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 טיפול מועצות אזוריות באזור השרו  
   בגני אירועי  שבתחומ 

 תקציר
) 33(רוב  .  מה  פועלי  באזור השרו 46;  גני אירועי 80 במחוז המרכז פועלי  כ

במחצית השניה של . מצויי  בשטחי  פתוחי  שבתחומ  של ארבע מועצות אזוריות
טיפול  של שתיי   בדק משרד מבקר המדינה את 2005 ובראשית שנת 2004שנת 

 גני אירועי  16 ב, מהמועצות האזוריות שבאזור השרו  חו% השרו  ועמק חפר
) פרט לאחד(גני אירועי  אלה ). תשעה בחו% השרו  ושבעה בעמק חפר(שבתחומ  

גני האירועי  מתוחמי  . נמצאי  על אדמות שבניהול מינהל מקרקעי ישראל
מחו) .  דונ 15  שטחי  של עד כבאמצעות גדרות או חומות ומשתרעי  על פני
 .ר"לגדרות הוכשרו מגרשי חנייה ששטח  אלפי מ

גני אירועי  רבי  הוקמו והופעלו בשטחי  הפתוחי  שבאזור השרו  במהל* יותר 
 ה"מעשר השני  האחרונות בהפרה בוטה של הוראות חוק התכנו  והבניה התשכ

 חוק  להל   (1968 ח" התשכוחוק רישוי עסקי )  חוק התכנו  והבנייה להל   (1965
 ).רישוי עסקי 

ממצאי הביקורת מצביעי  על כ* שגורמי הפיקוח והאכיפה שתפקיד  למנוע את 
הבנייה בגני  והפעילות שלה  , למעשה. ביצוע העבירות האמורות כשלו בתפקיד 

את האחריות לכ* יש להטיל ה  על הוועדות . הלכו והתרחבו במהל* השני 
, ובנייה וה  על המועצות האזוריות של חו% השרו  ועמק חפרהמקומיות לתכנו  

, ה  על מינהל מקרקעי ישראל, הנושאות בנטל העיקרי בתחו  הפיקוח והאכיפה
  .הבעלי  של השטחי  שבה  נבנו והופעלו הגני 

 תכנו  ובנייה
, הליכי התכנו , בי  היתר, בחוק התכנו  והבנייה ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבעו

, הליכי התכנו  שנקבעו בחוק קובעי  מסגרת לתכניות המגדירות. י והאכיפההרישו
היתרי הבנייה צריכי  להתאי  לתכניות החלות . את השימוש בקרקע, בי  היתר
 .הליכי האכיפה כוללי  כלי  מגווני  לאכיפתו של חוק התכנו  והבנייה; התקפות

מי שמבצע , בי  היתר,  לפיה. בחוק התכנו  והבנייה נקבעו ג  הוראות עונשיות
עבודה או משתמש במקרקעי  בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעוני  

צפוי , ומי שמבצע עבודה או משתמש במקרקעי  בסטייה מהיתר או מתכנית, היתר
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חוק התכנו  והבנייה קבע דרכי פעולה לאכיפה והטיל את . לקנסות או למאסר
 .ועדות המקומיות לתכנו  ובנייהתפקידי הפיקוח והאכיפה בעיקר על הו

 מהגני  נבנו בלא היתר 12;  גני האירועי  הייתה בנייה בהיק% גדול בלא היתר16 ב
ושני גני אירועי  , לשניי  מגני האירועי  נית  היתר בנייה רק לחלק מהבנייה. כלל

 .הוקמו על בסיס היתרי בנייה לחממה
יות התקפות שחלו על האזורי  שבה   מגני האירועי  הוקמו והופעלו בניגוד לתכנ15

 מה  מופעלי  באזורי  12 ו,  מגני אירועי  אלו הוקמו על קרקע חקלאית13; הוקמו
 .ולכ  היא אסורה, שפעילות זו היא שימוש חורג בסטייה ניכרת מתכנית

הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה חו% השרו  אישרה בשני מקרי  תכניות בינוי שלא 
חד אושרה תכנית בינוי שכללה הקמת ג  אירועי  הכולל אול  במקרה א. כדי 

במקרה האחר התבסס האישור על תכנית . אירועי  בניגוד להוראות תכנית תקפה
בהוראת הוועדה , א% שנמחק, הייעוד אול  אירועי , שלא כדי , מאושרת שבה נכלל

א* , י במקרה נוס% אושרה חממה בג  אירועי  קי. מהתכנית המופקדת, המחוזית
בשני מקרי  נית  אישור לחיבור חשמל לגני . בפועל נבנה ש  אול  אירועי 

י הרשות המאשרת בוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה "אירועי  שנבנו שלא כדי  ע
 .עמק חפר

הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה חו% השרו  לא אכפה את הוראות חוק , ככלל
לא נהג , רנו'מר אהרו  בז, ר הוועדה"יו: ומההתכנו  והבנייה על גני האירועי  שבתח

כמו כ  הוועדה לא הגישה ; להוציא צווי הריסה וצווי הפסקת עבודה מינהליי 
ומלבד ; בקשות להוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי איסור שימוש חורג שיפוטיי 

 . בשני מקרי  לא הגישה כתבי אישו  נגד מבצעי העבירות
 לתכנו  ולבנייה עמק חפר הייתה חלקית ובלתי פעילותה של הוועדה המקומית

רק במקרי  ספורי  הוציאה הוועדה צווי הפסקת עבודה מינהליי  . אפקטיבית
וביקשה מבית המשפט להוציא צווי  שיפוטיי  להפסקת עבודות הבנייה והשימוש 

לא הוציא , מר נחו  איצקובי), ר הוועדה"יו, ככלל. א* היא לא אכפה אות , החורג
. א* ה  לא בוצעו, פעמיי  הוא הוציא צווי הריסה מינהליי ;  הריסה מינהליי צווי

ובשני מקרי  הוגשו כתבי אישו  , בארבעה מקרי  הוגשו כתבי אישו  באיחור
 . א* כשנעברו עבירות בנייה נוספות לא תוקנו כתבי האישו  בהתא , במועד

משישה (ירועי  מינהל מקרקעי ישראל לא מנע את פעילות  של חמישה גני א
למרות שפעילות זו נגדה את חוזה החכירה שבינו ובי  הישוב שלו הוחכרו ) שנבדקו

במקרה אחד נת  מינהל מקרקעי ישראל אישור לשימוש במקרקעי  כג  . המקרקעי 
  . אירועי  א% שהתכנית התקפה החלה על האזור אינה מאפשרת זאת

 רישוי עסקי 
  שהותקנו על פיו מסדירי  את נושא רישוָי  של התקנות והצווי, חוק רישוי עסקי 

ההוראות , העסקי  טעוני הרישוי, בי  השאר, בחקיקה האמורה נקבעו. עסקי 
בדבר רישוָי  והדרכי  לאכיפת חוק רישוי עסקי  על מי שמנהלי  עסק טעו  רישוי 
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בחוק רישוי עסקי  נקבע כי רשות . ללא רישיו  או שלא על פי התנאי  שנקבעו
שוי לעסק טעו  רישוי בתחו  רשות מקומית הוא ראש הרשות המקומית או מי הרי

חוק רישוי עסקי  קבע כי ג  אירועי  הוא עסק טעו  רישוי . שהוא הסמיכו לכ*
 .בטיחותו ובריאותו, במטרה להג  על ביטחו  הציבור
 מגני האירועי  בלא רישיו  16פעלו , 2005פברואר , במועד סיו  עריכת הביקורת

הוציא בעבר לארבעה גני , רנו'מר אהרו  בז, ר המועצה האזורית חו% השרו "יו. סקע
 גני אירועי  פעלו במהל* 12. אירועי  רישיונות עסק לתקופות קצובות שלא כדי 

 גני אירועי  פעלו בלא אישור 8, תקופת הביקורת בלא אישור משרד הבריאות
.   אישור של רשות הכבאותושמונה גני אירועי  פעלו בלא שהיה ביד, משטרה

בטיחות  ובריאות  של , בהעדר רישיונות ואישורי  כאמור לא הובטחו ביטחונ 
 .המוזמני  לאירועי 

המועצות האזוריות חו% השרו  ועמק חפר העבירו בקשות לרישיו  עסק לגופי  
מאחר שלא נית  היתר , המאשרי  למרות שלא נית  לתת רשיו  עסק לגני האירועי 

 . למבני גני האירועי בנייה
המועצות האזוריות חו% השרו  ועמק חפר לא אכפו את חוק רישוי עסקי  על מפעילי 

א% שפעילות בלא רישיונות עסק ובלא , גני האירועי  ולא הפסיקו את פעילות 
  . האישורי  הדרושי  מעידה על ליקויי  תברואתיי  ובטיחותיי 

♦  
 מבוא

מצויי  בתחומ  של ) 33(רוב  ,  פועלי  באזור השרו 46:  אירועי  גני80 במחוז המרכז פועלי  כ
 .1ארבע מועצות אזוריות

