950לניהול האדמות
שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדי לאחר מלחמת העצמאות ,וכ קרקעות שהופקעו על פי חוק
רכישת מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי ( התשי"ג .1953
מספר זה אינו כולל את המפקחי של ממ"י באיו"ש ומפקחי מינהלת הבדוויי .
סעי 18 %ב' בחוק המקרקעי מאפשר למינהל לפנות מסיגי גבול )פולשי ( תו 0שימוש בכוח במידה
סבירה ,א התגלו בתו 30 0יו ממועד הפלישה .חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( ותקנות מקרקעי
ציבור )סילוק פולשי ( )ביצוע צו( ,התשס"ה  ,2005מאפשרי למינהל לפנות פולשי בדר 0של הוצאת
"צו סילוק פולשי " ובתנאי שהצו נית בתו 0שישה חודשי מיו שהתברר כי תפיסת מקרקעי הציבור
הייתה שלא כדי  ,ובתנאי שלא חלפו  36חודשי ממועד התפיסה.
הגופי עבור מבצעת הסיירת הירוקה שמירה על הקרקע :ממ"י ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
משרד הביטחו  ,צה"ל ,קק"ל ,רשות הטבע והגני  ,משרד התשתיות הלאומיות ,חברת מקורות והחברה
הלאומית לדרכי .
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משטרת ישראל מינהלה לתיאו פעולות האכיפה של דיני מקרקעי

לפי פקודת המשטרה )נוסח חדש( ,התשל"א  ,1971משטרת ישראל אחראית לשלו הציבור
ולשמירת הסדר הציבורי ,ובמסגרת זו למת סיוע לגופי האכיפה בביצוע הצווי כל אימת שיש
חשש שהדבר יגרו להפרות סדר ,התנגדות לביצוע או לפגיעה בנציגי של גופי האכיפה.
במהל שנת  ,2005בעקבות החלטת ממשלה ,21הוקמה במשטרת ישראל המינהלה לתיאו פעולות
האכיפה ,ובה גו מתא )להל המינהלה( בעל שישה תקני וגו משטרתי ביצועי ייעודי )להל
היחידה המבצעית( בעל  108תקני  .הקמת מתפ"א נועדה לאפשר תכנו ותיאו מערכתיי ולהגביר
את האפקטיביות של פעולות האכיפה.
על המינהלה הוטל להתמקד בהנחיה של היחידות הממשלתיות הפועלות לאכיפת החוק נגד עברייני
בנייה ,ובתיאו ושילוב ביניה  ,וכ להפעיל את גופי הפיקוח בביצוע פעולות אכיפה ממוקדות .על
המינהלה לפעול על פי תכנו מערכתי שנתי הכולל תכנית עבודה מפורטת ,סדרי עדיפויות ,תפוקות
ולוחות זמני  .בראש המינהלה עומד קצי משטרה בכיר ,וחבריה ה מנהלי גופי הפיקוח ומנהל
המחלקה בפרקליטות .תנ"צ רפי פלד שימש מפקד מתפ"א עד ליולי  ;2007מאז משמש בתפקיד
תנ"צ מנשה ארביב .אשר ליחידה המבצעית על פי החלטת הממשלה ,תפקידה היחיד הוא סיוע
באכיפת דיני מקרקעי  .נכו לנובמבר  2008המצבה הפעילה של מתפ"א 22עמדה על  63שוטרי )
 55%מהתק (.
פרקליטות המדינה המחלקה בפרקליטות
על פי החלטת הממשלה 23הוקמה בפרקליטות המדינה מחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בהרכב של
שישה פרקליטי בי היתר לצור הנחיה ,פיקוח ומעקב מקצועיי על ההליכי המשפטיי הנדוני
בבתי המשפט בכל רחבי האר ,-והמנוהלי על ידי נציגי היוע -המשפטי לממשלה .בי תפקידיה
של המחלקה להציג בבתי המשפט את מדיניות האכיפה בתחו המקרקעי  ,הנקבעת על ידי היוע-
המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה .מאז הקמת המחלקה משמש עו"ד חובב ארצי כמנהלה.

הגידול בבנייה הלא חוקית
עד לדצמבר  2004הוקמו כמה ועדות לטיפול בנושא הבנייה הלא חוקית ,והממשלה קיבלה שורה
של החלטות במטרה להגביר את הפיקוח והאכיפה של דיני התכנו והבנייה ולמנוע שימוש שלא
כדי במקרקעי ציבור .כ החליטה הממשלה לאחד את גופי הפיקוח והאכיפה.24
.Â‚˘Â‰ ‡Ï Ô‰È„ÚÈÂ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ‰ÏÚÂ‰
__________________

21
22
23
24

החלטת ממשלה מס'  2959מיו  23.12.04שבאה לתק החלטה קודמת מספר  2886מיו .12.12.04
לאחר גריעת תגבורי  ,סיפוחי וקורסי .
החלטה מס'  2959מיו .23.12.04
אלה החלטות הממשלה העיקריות :א .החלטת ממשלה מס'  898מ  11.11.01בנושא "הקמת יחידה
ממשלתית לשמירה על מקרקעי המדינה בשטחי הפתוחי )הסיירת הירוקה("; ב .החלטת ממשלה
מס'  2425מיו  4.08.02בנושא" :הגברת האכיפה של דיני התכנו והבנייה ונושאי מקרקעי "; ג.
החלטת ממשלה מס'  85מיו  25.03.03בנושא" :פיקוח ואכיפה על דיני התכנו והבנייה ודיני
המקרקעי ".
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,  החליטה הממשלה לשדרג את מערכת האכיפה בנוגע לאיתור העברות וחקירת2004 בדצמבר
.25 לניהול ההליכי המשפטיי ולאכיפת פסקי הדי
ÌÈ˜ÏÁ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ,Í˘Ó‰· Â‡·ÂÈ ‰È‡ˆÓÓ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰¯˙È‡Â ,ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ÂÊ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó
ÔÒÈÒ· ÏÚ Â ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó Â˘·È‚ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ :‡"Ù˙Ó Ï˘Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚
˙È˙Î¯ÚÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰ ÈÎÓ ‰ È‡ ,ÈÂ‚È‰ ÛÂ‚ ˙˘Ó˘Ó ‰ È‡ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ;‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙
;‰ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙„˜ÂÓÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ˙‡ ‰Á Ó ‡ÏÂ ˘¯„ Î
Ï˘ ÌÈÚ·Â˙‰ Í¯ÚÓ ;˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ˙Úˆ·Ó „ÈÓ˙ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰
‡Ï È"ÓÓ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ;‰ÒÈ¯˜ ÛÒ ÏÚ ‡ˆÓ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰ ÓÊÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ;Ô‰ÈÏ‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ˘ ÌÈ˜È˙· ÈÂ‡¯Î ˙ÂÏÙËÓ
ÈÙÂ‚Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‰ È‡ ‡È‰Â ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â¯Â˘˜ Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘„˜ÂÓ ‡"Ù˙Ó·
.‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ È„ ÁÂ˜ÈÙ‰
‰¯Ë˘Ó· ˙Â˘„Á ˙Â„ÈÁÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ÂÓ˜Â‰ ,¯ÂÁÈ‡·Â ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
Û‡Â ÌˆÓÂˆ ‡Ï ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ Û˜È‰ Í‡ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ Ô„ÂÚÈÈ˘ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â
.‰ÏÚ
˜¯Ù· ÈÎ ÌÈÚÈ·ˆÓ ,ÔÏ‰Ï˘ 1 ÁÂÏ· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ,2008-2003 ÌÈ ˘· ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ È Â˙
¯˜ÈÚ ;60%-Î· ı¯‡· ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯·Ú Ï˘ Ô¯ÙÒÓ Ï„‚ ÌÈ ˘ 4.5-Î Ï˘ ÔÓÊ
.(47%) ÊÎ¯Ó‰Â (52%) ÌÈÏ˘Â¯È ,(87%-Î) ÌÂ¯„‰ ˙ÂÊÂÁÓ· „˜Ó˙Ó ÏÂ„È‚‰
*2008  לאוגוסט2003  בי אוגוסט, הבנייה הלא חוקית:1 לוח
ÏÂ„È‚ ¯ÂÚÈ˘
87%
52%
47%
18%
11%
*** 22%
59%

2008 ËÒÂ‚Â‡
** 64,009
2,243
20,565
485
9,994
2,817
100,113

2003 ËÒÂ‚Â‡
34,301
1,480
14,014
412
8,965
3,599
62,771

˙ÂÊÂÁÓ
מחוז הדרו
מחוז ירושלי
מחוז המרכז
מחוז תל אביב
מחוז חיפה
מחוז הצפו
Èˆ¯‡ Î"‰Ò

. היחידה לפיקוח: מקור הנתוני
*
.2007 %** מבוסס על צילו אוויר שנעשה בסו
 הבנייה הלא חוקית במחוז הצפו מקורה באישור תכניות מתאר ליישובי שבה ניבנו%*** הירידה בהיק
. לתכנית המתאר4בתי על שטחי חקלאיי שמחו

ÌÈ ÂÂÈÎÓ ˙ÏÙÂËÓ ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ,˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎÂ ,ÔÎ ÈÎ ‰ ‰
˙ÂËÏÁ‰ ‰ËÈÏÁ‰Â ˙Â„ÚÂ ‰ÓÈ˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,‰ÓÂˆÓˆÏ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚ :ÌÈ Â˘
.˙ÓˆÚ˙ÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ - ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰˙‡ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ·‡˘Ó ‰„ÈÓÚ‰Â
˙Ú‚ÂÙÂ ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ‰˙ÈÁÙÓ ‰ÚÙÂ˙· ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡Ï ˙Â„„ÂÓ˙‰
.‰Ú˙¯‰·
__________________

.23.12.04  מיו2959 'החלטת הממשלה מס
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גיבוש המדיניות של אכיפת דיני מקרקעי
והכנת תכניות עבודה
התשתית הנורמטיבית לגיבוש של מדיניות האכיפה
הטיפול באכיפת דיני מקרקעי כולל קביעה של מדיניות אכיפה ה בהיבט החקירה וה בהיבט
התביעה ,וגיבוש תכנית עבודה הנגזרת ממנה ,ונוגעת באיתור העברה ,בחקירה ,בהוצאת צווי
מינהליי  ,בהגשת כתבי אישו ובקשות להוצאת צווי שיפוטיי  ,וביישו של החלטות ופסקי די .
בנייה ללא היתר כדי  26וכניסה למקרקעי הציבור והחזקה בה בלא רשות כדי  27ה עברות מסוג
עוו  .28על פי סעי  59לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב") 1982להל " החסד"פ(
עברות מסוג עוו ה עברות שלגורמי החקירה יש סמכות להחליט א לחקור בה ; לפיכ) ראוי
לגבש בעניינ מדיניות חקירה ותביעה.29
בידי הרשויות המוסמכות מופקדי משאבי לאכיפת החוק .שומה על הרשויות המוסמכות לכלכל
את צעדי האכיפה במסגרת המשאבי הקיימי  ,על פי קווי מדיניות ולפי סדרי עדיפויות המשתני
ע הנסיבות .30מדיניות אכיפה אמורה לגעת ה בפעולות החקירה " עד כמה ובאילו מקרי יש
לציבור עניי בהקצאת משאבי לחקירת חשד לביצוע עברה ,ה בפעילות התביעה " עד כמה
ובאילו מקרי יש לציבור עניי בהקצאת משאבי להליכי משפטיי בגי עברה שנחקרה .מדיניות
מרכזית של חקירה ותביעה ,תורמת להקצאה יעילה של המשאבי  ,מנחה את אנשי החקירות
והתובעי בפעולותיה ובקבלת החלטות ,מסייעת לממש את עקרו השוויו בפני החוק ,וחיונית
להצלחת האכיפה.
היוע* המשפטי לממשלה ,כראש התביעה הכללית ,מופקד על אכיפת חוקי המדינה ,ובכלל אלה
דיני התכנו והבנייה וחוקי המקרקעי  .המחלקה בפרקליטות משמשת זרועו הארוכה של היוע*
המשפטי בתחו דיני תכנו ובנייה .היוע* המשפטי לממשלה חזר והדגיש במש) שני את הצור)
לקבוע מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בנוגע לעברות בעייתיות או נפוצות .בקביעת המדיניות
יש לשת בי היתר מומחי בתחומי התכנו  ,הגנת הסביבה ,בריאות הציבור והמשטרה ולקבל את
אישור הפרקליטות.
˙Ï‰ ÈÓÂ È"ÓÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚˘ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈ¯˘‰ - ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˙Â‡ Â‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó Â˘·È‚ ‡Ï ‡"Ù˙Ó
˙ÂÏÂÚÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó ¯„ÚÈ‰· .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰
.˙È ÂÈÂÂ˘ ‡È‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ¯˙ÂÈ· ˙ÂˆÂÙ ‰Â ¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯·Ú· ˙Â„˜Ó˙Ó ‰ÙÈÎ‡‰
__________________
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סעי 204 %לחוק התכנו והבנייה קובע קנס או שתי שנות מאסר למי שמבצע עבודה או משתמש
במקרקעי ללא היתר ,כשביצוע העבודה או השימוש טעוני היתר לפי חוק או תקנה על פיו.
סעי5 %ג .לחוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( ,התשמ"א  ,1981קובע מאסר שנה או קנס למי שנכנס
למקרקעי ציבור ומחזיק בה בלא רשות כדי ; המחזיק במקרקעי ציבור בניגוד להוראות צו שנית לפי
סעי ,4 %דינו מאסר שנתיי או קנס כאמור בסעי)61 %א() (4לחוק העונשי  ,וקנס נוס ,%כפול מ הקנס
האמור בסעי)61 %ג( לחוק העונשי  ,לכל יו שבו נמשכה העברה לאחר חלו %שבעה ימי ממועד
הסילוק והפינוי ,וא עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט ממועד פקיעתה או ביטולה של החלטה
בדבר עיכוב ביצוע.
"עוו " עברה שנקבע לה עונש מאסר של יותר משלושה חודשי ולא יותר משלוש שני .
ראו הנחיית היוע 4המשפטי לממשלה .4.1002
בג" ,'Á‡ 4-Â Ó"ÚÓ‰Â ÒÎÓ‰ Ï‰ Ó ' Ó"Ú· Ì˜˘ ,551/99 4פ"ד נד ).112 ,(1
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עבודת המטה לגיבוש מדיניות אכיפה
לצור) קביעת מדיניות אכיפה ,ובהתחשב בקיומ של משאבי מוגבלי  ,רצוי לבצע עבודת מטה,
למפות את כלל העברות במרחבי התכנו על פי טיב  ,מהות ומאפייניה  ,ולהקי מסד נתוני
שיסייע בהערכת התופעות ובקביעת סדר עדיפויות לחקירת ולטיפול בה .
על בסיס מסד הנתוני ובהתא למדיניות שתיקבע ,יש להכי תכנית עבודה שנתית לרבות סדרי
עדיפויות ,תפוקות ולוחות זמני  .תכנית עבודה חשובה לקביעת הלי) עבודה מסודר ,להצגת
הפעילות ואישורה בידי הדרג המנהל ,ולבחינה של השגת היעדי לאחר סיו הפעילות המתוכננת.
על יסוד הדגשי אלה בח משרד מבקר המדינה את תוכניות העבודה והעלה כדלקמ :
משרד הפני

היחידה לפיקוח

כאמור ,היחידה לפיקוח היא זרוע של המדינה לאכיפת דיני התכנו והבנייה .בשטחי הגליליי היא
גור אכיפה מרכזי )לצד ממ"י ,היחידה לפיקוח על השטחי הפתוחי והמשטרה( ,וכעניי
שבמדיניות עליה לבצע אכיפה ג בשטחי חקלאיי וציבוריי במרחב תכנו של ועדות מקומיות.
היחידה הארצית לפיקוח אמורה לפקח על עבודת הוועדות המקומיות ולאכו את החוק ג במרחבי
התכנו שלה  ,בענייני מהותיי שה נמנעות מלטפל בה .
 :Ì È Â ˙ „ Ò Ó .1עוד ביולי  2004הקימה היחידה לפיקוח צוות לשיפור מער) המחשוב,
ואלה היו עיקרי המלצותיו :שדרוג בסיס הנתוני  ,פיתוח והפקה של דוחות מנתוני המערכת ,קישור
בי תיק הפיקוח לתיק המבנה ,ושינויי בטבלאות המערכת .יחידת המחשוב של משרד הפני
אמדה את עלות השיפור של מער) המחשוב בכ" 1.4מיליו ש"ח .במרס  2006החלה חברה חיצונית
לעבוד על שיפור המערכת ,והתחילה ממער) קליטת הנתוני  .באוגוסט  2007פנה מנהל היחידה
לפיקוח למנכ"ל המשרד ,מר אריה בר ,והתריע בפניו כי נכו לאותו מועד ,החברה החיצונית טר
סיימה את השלב הראשו של שיפור המערכת ,וכי במצב הקיי נאלצת היחידה למצוא חלופות,
בעיקר בניית גיליו אלקטרוני מסוג  ,Excelהמשמשי מקור מידע מרכזי ועיקרי.
Ï˘ ‰È„È· ÔÈ‡Â ,·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ,2008 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒÏ „Ú
ÌÈ Â˙ ˙ÏÂÎ˙Â ‰ ·Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÓÈ˘¯ ÌÈÏ‰ Ó ÊÂÁÓ ÏÎ· .„ÂÁ‡ ÌÈ Â˙ „ÒÓ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰
˘ÏÚ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ Â˙ ˜ÙÒÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ‰ È‡ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÂ ,ÌÈ Â
‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ,ÈËÙ˘Ó ÏÂÙÈË·˘ ÌÈ˜È˙ ,Â¯˙Â‡˘ ˙Â¯·Ú - ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ
˘‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈÂÂˆ ,Û˜Â˙·˘ ÌÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÂÂˆ ,Û˜Â˙·˘ ÌÈÈËÂÙÈ
˘·˙Â„ÚÂÂ‰ ÌÚÂ ‡"Ù˙Ó ÌÚ ·˘ÁÓ È˜˘ Ó ˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ Ì‚ ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ .ÂÚˆÂ
.‰ÙÈÎ‡Ï È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ÛÂ˙È˘ Í¯ÂˆÏ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙È Î˙ ˙ Î‰·Â ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚· ÚÈÈÒÈ˘ ˙Â‡ ÌÈ Â˙ „ÒÓ ‰„ÈÁÈ‰ È„È· ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ
.‰„Â·ÚÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ‰„Â·Ú
,ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘ ˙‡ ıÈ‡‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
.‰È˙ÂÏÂÚÙ ‚Â¯„˘Ï ÈÒÈÒ· È‡ ˙Î
 :È Ï È Ï Ù Ì Â ˘ È ¯ .2עברו של חשוד בביצוע עברות בתחו התכנו והבנייה נועד לסייע לגופי
האכיפה להחליט על חקירתו והעמדתו לדי  ,ולשופט " לפסוק את עונשו ולהגביר את ההרתעה.
בהתא לכ) נקבע בתקנות המרש הפלילי ותקנת השבי ) ,תיקו ( התשנ"ב"" :1992פרטי רישו
על עברות על חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה" ,1965יועברו ,בדר) שיקבע מענ"א ]משטרת ישראל[,
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בידי התובע למנהל ]מנהל היחידה לפיקוח[ לא יאוחר מ" 10ימי ממועד מת ההחלטה נשוא
המידע ובידי המנהל למשטרה לא יאוחר מ" 15ימי מיו קבלת ".
‡Ï ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈ·Á¯Ó ˙Â„ÚÂÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ 116 ÍÂ˙Ó 24 ,˙Â ˜˙· Ú·˜ ‰ ˙Â¯ÓÏ
„Ì˘¯Ó· ÌÂ˘È¯ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÚ˘¯‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈÏ ÏÏÎ 2007 ˙ ˘· ÂÁÂÂÈ
.31ÈÏÈÏÙ‰
בינואר  2008התריע על כ) מנהל היחידה לפיקוח בפני יושבי הראש והתובעי של הוועדות
המקומיות והמרחביות שלא דיווחו כנדרש ,ודרש להעביר אליו את כל גזרי הדי הניתני בבתי
המשפט לא יאוחר מ" 10ימי ממועד מת ההחלטה בבית המשפט ,כנדרש בתקנות.
˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ‰¯È˜Á‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÈÏÈÏÙ‰ ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
Ï˘ ˙È˘ ÂÚ‰ ‰„ÓÚ‰ ˘Â·È‚ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰ ,Í˘Ó‰· ,‰Ú˙¯‰·Â ˙Â¯È˜Á
.‰ÚÈ·˙‰
 :‰ „ Â · Ú ˙ È Î ˙ .3בכל שנה מכינה היחידה לפיקוח תכנית עבודה ומעבירה אותה לאישור
הנהלת משרד הפני  ,השר והמנכ"ל.
)א( תכניות העבודה של היחידה הארצית לשני  2007"2006פורסות ,בפירוט החוזר על עצמו
מדי שנה ,את רשימת המשימות של היחידה ,ובה  :תיאו פעולות האכיפה ע משטרת ישראל
במטרה לקבוע סדרי עדיפויות בטיפול בעברות בנייה )מסירת זימוני  ,הדבקת צווי והטיפול
בהפרת (; הוצאת צווי מניעה ,צווי הפסקת בנייה וצווי הריסה מינהליי ; ביצוע הריסות מבני על
פי צווי הריסה שיפוטיי ומינהליי .
ËÂ¯ÈÙ ˙Â‚ÈˆÓ 2007-2006 ÌÈ ˘Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ "‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙"˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
ÌÈ„ÚÈ Â¯È„‚‰ ‡Ï ˙ÂÈ Î˙‰ .‰ ˘ È„Ó ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰ÊÂ ,‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘ „·Ï· ÈÏÏÎ
˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ;˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯· ‡ÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰Ó¯· ‡Ï ,Ì˙‚˘‰Ï ÌÈ„„ÓÂ ÌÈÈ˙ÂÓÎ
ÏÂÙÈË· „˜Ó˙˙ ‰„ÈÁÈ‰ Ì‡‰ :‰Ó‚Â„Ï ,‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰„ÈÁÈ‰ „˜Ó˙˙ ‰Ó· ˙ÂÈ Î˙‰Ó
··È˙Ï· ‰ÈÈ ·· ÏÂÙÈË Â‡ ÌÈ·˘ÂÓ· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ˘ÂÓÈ˘· ÏÂÙÈË Â‡ ,"˙¯ Î ··ÂÒ"· ˙ÂÈÚ
¯Â˙È‡ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ :È Â Î˙‰ „ÓÈÓÏ ˘¯ÂÙÓ· ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï Ì‚ ˙È Î˙‰ .·‚ · ˙È˜ÂÁ
·˙ÂÏÈÒÓ ,ÌÈÎ¯„ Ï˘ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ Â‡ ˙ÂÂ‰˙Ó‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙·Â ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ·˘Á˙‰
·¯.ÌÈ¯„‚ÂÓ ÔÂ Î˙ È¯ÂÊ‡ ÈÙÏ ,‰ÓÂ„ÎÂ ‰ÎÏÂ‰ ÈÂÂ˜ ,ÏÊ
)ב( רק בתכנית העבודה לשנת  2008חל שיפור ,ונכללו בה נתוני כמותיי של יעדי ומדדי
לביצוע ,אול אלה התייחסו לרמה הארצית ולמחוז דרו  .לדוגמה :יעד" :בלימת הבנייה הבלתי
חוקית החדשה בדרו "; מדד" :צמצו בנית המבני החדשי "; משימה" :פתיחה של כ"300
תיקי מינהלי  ,פתיחה של כ" 200תיקי שיפוטיי ".
.„¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ¯˙ÈÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ‰·Èˆ‰ ÂÊ ˙È Î˙ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï
__________________
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להל שמות הוועדות שלא דיווחו כלל ליחידה הארצית על גזרי די שניתנו בבתי המשפט בשנת :2007
נצרת ,קריית שמונה ,צפת ,קריית אתא ,עיר הכרמל ,יבנה ,טייבה ,טירה ,יהוד ,שורקות ,אלעד ,ירושלי ,
שקמי  ,באר טוביה ,ערד ,מצפה רמו  ,אבו בסמה ,רמת חובב ,המועצה האזורית ערבה תיכונה ,להבי ,
מיתר ,ירוח  ,קריית מלאכי ואיילות.
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ÌÈ„„Ó ,ÌÈ„ÚÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙ Î‰· „ÈÓ˙‰Ï ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ
È¯„ÒÂ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰Ó¯· Ô‰Â ˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯· Ô‰ ,˙ÂÓÈ˘ÓÂ
ÚÂˆÈ· Ï˘ ‰Î¯Ú‰Â ‰„È„Ó Â¯˘Ù‡ÈÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· Â˘·Â‚È˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú
˙.‰„Â·Ú‰ ˙È Î