גני האירועי  שבתחו  המועצות האזוריות מצויי  בדר# כלל בשטחי  פתוחי  על אדמה 
במרבית גני האירועי  הוקמו אולמות . ליד מקווי מי  ונחלי , בחורשות, בפרדסי , חקלאית

, במתחמי  גדולי  שגודרו, גני האירועי  המצויי . בחממות ובאהלי , שמחה במבני  קשיחי 
 . חניות וגני  פתוחי , כוללי  ג  מבני עזר

מהווי  שטחי חי& , שבה  פועלי  גני אירועי , השטחי  הפתוחי  שבתחו  המועצות האזוריות
נה מאות באירועי  בגני  אלה משתתפי  במהל# הש. וריאות ירוקות לאוכלוסיית מרכז האר&

בטיחותו ובריאותו , חשיבות השמירה על שטחי  פתוחי  ועל ביטחו  הציבור. אלפי אנשי 
 .מחייבי  שגני האירועי  יעמדו בדרישות הדיני  הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ולרישוי עסקי 

 ביקורת על טיפול המועצות 2005פברואר  2004משרד מבקר המדינה ער# בתקופה אוגוסט 
גני אירועי  שבתחומ  של ) 18 מ (16נבדקו . וז המרכז בגני אירועי  שבתחומ האזוריות שבמח

בביקורת ). שבעה גני אירועי (ועמק חפר ) תשעה גני אירועי (המועצות האזוריות חו* השרו  
נבדקו פעולותיה  של הוועדה . והאחר רישוי עסקי , תכנו  ובנייה, האחד: נבדקו שני נושאי 

__________________ 
 .8  עמק חפר , 5  לב השרו  , 10  חו  השרו  , 10  דרו  השרו   1
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בתחו  מרחב התכנו  המקומי )  ועדת חו* השרו  להל  (יה חו* השרו  המקומית לתכנו  ולבני
  להל  (ושל הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה עמק חפר )  תחו  חו* השרו  להל  (חו* השרו  

שתי הוועדות ).  תחו  עמק חפר להל  (בתחו  מרחב התכנו  המקומי עמק חפר ) ועדת עמק חפר
, דקו פעולותיה  של הוועדות ביחס לגני האירועי  בנושאי תכנו נב.  הוועדות יחד יכונו להל  

 ה"השימוש החורג ואכיפת הוראות חוק התכנו  והבנייה התשכ, פיקוח על הבנייה, רישוי הבנייה
נבדקו פעולותיה  של המועצות האזוריות בנושאי  רישוי ).  חוק התכנו  והבנייה להל   (1965

 חוק  להל   (1968 ח" ואכיפת הוראות חוק רישוי עסקי  התשכפיקוח עליה , עסקי גני האירועי 
 .עליה ) רישוי עסקי 

  להל  (בדיקות השלמה נערכו בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי  
, ) יחידת הפיקוח המחוזית להל  (ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה מחוז המרכז , )פ"הוולקחש

במינהל מקרקעי ישראל , ) הוועדה המחוזית להל  (ייה מחוז המרכז בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנ
שאישור  נדרש , במשטרה וברשות הכבאות הנוגעת לעניי , וכ  במשרד הבריאות) י" ממ להל  (

  .למת  רשיו  עסק
 גני אירועי  בשטחי  פתוחי 

דגשת  בעשור האחרו  היא ה  המועצה הארצית והוועדה המחוזית  מגמת מוסדות התכנו  
נוכח , מנגד. חשיבות  של השטחי  הפתוחי  ומניעת הפיכת כל אזור מחוז המרכז לרצ* אורבני

כדי למנוע תופעה זו . התמעטות התעסוקה בחקלאות גברה מגמת המסחור של האזורי  הכפריי 
קבעו תכניות המתאר הארציות , בעיקר החקלאיי , בהיק* גדול ולשמר את השטחי  הפתוחי 

 .הגבלות על הבינוי ועל השימוש באזורי  אלה, שהופקדו ואושרו בעשור האחרו , והמחוזיות
הפעלת . שקיבלה תנופה בעיקר בעשור האחרו , גני אירועי  היא תופעה חדשה יחסית בנו* האר&

בגלל גודל  , זאת. גני האירועי  בשטחי  פתוחי  במרכז האר& מסכנת את השטחי  הפתוחי 
בסלילת דרכי  וחניות , בהתקנת תשתיות, ת אולמות ומבני עזרומשו  שהקמת  כרוכה בבניי

גני . הקמת  עשויה למשו# אחרי  שמעונייני  בשימושי  מסחריי  נוספי  בשטח. ובגידור
ברעש ובהשפעה , בתנועה אינטנסיבית של כלי רכב, אירועי  מאופייני  באירועי  רבי משתתפי 

 .¯‡ÌÂÏÈˆ· Â, חי  פתוחי דוגמה של ג  אירועי  שהוק  בשט. על הסביבה
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הקמת גני אירועי  בשטחי  פתוחי  נובעת בי  השאר מהביקוש לאירועי  בחיק הטבע ומשיקולי 

יש ניגוד בי  רצו  . עלות הקרקע והרווח שבשימוש מסחרי באדמה החקלאית, זמינות הקרקע
ת הציבור לטוב, מסיבות סביבתיות, היזמי  להקמת  לבי  הצור# בשמירת השטחי  הפתוחי 

 .והדורות הבאי 
יש לה  אינטרס , מחד גיסא. א* הרשויות המקומיות פועלות בעניי  זה לפי אינטרסי  מנוגדי 

יש , מאיד# גיסא. לשמור על השטחי  הפתוחי  המעוג  בתכניות הסטטוריות החלות על האזור
מקור הכנסה אינטרסי  אחרי  כגו  היות  של הגני  מקור פרנסה לתושבי המועצה האזורית ו

 .2מגביית הארנונה והיטלי הפיתוח
בהסתמ# .  מודעת לבעייתיות של הפעלת גני אירועי  בשטחי  פתוחי ההוועדה המחוזית היית

 ובמרס 2004בנובמבר ,  היא גיבשה2003על הוראות תכנית המתאר המחוזית המתוקנת מנובמבר 
שמירה על רצ* ;  לפיתוח קיי 3ופ פיתוח צמוד ד: עקרונות לאישור שימוש בגני אירועי , 2005

פגיעה  אי; נו* ומורשת, שמירת ערכי טבע; הימנעות מפגיעה סביבתית; של שטחי  פתוחי 
עוד קבעה הוועדה  .הימנעות מפריצת קווי תשתית ודרכי  חדשות; באופיו של הנו* הכפרי הפתוח

הדר# להסדרת  היא ו, שככלל אי  מקו  לאשר גני אירועי  בדר# של שימוש חורג", המחוזית
 ." בדר# של תכנית מפורטת
__________________ 

, 196, )5(ה"ד נ" פ'ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ '˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Á‡Â ÔÂ¯ÓÂ˘ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î   8116/99א "בע 2
השיקולי  "כי , התייחס בית המשפט לנושא השיקולי  הכספיי  של הרשויות המקומיות באמרו

ברמה המקומית הדעה נתונה לעיתי  למיקסו  . המקומיי  אינ  תואמי  תמיד את טובת הכלל
 ".התשואה מ  הנכסי  ולא לרווחת כלל התושבי  והדורות הבאי 

 .בינוי בהמש! ישיר לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי 3
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   .על רקע האמור לעיל עשה משרד מבקר המדינה את הבדיקה שממצאיה מובאי  להל 
  תכנו  ובנייה

 חוק התכנו  והבנייה ותקנותיו
למעט מקרי  , שנית , שאי  לבנות בניי  ולסלול דר# בלא היתר בנייה, בחוק התכנו  והבנייה נקבע

; ועל פי תנאי ההיתר, לפי העניי , י הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומיתעל יד, חריגי 
עוד נקבע בחוק התכנו  והבנייה . היתר הבנייה חייב להיות תוא  לתכניות החלות על האזור

כי טעוני  היתר בנייה , 1967 ז"התשכ, )עבודה ושימוש הטעוני  היתר(ובתקנות התכנו  והבניה 
את יציבותה או את בטיחותה וכ  שימוש ,  או מילוי המשני  את פני הקרקעכרייה, ג  כל חציבה

השימוש בה  למטרה שלא הותר להשתמש בה  ה  "שימוש חורג בקרקע או בבניי  הוגדר . חורג
במיוחד וה  מהיות  באזור או בשטח מיוחד לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות 

, על פי חוק התכנו  והבנייה". תר על פי חוק הד  בתכנו  ובבנייהעל הקרקע או הבניי  או לפי הי
. לא יינת  היתר לשימוש חורג א  יש בכ# סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או על הבניי 