מינהל מקרקעי ישראל אג הפיקוח
על פי נוהל המינהל בנושא פיקוח ,אחת המשימות העיקריות של יחידת הפיקוח היא שמירה על
הקרקע ,ובכלל זה פיקוח ,איתור ,ונקיטת הליכי נגד פולשי  ,משיגי גבול ובנייה לא חוקית.
 :Ì È Â ˙ „ Ò Ó .1על מנת שאג הפיקוח בממ"י יוכל להכי תכנית עבודה ולקבוע סדרי
עדיפויות ,לבחור את כלי האכיפה הרצויי  ,ולהערי) את האפקטיביות של פעולותיו ,ראוי שיעמוד
לרשותו מסד נתוני ובו נתוני כגו  :מקומות ומועדי פלישה ,סוג הפלישה )מבנה אב  ,צרי  ,גדר(,
מש) זמ הטיפול בעברה ,הצעדי שננקטו ומידת הצלחת .
ÏÏÓ· ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ ÈÊÓ È"ÓÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ ÈÁ˜ÙÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰Ó‡˙Â‰ ‡Ï ‡È‰ ,ÁÂÂÈ„ ˙Î¯ÚÓ ‡È‰ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ .¯ÂÊÁ‡ È · ÌÈ ˙˘Ó ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ È˘ÙÂÁ
Ï˘ ÔÂÂ‚ÓÏ ‰ ÚÓ ˜ÙÒÏ ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡Â ,˙Â¯È˜Á‰Â ¯Â˙È‡‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ
˘‡.·Â˘ÓÂ ‰¯˜· ,ÏÂ‰È ,ÔÂ Î˙ Í¯ÂˆÏ ˙ÂˆÂÁ ‰ Í˙Á ˙Â˙ÏÈ
להל דוגמאות לשאילתות כאלה :פילוח פלישות לפי מועדי הפלישה ,האיתור ,התראה לפולש או
תאריכי פינוי; הבחנה בי פלישות שפונו לכאלה שלא פונו; מידת ההצלחה של המינהל או מחוז
במינהל בביצוע פינויי  ,בחת) של סוגי העברות ומהות )למשל ,מיו העברות על פי חומרת
הפגיעה התכנונית האפשרית באזור מסוי  ,הא מדובר בעברות חוזרות ,שכיחות העברות על פי
אזור מוגדר ,סוג המבנה הלא חוקי " מבני ארעיי גדרות ,שלטי וכו'(.
È„Î Â· ˘È ,ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ,Â ÂÙ˘ ˙Â˘ÈÏÙ ,Â¯˙Â‡˘ ˙Â˘ÈÏÙ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ Â˙ ¯„ÚÈ‰
‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‰ÈÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ‰¯Â„Ò ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙ Î‰ ÏÚÂ ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï
.ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡Â ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó· È"ÓÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È
 :‰ „ Â · Ú ˙ È Î ˙ .2אג הפיקוח בממ"י מפרס מדי שנה תכנית עבודה .בתכנית העבודה
של אג הפיקוח בממ"י לשנת  2008מצוינות ארבע משימות שעל האג למלא :א .פינוי פלישה
טרייה )סעד עצמי( "  500פעולות; ב .הפעלת צו סילוק פולשי "  70צווי ; ג .אכיפה " 1,250
פעולות ברמה הארצית; ד .דיווח " כתיבת  22,500דוחות על פעולות פיקוח ופעולות אחרות
שביצעו המפקחי .
)‡( Ì‰· ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÈ·˘ÂÓ· ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ ·Ó :ÔÂ‚Î ,ÏÂÙÈËÏ ÌÈ„ÚÈ ‰·ÈˆÓ ‰ È‡ ˙È Î˙‰
˘ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â„˜Ó˙‰ ,ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÏÂ·‚ ˙Â‚˘‰Â ˙Â˘ÈÏÙ ,Â„ÚÂ Ì‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ˘ÂÓÈ
˘·˙.Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ˙È Î
)·( ˙ÌÈ ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰ È Â˙ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡Â ,˙ÈÏÏÎ ‡È‰ È"ÓÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ Ï˘ ÂÊ ˙È Î
˜‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ Ô·ÈËÂ ÔÙ˜È‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ ‡È‰ ÔÎ ÏÚ .˙ÂÓ„Â
.˙Ó„Â˜ ‰ ˘· ÂÚˆÂ·˘ ÂÏ‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ,˙Â ÎÂ˙Ó‰

דוח שנתי 59ב

60

)ג( מחוזות ממ"י שוני מאוד זה מזה בהיק עברות הבנייה ,סוגיה  ,טיב ומבצעיה  ,ובשיעור
האכיפה בה  .על כ יש חשיבות רבה לגיבוש תוכנית עבודה ברמה המחוזית ,המתחשבת
במאפייני השוני של כל מחוז.
‡ÏÂ ÌÈÈÊÂÁÓ ÌÈ„ÚÈ ˙Ë¯ÙÓ ‰ È‡ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰Ó¯Ï ˙„¯ÂÈ ‰ È‡ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ·˘ È Â˘· ˙·˘Á˙Ó
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה מסר ממ"י כי "בימי אלה שוקדי באגפי מידע,
פיקוח ,על עדכו והתאמת מערכת דיווח הפיקוח שתאפשר פילוח/עדכו ומיו נתוני בזמ אמת,
והוצאת נתוני ודיווחי לפי פרמטרי שוני " .עוד מסר ממ"י כי במסגרת השינוי הארגוני המתוכנ
יוק באג הפיקוח )חטיבת שמירה על הקרקע( מטה מקצועי שתפקידו יהיה לטפל בנושאי תכנו ,
הדרכה ,מידע ובקרה של תהליכי העבודה ועברות המקרקעי .
משטרת ישראל מתפ"א
על פי החלטת הממשלה מדצמבר  ,2004מינהלת מתפ"א אמורה להיות גו היגוי בעל סמכויות
ניהוליות ,ועליה לגבש ,על דעת היוע* המשפטי לממשלה" ,תכנית פעולה מערכתית שנתית אשר
תכלול תכנית עבודה מפורטת ,סדרי עדיפויות ,תפוקות ולוחות זמני " .על המינהלה להפעיל
מיוזמתה ,למשימות ייעודיות במסגרת המינהלה ,את שלוש יחידות האכיפה בהיקפי שנקבעו
בהחלטת הממשלה )להל " המסלול הממוקד( לצור) ביצועה של תכנית העבודה ,ולקיי מעקב
ובקרה על פעולת  .עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי מינהלת מתפ"א "תתא שילוב בסיסי מידע
המצויי בידי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפני  ,ותיצור בסיס מידע גיאוגרפי משולב ועדכני
אשר ישמש למיפוי ולמעקב אחר עברות על חוקי המקרקעי תו) התמקדות בעברות על חוק התכנו
והבנייה ותפיסת מקרקעי ציבור שלא כדי ".
 : Ì È Â ˙ È „ Ò Ó .1בהתא להחלטת הממשלה ,לצור) פעולותיה היה על המינהלה להקי
בסיס מידע גיאוגרפי משולב ועדכני ,ולרכז מגופי הפיקוח האחרי נתוני על עברות שאותרו עוד
בטר הוצאת צווי  ,על מנת להכי בסיס להכנת תוכנית עבודה .בהמש) ,היה על המינהלה לרכז
נתוני מפורטי על הצווי שניתנו ,על מנת שתוכל לתכנ את פעילותה של היחידה המבצעית של
מתפ"א.
)‡( ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ Â¯˙È‡˘ ˙Â¯·Ú ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰Ï‰ ÈÓ· ˙¯Â˜È·‰
¯˘‡ (·ÏÂ˘Ó Ú„ÈÓ ÒÈÒ· - ÔÏ‰Ï) È Î„ÚÂ ·ÏÂ˘Ó ÈÙ¯‚Â‡È‚ Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ‰ÓÈ˜‰ ‡Ï Ì‚ ‡È‰Â
‰Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ· .È"ÓÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ·Ï˘È
˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,˙È˙ ˘ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È Î˙ ˘·‚ÏÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯·Ú ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
˙.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯„ Î ,„˜ÂÓÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ï ‰„Â·Ú ˙È Î
)ב( אשר לצווי לביצוע " מתפ"א מקבלת מגופי הפיקוח רשימות צווי שבתוק  ,בקשות סיוע
לביצוע צווי  ,ודיווחי על ביצוע  .למתפ"א אי מערכת מחשב ייעודית מתכללת ,והיא רושמת
דיווחי אלה על גבי גיליו עבודה אלקטרוני מסוג ) Excelלהל " המאגר(.
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È"ÓÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Â¯È·Ú‰˘ ÌÈÂÂˆ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒ‰ ˙Â˘˜· ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ Â È‡ ¯‚‡Ó‰
ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ È Â˙ ÈÙ ÏÚ ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙ÏÂ ‡"Ù˙ÓÏ
ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒ ˙Â˘˜· 167 ‰¯Ë˘Ó· ÂÏ·˜˙‰ 2008 ÈÏÂÈ - 2007 ÈÏÂÈ ‰ÙÂ˜˙· ,32‰¯Ë˘Ó·
˙Â¯È·ÚÓ˘ ÚÂÈÒÏ ˙ÂÈ Ù ÏÏÂÎ Â È‡ Ì‚ ¯‚‡Ó‰ .˙Â˘˜· 4 ˜¯ ÂÏÏÎ ¯‚‡Ó· ÂÏÈ‡Â ,ÌÈÂÂˆ
‰˜ÂÏ ¯‚‡ÓÏ ÌÈ Â˙ ‰ ˙„Ï˜‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .‰¯Ë˘Ó ˙Â Á˙Ï ˙ÂÈ·Á¯ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ
Û˜È‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯ÊÁ‡Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎ Ï˘· .ÌÈ ÊÂÓ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ÌÈ Â˙ È‚ÂÒ ˘ÈÂ ¯ÒÁ·
ÈÙÏÂ ‰ ·Ó‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ,ÈÙ¯‚Â‡È‚ Í˙Á ÈÙÏ ÌÈÂÂˆ‰ ·ˆÓ ÏÚ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜ÏÂ ÌÈÂÂˆ· ÏÂÙÈË‰
˙Â ÈÓ‡· ˙Ú‚ÂÙ ‡"Ù˙ÓÏ ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ· ˜¯ ¯‚‡Ó‰ ˙ Ê‰ .‰ÒÈ¯‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ
.˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ô Î˙Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡Â ¯‚‡Ó‰
. הוא הורה לקד את נושא המחשוב ביחידה, של המפכ"ל במתפ"א2007 בעקבות ביקור באוקטובר
 למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי אכ לא קיימת מערכת מחשוב2008 בתשובתה מדצמבר
 להקמת מערכת המחשוב.שתתכלל ותשלב את המידע הקיי בידי רשויות האכיפה ומשטרת ישראל
 מנהלת מתפ"א, באי ברירה. א) התקציב טר הועבר,הקצה משרד האוצר שלושה מיליו ש"ח
. בשיטה ידנית את המידע על הצווי שעוברי דרכה ועל ביצוע
‡"Ù˙Ó ÏÚ ‰È‰ ,˙È„ÂÚÈÈ ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ó ‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÏ˘Â ÔÈÓ‡ ,¯È„Ò ÔÙÂ‡· ¯‚‡ÓÏ ÔÈÊ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï
 המינהלה אמורה להיות גו היגוי וככזה עליה לגבש הצעת מדיניות: ‰ „ Â · Ú ‰ ˙ Â È Î ˙ .2
 על המינהלה להכי "תכנית, על פי החלטת הממשלה, כאמור. אכיפה לאישור הגורמי המוסמכי
 תפוקות ולוחות, סדרי עדיפויות,פעולה מערכתית שנתית אשר תכלול תכנית עבודה מפורטת
 יצוי כי הבאת. את תכנית העבודה יש להביא לאישורו של היוע* המשפטי לממשלה." זמני
 והיא חשובה בשל הראיה,תוכנית העבודה לאישור היוע* המשפטי לממשלה אינה הלי) טכני בלבד
.הכוללת שלו בנושאי אכיפה ואחריותו הכוללת לנושא זה
2008-2007 ÌÈ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ ÈÁ· .‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó ‰˘·È‚ ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ¯ÂÓ‡Î
˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ,ÌÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·· ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ„ÚÈ Ô‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
Ì‰· ÌÈ‡˘Â Â ÌÈ„ÚÈÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ô‰· ÔÈ‡ Ì‚ .ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Â ‡"Ù˙Ó ˙„Â·ÚÏ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ
˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ·˘ ˙Â Â˘· ·˘Á˙‰· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰Ó¯· ‡"Ù˙Ó „˜Ó˙˙
.‰Ï˘ÓÓ‰
‡Ï 2007-2006 ÌÈ ˘Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ - ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡Ï ¯˘‡
;˘¯„ Î ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ‡ÏÂ ,Ï"ÎÙÓ‰Â Ó"‚‡ ˘‡¯ È„È· Â¯˘Â‡
‰‡·Â‰ ‡Ï Í‡ Ï"ÎÙÓ‰Â Ó"‚‡ ˘‡¯ È„È· ‰¯˘Â‡ Ì Ó‡ 2008 ˙ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï
‡"Ù˙Ó ÏÂÚÙ˙" ‰ÈÂ¯˜‰ ,2008 ˙ ˘Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙˘ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙Ï ‡"Ù˙Ó· ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ ÚÂÈÒ· ‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ˙˜ÒÂÚ ,"2008
ÈÏÏÎ È˙ÂÓÎ ÈÂËÈ· Ô˙È ˙È Î˙‰ ÛÂÒ· ˜¯ .(Í˘Ó‰· Â‡¯ - ‰Ê ÔÈÈ Ú·) "‰ÚÈ˘Ù ˙ÂÏÈÚÙ"·
.‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ Ï˘ Í˙Á· ÌÚÂˆÈ·· ÚÈÈÒÏ ‡"Ù˙Ó ˙ ÂÂÎ·˘ ÌÈÂÂˆ‰ Û˜È‰Ï ¯˙ÂÈ·

__________________

.84 ' עמ," בעניי זה ראו פירוט בפרק "טיפול המשטרה בבקשות סיוע במחוז הצפו
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 : ‰ Ï ‰ È Ó ‰ È „ È Ï Ú Á Â ˜ È Ù ‰ ˙ Â „ È Á È ˙ Ï Ú Ù ‰ .3הממשלה בהחלטתה
מדצמבר  2004קבעה שהמינהלה תפעיל את היחידה לפיקוח ואת אג הפיקוח בממ"י למשימות
ייעודיות במסלול ממוקד ,על פי תכנית עבודה אשר תגובש על ידי מתפ"א .נקבע כי על שני גופי
אלה להקצות לפעילות זו לא פחות מ" 40%ממשאביה .
,„˜ÂÓÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÙÂ‚ ˙ÏÂÚÙ ˙ÂÏÈÚÈ ‰Ú‚Ù ÍÎ·Â ,Ì‰Ï˘Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ˘Ó‰ ‰Ï‡Â
.ÈÓÂ‡Ï ÛÂ„Ú˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈˆÓ‡Ó ÊÂÎÈ¯ Ú Ó Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÓÚÂ ‰ÙÈÎ‡‰
בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי "מתפ"א פועלת ,מסייעת,
יוזמת ומפעילה את גופי האכיפה בהתא ליכולתה להעניק סיוע  ...א) ,במצב הנוכחי ]הסד"כ הקט
והיעדר סמכות אכיפה[ מתקשה מתפ"א להעניק סיוע לכ" 40%מפעילות גופי האכיפה ומכא שאי
טע בקביעת תוכנית שכזו".
Ì È‡ ÌÈ·‡˘Ó· ¯ÂÒÁÓ Â‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ËÈÏÁ‰˘ ÈÙÎ ,„˜ÂÓÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÌÈ˜È„ˆÓ
‰È‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ‡"Ù˙Ó ÈÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯Â·Ò Ì‡ .‰Ï˘ÓÓ‰
.‰ÓÈ˘Ó‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È Ù· ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ‰ÈÏÚ
 : " · ‚ · ‰ ˘ „ Á ‰ ‰ È È · ‰ ˙ ¯ È ˆ Ú Ï " ˙ È Î ˙ .4רוב עברות הבנייה הלא חוקית
באר* )למעלה מ" 55,000מתו) כ" 100,000מבני לא חוקיי ( מתרכז בנגב .33רובה של בנייה זו
מיוחס לאוכלוסיית הבדווי בנגב .כל המבני בפזורת הבדווי נבנו ללא היתרי בנייה ,ורוב
המכריע נבנו בשטחי שלא נית להוציא בה היתרי .
)א (

משרד מבקר המדינה ריכז נתוני על מקבצי הבנייה הלא חוקית בדרו בשני .342008"1986
לוח  :2בנייה לא חוקית במקבצי בנייה*

‰ ˘‰
** 1986
2002
2005
*** 2008

ÌÈÁÈ˘˜ ÌÈ ·Ó
160
5,486
9,262
14,380

ˆ¯ÌÈÙÈ
6,000
20,606
27,484
39,089

‡ÌÈÏ‰Â
818
1,283
2,605
2,382

„˙Ù¯/¯È
1,210
3,206
1,677

Î"‰Ò
6,978
28,585
42,557
**** 57,528

בנייה לא חוקית של מבני המצויי בקבוצת מבני שהיא כולה לא חוקית .בנוס %קיימי כ  6.5אל%
*
מבני לא חוקיי שלא במקבצי בנייה לא חוקיי .
בשנת  1986הוגש דוח ועדת מרקובי.4
**
*** נכו לאוגוסט  ,2008מבוסס על צילו אוויר מסו.2007 %
**** הבנייה הלא חוקית מורכבת ממספר סוגי "מבני " ,החל במבני קשיחי וכלה באוהלי .

__________________

33
34

המהווה חלק ממחוז הדרו של המשטרה.
נתוני היחידה לפיקוח מתבססי ג על תצלומי אוויר .במקב 4בנייה אחד תיתכנה כמה עברות בנייה.
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2002-Ó .ÔÓÊ‰ ÌÚ ‰ÙÈ¯ÁÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ·‚ · ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÈÈÚ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó
29,000-ÎÓ ,·‚ · ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ ˙ÂÓÎ· 100%-Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ÏÂ„È‚ ÏÁ 2008-Ï
.˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ Û˜È‰· 35% Ï˘ ÏÂ„È‚ ÏÁ 2008-2005 ‰ÙÂ˜˙· .ÌÈ ·Ó 58,000-ÎÏ
2002 ˙ ˘· .160%-Ó ‰ÏÚÓÏ· 2008-Ï 2002-Ó Ï„‚ ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈÁÈ˘˜‰ ÌÈ ·Ó‰ ¯ÙÒÓ
¯·Î Ì¯ÂÚÈ˘ 2008 ˙ ˘· ÂÏÈ‡Â ,ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ ÏÏÎÓ 19%-Î ÌÈÁÈ˘˜‰ ÌÈ ·Ó‰ ÂÂÈ‰
.24%-Î
עוד בספטמבר  2005קבע ניצב דוד קראוזה ,ראש אג יחידות המטה דאז ,כי פעילות האכיפה
תתמקד במרחב הנגב " במגזר הבדווי " ובירושלי המזרחית .על א הנחיה זו הצטברו במחוז
הדרו של משרד הפני  1,015צווי הריסה שיפוטיי שניתנו בי השני  2007"1994ולא בוצעו
) 824מתוכ  ,כ" ,81%ניתנו בשני  ,2007"2005והיתר בשני קודמות .(35בשל אי ביצוע הצווי ,
חלק מהצווי אינו נית כבר לביצוע כי אינ עדכניי או כי תוקפ פקע .נכו לאוגוסט  2008תקפי
 764צווי בלבד.
ביולי  2007החליטה הממשלה להקי רשות להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב ,ובאוקטובר 2007
הוקמה ועדה ציבורית בראשות השופט )בדימוס( אליעזר גולדברג )להל " ועדת גולדברג( ,ועליה
הוטל "להגיש את המלצותיה לש גיבוש הצעת חוק בעניי הסדרת התיישבות המגזר הבדווי בנגב
לרבות גובה הפיצויי  ,הסדרי להקצאת קרקע חלופית ,אכיפה אזרחית ,ולוח זמני לביצוע
ההסדרי " .36בדצמבר  2008הגישה הוועדה את המלצותיה לשר הבינוי והשיכו .
באשר למדיניות האכיפה קבעה ועדת גולדברג כי "הנתוני בדבר הכמות העצומה של מבני בלתי
חוקיי שנבנו על ידי הבדווי ]בנגב[ מלמדת ,כי אכיפת החוק היא רנדומלית וכמעט אינה קיימת.
לא שמענו כי במקרי בה נאכ החוק ,היה הדבר תוצאה של מדיניות קבועה כלשהי".37
)ב( על רקע הקמתה של ועדת גולדברג סבר היוע* המשפטי לממשלה כי נדרשת בחינה מחודשת
של מדיניות האכיפה הננקטת בנושא .בספטמבר  2007כתב מנהל המחלקה בפרקליטות לראש
מתפ"א כי היוע* המשפטי לממשלה הנחה את מתפ"א לקיי עבודת מטה לבחינת מדיניות האכיפה
הקיימת ,ולגבש הצעה למדיניות אכיפה מושכלת ואפקטיבית ,לרבות בעניי ביצוע צווי הריסה,
שתשמש לתקופת הביניי עד לסיו העבודה של הוועדה הציבורית ,וכי הצעה זו תובא לאישורו
של היוע* המשפטי לממשלה.
במרס  2008העביר ראש מתפ"א ליוע* המשפטי לממשלה הצעה למדיניות אכיפה ותכנית עבודה
למחוז הדרו  .במאי  2008השיב היוע* המשפטי לממשלה כי התכנית אינה מציינת אמות מידה
קונקרטיות לביצוע הצווי הקיימי  ,ואינה מנמקת את בחירת של האתרי לטיפול ,וביקש מראש
מתפ"א לתק את התכנית בהתא להערותיו ולהחזירה לאישורו .ראש מתפ"א לא ביצע את
התיקוני אות ביקש היוע* המשפטי לממשלה ,ובנסיבות אלה נעצר למעשה ביצוע הצווי
השיפוטיי  ,למעט הריסות בודדות שביצוע אושר על ידי המחלקה בפרקליטות.
˙„ÓÂÚ‰ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÈÎ ‡"Ù˙Ó ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„¯ÈÂÂˆ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰˘ÚÓÏ ¯ˆÚ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â˘È
.·‚ · ˙Â ˘È ‰ÈÈ · ˙Â¯·Ú ÏÚ ‰ÒÈ¯‰
__________________

35
36
37

הנתוני דלעיל אינ כוללי צווי של ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה שהמשטרה התבקשה לסייע
בה  ,וה לא בוצעו.
החלטת ממשלה מספר  2491מיו .28.10.07
"דו"ח הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדוויי בנגב" ,בראשות השופט )בדימוס(
א .גולדברג ,דצמבר  ,2008עמ' .38
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המשטרה מסרה בתשובתה כי התוכנית שהועברה ליוע* המשפטי "אינה ניתנת למימוש מאחר
והיוע* המשפטי החליט להקפיא למעשה את ביצוע הצווי השיפוטיי בדרו עד לסיו ועדת
גולדברג ."...עוד הוסיפה המשטרה כי "מתפ"א לא מצאה לנכו לנסות וליצור תיעדו בביצוע
הצווי ]לפעילות בנגב[ שכ ממילא לא נית יהיה לממש מהסיבות שפורטו ) ...ועדת גולדברג
והחלטת היועמ"ש ,מדיניות הפיקוד המקומי ,סד"כ קט  ,העדר סמכויות(".
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„ ÁÎÂ ÈÎ ‡"Ù˙Ó ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ˙È Î˙ ˘È‚ÈÂ ˙È Î˙‰ ÔÂ˜È˙Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ‡Â‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙È Î˙‰ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ˘È‚‰Ï
ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‰ ÚËÏ ¯˘‡· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙Â˘ÚÏ ‰Á ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÌÈ Â˜È˙‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ ,ÌÂ¯„· ÌÈÈËÂÙÈ˘‰ ÌÈÂÂˆ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‡ÈÙ˜‰ ÈËÙ˘Ó‰
‰ ÙÂ‰Â ıÚÂÈ‰ ˙Ú„ ÏÚ ·˙Î ˘ ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ 2007 ¯·ÓËÙÒÓ ·˙ÎÓ· ÈÎ
„Ú ÌÈÈ È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÒÁÈÈ˙ÓÂ ,ÌÈ¯Á‡‰ ‰ÙÈÎ‡ ÈÙÂ‚ÏÂ ‡"Ù˙Ó ˘‡¯Ï
‰˘„Á ‰ÈÈ · Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈÂÂˆ‰ ÚÂˆÈ· Í˘ÓÈÈ ÈÎ Ú·˜ ,‚¯·„ÏÂ‚ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙˘‚‰Ï
‡Ï˘ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈÈ ÌÚÂˆÈ· ,‰ ˘È ‰ÈÈ · Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈÂÂˆÏ ¯˘‡·Â ,‰ÈÈ¯Ë ‰˘ÈÏÙ Â
.‰‡Ù˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó ‡Ï˘ Ô‡ÎÓ .˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰
 :‰ Ù È Î ‡ ‰ ˙ Â Ï Â Ú Ù Ï Ú Á Â Â È „ .5על פי החלטת הממשלה ,על המינהלה לקיי בקרה
ומעקב אחר ביצוע תכנית העבודה .על המינהלה לרכז את המידע הרלוונטי מכלל גופי הפיקוח,
האמורי לדווח לה על פעולות האכיפה שבוצעו.
משרד מבקר המדינה השווה בי הדיווחי המצויי במאגר המינהלה ובי הנתוני המצויי ביחידה
הארצית לפיקוח.
‰È‰ 2007-Â 2006 ÌÈ ˘· ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÒÈ¯‰‰ ¯ÙÒÓ ,2007 ˙ ˘Ï ‡"Ù˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÎÈÒ ÈÙ ÏÚ
,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È Â˙ ÈÙ ÏÚ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ;(ÌÈ ˘‰ ÔÈ· 179% Ï˘ ‰ÈÈÏÚ) ‰Ó‡˙‰· 769-Â 276
‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ .(˙ÂÒÈ¯‰‰ ¯ÙÒÓ· ‰„È¯È) ‰Ó‡˙‰· 759-Â 823 ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ ˘· ˙ÂÒÈ¯‰‰ ¯ÙÒÓ
.‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
‡ÏÏ ,ÌÈÈÂ ÈÙÂ ˙ÂÒÈ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ „·Ï· ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓÂÎÈÒ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ó ˙Ï·˜Ó ‡"Ù˙Ó
‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ‰˙ÏÂÎÈÏ ¯˘‡· ˜ÙÒ‰ Ô‡ÎÓ .˙Â¯·Ú‰ È‚ÂÒ ËÂ¯ÈÙ
˙‡ ˙Ó‡ÏÂ (ÂÒ¯‰ ‰ÓÂ Â ÈÙ ‰Ó) ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·ÈË ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,Ô‰˘ÏÎ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ
.ÌÈÁÂÂÈ„‰
המשטרה מסרה בתשובתה כי "מתפ"א ,במתכונתה הנוכחית ,אינה מסוגלת להוות גו היגוי שכ ,
הסד"כ הקט והעדר סמכות אכיפה אינ מאפשרי להעניק לרשויות האכיפה את הסיוע הדרוש".
עוד מסרה המשטרה כי המחלקה בפרקליטות מנחה ישירות את משרד הפני וכי הנחיות אלה
מסיטות את המיקוד בקרב גופי האכיפה האזרחיי ומערימות קושי נוס על האכיפה ועל המימוש
של יעדי התכנית .לטענת המשטרה ,הנחיותיה של המחלקה בפרקליטות צריכות להינת בתיאו ע
ראש מתפ"א ובהתא לסדרי העדיפויות שנקבעו בתוכנית העבודה.
˙‡ ÌÈ¯˙ÈÈÓ Ì È‡ ‡"Ù˙Ó ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙‰ ‰ÈÈ˘˜ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È¯„Ò ,˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È ÎÂ˙ ÏÏÂÎ ,˙È˙ ˘ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰˙·ÂÁ
Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ Ï‚Ò ÌÚ ÔÂÈ„ ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ ÏÈ·˜Ó· .ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ˙Â˜ÂÙ˙ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú
‰ÁÈ˙Ù ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‰ÈÈ˘˜· ‰¯Ë˘Ó‰
·.˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· ‡È‰ ‰¯È˜Á
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✩
˙Â¯·Ú‰ ÈÂÙÈÓ ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÓÈ‰ÓÂ ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ „ÒÓ ¯„ÚÈ‰ ,˙˘·Â‚Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó ¯„ÚÈ‰
ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ,˙˘·Â‚Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ ÎÂ˙ Ï˘ Ô Â¯ÒÁÂ ,ÌÈÂÂˆ‰Â
‚ÌÈÏÂÏÚÂ ,È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙ÂÏÚ· ,˙ÂÈ˙Â‰Ó‰Â ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· „˜Ó˙‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ
˙Â¯·Ú· ¯·Â„ÓÂ ¯Á‡Ó .˙È ÂÈÂÂ˘ ‡Ï ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ‰ÙÈÎ‡-˙˙Ï ‰ÓÚÂ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï ÏÈ·Â‰Ï
‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· Ú‚ÂÙ Ô‰· È˙ËÈ˘ ‡ÏÂ ÏÎ˘ÂÓ ‡Ï ÏÂÙÈË ,ÏÎ È ÈÚÏ ˙ÂÏ‚ ‰
.˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘·Â
˘·‚ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ï ÈÂ‚È‰ ÛÂ‚ ˘Ó˘Ï ‡"Ù˙Ó ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
˙ÏÚ ‰˘˜Ó - ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ Î - ‰ÈÈ · ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈËÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È Î
‚ÈÙ ÏÚ ÌÈˆÓ‡Ó ÊÂÎÈ¯ Ú Ó Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ˙Ú‚Ù ÍÎ·Â ,Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ
˙.ÈÓÂ‡Ï ÛÂ„Ú

הליכי פיקוח וחקירה של עברות תכנו ובנייה
כאמור ,היוע* המשפטי לממשלה מתווה את מדיניות האכיפה ,ובכלל זה אכיפת דיני התכנו
והבנייה .גופי האכיפה השוני  ,ובה היחידה לפיקוח ,כפופי בפעילות למדיניות ולהנחיות של
היוע* המשפטי לממשלה.

משרד הפני

היחידה לפיקוח

ביצוע חקירה בהתא להנחיות הפרקליטות
על שלב החקירה מופקדת היחידה לפיקוח ,והיא אמורה לפעול בהתא להנחיה של המחלקה
בפרקליטות .בפברואר  2006הבהיר היוע* המשפטי לממשלה במכתב למנהל היחידה לפיקוח ,מר
אבי דות  ,כי גופי האכיפה ,ובכלל היחידה לפיקוח ,כפופי בפעילות למדיניות ולהנחיות של
היוע* המשפטי לממשלה .הוא הדגיש שבשלב החקירה המחלקה בפרקליטות תפעל ישירות מול
היחידה לפיקוח ,כדי להבטיח שתישמר מדיניות האכיפה ,לרבות סדר העדיפויות .עוד הבהיר היוע*
המשפטי לממשלה באותו מכתב כי במקרה של חילוקי דעות אפשריי בי יחידת הפיקוח לבי
המחלקה בפרקליטות יש להביא לפניו או לפני פרקליט המדינה .מכתב זה של היוע* הופ*
לידיעת של מנכ"ל משרד הפני והיוע* המשפטי למשרד הפני .
··‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
·ËÈÏ˜¯Ù È ÙÏ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯·„ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ .˙ÂËÈÏ˜¯Ù
:‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰
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 : ‰ È È · ‰ Â Ô Â Î ˙ ‰ ˜ Â Á Ï 2 1 2 Û È Ú Ò · ˘ Â Ó È ˘ ‰ .1סעי  212לחוק התכנו
והבנייה ,שעניינו "הריסה ללא הרשעה" ,מעניק לבית המשפט סמכות לאשר בקשה לצו הריסה,
סגירה או הפסקת עבודה ג ללא הרשעה )להל " צו על פי סעי  ,(212בנסיבות הקבועות בחוק.38
בפסיקה נקבע כי סעי  212מופעל כאשר אי יכולת להרשיע בביצוע העברה או כאשר התברר כי
הנאש אינו בר עונשי .39
לדעת המחלקה בפרקליטות ,בקשות להוצאת צווי על פי סעי  212הוגשו ג במקרי שבה טר
מוצו פעולות חקירה בסיסיות לאיתור העבריי  ,ואפשר שחלק משמעותי מצווי תלויי ועומדי
אלה ה חסרי תוק  ,כי לא היה בסיס מספיק להוצאת  .כתוצאה מכ) ,לדעת הפרקליטות ,מבצעי
אכיפה מורכבי ויקרי  ,שנועדו לביצוע צווי אלה ,צומצמו או בוטלו ברגע האחרו .
בנובמבר  ,2006כדי להבטיח שבקשות להוצאת צווי כאמור מבוססות כראוי ומוגשות כדי  ,וכדי
למנוע את זילות הצו המשפטי לפי סעי  212וכדי לצמצ את תופעת הביטולי של מבצעי אכיפה,
הנחתה המחלקה בפרקליטות את היחידה לפיקוח לבצע פעולות חקירה משלימות ,כדי שנית יהיה
לבסס ,כמתחייב על פי חוק ,בקשות להוצאת צווי הריסה כאשר לא נית לאתר את בעל המבנה.
2006 ¯·Ó·Â · ‰˙Á ‰ Û‡Â ,˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓÏ˘‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ‰·¯ÈÒ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰ ‰
‡˙ .212 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘„Á ˙Â˘˜· ˘È‚‰ÏÓ ÏÂ„ÁÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ
משרד הפני מסר בתשובתו מדצמבר  2008כי הנחיות הפרקליטות הביאו לפגיעה קשה באכיפה
במחוז הדרו שמירב פעולות האכיפה בו מתבססות על שימוש בסעי  ,212וכי עד להנחיות
הפרקליטות היה שימוש נרחב בסעי זה.
˙ÈËÙ˘Ó ‰Á Ó‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ‚‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ·Â ‰˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Â¯¯ÂÚ˙‰ Ì‡ .Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â
- ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù È ÙÏ Ì‡È·‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÁÂ˜ÈÙÏ
„·¯ ˘.‰˘Ú ‡Ï
 : ˙ Â Ë È Ï ˜ ¯ Ù · ‰ ˜ Ï Á Ó ‰ ˙ ˜ È „ · Ï Ì È ˜ È ˙ ˙ ¯ · Ú ‰ - È ‡ .2באזור יער יתיר,
סמו) לכביש  ,316קיימות אדמות מדינה שעל פי תמ"א  22שיעוד הוא יער .במהל) השני
השתלטו על שטח זה ,בשישה מקבצי  ,בני אחד השבטי הבדווי  ,ומכיוו שעשו זאת ללא
היתרי ועל קרקע לא לה  ,הוצאו לתושבי במקו צווי הריסה שיפוטיי ומינהליי  .בשנת 2006
אותרו במקו  342עברות מקרקעי .
באוקטובר  2006התקיי במתפ"א דיו מכי לקראת ביצוע צווי הריסה במקב* או "אלחירא  .בדיו
ביקש ראש מתפ"א מהמחלקה בפרקליטות לחוות דעתה על הצווי ולהיער) לקראת האפשרות
שברגע אחרו תוגשנה בקשות להתליית הצווי .
בדיו שקיי בנובמבר  2006מנהל המחלקה בפרקליטות סוכ שהיחידה לפיקוח תעביר לפרקליטות
את תיקי הצווי שאות יש בכוונתה לבצע .למחרת הדיו כתב ממונה הפיקוח המחוזי במחוז דרו
__________________

38

39

על פי סעי 212 %לחוק ,א נעברה עברה בבני  ,ואילו הורשע עליה אד  ,היה בית המשפט רשאי לצוות,
בי היתר ,שהבניי ייהרס ,יפורק או יסולק על ידי הנשפט או על ידי הועדה המקומית .בית המשפט
רשאי לצוות כ א %ללא הרשעה ,ובלבד שחלה ,בי היתר ,אחת הנסיבות האלה (1) :אי למצוא את
האד שביצע את העברה; ) (2אי אפשר או בלתי מעשי הוא למסור לו הזמנה לדי .
ע"פ  ,ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÈÏ‚‰ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ' „‡ÚÂÒ 874/78פ"ד לה ).678 ,(1
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לרפרנט אזור הדרו במחלקה בפרקליטות כי "אינני מתכוו להעביר אלי) התיקי המבוקשי
מאחר וה אושרו לביצוע ה על ידינו וה ע"י המשטרה ואי צור) בבדיקתכ " .מנהל המחלקה
בפרקליטות עדכ את ראש מתפ"א בסירוב היחידה לפיקוח והפנה את תשומת לבו להשלכות
המבצעיות האפשריות של מצב זה.
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי צווי הריסה שיפוטיי שניתנו על ידי בית
המשפט ה צווי שיפוטיי לכל דבר ,והמחלקה בפרקליטות אינה בעלת סמכות לבחו צווי
שניתנו על ידי בית המשפט ,וכי מעורבות המחלקה בפרקליטות הביאה לפגיעה באכיפה .מנהל
יחידת הפיקוח במחוז הדרו הוסי כי ,הדרישה לבדוק את התיקי לא הייתה עניינית ,ונועדה
לכפות כפיפות של יחידת הפיקוח למחלקה בפרקליטות ,וכי בחינה של איתנות הצווי היא בגדר
 OVER-RULINGלהחלטות בתי המשפט .לדעתו ,התנהגות זו של המחלקה בפרקליטות גרמה
לכ) שצווי תקפי של בתי משפט לא בוצעו למרות שלא התבקש כלל עיכוב ביצוע לגביה .
‡È‰ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‡ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ÌÈÚËÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰·Â¯ÈÒ .ÌÈÂÂˆ‰ ˙ÂÙ˜˙ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚ
˙Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ,ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò „‚Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ ‰˙ ÈÁ·Ï ÌÈ ·Ó‰ È˜È
.Ô ÎÂ˙Ó ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ó ÔÎÒÏ ÏÂÏÚÂ ,ÈËÙ˘Ó ÍÈÏ‰· ÈÂ‡¯Î ·È˘‰Ï ‰ È„Ó‰

שימוש בסמכויות האכיפה המקבילה של המדינה
האחריות לאיתור ולחקירה של עברות במרחבי התכנו המקומיי מצויה בידי ועדות המקומיות
לתכנו ולבנייה ,בשל כ) ,ומשו שעברות על חוקי התכנו והבנייה ה עברות מסוג עוו  ,המשטרה
אינה נוהגת לחקור בעצמה עברות אלה ,למעט מקרי חריגי  .יחד ע זאת ,על פי החוק כאשר
הוועדה המקומית אינה ממלאה או אינה יכולה למלא את תפקידה ,יש למדינה ,באמצעות הוועדה
המחוזית סמכות אכיפה מקבילה המאפשרת לה לבצע פעולות חקירה ואכיפה במרחבי התכנו
המקומיי ; כלומר להטיל על היחידה לפיקוח חקירת עברה ונקיטת הליכי משפטיי בגינה ,במידת
הצור).
בנובמבר  2003הנחה היוע* המשפטי לממשלה באיזה מקרי תפעיל המדינה את הסמכות
המקבילה ,40ובמאי  2007הוא הוציא בעניי זה נוהל ,ובו פורטו המקרי האלה ,ובכלל זה מקרי
שהוועדה המקומית עלולה להתקשות לטפל בה באופ ראוי עקב מקצועיות לא מספקת של
הפיקוח או של התביעה.41
··Û‡ ÏÚ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰·¯ÈÒ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ ˙¯Â˜È
˘ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˙Â‡ ‰˙Á ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰
ËÈÏ˜¯Ù È ÙÏ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰ ‡ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓÏ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï
:‰˘ÁÓ‰Ï ÌÈ¯˜Ó ÔÏ‰Ï .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰
 : Ô È È ‰ Í ¯ „ · Ì È „ È Á È ˙ Â Â Á .1להתיישבות הכפרית בישראל יש כמה מסגרות
התאגדות :קיבו* ,מושב ויישוב קהילתי .מאז שנותיה הראשונות של המדינה קיימת ג פעילות
יזמית"חקלאית של התיישבות יחידי " חוות שבכל אחת מה מחזיק יחיד )להל " חוות יחידי (.
__________________

40
41

ראו הנחיית היוע 4המשפטי לממשלה מספר  8.1101מ .9.11.03
ראו "נוהל העברת התיקי " ,מאי  ,2007ס' .7
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באוגוסט  1997החליטו שר התשתיות הלאומיות דאז ושר החקלאות דאז כי יש לעודד ולקד את
התיישבות היחידי במטרה לשמור על קרקעות המדינה.
בשנת  ,2007נוכח ריבוי הפרות החוק בפעילות של חוות היחידי אשר בדר) היי שבנגב ,הנחה
היוע* המשפטי לממשלה את גורמי הפיקוח להגביר את פעולות האכיפה ,ה במישור האזרחי וה
במישור הפלילי .42במרס  2008חזר היוע* המשפטי לממשלה והנחה לחקור את החשדות האמורי .
נציגי משרד הפני הודיעו כי ההנחיה תבוצע .בישיבה שכונסה בהמש) החודש הורה מנהל
המחלקה בפרקליטות לערו) סקר ומיפוי של עברות הבנייה האלה ,והנחה את היחידה לפיקוח
לקבוע לוח זמני וסדרי עדיפויות לאיסו החומר ולביצוע החקירה .במאי  2008חזר מנהל המחלקה
בפרקליטות ודרש ממנהל היחידה לפיקוח לבצע את החקירה לאלתר.
Â˙Â‡· ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ Û‡ ÏÚ
‰˜ÏÁÓÏ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï Ì‚ ‡È‰Â ,‰¯È˜Á· ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÁ‰ ‡Ï „ÚÂÓ
·.˙ÂËÈÏ˜¯Ù
בדצמבר  2008השיב היוע* המשפטי למשרד הפני למשרד מבקר המדינה כי בסו מאי 2008
הציגה היחידה לפיקוח את דרישת הפרקליטות לפני מנכ"ל משרד הפני  .על פי התשובה ,ג היוע*
המשפטי למשרד העלה את הנושא בפני מנכ"ל משרד הפני  ,ונענה כי "הוא רואה לבחו את
הסוגיה בשי לב לפעולות השונות שנבחנו ונעשו באותה עת להסדרת פעילות של חוות היחידי
באזור דר) היי ".
‚ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ÂÏ ÌÈÒÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯·„‰ ÁÂ¯· ,Â˙„ÓÚ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó Ì
.˘¯„ Î ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÏ ,Â„¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
˙Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ˙ÂÒÁÂÈÓ "˙Â Â˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰" ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
,ÌÈ„ÈÁÈ‰ ˙ÂÂÁÏ Ê¯ÎÓ· ˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈÈ Ú· 2008 È‡Ó· ‰Ï·˜˙‰˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ËÏÁ‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯·Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ÔÁÂÎ· ‰È‰ ‡ÏÂ
.43¯Â˜ÁÏ ˘˜È· ‰Ï˘ÓÓÏ
ביוני  2008כתב היוע* המשפטי לממשלה למנכ"ל משרד הפני וביקש ממנו להורות למנהל
היחידה לבצע את הנחיית היוע*.
¯˜ ·„¯˘Ó Ï"Î Ó 2008 ÈÏÂÈ· ÂÏ ÚÈ„Â‰ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú
·ˆÓ ˙˜È„· Úˆ·Ï ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰ÈÁ ‰ ‰ ˙È " ÈÎ ÌÈ Ù‰
˜‡˘Â · ·˙ÎÓ ÈÎÂ ,"·‚ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘· ÔÈÈ‰ Í¯„· ÌÈ„„Â·‰ ˙ÂÂÁ Ï˘ ÌÈÈ
˘ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Ï"Î Ó‰ ÚÈ„Â‰ 2008 ËÒÂ‚Â‡· .˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï 1.7.08-· ÁÏ
‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡Â‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ Ï˘· ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ
ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÁ‰ 2008 ¯·ÓËÙÒ· .17.8.08-Ó ÏÁ‰ ˙È‡ÓˆÚ ‰˜È„·· ÏÈÁ˙‰Ï ÁÂ˜ÈÙÏ
·„¯.ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÂ

__________________

42
43

ראו בעניי  ,מבקר המדינה ,(2000) ·50 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "התיישבות בודדי " ,עמ' .602
ראו החלטת ממשלה  3499מ .18.5.08
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בתשובתו מדצמבר  2008מסר משרד הפני למשרד מבקר המדינה כי הטיפול בחוות היחידי לא
נמצא בתכנית העבודה השנתית של היחידה ,וכי מדובר בהשקעה של ימי עבודה רבי  .הנושא הוצג
למנכ"ל ולפי הנחייתו הוחל בטיפול.
Ì‡ .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂˆÈ·-È‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘˜ ‰˙ÈÈ‰ ,2007 ˙ ˘· „ÂÚ ‰ ˙È ˘ ,‰ÈÁ ‰‰ ,ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ ÓÂ Ï"Î Ó‰ ˙Ú„Ï
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÚÂˆÈ·Ï
 : ˙ Ï È ‡ · ˙ Ï È È Ë · Ì È Ï Î Â ¯ .2לאור) הטיילת באילת קיימי עשרות דוכני רוכלי
הפועלי בניגוד לחוקי התכנו והבנייה .נכו לאוגוסט  2008פועלי בטיילת  71דוכני .
בשנת  2004קבעה ועדה ציבורית בראשות השופט אמנו סטרשנוב כי התופעה מהווה סכנה
בטיחותית חמורה ,פוגעת קשה בפרנסת של אזרחי שומרי חוק ויש בה משו מפגע אסטטי.
הוועדה הצביעה על הפגיעה בשלטו החוק ,מתחה ביקורת על פעילות העירייה והמשטרה בעניי ,
וקבעה כי ראוי שכל הרשויות יפעלו לשינוי המצב .היא המליצה להגביל את מספר הרוכלי ולרכז
בשוק רוכלות מחו* לטיילת.
לאור המלצת הוועדה קידמה עיריית אילת תכנית להקמת שוק רוכלי באזור חלופי .הרוכלי הגישו
ערר על החלטת הוועדה המקומית .ועדת הערר דחתה את הערר ,והתנתה את פתיחת שוק הרוכלי
בפינוי של הטיילת מרוכלי  ,מלבד  18דוכני לכל היותר שיישארו זמנית בטיילת.
המחלקה המשפטית של עיריית אילת סברה כי בנסיבות המיוחדות של המקרה ,בי היתר משו שראש
עיריית אילת הקוד היה זה שנת לרוכלי רישיונות )שוועדת סטרשנוב קבעה שאינ חוקיי (,
תתקשה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה של אילת לאכו את החוק במישור הפלילי .הוועדה
פנתה אפוא למחלקה בפרקליטות בבקשה שהטיפול באכיפת חוק התכנו והבנייה בטיילת באילת
יועבר לידי מדינת ישראל .עיריית אילת פנתה בעניי זה ג לממונה על מחוז הדרו במשרד הפני .
ביוני  2008פנה מנהל המחלקה בפרקליטות למנהל היחידה לפיקוח ,וביקש לקבל את חוות דעתו
נוכח כוונתו להורות שהטיפול באכיפת חוק התכנו והבנייה בטיילת באילת ייעשה על ידי מדינת
ישראל באמצעות הפיקוח המחוזי .בפנייתו הדגיש מנהל המחלקה כי "יש להעביר את הטיפול
בתיקי אלה לידי המדינה .זאת מחמת החשיבות הרבה שיש בפתרו בעיית הרוכלי בטיילת
במתווה שאושר בוועדת הערר; נוכח היותה של הבעיה חורגת מהעניי המקומי ומשליכה על
תדמית המדינה בעיני ישראלי וזרי למאות אלפי העוברי בטיילת מדי שנה; נוכח הקושי של
הוועדה המקומית לבצע צעדי אכיפה בעצמה; נוכח הערכתנו … שבנסיבות העניי מתחייב
שהחקירה תעשה על ידי מפקחי היחידה לפיקוח על הבנייה ,המתמחי בחקירות עבירות אלה".
ביולי  2008השיב מנהל היחידה לפיקוח כי הדבר אינו אפשרי משו ש"במחוז הדרו ישנו מפקח
אחד המטפל בשטחי אורבאניי והנ"ל עמוס במטלות".
מנהל המחלקה בפרקליטות העלה את הנושא בסו יולי  ,2008בישיבה שהתקיימה במתפ"א.
באותה ישיבה ציי מנהל היחידה לפיקוח כי היא פועלת לפי סדר עדיפויות שתוא ע מנכ"ל משרד
הפני  ,וכי ל"פיקוח משרד הפני אי אפשרות להוריד מפקחי נוספי לאילת  ...משרד הפני לא
יכול לטפל בכל בעיה שנוצרת לרשויות המקומיות".
ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ˙‡ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó Ï˘ Â·Â¯ÈÒ ÁÎÂ
˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· .ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î ÓÏ ÔÈÈ Ú· ‡"Ù˙Ó ˘‡¯ ‰ Ù ,˙ÏÈ‡· ˙ÏÈÈË· ‰ÈÈ ·‰Â
.‰¯È˜Á· ÁÂ˙ÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ‰¯Â‰ ÂÊ
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בספטמבר  2008החלה מתפ"א במבצע אכיפה בטיילת הצפונית באילת ,בשיתו יחידות הפיקוח
של משרד הפני  ,ובמסגרת זו החלה בחקירה שבעקבותיה יוחלט א ובאיזה הליכי תינקט פעולה
נגד הרוכלי .
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נושא הטיפול ברוכלי בטיילת באילת לא
היה בתוכנית העבודה השנתית ,וכי נושא זה הינו בראש ובראשונה באחריות הוועדה המקומית
ואינו נכלל ברשימת משימותיה הבסיסיות של היחידה ,וכי לא יתכ שכל אימת שהוועדות
המקומיות לא ממלאות את תפקיד כראוי ,יוטל הנטל על יחידת הפיקוח .ע זאת ,בעקבות הנחיית
המנכ"ל הוקמו ביחידה הארצית לפיקוח צוותי עבודה שמטפלי במתח הרוכלי  .מנהל יחידת
הפיקוח במחוז דרו הוסי כי במקרה של חילוקי דעות ע המחלקה בפרקליטות "אנו מקבלי את
ההנחיות ממנכ"ל המשרד או השר ופועלי לפיה ".
ÂÏÈ‡·Â ÌÈÂÒÓ ‡˘Â ¯Â˜ÁÈ Ì¯Â‚ ‰ÊÈ‡ ˙Â¯Â‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„È· ‰ Â˙ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÊÏ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú˙ ‰ È„Ó‰ ÌÈ¯˜Ó
È ÙÏ Ì‡È·‰Ï ˘È ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ï˘ ‰¯˜Ó·Â ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ È¯˜ - ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
‚‰ ‡Ï ‡Â‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚˘ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù
.‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ

הכשרה וכישורי של המפקחי
כאמור ,על פי חוק התכנו והבנייה מוסמכי פקחי היחידה לפיקוח לחקור עברות על החוק,
והוענקו לה סמכויות הנתונות לשוטר ,ובכלל זה סמכות חקירה תחת אזהרה ,סמכות עיכוב לצור)
חקירה וסמכות מעצר במקרה של אי"ציות לסמכות עיכוב ,כמפורט בחוק.
היוע* המשפטי לממשלה קבע עוד בפברואר  2006כי היחידה לפיקוח מופקדת על שלב החקירה.
בנובמבר  2008חזר פרקליט המדינה ,מר משה לדור ,והבהיר ,בכתב ובפגישה ע מנכ"ל משרד
הפני  ,כי היחידה לפיקוח היא "כיחידת חקירות פלילית".
בנסיבות אלה היה על המשרד להקנות למפקחי היחידה לפיקוח יכולות חקירה על מנת שיוכלו
לממש את סמכויותיה ולמלא את תפקיד על פי הגדרת ייעודה של היחידה.
 : ‰ ¯ ˘ Î ‰כאמור ,במסגרת חקירת חשד לביצוע עברת בנייה ,על מפקחי משרד הפני לאסו
ראיות ולחקור חשודי ועדי  ,ובה ג בעלי מקצוע בתחו התכנו והבנייה ובעלי תפקידי
במוסדות התכנו וברשויות המקומיות ,ובכלל זה מהנדס רשות מקומית ולעתי א ראש רשות
מקומית .לש כ) נדרשי המפקחי לידע בתחומי התכנו  ,החקירה והמשפט ,ובי היתר עליה
לקרוא תוכניות בנייה ,להבי תוכניות מתאר ,לדעת לחקור ולהגיש ראיות לגיבוש תיקי חקירה ועוד.
Ï˘ ‰¯˘Î‰‰ ÏÂÏÒÓ .ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰· ÏÏÎ ‡Ï ˙Â¯È˜Á‰ ‡˘Â ÈÎ ‡ˆÓ
.ÔÂ Î˙ È ÈÈ Ú·Â ˙Â¯È˜Á· ˙Â¯˘Î‰ ÏÏÂÎ ‡Ï Ì‚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰
באוגוסט  ,2003ביוזמת היחידה לפיקוח והאג למינהל מוניציפאלי שבמשרד הפני  ,פורס דוח
מסכ למחקר בנושא "קריטריוני להקצאת משאבי לפיקוח על הבנייה" ,אשר בח את היחידה
לפיקוח )להל " המחקר( .הממצאי העיקריי של המחקר היו .1 :מצבת כוח האד של מער)
הפיקוח אינה עומדת בהיקפי העבודה האמורה להתבצע .2 .אי הגדרה של מסלול הכשרה שעל
מפקח לעבור במהל) הקריירה שלו ,לאחר שהשלי את הכשרתו הראשונית.
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בי המלצות המחקר :לסגור את פערי כוח האד ביחידת הפיקוח; להגדיר רמת השכלה מינימאלית
ורצויה לכל תפקיד פיקוח; לבנות מסלול קידו ולטפח מסלול של "קריירה" ארוכת שני במקצוע ,על
מנת לשמר את האנשי בתו) המערכת; ליצור מערכת מובנית של השתלמויות תקופתיות שתכלול
"בנק" נושאי מתחומי התכנו והבנייה ,האכיפה והמשפט .עוד ממלי* המחקר לבחו את האפשרות
להעלות את מתח הדרגות בתפקידי פיקוח ,כדי למשו) אליה כוח אד באיכות מתאימה.
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡ ,ÂÓÂÒ¯Ù Ê‡Ó Â ‰ÈÎ˘ ÌÈÏ"Î Ó‰Â ÌÈ Ù‰ È¯˘ È Ù· ‚ˆÂ‰ ¯˜ÁÓ‰
.ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,2008 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰
כמה פעמי במהל) השני העלה מנהל היחידה לפיקוח בפני מנכ"לי ושרי את הפערי בכוח
האד  ,וציי שפקחי יחידתו חסרי כישורי ומיומנויות הנדרשי לביצוע חקירות מורכבות דוגמת
חקירות של בעלי תפקידי בוועדות לתכנו ולבנייה וברשויות מקומיות .הוא ביקש מה לתת מענה
לבעיות אלה.
ג המחלקה בפרקליטות הייתה ערה ליכולות החקירה הנמוכות של היחידה לפיקוח .בתשובתו
לממצאי הביקורת ציי פרקליט המדינה כי בינואר  2008פנה מנהל המחלקה בפרקליטות למנכ"ל
משרד הפני בהצעה לערו) עיו מחודש בתכניות ההשתלמות של מפקחי בתחו התכנו והבנייה,
ולכלול בה נושאי נוספי רלוונטיי לעבודת המפקחי  ,כגו תיעוד חקירות ,חקירת מנהלי
פעילי בתאגידי  ,רענו בדיני ראיות ועוד .פנייה זו נשארה ללא מענה.
פרקליט המדינה ציי בתשובתו האמורה כי בנובמבר  2008הוא הבהיר למנכ"ל משרד הפני  ,בכתב
ובעל פה ,כי הכרח הוא לשדרג את יכולות החקירה ,הכשרת ומיומנויותיה של מפקחי היחידה
לפיקוח .עוד הוסי פרקליט המדינה כי במסגרת ההצעה להקמת רשות אכיפה הדגיש היוע*
המשפטי לממשלה את ההכרח בשיפור תהלי) האיתור והחקירה של עברות בנייה.
ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯È˘Î‰Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
.‰¯È˜Á‰
 : ˙ Â ‚ ¯ „ Á ˙ Óמתח הדרגות של מפקחי היחידה הוא  19"16בדירוג המינהלי; דרישות המשרה
ה  12שנות לימוד.
˙Â˘È¯„‰Â ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó ÈÂ È˘ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,¯ÂÓ‡Î
.Â Â˘ ‡Ï ‰Ï‡Â ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה הדגיש מנכ"ל משרד הפני כי היחידה לפיקוח לא
הוקמה כ"יחידת חקירות פליליות" וא אינה בנויה כ) היו  ,וכי המשאבי המצומצמי שניתנו
ליחידה בעת הקמתה הלמו את תפקידיה דאז .מאז הקמת המחלקה בפרקליטות נדרשי פקחי
היחידה לבצע חקירות סבוכות ,שלפחות חלק מה אינ הולמות את היחידה ,לא מבחינת גודלה ולא
מבחינת מקצועיותה .עוד הוסי המנכ"ל בתשובתו כי הכשרת של מפקחי הבנייה לא נמשכת
מספר חודשי כמו זו של חוקרי המשטרה ,ולכ ה אינ מתאימי לשמש חוקרי ולבצע חקירות
סבוכות ואיכותיות.
,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙ÙÈÎ‡· Ú‚ÂÙ‰ Í˘Ó˙Ó Ï˘Î· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯„Ò·Â ÏÈÚÈ Á¯Â‡· - Â˙ ÚËÏ ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ - ÂÈ·‡˘Ó ˙‡ ÏÚ˙Ï ÏÚÙ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ÈÎÂ
.ÌÈÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú
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„ÂÚÈÈÏ ÔÓÈ‡˙‰ÏÂ ‰¯È˜Á‰ ÈÓÂÁ˙· ‰ÈÁ˜ÙÓÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÎÈ ˙‡ ‚¯„˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.‰È˙ÂÏËÓÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי מנכ"ל משרד הפני כי בחודשי האחרוני הוא יוז הקמת
רשות אכיפה ,בי היתר על מנת לתת מענה לסוגיית החקירות על ידי הקניית יכולות חקירה למפקחי
הבנייה.
‰ ·Ó‰ ˘Â·È‚· ‰ÂÂÏÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÙÈÎ‡ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰˘ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘Â ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÏÂÓ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰·Â ‰Ï˘ È Â‚¯‡‰
ÈÂÙÈÓ ÏÚ ÒÒ·˙˙˘ ‰¯Â„Ò ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ˙ ˙Â˘¯‰˘ ÁÈË·‰Ï ·Â˘Á Ì‚ .‰ÙÈÎ‡‰
.ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÌÚ ÂÓ‡Â˙È˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÏÚÂ ˙ÂÈ ÈÈ¯·Ú‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰

מינהל מקרקעי ישראל אג הפיקוח
כאמור ,ממ"י מופקד על ניהול מקרקעי ישראל ,שה מקרקעי של המדינה ,של קק"ל ושל רשות
הפיתוח .במסגרת זו מנהל המינהל למעלה מ" 90%משטחה של מדינת ישראל.
סדרי העסקת המפקחי
על פי נוהל המינהל בנושא פיקוח ,המשימות העיקריות של אג הפיקוח בממ"י ה שמירה על
הקרקע ,ובכלל זה פיקוח ,איתור עברות ,ונקיטת הליכי נגד פולשי  ,משיגי גבול ובוני בנייה לא
חוקית .בנוהל ג צוי כי על אג הפיקוח בממ"י לקד ִמחזור ושיווק קרקעות ,ולסייע בתהליכי
קבלת ההחלטות על ניצול מיטבי של השטח.
בדוח קוד העיר מבקר המדינה לממ"י כי "מפקחי המינהל משקיעי את רוב זמנ במת שירותי
ליחידות אחרות ,דבר שפוגע במשימה העיקרית של יחידות הפיקוח ,דהיינו השמירה על
קרקעות".44
במהל) הביקורת הנוכחית הסבירו מפקחי אחדי לנציג הביקורת כי ביצוע משימות עבור מחלקות
אחרות במינהל עדיי גוזל חלק ניכר מזמנ .
עיו בדוחות הפעילות של מפקחי מצביע על כ) שפעולותיה של המפקחי מדווחות תחת שמות
שוני " "פעילות בתיקי "" ,אירועי "" ,יוזמות" וכד' " המשמשי ה לפעולות פיקוח וה
לפעולות עבור מחלקות אחרות.
·˙ÂÓÈ˘Ó Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘„˜ÂÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì ÓÊÓ ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡ ÔÂÁ·Ï Ô˙È ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ
.ÁÂ˜ÈÙ

__________________

44

מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "פיקוח ושמירה על מקרקעי ישראל" ,עמ' .731
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הטיפול בפלישות במסגרת "צו סילוק פולשי "
בספטמבר  2005הותקנו תקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( )ביצוע צו( על פי חוק מקרקעי
ציבור )סילוק פולשי ( .45החוק והתקנות מאפשרי למינהל לפנות פלישות בצו מינהלי בתו) שישה
חודשי מיו שהתברר בו למינהל כי התפיסה הייתה שלא כדי  ,ולא יאוחר משלוש שני מיו
הפלישה .ממ"י החל לפעול על פי תקנות אלה בשנת .2006
הכנסת שיטה חדשה המעצימה את יכולת המינהל בהפעלת צווי  ,מחייבת היערכות ובכלל זה
שמירת מידע מלא על צווי הפינוי ,ה לצרכי תחקור וה לצורכי הפקת לקחי .
הבדיקה באג הפיקוח בממ"י במרס  2008העלתה כי המסמכי היחידי הקיימי בנושא זה ה
צילומי הצווי לסילוק פולשי  ,חתומי על ידי מנהל האג  .על פי נתוני שמסר מנהל האג ,
בשנת  2006ביצע ממ"י  21צווי סילוק פולשי  ,ובשנת  61 " 2007צווי .
‡ÏÂ ,ÌÈ˘ÏÂÙ ˜ÂÏÈÒ ÈÂÂˆ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ‰‡ˆÂ‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ·˘ÁÓ Ì¯Ë Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ Ï˘ ‰ ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙ Ï·˜Ï Ô˙È
È„È· ÔÈ‡ ,˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÂÙÏÁ˘ Ì‚‰ ,2008 ËÒÂ‚Â‡Ï ÔÂÎ .ÍÈÏ‰˙‰
.ÌÈ˘ÏÂÙ ˜ÂÏÈÒ ÈÂÂˆ· ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ¯ÂÊÁ‡ È · ÌÈ Â˙ Ï‰ ÈÓ‰

גביית הוצאות פינוי
סעי ).4ד( לתקנות סילוק פולשי מאפשר חיוב הפולשי בהוצאות לפינוי " הוצאות ישירות
)למשל תשלומי לקבלני פינוי( והוצאות עקיפות )למשל ימי מפקחי שעסקו בפינוי והוצאות
מינהלה( .חיוב זה הוא גור מרתיע למניעת פלישות ופלישות חוזרות.
,˙ÂÙÈ˜Ú‰ Ô‰Â ˙Â¯È˘È‰ Ô‰ ,ÌÈÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÊÎ¯Ó ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ
È"ÓÓ ËÈÚÓÓ ÏÚÂÙ· .ÌÈÈÂ ÈÙ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙ÂÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â
.ÌÈÂ ÈÙ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÏ˘ ÔÈÚ˜¯˜ÓÏ ÌÈ˘ÏÂÙ‰Ó ÚÂ·˙Ï
ממ"י מסר בתשובתו כי משנת  2007הוא החל להגיש תביעות בגי עלויות פינוי ,אול נתקל
בקשיי הנובעי מעומס היתר המוטל על המחלקה המשפטית.
ÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡Â ÈÂ‡¯ Ì‡ ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ÏÂ˜˘Ï È"ÓÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚‰ÙÂ˜‰ ÏÚ Ï˜‰ÏÂ ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ Ó ÏÚ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ÛÈÚÒ‰ ˙‡ Ì
.¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ˙È¯Â·Èˆ‰

__________________
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חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( ותקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( )ביצוע צו( ,התשס"ה
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בניה של מבנה לא חוקי בפזורה הבדואית

מבנה אחסנה ללא היתר במושב

מבנה חקלאי בקיבו שהוסב לפאב -ללא היתר
מקור התמונות :היחידה לפיקוח משרד הפני
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פינוי שטחי בנגב עבור בסיסי צה"ל
בשני האחרונות הכריזו משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחו על תכניות להעברת בסיסי צה"ל
לנגב .הצור בהתפרסות של צה"ל בנגב עלה בי היתר ע חתימת הסכ השלו ע מצרי והעברת
חלק מבסיסי צה"ל מסיני לנגב .לצור כ ג נחקק חוק רכישת מקרקעי בנגב )חוזה השלו ע
מצרי ( ,התש" ) 1980להל חוק השלו ( ,שהקצה בנגב שטחי לפריסה מתוכננת של צה"ל.
כמו כ מפעיל צה"ל בנגב שטחי אש לצור קיו אימוני של יחידותיו.
בשטחי המיועדי לבסיסי צה"ל ולאימוני קיימת תופעה נרחבת של בנייה לא חוקית ,והיא
עלולה להקשות על יישו התכניות להעברת בסיסי לנגב ועל אימוני צה"ל.
צה"ל אינו פועל בעצמו לפינוי שטחי המיועדי לו או המשמשי כשטחי אש .פינוי זה נעשה בידי
גופי האכיפה והפיקוח על פי הנחיית משרד הביטחו או צה"ל .פינוי שוהי בשטחי אש של צה"ל,
בעיקר לפני תרגילי  ,נעשה על ידי מפקחי הסיירת הירוקה ,בהנחיית משרד הביטחו או צה"ל.
 .1משרד מבקר המדינה בח את הטיפול בהבטחת הזמינות של שטחי האש ושל שטחי הנגב
שצה"ל מתכנ להתפרס בה  .ואלה השטחי שנבדקו .1 :צפו נבטי )שטח אג"ת(;  .2קריית
המודיעי על ציר באר שבע צומת שוקת .3 .שטח אש "א" ,מזרחית לדימונה .4 .שטח אש "ב",
באזור יער יתיר.
על פי התכנו המעודכ של צה"ל מיוני  ,2008לוח הזמני למעבר לצפו נבטי הוא :אפיו ותכנו
מחצית  ,2009ביצוע תחילת  ,2011אכלוס סו*  ;2013ולוח הזמני למעבר קריית המודיעי
לנגב הוא :אפיו ותכנו תחילת  ,2007ביצוע תחילת  ,2010אכלוס תחילת  .2013להל נתוני
על הבנייה הלא חוקית בשטחי המיועדי למחנות צה"ל ולשטחי אש:
)‡( ˆ  :Ì È Ë · Ô Â Ùזהו שטח של כ  17,000דונ מצפו לבסיס נבטי  ,כולו אדמות מדינה
שהופקעו לצרכי ביטחוניי מכוח חוק השלו  ,והוגדרו לשימוש עתידי למחנה צה"ל .בתחילת
שנות השמוני ולאחר תהלי משא ומת  ,פונו הבדווי שהתגוררו במקו  ,לאחר שמרבית קיבלו
פיצוי כספי או קרקע חליפית .ע השלמת הפינוי הקי משרד הביטחו גדר היקפית סביב השטח
שיועד לתכנו עתידי .במהל השני נפלש השטח מחדש ,ובמועד הביקורת ,יולי  ,2008התגוררו
במקו כ  250 220משפחות של בדווי בכ  800מבני )מתוכ  167מבני אב (; יצוי כי בשנת
 2004היו במקו  680מבני ) 109מבני אב ( .בי השני  2004ל  2008חל איפוא גידול של כ 53%
46
במספר מבני האב בשטח זה.
ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ,Ï"‰ˆ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
.·‚ · Ï"‰ˆ ÒÈÒ·Ï „ÚÂ ˘ ÁË˘‰