בי  , 2002 ב"התשס, )סטייה ניכרת מתכנית(סטייה ניכרת מתכנית הוגדרה בתקנות התכנו  והבניה 
קע שיש בו שינוי מהשימוש שנקבע בתכנית והוא משנה את אופיה שימוש בבני  או בקר" כ, היתר

 ".של הסביבה הקרובה
 ישתמש אד  בקרקע חקלאית אלא לא"כי , והבנייה קרקע חקלאית קובע חוק התכנו  בעניי 

 ליד המועצה הארצית ועדה תוק : "בתוספת הראשונה נקבע". הראשונה בתוספת מורבהתא  לא
כי  ... ברשומות רשאית להכריז בהודעה הוועדה". "טחי  פתוחי  חקלאית ושקרקעלשמירה על 

 תאושר תכנית לא"כי ,  לתוספת קובע6סעי* ". קרקע פלונית תהא קרקע חקלאית לעניי  חוק זה
מפורטת  היא תכנית א החלה על קרקע חקלאית אלא א  אושרה התכנית על ידי הוועדה או 

 לתוספת 7כמו כ  בסעי* ". הוועדהושרה על ידי המקיימת את כל ההוראות של תכנית מיתאר שא
 מוסד תכנו  היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא ידילא יינת  על  ) א"(כי , נקבע

  . או א  הסכימה לכ# הוועדה6 שנתמלאו בה הדרישות של סעי* לתכניתחקלאית אלא בהתא  
קרקע שאינ  דרושי  במישרי  לייצור  בניה או שימוש ב  זה בסעי*', מטרה לא חקלאית' ) ב(

 טעו  חקלאיתשימוש חורג בקרקע  ) ג(   . האדמה או לגידול בעלי חיי שללעיבוד חקלאי , חקלאי
 ".אישור הועדה ואישור הועדה המחוזית

 את קיומ  של להבטיח ...  הוועדה המקומיתשל מתפקידה"כי ,  קובע חוק התכנו  והבנייהעוד
    ".נה על פיוהוראות חוק זה וכל תק
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 הקמה והפעלה של גני אירועי  בניגוד לתכניות תקפות
בשני  ) 11(רוב  , 2000 1988 גני האירועי  שלגביה  נערכה הבדיקה בוועדות הוקמו בשני  16

  : בטבלה שלהל  נתוני  עליה . 2000 1995
 ÈÎ¯„ Í¯Â‡ 

 ÂÏÏÒ ˘ ‰˘È‚
 Ô‚Ï)¯ËÓ(  ÁË˘ 

‰ÈÈ Á‰
)Ì Â„(  ÁË˘ 

 ÌÈ ·Ó‰
)Ó"¯(  Ô‚‰ ÁË˘

)Ì Â„(  „ÚÂÓ 
‰Ó˜‰‰  Ô‚ 

ÌÈÚÂ¯È‡  ÌÂ˜Ó‰  5.3  3,500 20  1989 חו  השרו  ד 1998 _  925 אי   חו  השרו  ג 1991 _  850 אי   חו  השרו  ב 1989  9.2 800 אי   חו  השרו  א 
 חו  השרו  ה 1999  5.6  836  3.8  500
 חו  השרו  ו 1999  3.4  650  2.0  650
 חו  השרו  ז 2000  10.8  1,260  2.6  310
 חו  השרו  ח 2000  5  350  2.5  370
 עמק חפר י 1988  8.5  1,050  6  חו  השרו  ט 2000  21 2,500  4.7  120
 עמק חפר יא 1992  9.5  2,250  5.5  250
 עמק חפר טו 1997 10 2,200 3.5  עמק חפר יד 1996  10 1,700 י א  עמק חפר יג 1996  15  1,900  6.0  עמק חפר יב 1995  10.5  450  3.5  600
  עמק חפר טז 1999  20.8  450  12.8  500

 גני האירועי  לתכניות התקפות שחלו על האזורי  16בבדיקת התאמת ההקמה וההפעלה של 
 :שבה  מצויי  גני אירועי  אלה הועלו הממצאי  הבאי 

הוקמו והופעלו בניגוד ) חו* השרו  ושבעה בתחו  עמק חפרשישה בתחו  ( מגני האירועי  13
משו  שהקרקעות שעליה  הוקמו גני אירועי  , בי  השאר, זאת. להוראות חוק התכנו  והבנייה

מחוזיות ומקומיות ותכניות , תכניות מתאר ארציות(על פי התכניות התקפות , אלה ייעוד 
, על פי התכליות שנקבעו בתכניות, ה לא הותרשעלי" קרקע חקלאית"הוא , שחלו עליה ) מפורטות

 לתוספת 5על פי סעי* " קרקע חקלאית"קרקעות אלו ג  הוכרזו . להקי  ולהפעיל ג  אירועי 
על פי הוראות התוספת ,  שעליה אי  לבנות ובה אי  להשתמש הראשונה לחוק התכנו  והבנייה 

לתכנית שאושרה על ידי כמו ג  אירועי  אלא בהתא  " לא חקלאית"למטרה , הראשונה
שימוש חורג בקרקע חקלאית טעו  אישור . פ"פ או א  הסכימה לכ# הוולקחש"הוולקחש
 .אישורי  אלה לא ניתנו. פ והוועדה המחוזית ג  יחד"הוולקחש

 : העלתה את הממצאי  האלה2005 גני האירועי  לסו* אפריל 13בדיקת המצב התכנוני לגבי 
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מצויי  באזורי  שבה  לא נית  ) י שבטבלה ט ו, ח, ז, ו,  אגני (שישה מגני האירועי   .1
 .להקי  ולהפעיל גני אירועי  על פי התכניות התקפות

אחד בתחו  חו* השרו  וחמישה , לגבי אזורי  שבה  מצויי  שישה גני אירועי  אחרי  .2
את נקבעה בתיקוני  לתכנית המתאר המחוזית ובתכנית מתאר מקומית הנמצ, בתחו  עמק חפר

הכנת תכניות : בי  התנאי . בשלבי הפקדה האפשרות להקי  ולהפעיל גני אירועי  בתנאי  שוני 
, נמצא.  מטר מגדות נחל200איסור בנייה בטווח של ; הגבלת היק* הבנייה; צמידות דופ ; נוספות

 לא נית  לאשר על פי תכניות אלו את הבנייה של ששת גני האירועי  2005כי נכו  לאפריל 
; לכל גני האירועי  טר  אושרה תכנית נוספת כנדרש: ורי  ואת הפעלת  מהסיבות האלההאמ

טז בטבלה  טו ו, יג, יב, גני  יא(לאזורי  שבה  מצויי  חמישה גני אירועי  בתחו  עמק חפר 
גדול מ  ) יג בטבלה גני  יא ו(א# היק* הבנייה בשניי  מה  , הופקדה אמנ  תכנית נוספת) שלעיל

, גני  יא(חמישה גני אירועי  בתחו  עמק חפר אינ  צמודי דופ  ; פי התכנית המופקדתהמותר על 
 ', מ10 0נבנו בטווח של ) טו בטבלה יב ו, גני  יא(שלושה מגני האירועי  ; )טז בטבלה טו ו, יג, יב

 . מגדות נחל, לפחות'  מ200במקו  בטווח של 
אושרה לבעל , )יד בטבלה(ק חפר כשש שני  לאחר שהוק  והחל לפעול ג  מסוי  בעמ .3

 . תכנית מפורטת להקמתו ולהפעלתו, 2002ביולי , הזכויות במקרקעי  בדיעבד
הוקמו והופעלו באזורי  שעל פי התכניות ) ד בטבלה ב ו(שני גני אירועי  נוספי  בחו* השרו  

 .להפעיל המפורטות שחלו עליה  היו אזורי נופש וספורט שבה  לא הותר להקי  גני אירועי  ו
ועל ,  לא חל שינוי בתכניות שחלו על האזור שבו ממוק  ג  אירועי  אחד2005עד סו* אפריל 

 .פיה  אי  נית  להקי  ולהפעיל ש  ג  אירועי 
 ÏÈ¯Ù‡·1997 ‡È‰ ‰È˙ÂÈÏÎ˙Ó ˙Á‡˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÏÚ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ 

"ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ‡ ." ¯‡Â¯·Ù·2000‡ÏÏ ‰„˜Ù‰Ï ˙È Î˙‰ ‰ÓÒ¯ÂÙ  ˙ÈÏÎ˙‰ " ÌÏÂ‡
ÌÈÚÂ¯È‡" , ˙ÈÏÎ˙· ‰˙ÙÏÁ‰Â ˙È Î˙‰Ó ‰˙˜ÈÁÓ ÏÚ ‰˙¯Â‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ï

"˙Â·¯˙ ÌÏÂ‡ " ÔÂ„ÚÂÓÂ)‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó ,ÔÂÓ¯Ú Ô„¯È ¯Ó ,ÈÂ È˘‰ „ÈÏ Ì˙Á .( È ÂÈ·2002 
˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ‰ÓÒ¯ÂÙ . È ÂÈ· ¯Â·ÈˆÏ ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È Î˙· ÈÎ ‡ˆÓ 

2002‰ ‰ÚÈÙÂ‰Â ‰¯ÊÁ  ˙ÈÏÎ˙"ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ‡ " ÌÂ˜Ó·"˙Â·¯˙ ÌÏÂ‡ " ‰„·ÂÚ‰ Û¯Á
‰„˜Ù‰‰ ·Ï˘· ‰˜ÁÓ  ‡È‰˘ .˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È Î˙‰ ÏÚ Ì˙Á ‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó . ÏÚ ÒÒ·˙‰·

 È‡Ó· ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ÂÊ ˙È Î˙2003 ÈÂ È· ˙È Î˙ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó ˙ˆÏÓ‰· 
ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ‡ ˙ÏÏÂÎ‰. 

 ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È Î˙· ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙ÏÏÎ‰ Ô‰
 È ÂÈ· ¯Â·ÈˆÏ ‰ÓÒ¯ÂÙ˘2002 , È‡Ó· ÈÂ È·‰ ˙È Î˙ ¯Â˘È‡ Ô‰Â2003ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú  . 

ציי  מתכנ  מחוז , 2005ביוני , בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה לוועדה המחוזית בנושא זה
הנושא הועבר . סמכותנעשה באופ  שתואר שלא ב] של התוכנית[אישורה "כי : בי  השאר, המרכז

 ."לבחינת היועצת המשפטית לוועדה המחוזית להמלצתה על הצעדי  הנדרשי  בנסיבות אלה
היועצת המשפטית המליצה למליאת הוועדה המחוזית לקבל החלטה על תיקו  טעות סופר מאול  

 .אירועי  לאול  תרבות
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 ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰-˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙  ,È Î˙Â ˙ÂÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â- ˙ÂÏÁ‰ 
 ˙Â¯ÓÂ˘‰ ˙ÂÈÏÎ˙Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ ˙Â„ÚÈÈÓ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ·Â¯ ÌÈÏÚÙÂÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡·
 ÌÈ·Á¯  ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ ÍÎ È„È ÏÚ ˙Â¯ˆÂÈÂ ÌÈ¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ÁÂ˙Ù‰ È‡Ï˜Á‰ ÈÙÂ‡‰ ÏÚ

¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï . ˙ÂÈ Î˙ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ˙Ó˜‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‰ ˙‡ ˙ÏÎÒÓ ÂÏ‡ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó ˙È· ˜ÒÙ ‰Ê ‡˘Â ·4 

˘" Ì‰ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰·Â ÔÂ Î˙‰ È˜ÂÁ· ÏÂÊÏÊ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡- ÍÙ‰˘ ÏÂÊÏÊ 
Â ˙¯·Á· ˙Ï·Â˜Ó ‰Ó¯Â Ï ËÚÓÎ . ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÛÂ  ÈÒÎ  ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰

„Â·ÈÎÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÎ¯Ú Ì È‰ .ÌÚ ÌÈ Ó  ÔÂ Î˙‰ È È„ È„Î ˜˜ÂÁÓ‰ ¯ˆÈ˘ ÌÈÏÎ‰ 
‰Ï‡ ÌÈÎ¯Ú ÏÚ ‰ ‚‰‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ; „‚ Ó ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ Ï˘ Ì˙ÓˆÚ ·˜ÚÂ ÔÎ ÏÚ

˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰ ÏÂÓ ÌÏ·Î ˘Ó˘ÏÂ Ì˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈÂÂˆÓ."   
 בנייה בלא היתר

. הוקמו ללא היתר בנייה, )שבעה בתחו  חו* השרו  וחמישה בתחו  עמק חפר( גני אירועי  12
, מבני  מרכזיי  שמשמשי  אולמות שמחה) 11(ע  הקמת  ובמהל# שנות פעילות  נבנו ברוב  

כל ג  . ר"ר עד אלפי מ"בכל ג  אירועי  נבנו מבני  בהיק* של מאות מ; ובכול  נבנו מבני עזר
, נוס* על כ#.  דונ  באמצעות גדרות או חומות15  דונ  עד כ1.4 אירועי  נתח  בשטח של כ

לשמונה מגני האירועי  ג  נסללו דרכי  ; ר"חו& לגדרות מגרשי חנייה ששטח  אלפי מהוכשרו מ
שלא בהתא  לתכניות , כל אלו נעשו כאמור ללא היתרי בנייה. באור# של מאות מטרי  לכל ג 

 . ג  בסטייה ניכרת מה  ) 11(התקפות שחלו על האזורי  שבה  מצויי  גני אירועי  אלה וברוב  
כולל מגרש ( דונ  20 אירועי  שבתחו  חו* השרו  המשתרע על שטח של ככ# לדוגמה בג  

אלו כוללי  אול  מרכזי ומבני . ר ללא היתר בנייה" מ3,500 הוקמו מבני  בשטח של כ, )חנייה
 , והוכשרה חנייה בשטח של כחמישה דונ , כמו כ  נבנתה גדר סביב שטח ג  האירועי . עזר
Â‡¯בצ ÌÂÏÈ. 

__________________ 
 .595, )3(ו "ד נ"פ¯ ‰Á‡Â ¯ˆÈÂÂ˘ ˙Â¯Â ·˜ÚÈ '  'ÂÈ" ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ 1520/01פ "רע 4
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הוקמו בהתבסס על היתרי בנייה ) טו בטבלה גני  יג ו( נוספי  בתחו  עמק חפר שני גני אירועי 

בניגוד להיתר נבנו מבני  ". בית גידול לצמחי נוי"ו" חממה"שנתנה ועדת עמק חפר להקמת 
הותקנו גדרות סביב גני , ר"ששימשו אולמות אירועי  כמו כ  נבנו מבני עזר בשטח של מאות מ

במהל# , יתר על כ . ר ללא היתר בנייה"מגרשי חנייה בשטח של אלפי מונסללו , האירועי  הללו
  האחד : השני  הרסו מפעילי גני האירועי  את אולמות האירועי  ובנו במקומ  מבני  חדשי 

שלא בהתא  , המבני  נבנו ללא היתרי בנייה. ר" מ1,200 בשטח של  ר והאחר " מ1,300בשטח 
 .לו ובסטייה ניכרת מה לתכניות התקפות שחלו על אזורי  א

נבנו חלק מהמבני  בלא היתר ) ח בטבלה גני  ג ו(בשני גני אירועי  נוספי  בתחו  חו* השרו  
, ר" מ170נית  היתר בנייה למבני  חקלאיי  בשטח של ) ח בטבלה(כ# לדוגמה בג  אחד . בנייה

. גדרות וחנייה, &והוקמו משטחי ע, ר" מ350א# בפועל נבנו מבני עזר לג  אירועי  בשטח של 
בשנת . נית  היתר בנייה לסוכת שעשועי  ונבנו מבני עזר ללא היתר) ג בטבלה(למפעילי ג  אחר 

 . נהרס המבנה המרכזי ונבנה מבנה חדש ללא היתר2005
 1999 אישרה ועדת חו* השרו  ב) א בטבלה( גני האירועי  שהוקמו ללא היתר בנייה 12 באחד מ

נבנה " חממה"במקו  , ואכ . 1989קו  פועל ג  אירועי  משנת א* שידעה שבמ, הקמת חממה
 .מבנה לג  האירועי 

È‡-˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ï„ÁÓ ‡È‰ ÌÈ Â˘‡¯‰ ‰È·Ï˘· ¯˙È‰ ‡Ï· ‰ÈÈ · ˙ÚÈ Ó . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Ô„È˜Ù˙ ˘¯Â˘Ï „¯ÂÈ ÈÂ˜ÈÏ‰ , ˙·Á¯  ‰ÈÈ ·Ï ˙È˙˘˙‰ ‰¯ˆÂ  ÂÈËÚ·Â

˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· .   
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 שימוש חורג בלא היתר
כמו כ  שימוש חורג באדמה חקלאית טעו  . כי שימוש חורג טעו  היתר, חוק התכנו  והבנייה קובע

 .פ"אישור הוועדה המחוזית והוולקחש
הפעלת ג  אירועי  איננה אחד השימושי  המותרי  על פי התכניות שחלו על האזורי  שבה  

שמונה בתחו  חו* ,  גני אירועי 15תה הפעילות של לכ  למ  הקמת  היי. פעלו גני האירועי 
אפשר לבקש , על פי חוק התכנו  והבנייה. בגדר שימוש חורג, השרו  ושבעה בתחו  עמק חפר

ואול  לגבי גני אירועי  אלה אי  נית  לאשר שימוש חורג ה  משו  שנבנו , היתר לשימוש חורג
מפני )  גני 12לגבי (וה  ,  על פי התכניותבלא היתר בנייה ולא נית  לתת בגי  בנייה זו היתר