__________________
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מקור הנתוני

תצלומי אויר ,משרד הפני .
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"צפו נבטי " בניה לא חוקית בשטח המיועד להקמת מחנה צה"ל
מקור התמונה :היחידה לפיקוח משרד הפני

)·( ˜ ¯  :Ô È Ú È „ Â Ó ‰ ˙ È Èעל פי תכנית המתאר המחוזית )תמ"מ  ,(4/14בשטח שעליו
מתוכננת לקו קריית המודיעי אי בעלויות פרטיות .ביוני  2008החליט אג"ת/צה"ל לתח
כ 1,700$1,500$דונ מתו' שטח זה ,ולייעדו לקריית המודיעי  .על פי נתוני שהעביר משרד הפני
בשטח שתוח מצויי כ 241$מבני לא חוקיי )מתוכ  101מבני אב ( .על פי הנתוני שהעבירה
מחלקת התשתית והפריסה באג"ת מצויה בשטח משפחה בדווית אחת בת כ 60$נפשות.
 .2על מנת לקד את הקמת המחנות האמורי קיימו באוגוסט  2006נציגי משרד הביטחו וצה"ל
דיו  ,בהשתתפות ראש המינהלה לתיאו פעולות הממשלה למגזר הבדווי בנגב ונציגי של גופי
האכיפה ,במטרה להיער' לפינוי שטחי הנדרשי למחנות צה"ל .בסיכו הדיו נקבע כי על
מינהלת הבדווי להכי תכנית היערכות לפינוי השטחי  ,כולל לוח זמני ואבני דר' לביצוע.
בינואר  2007התקיי סיור משות* באזור צפו נבטי בהשתתפות כל הגורמי השותפי במתפ"א.
בתו הסיור סיכ סג ראש מתפ"א כי באחריות כלל גופי הפיקוח  $הסיירת הירוקה ,ממ"י ומשרד
הפני  $להכי תוכנית עבודה פרטנית ,כל גו* בתחו אחריותו ,ולקיי פעילות שוטפת בשטח
לאיתור פלישות חדשות וטיפול מהיר בפינוי .עוד סוכ כי גופי האכיפה יכינו הצעת תקציב לפינוי
וכי נדרש גור ממשלתי בעל סמכות לקבלת החלטות בנושא ולהקצאת התקציבי הנדרשי .
ÈÙÎ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÂÚˆÈ· ‡ÏÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‰ÏÚ
˘„¯˘ ÌÂÎÈÒ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‚ Ï"‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó .‡"Ù˙Ó ˘‡¯ Ô‚Ò
.¯ÂÓ‡‰
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה מסר צה"ל כי הפרויקט נמצא בשלב בדיקת
היתכנות ,וכי כלל גורמי הממשלה המעורבי בנושא  $משרד הפני  ,הפרקליטות ,מינהלת הבדווי
 $המליצו להימנע מלנקוט פעולות של ממש בשטח עד להבשלתו המלאה של פרויקט צפו נבטי .
אי לכ' ,הפעולות שננקטות נועדו לרתו את הגופי הנוגעי בדבר ולהיער' לקראת המימוש ,א'
להימנע מלפעול עד ליציאתו לדר' של הפרויקט.
‰¯ÂÓ‡ ÌÈË· ÔÂÙˆ ÁË˘· ‰ÈÈ ·‰ Ï"‰ˆ Ï˘ Â Â Î˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎÎ .ÁË˘· ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ ÏÂ„È‚ ÏÁ ÌÈÈ˙ È· .2011 ˙ ˘· ÏÈÁ˙‰Ï
˘ÍÎ ,ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÏÈÁ˙Ï Ô ÎÂ˙Ó‰ „ÚÂÓ‰ ·¯˜˙ÈÂ ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ È„ÓÈÓ Â·Á¯ÂÈ
‡ÏÏ Ì‚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ .ÁË˘‰ ÈÂ ÈÙ ÌÚ ˙Ú‰ ‡Â·· „„ÂÓ˙‰Ï ‰˘˜È
˜˘¯ ‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ Ï˘ ÌÈÂ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ ‰È‰ Ï"‰ˆ Ï˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï
.‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÈ˜ÂÁ
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 :˘ ‡ È Á Ë ˘ · ˙ È ˜ Â Á ‡ Ï ‰ È È · .3בנייה לא חוקית בשטח אש כרוכה בסכנות פיזיות
לנמצאי בו ,זאת בנוס* למגבלות שהיא מטילה על הכוחות האמורי להתאמ במקו  .להל
פרטי על היק* הבנייה הלא חוקית בשטחי אש "א" ו"$ב" של צה"ל והטיפול בה:
)‡( ˘  :( ‰ Â Ó È „ Ï ˙ È Á ¯ Ê Ó ) " ‡ " ˘ ‡ Á Ëהשטח סגור מכוח צו רמטכ"ל .שטח
האש נסגר כשבתחומו יושבת פזורה בדווית ,ולפיכ' חילק אותו צה"ל לשני חלקי  $האחד מיועד
ל"אימו יבש" והשני ל"אימו רטוב" .נכו לינואר  ,2008מספר המבני הלא חוקיי בשטח היה
 526לעומת  380מבני בשנת  .2004בי השני  2004ל 2008$גדל מספר מבני האב /בלוק במקו
מ 36$ל 55$מבני  ,גידול של כ.53%$
צהל מסר בתשובתו כי מיו סגירת השטח פינו הסיירת הירוקה ומשטרת ישראל הרבה מבני לא
חוקיי  ,וכי מיו סגירת השטח התקיימו דיוני בהשתתפות מינהלת הבדווי ונציגי הסיירת הירוקה
על מנת לבחו את דרכי הפעולה לסילוק הפולשי ושימוש בשטח לטובת אימוני צה"ל.
)·( ˘  :(¯ È ˙ È ¯ Ú È ¯ Â Ê ‡ ) " · " ˘ ‡ Á Ëשטח אש "ב" הוכרז בשנת  ,2000ועוד לפני
כ ניצבו בו מבני  .נכו לינואר  ,2008מספר המבני הלא חוקיי במקו היה  734לעומת 615
בשנת  ,2004ומספר מבני האב /בלוק במקו גדל בשני אלה מ 140$ל 209$מבני  ,גידול של
כ.50%$
‰ÈÈ ·‰ Û˜È‰ ,Ï"‰ˆ ÚÈ·ˆÓ Ì‰ÈÏÚ ÈÂ ÈÙ‰ ÈˆÓ‡Ó ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ÏÈËÓ ‰Ê ·ˆÓ .Ï„‚ Ï"‰ˆ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈ Â˙ ‰ ˘‡‰ ÈÁË˘· ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰
˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ÈÙ˜È‰· „ÈÓ˙Ó‰ ÏÂ„È‚‰ .ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯¯Â‚˙ÓÏ ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰ÓÂ ÌÈ Ó‡˙Ó‰
·˘˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „ÈÚÓ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ˘ÏÂÙ‰ ÈÂ ÈÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Â¯ÓÏ ,˘‡‰ ÈÁË
.Â˙ÂÈ¯Á‡Ï Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÁË˘· ÏÂÙÈË· ÂÓÚËÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎ‰Â Ï"‰ˆ Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡Ï

הליכי התביעה
על פי סעיפי  60ו 241$לחוק סדר הדי הפלילי ,ע סיו חקירה יש להעביר את חומרי החקירה
לתביעה לצור' בחינת חומר הראיות והחלטה על העמדת החשודי לדי  .ביסוד ההסדר הקבוע
בחוק ,המסדיר את סמכויות התביעה ,מצוי עיקרו שנועד להפריד בי סמכויות הרשות החוקרת ובי
סמכויות הרשות המאשימה.

התקשרות משרד הפני ע תובעי
 .1כאמור ,מער' התביעה בוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה מורכב מתובעי חיצוניי
שהוסמכו על ידי היוע /המשפטי לממשלה .שכר של תובעי אלה מאושר בידי היחידה לפיקוח
וה עובדי בתיאו ע המחלקה בפרקליטות.
ביולי  2006הנחה מנהל המחלקה בפרקליטות ,על דעת היוע /המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה,
להעביר את כל תיקי החקירה שחקירת הסתיימה להחלטת תובע מטעמו .באפריל  2007הוציאה
המחלקה בפרקליטות ,על דעת של שר הפני ומנכ"ל משרד הפני  ,היוע /המשפטי לממשלה
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ופרקליט המדינה ,נוהל המסדיר העברה של תיקי חקירה שחקירת הסתיימה מהיחידה לפיקוח אל
המחלקה בפרקליטות.
 .2מנהל המחלקה בפרקליטות אחראי ,כשלוחו של היוע /המשפטי לממשלה ,להתוויית מדיניות
התביעה ומדיניות האכיפה .מכוח אחריותה המקצועית על מער' התביעה ,על המחלקה בפרקליטות
להבטיח שכתבי האישו ישקפו את מדיניות התביעה הנקבעת על ידה; מכוח אחריותה המינהלית
על מער' התובעי  ,על היחידה לפיקוח להתאי  ,בתיאו ובשיתו* ע המחלקה בפרקליטות ,את
תנאי ההתקשרות ע התובעי לעבודה הנדרשת מה  ,ובכלל זה לשינויי המתבקשי מדרישותיה
המקצועיות של המחלקה.
להל נתוני המחלקה בפרקליטות על מספר כתבי האישו שהוגשו על ידי התובעי מטע הוועדות
המחוזיות בשני :2007$2005
לוח  :3מספר כתבי אישו שהוגשו לבתי המשפט
על ידי הוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה
‰ ˘‰

2005
2006
2007

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
ˆÔÂÙ

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
‰ÙÈÁ

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
ÊÎ¯Ó

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
˙·È·‡ Ï

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
ÌÈÏ˘Â¯È

‰„ÚÂ
˙ÈÊÂÁÓ
„¯ÌÂ

Î"‰Ò

81
51
34

71
16
7

58
8
16

0
0
0

72
26
2

59
43
7

341
144
66

נתוני הלוח מצביעי על ירידה ניכרת משנה לשנה במספר כתבי האישו  :ירידה של כ58%$
מ 2005$ל ,2006$וירידה של כ 81%$מ 2005$ל.2007$
כתבי האישו המוגשי בסופו של תהלי' האיתור והחקירה מבטאי בי היתר את מדיניות האכיפה
)חקירה ותביעה( .על כ חשובה בחינת מגמותיה  $בכמות ובאיכות  $לצור' הערכת יישומה.
לירידה במספר כתבי אישו יכולות להיות סיבות רבות ,ובכלל  :ירידה במספר התובעי ; שינוי
במדיניות התביעה; שינוי בכמות התיקי המוחזרי לצור' השלמות .איתור המוקד של סיבות
אלה עשוי לסייע לטיוב הפעולות ולנקיטת אמצעי לשיפור  $א יידרשו.
Â˜„· ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓÏ „Ú
ÌÈ„Úˆ Ô Î˙Ï Ô˙ÏÂÎÈ ˙Ó‚Ù ÍÎ·Â ,ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ· ‰„È¯ÈÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÂÁ˙È Â
.‰˙Â‡ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ÌÈÈ˘ÚÓ
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה מסר פרקליט המדינה כי מספר כתבי האישו אינו
האינדיקציה היחידה להיק* פעילות או לאפקטיביות של האכיפה .בהחלט ייתכ כי התמקדות
בתופעה מסוימת וניהול חקירות בנושאי מהותיי ומשמעותיי יביאו לירידה במספר כתבי
האישו  ,ולמרות זאת המעטי שיוגשו בפועל יהיו איכותיי ובעלי השפעה רבה יותר על הנורמות
השוררות בתחו  .פרקליט המדינה הוסי* כי מנהל המחלקה לא ניתח את הסיבות שהביאו לירידה
במספר כתבי אישו בשנת  ,2006משו שרק ממאי  ,2007ע העברת הסדירה של תיקי תביעה
למחלקתו ,היה בכוחו להפיק בעצמו מידע על מספר התיקי שהועברו אליו ועל מספר כתבי
האישו שהוגשו .בתשובתו מפברואר  2009הוסי* פרקליט המדינה כי המחלקה בפרקליטות הייתה
ערה לירידה במספר כתבי האישו שהוגשו ,א' לא ראתה טע בבירור הסיבות לכ' היות שטיפלה
בבעיות השורש שהולידו מצב זה במטרה להביאו לידי תיקו .

אכיפת דיני מקרקעי
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„ÓÏÏ ‰ÈÂ˘Ú ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ· ‰„È¯ÈÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙ ÈÁ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â · ˙Â¯È˜Á ÏÂ‰È Â ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÚÙÂ˙· ˙Â„˜Ó˙‰ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ Ì
˙Â·ÈÒ· ¯·Â„Ó˘ Â‡ ,ÌÂÁ˙· ˙Â¯¯Â˘‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ÈÏÚ·Â ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘ÓÂ
‡ÌÂÊÈÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â„È· ‰È‰ ,ÌÈ Â˙ Ï˘ ˙È‡ÓˆÚ ‰˜Ù‰Ï ¯˘‡ .˙Â¯Á
¯ÙÒÓ· ‰„È¯ÈÏ Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ÁÂ˙È ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ .Ì˙Ï·˜Ï ‰ÈÈ Ù
.‰È‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù‰ ÔÂ Î˙· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓÏ ÚÈÈÒÏ ‰È‰ ÈÂ˘Ú ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î

תנאי ההתקשרות ע התובעי

התאמת לשינויי בדפוסי העבודה שלה

 .1המורכבות של הטיפול בתיקי עברות תכנו ובנייה ,ולפיכ' ג המשאבי שעל התובע
להשקיע בטיפול בה  ,תלויי בגורמי שוני  ,ובכלל  :סוג העברה ,הזמ שעבר מאז נעשתה,
כמות הראיות הנדרשות ,איכות החקירה והקושי בהוכחתה ,וזהות העבריי .
גורמי שלטו שוני מתגמלי תובעי ועורכי די המועסקי במיקור חו /ג על פי מורכבות התיק
שבו ה מטפלי  .כ' למשל נוהגת הסנגוריה הציבורית ,המעסיקה מאות עורכי די חיצוניי .47
בהסכ ההתקשרות שלה עמ נקבע כי בי אמות המידה לקביעת הגדרת תיק כ"מורכב" נכללי :
חומרת העברה ,היק* חומר החקירה ,קיומה של סוגיה עקרונית בתיק ,הצור' בשימוש במומחי ,
מספר העדי ומספר האישומי  .ג בהסכ ההתקשרות בי המשרד להגנת הסביבה ובי תובעי
מטעמו ניתנת תוספת תשלו בגי "טיפול במקרי קשי  ,או כאשר הדיוני מתמשכי באופ יוצא
מ הכלל".
משרד הפני חות מעת לעת על הסכמי ההתקשרות בינו ובי עורכי די פרטיי במיקור חו ,/כדי
שישמשו כתובעי מטע המדינה בעברות תכנו ובנייה .ועדת הרכישות של המשרד ,בתיאו ע
חשב המשרד והיוע /המשפטי למשרד הפני  ,מאשרת את הסכמי ההתקשרות .היחידה לפיקוח
מאשרת את החשבונות המוגשי על ידי עורכי די אלה .ההסכ קובע את התמורה הכספית לתובע.
בכל הנוגע למורכבות הטיפול בתיק ,ההסכ שהיה נהוג עד ינואר ) 2008להל  $ההסכ היש ( קבע
תוספת תשלו של  1,907ש"ח "במקרי מיוחדי כאשר גודל הפרויקט הנבנה הינו בשטח מעל
 3000מ"ר".
 .2בהמש' להקמתה בשנת  2005של המחלקה בפרקליטות ,ועל בסיס נוהל העבודה החדש
מאפריל  ,2007המסדיר את העברת התיקי מהיחידה לפיקוח למחלקה בפרקליטות ,שונו סדרי
העבודה בי התובעי ובי המחלקה בפרקליטות .בי היתר חויבו התובעי להיווע /באופ קבוע
ושוט* ע המחלקה בפרקליטות ולקבל ממנה אישורי בענייני שוני  .הדבר מחייב אות
להשתת* בישיבות ,ללוות הליכי חקירה ולית חוות דעת בתיקי שנסגרו.
בהתחשב בשינויי אלה בדפוסי העבודה של התובעי היה על הגורמי המעורבי  $היחידה
לפיקוח והמחלקה בפרקליטות  $לתת את דעת לעדכ את הסכ ההתקשרות כ' שיתאי לתמורות
אלה.
ואכ  ,ביוני  2007פנה מנהל המחלקה בפרקליטות ליוע /המשפטי של משרד הפני  ,והציע לבחו
שינוי בגובה ובתנאי התשלו של שכר הטרחה המשול לתובעי  ,על מנת להבטיח שה ימשיכו
בתפקיד  .באותו מועד ובאותו עניי פנה ג היוע /המשפטי של היחידה לפיקוח ,שג שימש תובע
בוועדה המחוזית מחוז מרכז ,אל היוע /המשפטי של משרד הפני וא* ציי כי ההסכ היש אינו
מתייחס לפעולות שונות הנדרשות על ידי היחידה לפיקוח .בספטמבר  2007פנה מנהל המחלקה
__________________

47
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בפרקליטות פע נוספת ליוע /המשפטי של משרד הפני בבקשה לתת מענה כללי לעניי העדכו
של שכר הטרחה.
בדיו שהתקיי בסוגיה זו בנובמבר  2007במחלקה בפרקליטות ,בי היתר בהשתתפות של סג
מנהל היחידה לפיקוח ועו"ד מטע היוע /המשפטי למשרד הפני  ,פורטו המרכיבי בהסכ
ההתקשרות היש הראויי לתיקו  ,לדעתה של המחלקה בפרקליטות.
,ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ‰ Ù ,ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ Â˘·Â‚ Ì¯Ë· ,2007 ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„¯˘Ó Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂÏ ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÈÏ· ,Ô˙Â„ È·‡ ¯Ó
Â·˘Á˙‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ È˘˘ ¯·˙ÒÓ .ÌÈÚ·Â˙Ï ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘· ÌÈÈÂ È˘ ¯˘‡˙˘ ‰˘˜·· ,ÌÈ Ù‰
·‡„¯˘Ó ÔÎ„Ú 2008 ¯‡Â È· .˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Úˆ‰· „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ
‡Ï Û‡Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙‡ Û˙˘Ï ÈÏ· (˘„Á‰ ÌÎÒ‰‰ - ÔÏ‰Ï) ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰
.ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÒÂ ‰ ˙‡ ‰˙ÚÈ„ÈÏ ¯È·Ú‰
·˙Â·Î¯ÂÓ ˙‡ Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ¯Î˘· ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÎ ‰ÏÚÓ ˘„Á‰ ÌÎÒ‰‰ ˙ ÈÁ
.˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÌÚ ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÈÒÂÙ„· ÂÏÁ˘ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ˙‡Â ˜È˙· ÏÂÙÈË‰
„¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó 2008 È‡Ó ÛÂÒ· ÚÈ„Â‰ ‰Ê Ú˜¯ ÏÚ
¯ÒÂÁ ˙ÓÁÓ ÌÈÚ·Â˙ ‰˘È˘ Ï˘ Ì˙Â¯ËÙ˙‰ ˙Â·˜Ú· "‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ· ˙ÏÂÙÓ" ÏÚ ÌÈ Ù‰
˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÚÈ·˙‰ ˙Î¯ÚÓ" ,ÂÈ¯·„Ï ,˙‡Ê ·˜Ú .ÌÈ˜È˙· ÌÏÂÙÈË Í˘Ó‰· ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î
."„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ÌÈ¯Á‡·Â ,˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ˜ÏÁ· ˙„˜Ù˙Ó ‰ È‡ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא קיבל דרישה רשמית ומפורטת מהמחלקה
להעלות את שכר התובעי  ,וכי היחידה לפיקוח ביצעה ביוזמתה שיפור מסוי בשכר התובעי .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי פרקליט המדינה כי את טיפול המחלקה בפרקליטות יש לבחו
מתו' ראיית מכלול הפעילות של המחלקה בשדרוג הפעלתה של התביעה המחוזית .המחלקה
בפרקליטות פעלה במקביל בשני מישורי פעולה :במישור האחד תוקנו הליקויי המקצועיי
בעבודת התביעה המחוזית ,שהביאו להגשת כתבי אישו חלקיי או לוקי מבחינה משפטית,
והוגבר הפיקוח על התביעה המחוזית ,כמתחייב מהחלטת הממשלה .לדעת הפרקליטות היה הכרח
לבצע שינוי מיידי בסדרי העבודה שנהגו עד אז ,אחרת הייתה המחלקה מועלת בתפקידה .לדעת
הפרקליטות ,נית היה לבצע מהל' זה במסגרת הסכ ההתקשרות הקיי ובמסגרת התקציב הקיי ,
אילו הייתה היחידה לפיקוח נוהגת גישה עניינית יותר ולעומתית פחות .במישור השני פעלה
המחלקה בפרקליטות מול משרד הפני לשינוי ההסדר הקיי ולהתאמתו לפעילות המקצועית
הנדרשת מהתובעי  .עוד מוסי* פרקליט המדינה בתשובתו כי כל עוד התקיימה הפעילות המקבילה
המשי' מער' התביעה בתפקוד מלא ותקי  .ואול  ,בעקבות השינוי החד צדדי בהסכ ההתקשרות
שיזמה באוקטובר  2007היחידה לפיקוח ,בלא להתחשב בשינוי שהתבקשו על ידי המחלקה
בפרקליטות ,נטרפו הקלפי  ,וחלק מהתובעי  ,שהבינו שנסת הגולל על הסיכוי שטיפול השורש
שהתנהל במקביל יבשיל לכלל הסכ התקשרות ראוי ,הודיעו על הפסקת התקשרות ע משרד
הפני .
Ï‰ Ó ‰ÏÚ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ Ì‚ Â ÙÂ‰˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ·˙ÎÓ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎÂ ,ÌÈÚ·Â˙‰ ÌÚ [Ô˘È‰ ÌÎÒ‰‰] ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ˙Â‚˘‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰
·.ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÎÒ‰· ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÂË¯ÂÙ 2007 ¯·Ó·Â · ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰˘È‚Ù
È‡ ˙Ï ÌÂÏ˘˙‰ È‡ ˙ ˙Ó‡˙‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÈÂ‡¯˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ
.‰ È˜˙ ‰„Â·Ú Í˘Ó‰ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ,‰˜ÒÚ‰‰ È¯„Ò Â Â˘È Ì¯Ë· ‰˜ÒÚ‰‰
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 .3בפברואר  ,2008בישיבת שרי הפני והמשפטי  ,ביקש פרקליט המדינה כי "כל התובעי
יעבדו בכפיפות לפרקליטות ומשרד המשפטי ישל את שכר " .שר הפני נענה להצעה והדגיש כי
במש' שלושת החודשי הקרובי יבוצע "פיילוט" ,וא צעד זה יוכיח את עצמו ,תישקל העברה
של כל התובעי לפרקליטות ,ובהתא יועבר אליה ג התקציב להעסקת  .עקב התפטרות של
תובעי רבי בשל חוסר כדאיות כלכלית בהמש' ההתקשרות בתנאי הנוכחיי לא בוצעה
הפיילוט.
בסו* יולי  2008סיכמו שרי הפני והמשפטי שהחל מ 1.1.09$תועבר האחריות המינהלית על
התובעי מטע הוועדות המחוזיות לידי המחלקה בפרקליטות.