, 5ששימוש חורג במקו  כג  אירועי  הוא סטייה ניכרת מתכנית שאי אפשר לאשרה על פי התקנות
 .שכ  הפעלת ג  האירועי  בשטחי  הפתוחי  משנה ככלל את אופי הסביבה באזור

אמנ  הוגשו בקשות ) שניי  בתחו  חו* השרו  וארבעה בתחו  עמק חפר(לגבי ששה גני אירועי  
מהחלטת הוועדה המחוזית בבקשה לשימוש חורג באחד . לשימוש חורג א# לא ניתנו היתרי  לכ#

המקרי  כמפורט להל  נית  ללמוד על התוצאות התכנוניות והחוקיות הנובעות מהשימוש שנעשה 
 . במקרקעי 

לשימוש חורג של ג   להמלי& לוועדה המחוזית על הבקשה 2003ועדת עמק חפר החליטה באפריל 
כפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה ובתנאי שישונה ) טז בטבלה(אירועי  אחד בעמק חפר 

 את הבקשה לשימוש חורג ואת המלצת ועדת 2004הוועדה המחוזית דחתה ביולי . תוואי כביש
 :להל  חלק מדברי הוועדה המחוזית. עמק חפר
שייעודו ,  בשטח הנדו האירועי לג   סבורה הוועדה כי הבקשה לשימוש חורג ראשית"

   סטייה ניכרת המהוו, במקו  התכניות הארציות והמחוזיות המאושרות י"חקלאי עפ
 ).1(2 תקנה, 2002 ב"התשס, )מתכניתסטייה ניכרת (וזאת בהתא  לתקנות התכנו  והבנייה 

 חקלאית ובצמוד לבריכות המעובדהשטח הנדו  מהווה חלק משטח חקלאי רחב היק* 
הכרו# בהכשרת ,  אירועי לג  השימוש המוצע . וזאת בהתא  לייעודו כאמור לעיל גי  ד

 ותנועת כל אלו   לאוטובוסי  רכבי  בנוס* 450 משטחי חניה ל, שטחי  בהיק* ניכר
 הסביבה ומשנה אותה את, לדעת הוועדה,  אינו תוא  ' תאורה וכד, תשתיות, בשטח

אי  מחלוקת כי אי  לג  היתר בניה או היתר .". "...  ..כאמור סטייה ניכרת, באופ  המהווה
להכשיר עבירות על חוק התכנו  והבניה , מכא  שהבקשה מציעה בי  היתר. לשימוש חורג
והחלטת הוועדה , בהתא  להנחיותיו של היוע& המשפטי לממשלה בעניי . שנעשו במקו 

עבירות על חוק , בדיעבד,  בנושא טיפול בתכניות המבקשות להכשיר17.3.04מיו  
 בעת שהיא דנה בתכנית המיועדת  רואה הוועדה את עצמה כמחויבת , התכנו  והבניה

במסגרת מכלול ,  לתת דעתה ג  לשיקול של אי עידוד עבריינות להכשיר עבירות בניה 
בפועל ציבור , היות וג  אירועי  משמש. השיקולי  אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה

 רואה הוועדה חשיבות בהכללת שיקול זה  מקו  בניגוד לחוק ולאור הפעילות ב, רחב
. ובכ# לנסות ולסייע בהעברת מסר של הרתעה לציבור ולגורמי האכיפה, במקרה הנדו 

לצור# הכשרת עבירות בניה עשוי להטות את , כי אישור בדיעבד, בנוס* סבורה הוועדה
 את התכנו  המיטבי  יתי  וא* למנוע לע,  ולצמצ   בלח& העובדות המוגמרות  התכנו  
 ." במקו 

__________________ 
 .1967 ז"התשכ, )סטייה ניכרת מתכנית(תקנות התכנו  והבנייה  5

 .2002 ב"התשס, )סטייה ניכרת מתכנית(תקנות התכנו  והבנייה  
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 ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï Ì‚ ÌÈÙÈ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰˘˜·‰ ˙ÈÈÁ„Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È˜ÂÓÈ 
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ Ï˘ , ‰Ó˜‰ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈ Î˙ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÔÈ‡ „ÂÚ ÏÎ

ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ Ï˘ ÏÂ‰È Â . ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „‚Â ‰ ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ
˜ÂÁ‰.   

 אישורי  שלא כדי 
 נתנה הרשות המאשרת של ועדת עמק חפר אישור לחיבור חשמל 1999כי ביוני , הביקורת העלתה

אישור זה נית  שלא כדי  שכ  המבני  שלגביה  ביקשו המפעילי  את ). טו בטבלה(לג  אירועי  
 1996מאשרת ביולי נתנה הרשות ה) ג  יד(במקרה אחר . האישור נבנו ללא היתר ובסטייה מהיתר

 . אישור לחיבור לרשת החשמל לצור# עבודות בנייה למרות שלא נית  היתר בנייה
 ‰¯È·Ú È¯·ÂÚ È„È· ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÚÈÈÒ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰ È ˘· ÏÓ˘ÁÏ ¯Â·ÈÁÏ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó·

¯˙È‰ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÂ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰˘. 
". נופש וספורט" בינוי באזור משולב  החליטה ועדת חו* השרו  לאשר תכנית2004באוקטובר 

 1400 בשטח כולל של כ, ובו אול  אירועי  ומבני עזר, התכנית כללה בניית ג  אירועי  פתוח
נוכח העובדה שהשימוש במקו  כג  אירועי  אינו נמנה ע  התכליות המותרות באזור על פי . ר"מ

שבה הוחלפו , בינוי מתוקנת לאישור הוועדה תכנית 2004הוגשה בנובמבר , התכניות התקפות
נרש  " מבנה אול  אירועי "במקו  ": מזו  ובידור, שירותי אוכל"במילי  " ג  אירועי "המילי  

, אזור לשירותי אוכל"נרש  " ג  אירועי  פתוח"ובמקו  , "מזו  ובידור, מבנה לשירותי אוכל"
 . וי המתוקנת אישרה ועדת חו* השרו  את תכנית הבינ2005בפברואר ". מזו  ובידור

הועדה המקומית "כי ,  לפניית משרד מבקר המדינה טענה ועדת חו* השרו 2005בתשובתה מיולי 
התכנית  [3/29/ביקשה שהמונחי  בתכנית הבינוי והפיתוח יהיו זהי  למצוי  בהוראות תכנית חש

ו  הפעלת מק] ה ... [אנו נוטי  לחשוב שהתכליות המותרות "מהנדס הוועדה טע  ]". התקפה
כל זאת . נופש ובידור, ותכליות של פנאי... שירותי  חניו  , לאירועי  היות שמותר להקי  מסעדה

 ".מקו  לאירועי ] ה  בעצ ... [במצטבר 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘ÙÂ Â È‡ Ù Ï˘ ˙ÂÈÏÎ˙ Ô‰ ‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙·˘ ˙ÂÈÏÎ˙‰

·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ;ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚ ˙ÂÈ‰Ï „ÚÂ  ‡Ï ÌÂ˜Ó‰ .Ï „Â‚È · ÌÏÂ‡Â‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙ , ÏÚÙÂÓ
·¯ ÔÓÊ ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚ ÌÂ˜Ó· , Ì Âˆ¯· ÈÎ ˙È Î˙‰ È˘È‚Ó ÂÏÈ‚ ‰ Â˘‡¯‰ ÈÂ È·‰ ˙È Î˙·Â

Ô‚· ÏÂ„‚ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ‡ ˙Â ·Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÒÂ  ÈÂ È˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡
 ˙Â¯˙ÂÓ‰ ˙ÂÈÏÎ˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰Ó ÔÈÚ ˙ÓÏÚ‰ Â˘Â¯ÈÙ ˙ÈÏÎ˙‰

˙‰ ÈÙ ÏÚ ¯ÂÊ‡· Â˙ÏÚÙ‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ‡ Ï˘ ˙È„È˙Ú ‰ÈÈ ·Ï Á˙Ù ˙ÁÈ˙ÙÂ ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î
˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ „‚Â ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ·ÈÁ¯˙ ˜¯.  
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 אכיפת חוק התכנו  והבנייה
 האכיפה על ידי הוועדות 

חוק התכנו  והבנייה מעמיד לוועדות התכנו  והבנייה כלי  משפטיי  אפקטיביי  לאכיפת החוק 
ר הוועדה המקומית סמכויות "בחוק ניתנו ליו. ר בשלביה  הראשוני בעיק, בנוגע לעבירות בנייה

לתובע שהיוע& המשפטי לממשלה הסמי# . להוצאת צו הפסקת עבודה מינהלי וצו הריסה מינהלי
יש סמכות להגיש לבית משפט כתב אישו  ובקשות למת  צו הפסקה שיפוטי ולמת  צו למניעת 

יש לו סמכות להגיש בקשה למת  צו ,  או שיפוטיבמקרה של הפרת צו הפסקה מינהלי. פעולות
מוסמכת לתת ) ר הוועדה ומהנדס הוועדה"יו(הרשות המאשרת . קיו  צו ביניי  הריסה על אי

 . מי  וטלפו , הוראה לניתוק חשמל
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÎ È ‚ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂ

‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ .Ú ˙„ÚÂ˙ÂÈ˜ÏÁ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ì Ó‡ ‰Ë˜  ¯ÙÁ ˜Ó , ÂÏ‡ ÌÏÂ‡
˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ÂÈ‰ ‡Ï ÏÏÎ , ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚Ï Â‡ˆÂ‰˘ ÌÈÂÂˆ‰ ˙‡ ‰˘ÓÈÓ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ˘

‰ÓÂÁ˙·˘ .ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï :  
Ì È È Ë Â Ù È ˘ Â  Ì È È Ï ‰  È Ó  ‰ „ Â · Ú  ˙ ˜ Ò Ù ‰  È Â Â ˆ 

י  באמצעות חוקיי  בגני אירוע ועדת חו* השרו  לא פעלה נגד הבנייה ונגד השימוש הבלתי .1
ר ועדת חו* השרו  צו הפסקה "הוציא יו, 2000באפריל , במקרה יחיד. צווי  מינהליי  ושיפוטיי 

, ומשהצו הופר לא עשתה הוועדה לאכיפתו, )ט בטבלה(מינהלי ע  התחלת בנייתו של ג  אירועי  
 האירועי  גניהבנייה של  תיקיב. ר ללא היתר בנייה" מ2200 והוקמו בו מבני  בשטח כולל של כ

פיקוח הכוללי  דיווחי  על ביצוע עבירות בנייה ועל  לא היו דוחות ת חו* השרו בוועדשנמצאו 
 . שימוש חורג

ועדת עמק חפר פעלה , במש# יותר מעשר שני  בוצעו עבירות בנייה רבות בגני האירועי  .2
וועדה ג  באות  מקרי  שבה  נקטה ה. באמצעי  העומדי  לרשותה פעמי  ספורות בלבד
 : להל  הפירוט; פעולות הרי שהיא לא עשתה לאכיפת הצווי  שהוצאו

 צווי 2001 1998ר ועדת עמק חפר בשני  "הוציא יו) טו בטבלה יג ו(רק למפעילי שני גני אירועי  
 משהופרו הצווי  לא אכפה אות  הוועדה כדי למנוע את המש# הבנייה הבלתי. הפסקה מינהליי 

) 1995 ובשנת 1993בשנת (פנתה ועדת עמק חפר ) יב בטבלה יא ו(אירועי  לגבי שני גני . חוקית
לשני גני אירועי  .  להפסקת הבנייה בה  ע  תחילתהילבית המשפט וקיבלה צו הפסקה שיפוט

 נגד בנייה רחבת ממדי  נוספת יהוצא לבקשת הועדה צו הפסקה שיפוט) טו בטבלה יג ו(נוספי  
בכל המקרי  הבנייה נמשכה הצווי  ).  לג  אחר  2001ובשנת ,  לג  אחד2002  ו1997בשני  (

 . אול  ועדת עמק חפר לא פעלה לאכיפת , הופרו
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3. ÔÈÂˆÈ , ÌÈÙÈÚÒ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÈÏ‰ ÈÓ Â‡ ÈËÂÙÈ˘ ‰˜ÒÙ‰ Âˆ ˙¯Ù‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ241  
Â-242È‡ ÏÚ ‰ÒÈ¯‰ Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˘˜·· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˙Â ÙÏ ‰„ÚÂÂÏ ˜ÂÁÏ - Âˆ ÌÂÈ˜

ÌÈÈ È· , ÚˆÂ·È˘‰„È ÏÚ .‰Ê „Úˆ ‰Ë˜  ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  . ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˜ÒÙ ‰Ê ÔÈÈ Ú·
Ú¯· ÔÂÈÏÚ‰" Ù2387/036"  ‰È · Úˆ·Ï ¯ÁÂ·Â ÌÈ˘˜·Ó‰ Â‚‰ ˘ ÈÙÎ ‚‰Â ˘ ÈÓ ‡·¯„‡

ÈËÂÙÈ˘ ÂˆÓ ‰ËÂ· ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ ÔÈ„Î ¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· , ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·È ÈÎ ÈÂ‡¯
 ‰È · ¯È˙Â‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯˘Ù‡È ‡Ï ‰ÈÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰‰Ï˙ ÏÚ ÂÊÎ , ÏÚ ‰¯ÂÈ ‡Ï‡

‰˙ÒÈ¯‰ , ÛÈÚÒ Û˜Â˙Ó241‰È ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ ". 
הוועדות לא ביקשו מבתי המשפט להוציא צווי מניעת פעולות למניעת פתיחת  של גני  .4

 . האירועי  כאשר היה לה  מידע על הכוונה להפעיל 
פוטיי  בשישה מקרי  הגישה ועדת עמק חפר לבית המשפט בקשות למת  צווי  שי .5

, כמו כ . בכל אות  מקרי  לא פעלה הוועדה לאכיפת הצווי  שהוצאו. להפסקת שימוש חורג
שלוש שני  , ארבע שני , אחרי עשר שני (בארבעה מהמקרי  הוגשו הבקשות לצווי  בשיהוי רב 

 :להל  דוגמה). וחצי שנה
. הפועל בחודשי הקי&הג  הוא ג  פתוח ; 1999ג  אירועי  הנמצא בשטח חקלאי החל לפעול בקי& 
חוקית של הג  לא ביקשה מבית משפט צו  למרות שהוועדה הייתה מודעת לפעילותו הבלתי

ע  סיו  , 1999רק באוקטובר . שיורה על מניעת פעילותו או על הפסקת השימוש החורג בו
הצו נית  ; הגישה הוועדה בקשה למת  צו הפסקה שיפוטי, פעילות הקי& של ג  האירועי 

הוועדה . התחדשה הפעילות בג  תו# הפרת צו בית המשפט, 2000בקי& , שנה לאחר מכ . כמבוקש
בעקבות פניית יחידת . לא פעלה לאכיפת הצו א* כי ידעה שהפעילות בג  האירועי  התחדשה

הפיקוח המחוזית שהתריעה על המש# הפעילות בג  בחרה הוועדה לא לעשות לאכיפת הצו על ידי 
, בית המשפט הוציא את הצו כמבוקש. תה לבית המשפט לבקש צו נוס*פנייה למשטרה אלא פנ

 .הוועדה לא נקטה צעדי  ממשיי  להפסקת פעילותו. וג  אותו הפר מפעיל ג  האירועי 
˘ ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ËÙ˘Ó‰ È˙· ÈÂÂˆ ˙ÙÈÎ‡ ‡˘Â ·" ÍÏ ÔÈ‡

ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ ÌÈÂÂˆ Ì‡ ˜ÂÁ ˙ È„Ó ÍÏ ÔÈ‡Â ˜ÂÁ ÔÂËÏ˘‰˙Ó ˙Â‡Ï ÂÎÙ‰ÈÂ ÂÓÈÂ˜È ‡Ï  .
˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ˙ÂÈ˘Â‡ ˙Á˙ ¯˙ÂÁ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÂÂˆ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ È‡"7 . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰Ï„ÁÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,
ÌÈÈËÂÙÈ˘Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÏÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ . Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ

 ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙„ÚÂÈ˙Ï·Â ˙È˜ÏÁ-‰ÏÈÚÈ .È‡- Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈÂÂˆ ˙ÙÈÎ‡
 „È‰ ˙ÏÊÂ‡ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó ¯ÙÁ ˜ÓÚ· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ÈÏÈÚÙÓÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·Â ‰„ÚÂÂ‰

Ë¯Ù· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ÏÏÎ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘.  
Ì È È Ï ‰  È Ó  ‰ Ò È ¯ ‰  È Â Â ˆ 

ר ועדת "וי. חוקית נעשו במרבית גני האירועי  באופ  הדרגתי במש# שני  פעולות הבנייה הבלתי
לא הוציאו צווי הריסה , מר נחו  איצקובי&, ר ועדת עמק חפר"ויו, רנו'מר אהרו  בז, חו* השרו 

__________________ 
 .268, )2(2003תקדי  עליו  ‰Á‡Â ¯Î· Â·‡ '  . ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ 2387/03פ "רע 6
 .6316, )3 (2003 תקדי  מחוזי 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'Á‡Â ıÈ·Â·ÈÏ È„Ú   71539/01פ "ע 7
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לא כאשר הפעולות נעשו , לא בהמשכה, מינהליי  מיד ע  תחילת הבנייה בגני האירועי 
כשהתנהלו הליכי  פליליי  נגד הבוני  בגי  עבירות בנייה אחרות וא* לא כאשר היו תלויי  

הוועדות לא מנעו אפוא בנייה . ומדי  נגד מפעילי גני האירועי  צווי הריסה בגי  בנייה אחרתוע
 . פעולות אכיפה כאלו בשלבי  הראשוניי  יכלו למנוע יצירת עובדות מוגמרות. חוקית בלתי