ממ"י הגשת תביעות לבתי המשפט
 .1ממ"י ,כבעל המקרקעי  ,מגיש כאמור לבתי המשפט תביעות בגי עברה על חוק המקרקעי
נגד מבצעי פלישות ותיקות ,כלומר כאלה שעברו יותר משלוש שני מאז נעשו .בפלישות המתגלות
בתו'  30יו מיו הפלישה ,והמכונות בממ"י "פלישות טריות" ולא מפונות במסגרת "סעד עצמי"
)על פי סעי*  18ב' לחוק המקרקעי ( ,נוהג המינהל לטפל באמצעות צווי סילוק פולשי .
לש הגשת כתב תביעה לבית המשפט ,על המפקח להכי תיק נתוני  48ולהעבירו ללשכה המשפטית
המחוזית של ממ"י .הלשכות המשפטיות המחוזיות בוחנות את המסמכי ושולחות לחשוד בעברה
מכתב התראה בדרישה שיסלק את ידו וישיב את המצב לקדמותו בתו'  30יו  .א לאחר  30יו לא
פינה הפולש את השטח ,על הלשכה המשפטית להעביר את התיק לעור' די חיצוני בעל הסמכה
מאת היוע /המשפטי לממשלה ,המשמש תובע של המינהל .התובע החיצוני מגיש בש המינהל
לבית המשפט כתב תביעה בגי עברה על חוק המקרקעי  .במידה והפולש סילק את ידו והשיב את
המצב לקדמותו ,נסגר תיק התביעה .לרשות יחידות הפיקוח והלשכות המשפטיות עומדות מערכות
דיווח ממוחשבות ובה מוזני נתוני על שלבי הטיפול בתיק.
 .2משרד מבקר המדינה בדק ביולי  2008את הטיפול בהגשת כתבי תביעה בלשכות המשפטיות
של ממ"י.
‡Ï Ô‰ :Ô‰ÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙ ˙Â‡Ó· ÂÏÙÈË ‡Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘Ì‚ .‰ÚÈ·˙ È·˙Î Â˘‚Â‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ .È ÂˆÈÁ Ú·Â˙Ï ÌÈ˜È˙ Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ È·˙ÎÓ ÂÁÏ
ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙‰ ·ˆÓ ÏÚ ,ÁÂÂÈ„‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â·¯Ï ,·˜ÚÓ‰Â Ú„ÈÓ‰
.ÌÈÈÂ˜Ï ÌÈÈ ÂˆÈÁ
ÌÈ˜È˙ 149 ÁÂÂÈ„‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï· - ‰Ó‚Â„Ï
˘.‰ÚÈ·˙ È ÙÏ ÌÈ˜È˙Î ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Ó 2007-1999 ÌÈ ˘· Â¯·ÚÂ‰
·„‰‡¯˙‰ ·˙ÎÓ ÁÏ˘ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ Û‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙Ó 15 Ï˘ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È
.‰ÚÈ·˙ ·˙Î ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ È ÂˆÈÁ Ú·Â˙ ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï Û‡ ÌÈ˜È˙‰Â
בתשובתו מפברואר  2009מסר ממ"י כי המחלקה המשפטית הזינה למחשב רק את נתוני סיו הטיפול
המשפטי של תיקי שבה נפתחה תביעה ונית פסק די  .בנוגע לתיקי אחרי שהועברו לטיפול
__________________

48

ב"תיק שיפוטי" מצויי דוח אירוע ,צילו העברה ,תשריט השטח או תצלו אוויר ,רישו הבעלות כפי
שמופיע אצל רש המקרקעי  ,וכ מסמכי נוספי בהתא לסוג העברה.

דוח שנתי 59ב

82

המחלקה המשפטית כלל לא היה דיווח למחשב .באשר ל 15$התיקי  ,נמסר כי חלק מתאימי
לטיפול במחלקות אחרות ,ואי$הטיפול בה אינו נעו /בהכרח בתפקוד המחלקה המשפטית כי א
בפעילות משולבת של מספר מחלקות .ממ"י לא ציר* מסמכי שמאששי את דבריו.
‰¯˘Ú· ‰ÚÈ·˙ È·˙Î Â˘‚Â‰ Ì¯Ë ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï· ,2008 ¯·Óˆ„Ï ÔÂÎ
.2007-2005 ÌÈ ˘· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓÏ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯È·Ú‰˘ ÌÈ˜È˙ 42 ÍÂ˙Ó
בעקבות פניית משרד מבקר המדינה ועל בסיס הנתוני דלעיל קבע היוע /המשפטי החדש 49של
ממ"י "לוח זמני לבדיקת התיקי שטר טופלו על פי נתוני המערכת הממוחשבת ולהמש' טיפול
והגשת תביעות".
250 ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· 2008 ¯·ÓËÙÒ· Â˜„· ,È"ÓÓ Ï˘ ˘„Á‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ
˙ÌÈ˘ÏÂÙ ˜ÂÏÈÒÏ ÌÈÂÂˆÂ ˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ,ÏÂ·‚ ˙Â‚˘‰ Ì ÈÈ Ú˘ 2008-1996 ÌÈ ˘‰Ó ÌÈ˜È
È ÂˆÈÁ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó· ÂÏÙÂË˘ ÌÈ˜È˙ 44-· :‡ˆÓ ‰˜È„·· .ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘Â
Í‡ ,ÌÈ˜È˙‰ Ï˘ ÒÂË‡ËÒ ÁÂÂ„ ˙Ï·˜Ï ·˙Î·Â ÔÂÙÏË· ˙Â˘˜· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÏ Â ÙÂ‰
ÈÎ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÈÂˆ ÌÈ˜È˙ 62-· ;¯È‰· Â È‡ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓÂ Â Ú ‡Ï ˙ÂÈ Ù‰
ÛÒÂ ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ïˆ‡ ;‰ÚÈ·˙ Ì‰· ‰˘‚Â‰ Ì¯Ë Í‡ È ÂˆÈÁ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ Ì‰
˘‡Ï ‰¯ÊÁ ÌÏ·˜Ï ÊÂÁÓ‰ ÈˆÓ‡ÓÂ ,ÌÈ˜È˙ ‰¯˘ÚÎ ÌÈÈÂˆÓ È"ÓÓ ÌÚ „Â·ÚÏ ÌÈÈ˙ È· ˜ÈÒÙ‰
ˆÔÏ·˜Ï Â ÓÊ· Â¯·ÚÂ‰ ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ·Ï˘· ÂÈ‰˘ ÌÈ˜È˙ 106 .ÂÁÏ
.ÌÏ¯Â‚ ‰Ó ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Ï ‡Â‰Â ,È"ÓÓ ÌÚ ¯˙ÂÈ „·ÂÚ Â È‡˘ Ù"ÏˆÂ‰
È"ÓÓ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰˙„Â·Ú È¯„Ò· ˙È· ˜„· ÍÂ¯ÚÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ .‰ÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙· ‰ÏÂÙÈË
.‰„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ÏÚ ·˜ÚÓ‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ
 .3כאמור ,לרשות יחידות הפיקוח והלשכות המשפטיות עומדות מערכות דיווח ממוחשבות ובה
מדווחי פקחי אג* הפיקוח על פעולותיה ועובדי השלכות המשפטיות על שלבי הטיפול בתיק.
למטה אג* הפיקוח ולפקחיו נדרשת גישה למערכת הדיווח המשפטית על מנת שיוכלו להיווכח
בפעולות המשפטיות שנעשו בתיקי  ,ועל עובדי הלשכה המשפטית להתעדכ במצב בשטח על מנת
לדעת א להמשי' בטיפול המשפטי או לאו.
··ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ÔÈ‡Â ,ÂÊÓ ÂÊ ˙Â„¯Ù ‰Ï‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰ .˜È˙· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘· È„„‰ ÔÂÈÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘ÏÏÂ
.˙Â˘Â¯„ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙÂ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·‰Â

__________________
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סיוע המשטרה לאכיפת דיני מקרקעי
כאמור ,הלי' האכיפה של דיני מקרקעי מתחיל בתכנית עבודה לאיתור עברות בנייה ,עובר דר'
חקירה ושפיטה ,ומסתיי בביצוע הצווי השיפוטיי והמינהליי  $שלב ההוצאה לפועל .אי$ביצוע
הצווי  ,שיפוטיי ומינהליי  ,עלול לפגוע בהלי' האכיפה כולו.
האחריות לביצוע הצווי השיפוטיי והמינהליי נתונה בידי גופי הפיקוח .במקרי בה צופי
גופי הפיקוח התנגדות אלימה בעת ביצוע צווי ההריסה או הפינוי ,ה פוני לקבלת סיוע )ליווי(
המשטרה בביצוע הצו.
במהל' השני הצטברו אצל גופי הפיקוח ,היחידה לפיקוח ואג* הפיקוח בממ"י ,אלפי צווי שלא
בוצעו להריסת מבני לא חוקיי ולפינוי פולשי  ,חלק בשל היעדר הסיוע של המשטרה.
בדברי ההסבר להחלטת הממשלה שהביאה להקמת מתפ"א והיחידה בפרקליטות נאמר כי "אכיפת
חוקי המקרקעי מתאפיינת בכשל מתמש' הנובע ממיעוט פעולות אכיפה לעומת תופעות נרחבות
של הפרות חוקי  ,"...וכי הקמת המינהלה "תאפשר לרכז ולתא משאבי קיימי  ...בידי 'כוח
משימה' אחוד ומתוא אשר תעמוד לרשותו יחידה משטרתית ייעודית ,יועצי משפטיי  ,ותובעי
חיצוניי " .הממשלה קבעה בהחלטתה כי "תפקידה היחיד של היחידה המשטרתית ]המבצעית[
יהיה לסייע באכיפת דיני מקרקעי " .לש הקמת היחידה הוקצו למשטרה  108תקני  .יצוי כי על פי
החלטת הממשלה ,הקמת היחידה המבצעית של מתפ"א אינה מייתרת הקצאת כוחות משטרה
נוספי לביצוע פעולות אכיפה בה נחו /סיוע משטרתי בהיק* רחב.

ליווי גופי האכיפה על ידי מתפ"א
קיימת חשיבות לאיתור עברות בנייה חדשות ולטיפול בה בסמו' להיווצרות  .כאמור ,בהחלטת
הממשלה נקבע כי שוטרי מתפ"א "ילוו את פקחי היחידות השותפות במינהלה בעת ביצוע פעולות
אכיפה ,ובכלל זה פעולות לאיתור עברות ,הדבקת צווי  ,סיורי ".
‰ ÈÎ‰ ,‰„ÈÁÈ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ·Â¯˜ ,2007 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÁÂ¯" - ÔÏ‰Ï) ·‚ · ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙÂ ˙Â¯·Ú ¯Â˙È‡Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ¯ÂÈÒ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Î˙ ‡"Ù˙Ó
˜„ÊÂÁÓ· ÌÈÁ˜ÙÓÂ ‡"Ù˙Ó È¯ËÂ˘ Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ¯ÂÈÒÏ ˙È Î˙ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡ÓÂ ,("ÌÈ
.("˙È ÂÙˆ ÁÂ¯" - ÔÏ‰Ï) ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ È ÂÙˆ‰
תכנית "רוח צפונית" הוכנה בתיאו ע המחוז הצפוני של המשטרה .על פי התכנית ,בכוונת
מתפ"א "לקיי שיגרת פעילות לטיפול בעברות מקרקעי ובנייה חדשות באמצעות סיורי איתור
ואכיפה בתחו שטח המחוז הצפוני וביצוע הריסות/פינויי כתוצרי פעילות" .מתכונת התכנית היא
שני סיורי ביו  ,פעמיי בשבוע; בכל יו פעילות יופעלו  20שוטרי מתפ"א ) 10מה ככוח
עתודה( .מש' כלל הפעילות  12שבועות החל מינואר  ,2008ובס' הכול  48סיורי .
‰Ú·˘ ÂÚˆÂ· ,˙ÂÏÈÚÙÏ Â ÎÂ˙˘ ˙ÂÚÂ·˘‰ 12 ÌÂ˙ „ÚÂÓ ,2008 ÏÈ¯Ù‡ ÛÂÒ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈ¯ÂÈÒ ‰Ú·˘ „ÂÚ ÂÚˆÂ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2008 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ „ÚÂ ,„·Ï· ÌÈ¯ÂÈÒ
·.(ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙· ÌÈ¯ÂÈÒ 14 Î"‰Ò) „·Ï
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המשטרה מסרה בתשובתה כי צמצו מספר הסיורי נגר בחלקו מפאת אילוצי מבצעיי
ורגישויות עקב אירועי אשר מנעו כניסת מתפ"א לאות אזורי רגישי .
‡„ˆÏ ;‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï Ì‚ Í‡ ,È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙È‡¯Á‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÎ
˘Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ‰Ï ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈÂ˘È‚¯· ·˘Á˙‰Ï ÔÂˆ¯Â ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈˆÂÏÈ‡Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜È
‡˙ .‰ÈÈ · È ÈÈ¯·Ú ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡-È‡ Ï˘ Û˜È‰‰ ˙Â·Á¯Â ÁÂÂË‰ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰

סיוע המשטרה בביצוע צווי הריסה ובסילוק פולשי
פעילות מתפ"א במחוזות המשטרה
מחוזות המשטרה אחראי לנעשה בתחו המחוז .בהתא להחלטת הממשלה נקבע בנוהלי היחידה
המבצעית כי היא מופקדת על התיאו המבצעי ע הגורמי הרלוונטיי במשטרה .בהתא לנהלי
אלה ,על גופי הפיקוח להעביר את בקשותיה לסיוע בפינוי פולשי ובהריסת מבני למתפ"א ,והיא
תתא את המבצע ע המחוז הנוגע בדבר.
˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰ Ó ÂÚÈÓ˘‰˘ ˙Â·¯ ˙Â ÂÏ˙ÓÂ ,˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰· ‡"Ù˙Ó È˘‡¯ ÂÏÚ‰˘ ÌÈ¯·„Ó
ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˙˘Ó Ì È‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ˘ ¯ÈÈËˆÓ ,‡"Ù˙Ó· ÌÂ‡È˙ ˙Â·È˘È· ‰ÙÈÎ‡‰
.‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ÌÚÂ ‡"Ù˙Ó
מאז הקמתה אי מתפ"א יכולה לפעול באופ עצמאי בתחומי המחוזות .פעילות של מתפ"א מחייבת
אישור של תחנה/מרחב/מחוז משטרתי ,ומדיניות המרחבי /מחוזות בעניי זה אינה אחידה .בעניי
זה קבע עוד בספטמבר  2005ראש מתפ"א דאז ,תנ"צ רפי פלד ,כי הוא "מודע לבעייתיות ע
המרחבי ]במשטרה[ וכי היחידה ]מתפ"א[ לא תמיד מתקבלת באהדה בקרב גורמי משטרתיי ".
השר לביטחו הפני אבי דיכטר ציי באפריל  2007כי הוא מודע ל"יכולות הביצוע המוגבלות של
מתפ"א ומשטרת ישראל" .באותו עניי קבע ביוני  2008ראש מתפ"א ,תנ"צ מנשה ארביב ,כי
"יחידת מתפ"א כיו אינה רלוונטית לטיפול בבנייה הבלתי חוקית".
יצוי כי יחידת הביקורת הפנימית של המשטרה )להל  $היב"ק( ,בדוח ביקורת מפברואר ,2007
המליצה לתת למתפ"א "סמכויות לפעולה עצמאית )פדראלית( ובלתי תלויה במחוזות משטרת
ישראל ,למעט תיאו ויידוע".
טיפול המשטרה בבקשות סיוע במחוז הצפו

50

בידי מחוזות חיפה והצפו של משרד הפני וממ"י יש כ 400$צווי הריסה ופינוי שיפוטיי שטר
בוצעו .51משרד מבקר המדינה בדק את מידת ההיענות של המשטרה לבקשות לסיוע בביצוע הצווי
במחוז הצפו בשני .2008$2005
__________________

50
51

על רקע הקמתה של ועדת גולדברג ,נמנע משרד מבקר המדינה מביקורת על טיפול המשטרה בבקשות
לסיוע בביצוע צווי במחוז הדרו .
נתוני משרד הפני על פי מצגת שהוצגה על ידי מנהל היחידה הארצית לפיקוח ב  20.2.08ביו עיו
בנושא "אכיפת חוק התכנו והבנייה" ,וה נכוני לינואר  ;2008נתוני ממ"י נכוני לספטמבר .2008
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 .1בביקורת עלה כי גופי האכיפה וגורמי במשטרה חזרו והתריעו על הסיוע המועט שנית לביצוע
הצווי  .כ' למשל ,בנובמבר  2006כתב הממונה על הפיקוח במחוז חיפה במשרד הפני כי "בשנתיי
האחרונות חלה התדרדרות חמורה בבנייה הבלתי חוקית וחלק לא מבוטל מסיבותיה הינה בשל הירידה
החדה )כמעט ואי ( בביצוע צווי הריסה במחוזות ...בשנת  2005נית סיוע לשתי הריסות בלבד ...
בשנת  2006לא נית סיוע כלל בשני המחוזות  ...עיקר הבעיה הינה במגזר הערבי והדרוזי ש נמנע
המחוז הצפוני במוצהר מלתת סיוע בשל החשש הכבד משפיכות דמי ומהפרות סדר".
על רקע הימנעות המשטרה ממת סיוע לאכיפה במחוז הצפו  52כתב בדצמבר  2006המפכ"ל דאז רב
ניצב משה קראדי למפקד המחוז הצפוני דאז ניצב ד רונ " :53מעיו בנתוני ביצוע צווי אכיפת חוקי
התכנו והבנייה במחוז הצפוני עולה תמונה של פער גדול בי סה"כ הצווי הקיימי לבי הביצוע
בפועל...לצור' קידו הנושא...יש לקיי בכל חודש פורו אכיפה בראשות הממ"ז בהשתתפות כלל
הגורמי האזרחיי ובכלל זה ראש מתפ"א ולהעביר לח"מ דו"ח ביצוע."...
ג מנכ"ל המשרד לביטחו הפני לשעבר ,מר רני פלק ,נדרש לעניי זה ,וכתב במרס  2007למפקד
המחוז הצפוני" :לאור החרפה משמעותית בהתפתחות מימדי תופעות הבנייה הבלתי חוקית
והפלישה למקרקעי ציבור ... ,במחוז הצפו נדרשת האצה בפעילות המחוז בכל הקשור לנושא
אכיפה .במצב שנוצר ,שבו כמדיניות מחוזית לא מתבצעת אכיפה ...אנו פועלי בניגוד לכללי מינהל
תקי והדבר עומד בניגוד למדיניות השר לביטחו הפני  ,לפיה יש לפעול בנחישות לקידו אכיפה
אפקטיבית בתחו זה ... .חדלו באכיפה משדר מסר מסוכ של 'לית די ולית די ' ,היוצר בקרב
הציבור תחושה של חוסר אמו במערכות השלטו והאכיפה".
··„¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÂ Ï"ÎÙÓ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï Ê‡„ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
.‡"Ù˙Ó ˘‡¯Â ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,Ê"ÓÓ‰ ÔÈ· ˙Â˘È‚Ù ÏÏÎ ÔÓÈÊ ‡ÏÂ ,ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï
,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ì‚‡ ÔÈˆ˜ ˙Â˘‡¯· ,‰ Â˘‡¯Ï Ò Î˙‰ ÈÊÂÁÓ ˙ÂÒÈ¯‰ ÌÂ¯ÂÙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
·.2007 ÈÏÂÈ
ניצב )בדימ (.ד רונ שפיקד על המחוז באות שני מסר בתשובתו מדצמבר  2008כי בשנת 2005
בוצעו  21הריסות ובשנת  2006שמונה הריסות .עוד מסר כי כל מקרה פרטני דווח ותוא ע
המפכ"ל לעניי ביצוע או אי$ביצוע ,וזאת בשל רגישות המגזר בכלל ,ובעניי הריסת בתי בפרט.
תשובתו זו של מפקד המחוז דאז אינה מתיישבת ע הנתוני שבבסיס הנחיית המפכ"ל וע דברי
מנכ"ל המשרד לביטחו הפני  ,כמפורט לעיל.
 .2במאי  2007נכנס לתפקיד מפקד המחוז הצפוני ניצב שמעו קור  ,והורה כי ביצוע צווי
שיפוטיי ומינהלי יידו בפורו הריסות מחוזי ,בראשות קצינת אג" מחוז הצפו  ,נציגי המרחבי
במחוז )גליל ,חו* ועמקי ( ,נציג מתפ"א ונציגי האכיפה של משרד הפני וממ"י )במחוזות חיפה
והצפו ( ונציג הסיירת הירוקה .בדיוני הפורו מחליטה המשטרה על ביצוע של צווי  .החלטות
בעלות "רגישות" מובאות לאישורו של מפקד המחוז ב"פורו סטאטוס ממ"ז" .פורו ההריסות של
מחוז הצפו החל להתכנס ביולי .2007
)א( משרד מבקר המדינה סקר את הפרוטוקולי של פורו ההריסות המחוזי ,המתייחסי ל120$
בקשות סיוע שמקור ביחידות הפיקוח של משרד הפני ושל ממ"י ,שנדונו בתקופה יולי $ 2007
יולי  ,2008ובדק א חל שינוי בהיק* הסיוע שנת המחוז בעקבות הקמת הפורו )להל $
הפרוטוקולי ( .יצוי כי לפני הפורו הועלו בקשות סיוע מגורמי נוספי  ,כגו ועדות מקומיות,
__________________