ר ועדת עמק חפר צווי הריסה מינהליי  לשני גני " הוציא אמנ  יו2001 ובדצמבר 1998במאי 
 .א# הוועדה לא ביצעה אות , )יג בטבלה יא ו(אירועי  

ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ¯·Î ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó8 ÈÎ " Âˆ
¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˜Â‰˘ ‰ ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ÈÏ‰ ÈÓ , Ì˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ ‰ÂÂ‰Ó

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ‰ ."È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰˘ ¯Á‡Ó-ÈÈ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚· ˙È˜ÂÁ ‰˙
˙·Á¯  ,„·ÚÈ„· ‰¯È˘Î‰Ï Ô˙È  ‡ÏÂ , „ÈÓ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰

È˙Ï· ‰ÈÈ · Ï˘ ÈÂÏÈ‚ ÏÎ ÌÚ-˙È˜ÂÁ. 
 „„ÂÓ˙‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰˘˜˘ ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú ÂÓ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · ˙ÒÈ¯‰
 È ‚Ó ÌÈÒ ¯Ù˙Ó·Â ÌÈ Â·· ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â ÚË ÏÏ‚·Â ÈÂ‰È˘ ˙Â ÚË Ï˘· ÔÓÚ

‰ÌÈÚÂ¯È‡ .„È˙Ú· ÔÂ Î˙Ï ÏÂ˘ÎÓ ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Û‡ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰.  
Ì Â ˘ È ‡  È · ˙ Î  ˙ ˘ ‚ ‰ 

 בשני מקרי  רקלמרות ההיק* הגדול של עבירות בנייה בגני אירועי  בתחו  חו* השרו   .1
וזאת רק לאחר , מפעילי  של גני אירועי נגד  נגד בעלי  או אישו  כתבי ת חו* השרו הגישה ועד

 .  בנושא זהאליהפנתה קוח המחוזית שיחידת הפי
הוגש כתב ,  דונ 10 בעניי  ג  אירועי  המצוי על גדות נחל במתח  המשתרע על כ, במקרה אחד

ר " מ155הוגש כתב אישו  על הרחבת מבנה בשטח . אישו  רק בנוגע לחלק קט  מעבירות הבנייה
 1,150(בניית מבנה מרכזי ואול  לא הוגש כתב אישו  על ; ר" מ37ועל הקמת מבנה עזר בשטח 

 2,600 על סלילת מגרש חנייה בשטח של כ, ר" מ110 על בניית מבני עזר בשטח כולל של כ, )ר"מ
ג  לא הוגש כתב אישו  על . ר ועל גידור המתח " מ300 על סלילת דר# לג  באור# של כ, ר"מ

 ולא נגד הקרקע הוגש כתב האישו  רק נגד בעל אחרבמקרה . השימוש החורג במקו  בלא היתר
 .הבוני 

נגד ( הוגשו כתבי אישו  נגד שישה גני אירועי  שפעלו בתחו  עמק חפר 2004 1993בשני   .2
. 2003 2000נגד חמישה מהגני  הוגשו כתבי האישו  בשני  ; )אחד הוגשו שני כתבי אישו 

 . כתבי האישו  היו בגי  בנייה ושימוש ללא היתר ובגי  הפרת צווי 
כי דוחות הפיקוח על ארבעה מגני האירועי  שבתחו  עמק חפר הועברו , תההביקורת העל

רק לאחר , כדי שתכי  כתבי אישו  נגד  נגד מפעיליה  ונגד בעלי הזכויות במקרקעי , לתובעת
ארבע שני  , ארבע שני , שלוש עשרה שני (שחלפו שני  ממועד הפעלת  וממועד הכנת הדוח 

 :להל  דוגמה). ושנתיי  בהתאמה
__________________ 

כמו ; 384, )3(2000 פדאור ¯ ‰Ó‡ÏÒ ‰Ó‡ÏÒ 'ÂÈ"‰È ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰   5738/00פ "רע 8
 .397, )2(ד מח " פ ÚÂÂ‰ Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙ ‰È ·Â  'Ï‡Ù¯È·˜¯ÂÚ„‰ 5635/93פ "כ  ראו רע
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 נית  צו הפסקה שיפוטי להפסקת 1997בינואר . 1996ג  אירועי  מסוי  החל לפעול בסו* שנת 
ה  על ידי הפעלתו ה  על ידי , מפעילי הג  הפרו צו זה. הבנייה בו והוטל איסור על שימוש חורג

 המשי# הג  בפעילותו במש# 1997למרות הצו מינואר . ר" מ330בשטח של , בניית מבני עזר בו
 . הוגש כתב האישו 2000 רק במרס .שני 

  בעניי  הקמת שני גני אירועי  בתחו  עמק חפר אמנ  הוגשו כתבי האישו  בגי  הבנייה הבלתי
ואול  התברר כי לאחר הגשת כתבי האישו  המשיכו הנאשמי  , חוקית סמו# למועד שבו בוצעה

 . בהתא בבנייה שלא כחוק בלא שנעשה דבר למניעתה ובלא שכתבי האישו  תוקנו
ÌÚËÂÈ , ÚÂˆÈ·Ï ÍÂÓÒ· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰Ï ˘È ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‚È˘‰Ï È„Î ÈÎ

ÔÏÂÎÏ Ú‚Â ·Â ˙Â¯È·Ú‰.  
✩  

 Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï . ÂÊ ‰„ÚÂ

‰Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ È„È˜Ù˙Ó È¯Ó‚Ï ËÚÓÎ ‰ÓÏÚ˙‰ , ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ Ô˙Â·Á¯˙‰ ˙‡ ‰¯˘Ù‡ ÍÎÂ
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï·‰.  

 ¯ Ù Á  ˜ Ó Ú  Ì Â Á ˙ ·  Ì È Ú Â ¯ È ‡  È  ‚ Ï  ¯ ˘ ˜ ·  ‰ Ú È · ˙ ‰  È Î È Ï ‰ 
הגשת התביעות בבתי המשפט נגד מבצעי עבירות התכנו  והבנייה היא אחד מכלי האכיפה 

במסגרת הביקורת נבח  הטיפול של ועדת עמק חפר .   ולבנייההמרכזיי  של הוועדות לתכנו
במקרי  .  בתביעות שהוגשו נגד חמישה מגני האירועי  בעמק חפר9והתובעת הפועלת מטעמה

בוני  ומפעילי  של גני אירועי  בגי  , מחזיקי , אלה הגישה הוועדה כתבי אישו  נגד בעלי 
ההליכי  בחלק . ת ובגי  הפרת צווי בית משפטבנייה והפעלה של גני אירועי  על קרקע חקלאי

. ממקרי  אלו הסתיימו בעסקות טיעו  בי  התובעת לבי  הנתבעי  אות  אישר בית המשפט
, במסגרת עסקות הטיעו  נמחקו מכתבי האישו  חלק מהנאשמי  ובה  בעלי זכויות במקרקעי 

 24  הריסה שביצוע  נדחה בוניתנו צווי, הוטלו קנסות על הנאשמי , מנהלי חברה ובעלי מניות
 .חודשי 

; עצמאות התביעה: משרד מבקר המדינה בח  ארבעה היבטי  הקשורי  באופ  ניהול התביעות
הסכמה לדחיית ; החלטות בדבר מחיקת נאשמי  מכתבי אישו ; מסירת המידע לבית המשפט

לו לא עלתה כי התנהלות הוועדה והתביעה במקרי  א, הבדיקה העלתה. ביצוע צווי  שיפוטיי 
__________________ 

בהליכי% לפי פרק "בעניי  הגשת כתבי אישו% ובקשות לצווי% שיפוטיי% קובע חוק התכנו  והבנייה ש 9
מי שהיוע- המשפטי לממשלה הסמיכו ] המקומית[ייצג את הוועדה ) שעניינו עבירות ועונשי (' י

עורכת די  שלא הייתה עובדת , תובעת'  פי פרק יאת ועדת עמק חפר ייצגה בהליכי% על." לכ.
על עבודת ).  התובעת/להל  (אשר לפי בקשת הוועדה היוע- המשפטי לממשלה הסמיכה , הוועדה

התובעת חלות הנחיות היוע- המשפטי לממשלה שבה  נקבעה מדיניות התביעה וכ  חלות עליה 
 .ההלכות שקבע בית המשפט העליו 
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. תמיד בקנה אחד ע  הנחיות היוע& המשפטי לממשלה וע  הפסיקה של בית המשפט העליו 
  : להל  הממצאי 

ה ע י ב ת ה ת  ו א מ צ  ע
העובד בשירות רשויות (משפט  : " נכתב כלהל 198610בהנחיות היוע& המשפטי לממשלה ממרס 

משפטי  פליליי   לממשלה כדי שישמש תובע בהמשפטיח היוע& ושהוסמ# כבא כ) מקומיות
 בתחו  התביעה ,אי  הוא כפו*ו , בכל מקרה ומקרהעצמאיחייב להפעיל שיקול דעת , מסויימי 
 ,הרשות או נבחרי  אחרי  או עובדי  בכירי  של ,המקומית להוראות של ראש הרשות ,הפלילית