52
53

המחוז הצפוני במשטרה אחראי למת סיוע למחוזות חיפה והצפו של משרד הפני וממ"י.
ניצב ד רונ כיה כמפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל מאוגוסט  2004עד מרס .2007
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ובקשות חוזרות ממשרד הפני וממ"י ,א' בשל היעדר נתוני מספיקי לזיהוי הנכס ,התייחסה
בדיקת משרד מבקר המדינה ל 120$בקשות בלבד.
120-Ó 16-· ˜¯ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·· ‰ÚÈÈÒ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È„·Ó
).ÌÂ¯ÂÙ· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â˘˜·‰ (13%-Î
מפקד המחוז הצפוני של המשטרה העביר למשרד מבקר המדינה בינואר  2009רשימה )להל $
רשימת המשטרה( של  275צווי הריסה ופינוי שהתקבלו בתקופה יולי $2007יולי  2008מכלל גופי
הפיקוח וכ מוועדות מקומיות .הרשימה כללה ג את סטאטוס ביצוע של הצווי  .54רשימת
המשטרה כללה  109צווי שהועברו למשטרה על ידי משרד הפני וממ"י  81 $במגזר המיעוטי ו$
 28מגזר היהודי;  50מצווי אלה הותלו או עוכבו על ידי בתי משפט ,או בוטלו על ידי גופי
הפיקוח ,או נהרסו באופ עצמאי .מכא שהמשטרה נדרשה לסייע לביצוע הריסה ופינוי של 59
צווי )להל  $הצווי לסיוע המשטרה(.
ÌÚÂˆÈ·· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈÈÒ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÚÂÈÒÏ ÌÈÂÂˆ‰ 59 ÏÏÎÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯Ó
˘ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÂÂˆ 47 ÂÏÏÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ÚÂÈÒÏ ÌÈÂÂˆ‰ .(10%-Î) „·Ï· ÌÈÂÂˆ 6 Ï
(4%-Î) ÌÈÂÂˆ 2 Ï˘ ÌÚÂˆÈ·· ‰ÚÈÈÒ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÓÈ˘¯‰Ó ;È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· 12-Â
·.È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· (33%-Î) ÌÈÂÂˆ 4 Ï˘Â ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó
המשטרה בתשובתה מדצמבר  2008מסרה כי "רוב הצווי בה התבקש סיוע המשטרה הינ צווי
שיפוטיי ללא הגבלת זמ  ,שחלק הגדול הוצא לפני מספר שני כ' שהשלמת ה"פער" וסיוע לכל
הצווי הקיימי הינה משימה אשר המשטרה מתקשה לייש  ... ,וכל הריסה שכזאת הופכת להיות
בבחינת מבצע ,שירתק אליו חלקי נרחבי של כוחות המחוז ,ולכ איננה אפשרית."...
ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÌÚÂˆÈ·Ï ÛÂ„Ú˙ ÚÂ·˜ÏÂ Ì‰È ÈÈÙ‡Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈÂÂˆ‰ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ÔÈÎ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
,ÔÓÊ· Ï·‚Â‰ ‡Ï ‰Ê Ì‡ Ì‚ ,Âˆ‰ Ô˙Ó „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· ‰˘Ú ‡Ï˘ ÌÈÂÂˆ· È˙¯Ë˘Ó ÏÂÙÈË
‰ÚÈ‚Ù‰Â ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ Ï˘· ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·· È„È˙Ú‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ‰˘˜Ó
.˜ÂÁ‰ È¯ÙÓÏ ˙Ó¯‚ ‰ ¯˙ÂÈ ‰˘˜‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰
)ב( הבקשות לקבלת סיוע מהמשטרה בביצוע צווי מתייחסות לעברות מסוגי שוני  :הקמת
מבני מגורי מאב בשלבי בנייה שוני  ,נטיעת עצי והקמת גדרות .ככל שמדובר בבנייה קשיחה
יותר ובשלבי בנייה מתקדמי יותר ,כ' גדל הקושי שבהסרת המבני הלא חוקיי .
מהפרוטוקולי עולה כי  48מ 120$הבקשות )כ (40%$התייחסו למבני אב למגורי )שלד מבנה( או
למבני שבניית הסתיימה;  59מהבקשות ) (49%התייחסו למבני מסוג אחר )צימרי  ,קרוואני ,
צריפי  ,אול אירועי  ,בית בד ,כביש(;  13מהבקשות ) (11%התייחסו לבנייה לא חוקית אחרת
)עצי  ,גדרות( .בפועל ,מתו'  16הבקשות שבה המשטרה סייעה 12 ,הריסות היו של מבני מסוג
אחר )צימרי וכו'( ו 4$הריסות היו של עצי וגדרות.
Û‡· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈÈÒ ‡Ï ÌÂ¯ÂÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ Â˘‡¯‰ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.Ô·‡Ó ÌÈ¯Â‚Ó ‰ ·Ó Ï˘ ‰ÒÈ¯‰
__________________

54

מפקד המחוז הצפוני של המשטרה השיב בסו& דצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,ובסו& ינואר 2009
העביר פירוט לתשובתו הראשונה המתייחס לכל אחת מהבקשות למת סיוע.
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)ג( יש שבתי המשפט הנותני צווי הריסה קובעי את המועד האחרו לביצוע הצו ,ויש שאינ
מגבילי את מבקש הצו במועד ההריסה .במקרי מהסוג הראשו  ,א מבקש הצו אינו עומד במועד
הביצוע שקבע בית המשפט ,עליו לחזור ולבקש מבית המשפט צו חדש.
Ì‰· ‰˙Á„ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ,ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ˙ÂÊÂÁÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈ Â˙ ÈÙ ÏÚ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .‚Ù Âˆ‰ Û˜Â˙Â ,Ú·˜ ˘ ÚÂˆÈ·‰ „ÚÂÓ ˙‡ ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ
) (1בפברואר  2008הוציא משרד הפני צו הריסה מינהלי שהיה תק* עד  ,21.3.08להריסת שלד
בניי בכפר איבטי  .בישיבת פורו הריסות מה 28.2.08$נקבע כי ההריסה תבוצע בסיוע מג"ב בי
ה 16$ל 21$במרס  ,2008א' המשטרה לא סייעה כנדרש ,ותוק* הצו פג .במאי  2008הוצא צו חדש,
בתוק* עד  ,30.6.08להריסת המבנה .בישיבת פורו הריסות מה 4.5.08$נקבע כי מרחב חו* יסייע
בהריסה ,א' הסיוע לא נית  ,ותוק* הצו פג .ביוני  2008הוצא בשלישית צו ,שהיה בתוק* עד
 .10.7.08בישיבת סטאטוס הריסות מחוזי הנחה הממ"ז כי ההריסה תבוצע ב ,8.7.08$א' הסיוע לא
נית  ,ובשלישית פג תוק* הצו .צו נוס* שהוצא היה בתוק* עד  ,8.8.08א' ג לביצוע צו זה לא
נתנה המשטרה סיוע ,ותוקפו פג.
) (2ב 18.6.06$תוכננה הריסה של משטח אספלט בשוק בסחני  ,על פי צו שיפוטי שהוציא ממ"י.
ביו הפינוי הודיעה המשטרה לנציג ממ"י כי לא יינת סיוע ,וממ"י הוציא צו חדש ל.21.8.07$
בסמו' למועד זה הודיעה המשטרה לנציג ממ"י כי היא לא תסייע ,וביקשה מממ"י להוציא צו גמיש
מבית המשפט .ממ"י אכ הוציא צו גמיש להריסה לתקופה  .25.3.08$25.2.08בערב הביצוע
המתוכנ של הצו שוב הודיעה המשטרה לנציג ממ"י כי היא לא תסייע .ממ"י פנה לבית המשפט
להוצאת צו גמיש נוס* לתקופה  .1.7.08$1.6.08ג בתקופה זו המשטרה לא נתנה סיוע לביצוע הצו.
המשטרה מסרה בתשובתה כי כל הדחיות היו עקב אילוצי מבצעיי או שינוי מועד על מנת לקיי
מצב של "הפתעה".
„Ï˘ ‰ÚÙÂ˙· È Ê·Ê· ÏÂÙÈËÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ ˙¯¯Â‚ ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ˙ÂÒÈ¯‰ ˙ÈÈÁ
· ˙˜ÒÚ‰ ;ÁË˘· È˙„·ÂÚ‰ ·ˆÓÏ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÌÈ‡˙‰Ï Í¯Âˆ‰ :˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ
.ÚÂˆÈ·‰ È Ï·˜ Ï˘ ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â ÓÊ‰Â Úˆ·ÓÏ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ Î‰ ;˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ‰
)„( ,ÔÓÊ· ÌÈÏ·‚ÂÓ Ì È‡˘ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·· Ì‰· ‰ÚÈÈÒ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚÂ‰
·:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˜ÂÓÈ ÍÎÏ Ô˙È ˘ ‡Ï
) (1בישיבת הפורו מיו  4.5.08ביקש ממונה פיקוח משרד הפני מחוז חיפה לקבל סיוע
המשטרה לביצוע צו להריסת מבנה שלד בעל  120מ"ר בנייה ביישוב מוסמוס בוואדי ערה .יו"ר
הפורו קבעה כי הסיוע יינת לאחר ל"ג בעומר ,הממ"ז אישר את ההחלטה ,א' עד מועד סיו
הביקורת לא נית סיוע המשטרה.
) (2בישיבת הפורו מיו  29.05.08ביקש נציג הפיקוח במחוז הצפו במשרד הפני לקבל סיוע
המשטרה לביצוע צו שיפוטי להריסת מבנה מגורי לא מאוכלס ביישוב בית ג'א  .בישיבת הפורו
לא נית מועד לביצוע.
מפקד המחוז הצפוני מסר בתשובתו .1 :לגבי הצו ביישוב מוסמוס קיי תכנו לסיוע בהריסת
המבנה על פי סדרי העדיפויות בסיוע" .2 .הצו בבית ג'א מחייב הערכות מבצעית נרחבת ביותר
שתחייב הפעלת אלפי שוטרי ביו הביצוע ולאחריו .בשלב זה אי תכנו מבצעי".
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·‡Ï „ÚÂÓÏ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÈÈÁ„ .ÂÒÏÎÂ‡ Ì¯Ë Â‡ ‰ÈÈ · ·Ï˘· ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ¯˜Ó
ıÏ‡ÈÈ Ê‡˘ ,„È˙Ú· ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰˘˜ ·ˆÓ È Ù· Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¯„‚ÂÓ
.ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÌÈ ·Ó ˙Â ÙÏ
)ה (

כאמור ,החלטות לביצוע הריסה בעלת "רגישות" מובאות לאישורו של הממ"ז.
Ï˘ È ÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ¯˘È‡ ˙¯˜Ò ‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Â ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙¯È˜ÒÓ
˜¯ ÏÚÂÙ· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈÈÒ ÔÎÂ˙Ó ;‰ ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ˙Â˘˜· 19 Ï˘ ÔÚÂˆÈ·· ÚÈÈÒÏ ‰¯Ë˘Ó‰
·˘˙.˙ÂÒÈ¯‰ È
ÌÈ˙ÚÏ ˙Â·ÈÈÁÓ Û‡Â ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â ˙˘Ó ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ˙Â·ÈÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÚÂÈÒ ˙˙Ï Ê"ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ 19 ÍÂ˙Ó 17 Â·˘ ·ˆÓ ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈÂÂˆ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ÈÂ È
ÚÂˆÈ·· ÚÈÈÒÏ ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙Â ÂÎ ‰ ˙„ÈÓ È·‚Ï ˙ÂÈ‰˙ ‰ÏÚÓ ,˙ÂÓÈÈ˜˙Ó Ô È‡ ‰ÒÈ¯‰ ÚÂˆÈ·Ï
ˆ.ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ˙ÂÒÈ¯‰‰ ‡˘Â Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ÏÚÂ ,‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂ
Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ÏÁ‰ Ì Ó‡ 2007 ÈÏÂÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
˙Â˘˜·· Ô„ ‡Â‰ ÈÎÂ ,ÈÊÂÁÓ ˙ÂÒÈ¯‰ ÌÂ¯ÂÙ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈÈ˜ ÊÂÁÓ‰ ÈÎ ,Ï"ÎÙÓ‰ ˙ÈÈÁ ‰Ï
‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚Ï È˙¯Ë˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰˘ ‰ÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ ,˙‡Ê ÌÚ .‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ÚÂÈÒ‰
.˘˜Â·Ó‰Ó ÍÂÓ ¯ÂÚÈ˘· ÔÈÈ„Ú Ô˙È
ÚÈÈÒÏÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú Ó ,ÌÈËÂÚÈÓ‰ È¯Ê‚Ó· ,ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· .3
·:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ÔÂÙˆ· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡Ù˜ÂÓ ÍÎ·Â ,Ô·‡ È ·Ó ˙ÂÒÈ¯‰

)‡(  : Ì È Ë Â Ú È Ó ‰ È ¯ Ê ‚ Óעל פי הפרוטוקולי  94 ,מ 120$הבקשות שהגישו גופי הפיקוח
לקבלת סיוע משטרתי בביצוע צווי הריסה היו במגזרי המיעוטי בתחומי המחוז.
מבדיקת הבקשות לסיוע נמצא כי  47מהבקשות ) (50%התייחסו למבני מגורי מאב  ,שלד מבנה או
מבני שבניית הסתיימה;  40מהבקשות )כ (43%$התייחסו למבני מסוג אחר )צימרי  ,קרוואני ,
צריפי  ,אול אירועי  ,בית בד ,כביש(;  7מהבקשות )כ (7%$התייחסו לבנייה לא חוקית אחרת
)עצי  ,גדרות(.
)·( ¯  : Ï Ó ¯ Î ‰ ¯ È Ú Â Ï Ó ¯ Î ‰ Ò Îהיישובי עוספיא ודלית אל כרמל )שאוחדו לעיר
הכרמל( יושבי בלבו של רכס הכרמל ,בקרבת הפארק הלאומי "פארק הכרמל" ואתרי נו* הנמצאי
בשטחי גליליי מחו /לגבולות היישובי  .מאז ההכרזה על פארק הכרמל כפארק לאומי ואישור
תכנית פארק הכרמל )תכנית ג (566/בשנת  ,1969קיימת מחלוקת בי היישובי ובי מוסדות התכנו
על מעמד של השטחי הגובלי בה  .לא אחת דרשו היישובי להרחיב את שטח השיפוט שלה על
ידי גריעת שטחי מתחו הפארק והכללת בתחומ  ,ואילו רשות הגני הלאומיי דרשה את ההיפ'.
בפברואר  2006הקי מנהל מינהל התכנו במשרד הפני צוות לנושא גבולות היישובי  ,ובמרס
 2006הוא גיבש המלצות וקבע כי כל עוד לא שונה ייעוד של השטחי אשר מוצע לגרוע מתחומי
הפארק ,על העירייה והוועדה המקומית למנוע בה בנייה לא חוקית.
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במועד הביקורת ,יולי  ,2008היו בתחו הפארק ובשטחי הגליליי כ 300$מבני לא חוקיי ; על
פי עדכו מפברואר  ,2007ל 93$מה הוצאו צווי הריסה שיפוטיי  ,ול $ 4$צווי מינהלי  .בתקופה
אפריל  $ 2005אפריל  2008העביר הפיקוח המחוזי של מחוז חיפה במשרד הפני למשטרה כ25$
בקשות סיוע בביצוע צווי ברכס הכרמל .במהל' השני האחרונות פנה הממונה על הפיקוח במחוז
למשטרה כמה פעמי בבקשה לקבלת סיוע לביצוע הצווי  .55בכל הפעמי דחתה המשטרה את
מת הסיוע.
בביקורת הועלה כי נוכח גילויי אלימות מצד תושבי עיר הכרמל כלפי גורמי הפיקוח ,ובכלל אלה
איומי ופגיעה ברכוש ,הורתה בנובמבר  2006המשטרה לפקחי היחידה המחוזית שלא להיכנס
לתחומי העיר לצור' ביצוע עבודת מחשש לפגיעה פיזית בה  .ביולי  2007דיווח הממונה על
הפיקוח המחוזי של מחוז חיפה במשרד הפני למנהל היחידה כי בפגישה איתו הודיע מפקד המחוז
הצפוני כי לא יינת סיוע משטרתי לביצוע הריסות ולמסירת צווי ברכס הכרמל ,וכי חל איסור על
כניסת מפקחי לשטח בשל החשש לפגיעה בה ובשל הרגישות והמצב הנפי ./בספטמבר 2008
הנחה סג מפקד המחוז הצפוני של המשטרה את מתפ"א כי "בשלב זה לא תבוצע פעילות ברכס
הכרמל ]במסגרת רוח צפונית[" בשל חשש המשטרה כי "כל פעילות באזור תיצור מתיחות ועלולה
להביא לתסיסה בקרב תושבי הרכס".
בהקשר של הימנעות מביצוע צווי הריסה שיפוטיי באזור עיר הכרמל ראוי להביא מדבריו של בית
המשפט השלו בחיפה" :56אוזלת היד של הרשות המבצעת ביחס להשלטת סדרי תכנו מינימאליי
על האזור התפשטה א* מעבר לאי$ביצוע תכנו תק* ומשתקפת ביחסה המבזה לביצוע צווי הריסה
שיפוטיי שניתנו בעשור האחרו ".
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÚ·Ï ÏÓ¯Î‰ ÒÎ¯· ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ÍÙÂ‰ ‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰
ÏÂÚÙÏ - ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ,ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰
.ÂÊ ‰ÈÚ· ˙¯„Ò‰Ï
המשטרה מסרה בתשובתה כי הפתרו הנדרש לאזור רכס הכרמל הינו מערכתי ואינו ניצב לפתחה
של המשטרה בלבד ,וכי במצב הדברי בו קיימת תחושת קיפוח עמוקה מפאת העיכוב בסיו
תוכנית המתאר לאזור זה ,מול הצור' המיידי למציאת פתרונות דיור לאנשי  ,הרי שכל ניסיו לבצע
הריסה באזור יגרור הפרות סדר ושפיכות דמי  .מפקד המחוז הצפוני הסביר בתשובתו כי ההנחיה
לפקחי ניתנה על בסיס מידע מודיעיני בדבר הכוונה לפגוע בה  ,וכי כיו אי מניעה לכניסת של
הפקחי לשטח .ההנחיה לעיכוב ההריסות ברכס הכרמל ניתנה על רקע אירועי חמורי ברכס ועל
רקע המתיחות שנוצרה עקב הכוונה לספח שטחי נרחבי מאזור הר שוק* לטובת שמורת טבע
ומאזור מנסורה לטובת פרויקטי לאומיי שוני .
.È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ ‡È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È ËÙ˘Ó‰ È˙· ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÚ ÓÈ‰
 : Ï È Ï ‚ · Ì È Ê Â ¯ „ ‰ È · Â ˘ Èמהפרוטוקולי  ,עולה כי ג בישובי הדרוזי בגליל,
)‚(
ובה ירכא ,בית ג'א וחורפיש ,לא ביצעה המשטרה בתקופה יולי $2007יולי  2008שו אכיפה.
בקשות סיוע של גופי הפיקוח בפורו אכיפה מחוזי לא נענו .בישיבות הפורו לא נית הסבר
להימנעות ממת סיוע לביצוע צווי  .להל דוגמה :ב 4.5.08$הועלתה בפורו בקשה לביצוע צו
__________________

55
56

לדוגמה 19.10.06 :במכתב למפקד המחוז הצפוני של המשטרה "בנייה בלתי חוקית והפרת צווי על
ידי עיריית הכרמל";  9.12.07במכתב לקצי אג"מ מתפ"א "בקשת סיוע כללי ברכס הכרמל".
ת"פ )חיפה(  ,„È„Á „ÈÓÁ „ÈÈÊÓ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ,4420/04תקדי .
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הריסה שיפוטי של שלד מבנה ביישוב בית$ג'א  ,א' לא נית סיוע; ב 29.5.08$נדונה הבקשה פע
נוספת ,וצוי כי מדובר בבית מגורי לא מאוכלס ,א' לא נקבע מועד לסיוע; ב 30.6.08$הועלתה
הבקשה בפע השלישית ,כאשר הבית כבר אוכלס ,ושוב לא נית סיוע.
)„(  : ‰ ¯ Ú È „ ‡ Âבסיכו הפעילות במחצית הראשונה של  ,2007שהועבר למנהל היחידה
לפיקוח ,כתב הממונה על הפיקוח במחוז חיפה של משרד הפני כי בניגוד לתכנו משרד הפני ,
המשטרה לא סייעה להריסות בוואדי ערה ,ו"תוכננו  18הריסות ולא בוצעה א* אחת" .באוגוסט
 2008פנה הממונה על הפיקוח במחוז חיפה במשרד הפני למפקד המחוז הצפוני וכתב" :לצערי כל
פניותינו למת סיוע להריסות במגזר המיעוטי אינ נענות )למעט הריסת משטחי בטו וגדר בג
אירועי  .(...לדבר יש השלכות חמורות ביותר על ההרתעה והדברי באי לידי ביטוי בשטח ובאופ
ניכר מאוד .אנו על ס* פשיטת רגל באזור ואדי ערה וזאת לאחר שאזור רכס הכרמל יצא כבר מתחו
האכיפה".
מהפרוטוקולי עולה כי בתקופה יולי  $ 2007יולי  2008הגיש הממונה על הפיקוח המחוזי במחוז
חיפה של משרד הפני לפורו הריסות מחוזי  13בקשות ,חלק בקשות חוזרות ,לסיוע בביצוע צווי
הריסה באזור ואדי ערה;  10מהבקשות התייחסו להריסת מבני מגורי .
‰È‰ ÚÂÈÒ Ô˙È Â· „ÈÁÈ‰ ‰¯˜Ó‰ .ÌÈ¯Â‚Ó È ·Ó Ï˘ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·· ‰ÚÈÈÒ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰
:‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰ÈÈÁ„ Ï˘ ‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˘È·Î ˙ÒÈ¯‰
ב 31.12.07$ביקש ממונה פיקוח משרד הפני מחוז חיפה לקבל סיוע לביצוע צו בית משפט
להריסת מבנה לא מאוכלס ב  2קומות ביישוב ערה .יו"ר הפורו קבעה כי מג"ב יכי תכנו סיוע,
א' הסיוע המשטרתי לא נית  .הנושא הועלה פע נוספת בישיבת הפורו ב ,4.5.08$ולאחריה קבע
הממ"ז כי הסיוע יינת ע"י מג"ב ,א' הסיוע המשטרתי לא נית  .ב 30.6.08$הועלה הנושא פע
נוספת ושוב נקבע כי הסיוע יינת ע"י מג"ב .עד מועד סיו הביקורת לא נית סיוע.
בתשובתו מסר מפקד המחוז הצפוני כי ביצוע צווי בוואדי ערה מחייב היערכות משטרתית רחבה
להפעלת סדרי כוחות גדולי  ,וכי השפעת הפעילות המשטרתית בולטת ג א לא בוצעו כל אות
צווי  :סיורי המשטרה כהכנה לביצוע צווי הביאו לביצוע מוגבר של הריסות עצמיות ,ובתקופה
יולי  2007עד יולי  2008נהרסו בדר' זו  12מבני .
Ì¯Â‚Î ‰ Î‰ È¯ÂÈÒ ÚÂˆÈ··˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ¯·ÚÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂÈÒ ˙˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ÌÈ¯˙ÈÈÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÈÒ ÔÈ‡ ,˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÒÈ¯‰ ÚÂˆÈ·Ï
.ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·Ï
המשטרה מסרה בתשובתה כי היא מסייעת בביצוע הריסות במגזר המיעוטי  ,א' יחד ע זאת ,כל
סיוע שכזה מחייב ריכוז כוחות של מאות ואלפי שוטרי הבאי על חשבו משימות משטרה
אחרות ,וכי במש' שני התנקזו לפתחה של המשטרה בקשות רבות לסיוע בהריסות אשר מחייבי
סדרי כוחות ו"מחירי " מבצעיי שלעיתי אינ אפשריי  .עוד נמסר כי "המחוז הצפוני בסיוע
מתפ"א שמו לה כיעד לבצע לפחות מבצע אחד מידי שבוע )למעט בתקופות רגישות( ואנו
משתדלי לעמוד ביעד זה".
ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂÎ‰ ˙Â ÈÓÊÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜È˘ „ˆÏ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ Ì‚ ÏÂ˜˘ÏÂ È˙Î¯ÚÓ ÏÏÎ ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏ Ì‚ ÈÂ‡¯ ,ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ
.‰ÈÈ · È ÈÈ¯·Ú ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡-È‡ Ï˘ Û˜È‰‰ ˙Â·Á¯Â ÁÂÂË‰ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰
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העסקת שוטרי מתפ"א במשימות משטרתיות שוטפות
כאמור ,על פי החלטת הממשלה תפקידה היחיד של היחידה המבצעית במתפ"א הוא לסייע באכיפת
דיני מקרקעי  .משרד מבקר המדינה בדק את סדרי העסקתה של מתפ"א במשימות לה יועדה .להל
הממצאי :
הועלה שמתפ"א הועסקה תכופות ,בהנחיית אג* המבצעי של המשטרה ,במשימות שאינ קשורות
לאכיפת דיני מקרקעי  .על פי דוח הביקורת של היב"ק מפברואר  2007על פעילות היחידה בשנת
" ,2006היחידה ]מתפ"א[ מתגברת ]תחנות משטרה[ בסד"כ של  50%כמעט מהכוח" .על פי סיכו
שנתי של מתפ"א לשנת  ,2007היחידה עסקה כ 42%$מימי העבודה במשימות שאינ נוגעות
באכיפת דיני מקרקעי )"פעילות שלא בייעוד"(.
בעיה זו הועלתה מפע לפע על ידי ראשי מתפ"א בפורומי שוני במשטרה .באוגוסט 2007
נערכה פגישת עבודה בי ראש אג"מ לראש מתפ"א ,ובסיומה סיכ ראש אג"מ כי "שוטרי מתפ"א
לא יעסקו בתגבורי  ,למעט תרחישי קיצו  ,במידה ומתפ"א תספק פעילות בייעודה" .בדיו
שהתקיי בספטמבר  2007אצל מנכ"ל המשרד לביטחו הפני  ,ציי ראש מתפ"א כי "ראש אג"מ
מ"י החליט כי שוטרי מתפ"א יועסקו מעתה ואיל' במשימות הנוגעות לעבודתה הייעודית של
מתפ"א ולא יוסטו למשימות שיטור אחרות".
È¯ËÂ˘ ˙‡ ı·˘Ï ÌÈÚˆ·Ó‰ Û‚‡ ÍÈ˘Ó‰ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï˘ 2008 ˙ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ,¯ÂÓ‡Î .‰¯Ë˘Ó ˙Â Á˙ Ï˘ ¯Â·‚˙ ˙ÂÓÈ˘Ó· ‡"Ù˙Ó
¯˙È‰ ÔÈ· ."‰ÚÈ˘Ù ˙ÂÏÈÚÙ"· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙Ï ÚÂÈÒ· ‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ˙˜ÒÂÚ ‡"Ù˙Ó
,„ÂÏ ,ÔÂÏ˜˘‡ ,Ú·˘ ¯‡·· ‰¯Ë˘Ó ˙Â Á˙Ï ‡"Ù˙Ó Ï˘ ÛËÂ˘ ¯Â·‚˙Â ÚÂÈÒ ‰· ÌÈË¯ÂÙÓ
˙Â˘¯ ‡ÏÏ ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘ ,ÌÈÓÒ ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈË ÏÏÂÎ ÚÂÈÒ‰ .Á˙ÙÈ ·Á¯ÓÂ ,‰È ˙ ,‰·ÈÈË
·‰˘Ú ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÎÈÒÓ .ÌÈÁ"·˘Â ˙Â Ó„ÊÓ ˙ÂÈÂˆ¯Ù˙‰ ,·Î¯Ï ˙ÂÈÂˆ¯Ù˙‰ ,ÌÈÏÚ
·‰¯Ë˘Ó ˙Â Á˙Ï ÚÂÈÒ· ‰˜ÒÚÂ‰ ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008 ËÒÂ‚Â‡-¯‡Â È ‰ÙÂ˜˙Ï ‡"Ù˙Ó
·ÂÏÈ‡Â ,‰ ÓÊÓ 19%-· - ÌÈ ÂÓÈ‡Â ˙Â¯˘Î‰· ,‰ ÓÊÓ 57%-· ˙ÂÙËÂ˘ ¯ÂËÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ
·‡.‰ ÓÊÓ 24%-· ˜¯ ‰˜ÒÚÂ‰ ‡È‰ ,‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ÔÈÈ Ú‰ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ
Ô‰ ,‡"Ù˙Ó Ï˘ „Â˜Ù˙· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ‰˙ÂÚ„ÂÓ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘‰¯È˙Â‰ ‡È‰ ,˙Â Â˘ ¯ÂËÈ˘ ˙ÂÓÈ˘Ó· ‰˙˜ÒÚ‰ Ï˘· Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ‰˙ÂÏ˙ Ï
‡˙ ‚.Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÂÂˆ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ ‡ÏÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ
המשרד לביטחו הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי על פי פקודת המשטרה ,למפכ"ל
ניתנה הסמכות להפעיל ולהקצות כוחות משטרה על פי הערכת מצב ושיקולי מבצעיי  .המשטרה
מצדה מסרה בתשובתה כי מב"צ ]מחלקת המבצעי של המשטרה[ מפעילה את מתפ"א במשימות
משטרתיות שוטפות  $כמקובל במשטרת ישראל.
·Â˘Á „È˜Ù˙ ‰Ï „ÚÂ Â ˙¯„‚ÂÓ ‰¯ËÓÏ ‰Ó˜Â‰ ‡"Ù˙Ó ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘„¯‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‰¯Ë˘Ó‰ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ Î ,ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ Í¯ÚÓ ‚Â
,ÔÎ ÏÚ .ÔÂˆÈ˜ È˘ÈÁ¯˙· ˜¯ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÈ˘Ó· Â˜ÒÚÂÈ ‡"Ù˙Ó È¯ËÂ˘ ÈÎ 2007 ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ
‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡Ï ,‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÁÂÎ ËÈÒ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï"ÎÙÓ ˙ÂÎÓÒ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÏ·Â
˘¯·„‰ .ÍÎ ÏÎ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÔÓÊ Í¯Â‡ÏÂ ‡"Ù˙Ó Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÎÈÓ Ú¯‚˙ ‰¯Ë˘Ó‰
¯˘‡· ˙Â˜ÙÒ ÂÈ‰ ‰¯Ë˘ÓÏ Ì‡ .‰Ú˙¯‰· Ú‚ÂÙÂ ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÌˆÓˆÓ
‰˙ÏÚÙ‰ Í¯„· ˙È· ˜„· ÍÂ¯ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ - ‰„ÂÚÈÈ ÌÂÁ˙· ‡"Ù˙Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰˙ÏÂÎÈÏ
‡.‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ ÏÚ ÚÈ„Â‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ¯ÂÊÁÏ Â
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התקציב להפעלת מתפ"א

 .1בהחלטת הממשלה נקבע כי משרד האוצר יעמיד  26מיליו ש"ח להקמת מתפ"א ולמימו
העסקת של  114שוטרי .
בשני  2008$2005תוקצבו הפעולות של מתפ"א בדר' של העברת השתתפות בס' כ 26$מיליו
ש"ח לשנה מתקציב ממ"י לתקציב המשרד לביטחו הפני  ,ולצור' כ' העבירה חשבות ממ"י
התחייבות לחשב משטרת ישראל לתשלו עבור סיוע לפעולות אכיפה .בכתב ההתחייבות צוי כי
את דרישות התשלו יש להגיש למנהל אג* הפיקוח בממ"י בצירו* רשימת השוטרי .
גו* ציבורי אחראי לפיקוח ולבקרה על השימוש שנעשה בכספי אות הוא מעביר למטרות
מוגדרות .על מנת להמשי' ולתקצב את מתפ"א בשני  2008$2006היה על ממ"י לבדוק א
בכספי שהעבירה למימו מתפ"א נעשה שימוש למטרות לה יועדו ,וא לא  $להביא את הנושא
להחלטה מחודשת של הממשלה ,בהתא למתווה שנקבע בהחלטת הממשלה מדצמבר .2004
ÌÈ·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜· È"ÓÓ ˙Â·˘Á ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ „Ú˘ ‰ÏÚÂ‰
˘¯˙È‰ ÔÈ· .‰¯Ë˘ÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â ÈˆÎ È"ÓÓ ˘ÓÈ˘ ÍÎ·Â ,‡"Ù˙Ó ÔÂÓÈÓÏ ‰¯È·Ú‰
,‰È˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ Â‡ ‰„ÈÁÈ‰ ˙·ˆÓ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÓ È"ÓÓ ˙Â·˘Á ‰˘¯„ ‡Ï
.·Èˆ˜˙‰ ˙¯·Ú‰ È ÙÏ ,˘¯„ Î
 .2תקציב מתפ"א הוא תקציב ייעודי שנקבע בהחלטת הממשלה ובתקנה תקציבית , 57ותוכנ
לממ  114תקני במינהלת מתפ"א וביחידה המשטרתית המבצעית .מכא שחובה על המשטרה
להקפיד כי התקני שהוקצו יופנו ליחידה שעבורה יועד התקציב.
‰·Èˆ‰ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï˘ È¯‰ ,‡"Ù˙Ó· ÌÈ¯ËÂ˘ 114 ÔÓÓÏ „ÚÂ ·Èˆ˜˙‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ
˘„·Ï· ÌÈ¯ËÂ˘ 96 ‡"Ù˙Ó· ÂÈ‰ 2008 ÏÈ¯Ù‡· .‰·¯‰· ÍÂÓ ÌÈ¯ËÂ˘ ¯ÙÒÓ ‰¯Ë˘Ó‰ Ì
)ÌÈ‡˘Â · Ì ÓÊÓ ˙ÈˆÁÓÎ· ¯ÂÓ‡Î Â˜ÒÚÂ‰ ‡"Ù˙Ó· Â·ˆÂ‰˘ ÌÈ¯ËÂ˘‰ Ì‚Â ,(Ô˜˙‰Ó 84%
˘‡2008 ˙ ˘Ï ‡"Ù˙Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· :‰Ó‚Â„Ï .‡"Ù˙Ó Ï˘ „ÂÚÈÈÏ ÏÏÎ ÌÈ¯Â˘˜ Ì È
ˆ,ÌÈ¯Â·‚˙ ˙ÚÈ¯‚ ¯Á‡Ï ,[ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ ˙¯ËÓÏ] ‡"Ù˙Ó Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ ‰·ˆÓ‰ ÈÎ ÔÈÂ
¯·Ó·Â Ï ÔÂÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó .„·Ï· ÌÈ¯ËÂ˘ 71 ˙ÏÏÂÎ - ÌÈÒ¯Â˜Â ÌÈÁÂÙÈÒ
˜¯ ÌÎÂ˙Ó ,(Ô˜˙‰Ó 55%) „·Ï· ÌÈ¯ËÂ˘ 63 ÏÚ ‡"Ù˙Ó· ‰ÏÈÚÙ‰ ‰·ˆÓ‰ ‰„ÓÚ 2008
˙ÂÓÈ˘ÓÏ ‰Ï‡ ÌÈ·Èˆ˜˙ ‰ÏˆÈ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ .˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰„ÈÁÈ· Ó"ÒÈ È¯ËÂ˘ 50-Î
‡.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ· Ë¯ÂÙÓÏ „Â‚È · ,˙Â¯Á
ממ"י בתשובתו מסר כי באוגוסט  2008הוא קיזז ב 20%$את חשבונות מתפ"א לשנת  ,2008על סמ'
רשימה שמית של שוטרי מתפ"א ולאחר שהתברר לו כי  20%מהכוח המשטרתי נמצא בתגבור
במחוז תל אביב .המשטרה בתשובתה ציינה כי חשבות המשטרה הגישה חשבונות תקופתיי לממ"י
בהסתמכות על מידע הנוגע לתק כוח אד מול מצבה ,המצוי במערכות המידע של המשטרה ,וכי
במערכות אלה אי ביטוי לשינויי כגו סיפוח בפועל .המשרד לביטחו הפני השיב למשרד מבקר
המדינה בתשובתו בדצמבר  2008כי הסיבה להעברת ההשתתפות התקציבית של ממ"י היא טכנית
במהותה ומתבצעת על פי החלטת הממשלה .לדעתו ,אי זה מתפקידו של חשב ממ"י לבקר את
השימוש בתקציבי שהועמדו לרשות משטרת ישראל לטובת תפעולה של מתפ"א ,אלא זהו תפקידו
של השר לביטחו הפני כממונה על הסעי* התקציבי ושל החשב הכללי במשרד האוצר באמצעות
החשב של משטרת ישראל.
__________________

57

תקנה תקציבית פירוט נוס& של חוק התקציב.
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‰ÏÂˆÈ ·Â ˙È·Èˆ˜˙ ‰¯·Ú‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ó‡˙‰ ÏÚ „ÁÂÈÓ· „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚÂ ‰· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙Â˘ÚÏ
˙‚˘‰· ÚÈÈÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰· ¯·Â„Ó .Ì˙ È˙ È„ÚÈÏ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰
¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Ï È"ÓÓ ÔÈ· ÌÎÒ‰·Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· Â¯„‚Â‰˘ ˙Â¯ËÓ
·‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘· ÌÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÍÎ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ .˙È ÎË ‰ÏÂÚÙ
‡"Ù˙Ó È¯ËÂ˘ ˙‡ Ïˆ Ï ·Â˘Á ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú„Ï Ì‡ .‰È˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„È„Ó ÏÚÂ
ÈÎ È"ÓÓ Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙· Ô È‡˘ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ
˙‡ ˘˜·ÏÂ ,˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ Ì‚ ÏˆÂ Ó ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ‰ÈÏ‡ Â¯È·Ú‰ Ì‰˘ ·Èˆ˜˙‰
‡.·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÂÊ ‰ËÒ‰Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ¯Â˘È
בתשובתו מדצמבר  2008ציי משרד האוצר כי הוא ראה בחומרה רבה את אופ ניהול התקציבי
שהוקצו למשטרת ישראל לנושא ,ומשו כ' הביא משרד האוצר לממשלה הצעת החלטה המטילה
על השרי הנוגעי בדבר לקבוע יעדי כמותיי לפעילות מתפ"א )בעניי יישו החלטת ממשלה זו
 $ראו לעיל(.
הערכת תפקודה של מתפ"א
בהחלטתה מדצמבר  2004קבעה הממשלה כי בתו שנה מתחילת פעילותה של המינהלה ]מתפ"א[
היא תבח את יעילותה ותועלתה ,ותחליט על המש' פעולתה.
בביקורת הועלה כי רק באוגוסט  ,2007בחלו* למעלה משנתיי וחצי מיו החלטתה הקודמת,
התקיי בממשלה דיו בנושא "צעדי לייעול הטיפול בבנייה הבלתי חוקית" .במועד זה החליטה
הממשלה בי היתר להטיל על השר לביטחו פני  ,שר הפני ושר האוצר להביא לפני הממשלה
בתו' חודשיי יעדי כמותיי הנוגעי באכיפת דיני התכנו והבנייה על ידי המשטרה ,וקבעה
שהיעדי יינתנו בחלוקה הגיאוגרפית הנדרשת.58
¯˜ ·ÌÈ„ÚÈ‰ ËÂ¯ÈÙ ÌÚ ÌÈ Ù‰Â ¯ˆÂ‡‰ È¯˘Ï ÍÓÒÓ ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ¯È·Ú‰ 2008 È ÂÈ
.‰¯Ë˘Ó‰ È„È ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰
באפריל  2007התקיי דיו בראשות ראש הממשלה בנושא הגנה על קרקעות המדינה ,בהמש'
לעבודת מעקב שנערכה במשרד ראש הממשלה בעניי מתפ"א .בדיו זה סיכ ראש הממשלה כי
"משטרת ישראל צריכה להתייחס לנושא אכיפת דיני מקרקעי בסדרי עדיפויות שלה" .עוד סיכ
ראש הממשלה כי משרד ראש הממשלה ]אג* תיאו  ,מעקב ובקרה[ יקיי עבודת מטה לבחינת
התיאו הבי $משרדי וההיבט המינהלי בתפעול מתפ"א ,וכי עבודה זו תובא לאישור ראש הממשלה
ואחר כ' לתיקו של החלטת הממשלה בנושא.59
‰„Â·Ú 2008 ËÒÂ‚Â‡Ï „Ú ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï Í‡ ,˘¯„ Î ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘Ú ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÌÎÈÒ˘ ÈÙÎ ,‰ ˜Â˙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰¯˘Â‡ ÂÊ
באוגוסט  ,2008במהל' הביקורת ,החליטה הממשלה להתנות את המש' קיומה של מתפ"א במספר
תנאי שמטרת להגביר את האכיפה של חוק התכנו והבנייה ודיני מקרקעי  .לצור' כ' היא הטילה
__________________

58
59

החלטת ממשלה מספר  ,2216מ .12.8.07
דיו בנושא "הגנה על קרקעות המדינה" מ .25.4.07
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 להשלי את מצבת שוטרי.1 :על השר לביטחו פני ועל מפכ"ל המשטרה את המשימות הבאות
 לחייב אישור פרטני של המפכ"ל לכל העסקה של מתפ"א בנושאי שאינ אכיפת.2 ;היחידה
 ה לפעילות מתפ"א וה לפעילות,  להציב יעדי כמותיי.3 ; חוק התכנו והבנייה ודיני מקרקעי
 לוודא שהמשטרה.4 ;  בסיוע לאכיפת חוק התכנו והבנייה ואכיפת דיני מקרקעי,מחוזות המשטרה
.60 למעט חריגי באישור המפכ"ל, תעמוד במועדי הנקובי בצווי המינהליי והשיפוטיי

סיכו
˙Â„Â˙Ú·Â Ú˜¯˜‰ ·‡˘Ó· ,˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ˙ÂÚ‚ÂÙ ‰ È„Ó‰ Ú˜¯˜Ï ‰˘ÈÏÙÂ ˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ ·
ÔÎÏÂ ,ÏÎ ÔÈÚÏ ˙ÂÈÂÏ‚ ‰ÈÈ · ˙Â¯·Ú .‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ÏÏÂÎ‰ ÈÊÈÙ‰ ÔÂ Î˙· ,Ú˜¯˜‰
.˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÔÓÚ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡Ï ˙Â„„ÂÓ˙‰
‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ‚Â¯„˘ ‰˙¯ËÓ˘ 2004 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ˜ÏÁ
‰Ï‰ ÈÓ‰ :‡"Ù˙Ó Ï˘Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜Â ÂÓÈÂ˜ ‡Ï
ÈÙÂ‚ ˙‡ ‰Á Ó ‡ÏÂ ˘¯„ Î ˙È˙Î¯ÚÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰ ÈÎÓ ‰ È‡ ,ÈÂ‚È‰ ÛÂ‚ ˙˘Ó˘Ó ‰ È‡
‰ È‡ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ;‰ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙„˜ÂÓÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰
ÏÚ ‡ˆÓ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÚ·Â˙‰ Í¯ÚÓ ;˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ˙Úˆ·Ó
ÌÈ˜È˙· ÈÂ‡¯Î ˙ÂÏÙËÓ ‡Ï È"ÓÓ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ;‰ÒÈ¯˜ ÛÒ
˙ÂÏÂÚÙÏ ˘„˜ÂÓ ‡"Ù˙Ó· ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰ ÓÊÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ;Ô‰ÈÏ‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ˘
ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ È„ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‰ È‡ ‡È‰Â ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â¯Â˘˜ Ô È‡˘
.‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
¯„ÚÈ‰· Í‡ ,˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË· ÌÈˆÓ‡Ó ÌÈÚÈ˜˘Ó ÌÈ Â˘ ÁÂ˜ÈÙ ÈÈÙÂ‚
ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ,‰ ÓÓ ˙¯Ê‚ ‰ ˙Ó‡Â˙Ó ˙È˙Î¯ÚÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ,‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ È„Ó
Ï˘ È˜ÏÁ ÌÂ˘ÈÈÂ ˙ÂÈÂ‡¯ ‰ÚÈ·˙Â ‰¯È˜Á ˙ÂÏÂÎÈ ,‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰
.‰ÏÈÚÈ ‰¯Âˆ· ÌÈÏˆÂ Ó Ì È‡ ÌÈ·‡˘ÓÂ ‰ÏÏÎ· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Ó‚Ù - ÔÈ„‰ ˙ÂÚ¯Î‰
˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚ Ì˘Ï ÏÂÚÙÏÂ Í¯ÚÈ‰Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ ÍÈÏ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
˙Â˘¯ ˙¯‚ÒÓ· Ì‡ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡· ,˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÙÈÎ‡
‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ÚÂ·˜Ï ˘È ÂÊ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .˙¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ· Ì‡Â ‰ÙÈÎ‡
˙È Î˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ Ì‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ‡˘Â ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÔÈ· ÌÈ¯Â¯·
„¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ˙ÂÈ ÈÈ¯·Ú‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ÈÂÙÈÓ ÒÈÒ· ÏÚ ˘·Â‚˙˘ ‰¯Â„Ò ‰„Â·Ú
,‰¯˘Î‰ ,‰ÏÎ˘‰ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÈÁ˜ÙÓÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÎÈ ˙‡ ‚¯„˘Ï ÌÈ Ù‰
.‰È˙ÂÏËÓÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈÏ ÂÓÈ‡˙È˘ ˙ Ó ÏÚ ,„ÂÒÈÈ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ
ÁÂ˜ÈÙ Ï‰ ÏÂ ,˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ È˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ˙È Î˙ ÚÂ·˜Ï È"ÓÓ ÏÚ
‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .ÍÎ Í¯ÂˆÏ Â„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙„Â·Ú ÏÚ ÛËÂ˘
˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‡"Ù˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ ,ÌÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒ Ô˙Ó· ‰Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï
.‰È˙ÂÊÂÁÓ

__________________
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