 א ,  המשפטבביתמה העונש שראוי לתבוע , בשאלה א  להגיש כתב אישו  במקרה זה או אחר
 מקרה יש לשלול הוראות של לבכ. וכיוצא בזהלחזור מ  האישו  לאחר שכתב האישו  הוגש 

באשר לדר# בה ינהג , או של נבחר אחר או עובד בכיר ברשות המקומית, ראש הרשות המקומית
ראש הרשות  מקרה לא יתחשב תובע בשיקולי  פוליטיי  של ובשו ,  יהתובע במקרה מסוי

 ."אחרי  ברשות המקומיתהמקומית או של נבחרי  
ר הוועדה ומהנדס "בוועדת עמק חפר היה נהוג שהתובעת מגישה כתבי אישו  רק לאחר שיו

לטופס צורפו דוחות . החתו  על ידיה " בקשה לטיפול משפטי"הוועדה העבירו אליה טופס 
 כי במקרי  אחדי  חתמה רק מהנדסת הוועדה על טופסי בקשות לטיפול, נמצא. יחידת הפיקוח

כמה פעמי  . ר הוועדה ובמקרי  אלו לא הוגשו כתבי אישו "על הטפסי  לא חת  יו, משפטי
 .הועברו לתובעת בקשות לטיפול משפטי בנוגע לעבירות שנעשו מספר שני  קוד  לכ 

¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ¯ÂÓ‡‰ ‚‰Â ‰ ÈÎ
‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÌÈÚ·Â˙Ï ˘È˘ ˙Ú·Â˜)Ì‰Ï ˜¯Â ( È‡ÓˆÚ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘

ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰Ï ¯˘‡· . ˙Ú·Â˙Ï „È˙Ú· ¯È·Ú‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
 ÚÂˆÈ·Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯È·Ú ÏÚ „ÈÚÓ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ
˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈÈ Ú·Â ‰Ê ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ÏÂ ‰¯È·Ú‰ 

˙Ú·Â˙Ï Â È‚· ËÂ˜ Ï ˘È˘ .  
ט פ ש מ ה ת  י ב ל ע  ד י מ ת  ר י ס  מ

 'הנחייה מס(  ובנייהתכנו בנושא עבירות  1976אוגוסט  היוע& המשפטי לממשלה מבהנחיית
 : כלהל , בי  היתר, נקבע 200311אוקטובר אשר הייתה בתוק* עד , )21.922

, אינטרס הציבורי המבחינתכפי שה  נראות , ימנעותו של התובע מהבאת העובדותה... )א"
 אז התרשמות יתר להתרש בית המשפט נוטה . משאירה את בית המשפט ללא ידע חיוני

 ת כליל אומשכיחותמטענות הסניגור אשר מטבע הדברי  מדגישות מומנטי  אישיי  
 המוטל העונש תכליתו של הדיו  המשפטי אינו הכרעת הדי  אלא )ב. האינטרס הציבורי

 בית בפנימנת להביא  ממלא חובתו אלא א  עשה את המוטל עלואי  תובע ; על העבריי 
__________________ 

 .4.1001 ומספרה כיו% 2003ה בנובמבר ב עודכנ51.050הנחייה  10
 נכתב בנוגע להנחיות 2003 מאוקטובר לממשלההנחיות היוע- המשפטי ה הסבר לשימוש בקוב- בד0 11

של  מאזכר מניעה שאי  , יצוי  ע% זאת. שהוסרוהנחיות להסתמ. על אי  "כי , קוב-שהוסרו מה
 "..  ..דעתוה  בבחינת חוות הנחיות שהוצאו מ  הקוב- המעודכ  
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התובע חייב ....המשפט את כל המידע הנוגע למידת העונש שעל בית המשפט להטיל
 מידע מלא בפני בית המשפט על השיקולי  אשר הניעו את רשות התכנו  לסרב להביא

שמירה על חזית , ני בשכפגיעה , פגיעה בתכנו  בני  ערי : כגו ,  באותו מקרהרשיו מת  
 ." של בית המשפטסמכויותיוועליו לעמוד על הפעלת מלוא ', השחתת נו* וכי, אחידה

בביקורת התברר כי בעת ההצגה לבית המשפט של עסקאות הטיעו  הכוללות הסדרי  בדבר 
לא הובאו בפניו עובדות חשובות שהיה ראוי כי יהיו לפניו , העונש והצווי  שיוטלו על הנאשמי 

במספר מקרי  נטע  שעסקות הטיעו  , למשל. ת קבלת החלטתו בדבר אישור עסקת הטיעו בע
לבית . מבוססות על העובדה שהנאשמי  החלו או יחלו בהליכי  להסדרת נשוא כתב האישו 

המשפט לא הוצגו באותה עת העובדות אשר לפיה  הקמת גני האירועי  והפעלת  ה  בניגוד לכל 
עובדות אלו מלמדות ; )תכנית מחוזית ותכנית ארצית, מקומיתתכנית (התכניות התקפות 

שלמפעילי הגני  ובעלי הזכויות בקרקע סיכוי קלוש להסדיר את הבנייה והשימוש נשוא כתב 
שלפיו בעלי הזכויות בקרקע , במקרה אחר לא הוצג לבית המשפט מידע. האישו  בזמ  סביר

קשו להכשיר את הבנייה והשימוש בג  הגישו בקשה לשימוש חורג ותכנית נקודתית שבה  ב
במקרה אחר לא הובא לבית המשפט . א# הבקשה והתכנית נדחו בידי ועדת עמק חפר, האירועי 

ועובד הוועדה שבדק את התכנית המלי& , מידע שהוגשה לוועדת עמק חפר בקשה לשימוש חורג
 .לדחותה

˙Ú·Â˙ÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ·Â˘Á ‰È‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â ¯˙ÂÈ·
ÔÂÚÈË‰ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡ ¯·„· Â˙ËÏÁ‰ Ï·˜Ï Â‡Â·· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ‡·ÂÈ˘ . ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰

 ˘ ÂÚ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ·¯Ó ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ¯È·Ú‰Ï Â„ÈÙ˜È ˙Ú·Â˙‰Â ‰„ÚÂÂ‰
ÌÚÂˆÈ· „ÚÂÓÂ ÂÏËÂÈ˘ ÌÈÂÂˆ‰ ˙Â·¯Ï .  

ו  ש י א ה י  ב ת כ מ י   מ ש א נ ת  ק י ח מ ר  ב ד ב ת  ו ט ל ח  ה
כי על תובע בא כח היוע& המשפטי ,  נקבע1969טי לממשלה מדצמבר בהנחיית היוע& המשפ

 .לממשלה לקבל את אישור פרקליט המחוז למחיקת נאשמי 
שלוש פעמי  הסכימה התובעת למחיקת נאשמי  מכתבי האישו  בלא שקיבלה אישור מפרקליט 

  . כנדרש על פי הנחיית היוע& המשפטי לממשלה, המחוז
י   ו ו צ ה ע  ו צ י ב ת  י י ח  ד

כי ביצוע צו הריסה , חיית היוע& המשפטי לממשלה כמו ג  בפסיקת בית המשפט העליו  נקבעבהנ
רק בהתקיי  נסיבות בעלות משקל המקיימות סיכוי ממשי להכשרת הקמתו  "......12יעוכב ככלל

ואילו , כי לא נתבקש היתר להקמת המבנה, א  נוכח בית המשפט, כ# למשל. בדיעבד של המבנה
עשוי בית המשפט להעניק לבעלי  ארכה להשגת ההיתר שא  , יח שג  היה נית נתבקש קרוב להנ
והוא הדי  א  הובהר לבית המשפט כי התכנית שחלה על השטח בזמ  ביצוע . יושג יתבטל הצו

שנמנע , בנייה הבנייה נשתנתה בינתיי  וכי על פי התכנית החדשה עשוי הבעלי  לזכות בהיתר
 ." הקודמתממנו בזמ  תחולתה של התכנית 

__________________ 
 פדאור ¯ ‰Á‡Â ‰Ó‡ÏÒ ‰Ó‡ÏÒ '  'ÂÈ"ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ 5738/00פ "רע 12

2000) 3( ,384. 
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כי הוועדה והתובעת הסכימו כמה פעמי  לדחיית מועד ביצוע צווי הריסה חר* העובדה , הועלה
מחוזית , מקומית(שהקמת  ופעילות  של גני האירועי  היו בניגוד לכל התכניות התקפות 

במקרה אחד א* הסכימו הוועדה והתובעת לדחיית ביצוע הצווי  למרות שבקשה ). וארצית
; שהוגשו לגבי אותו ג  נדחו כאמור) ראו לעיל(ג ובקשה לאישור תכנית נקודתית לשימוש חור

 נוכח הוראות תכניות מתאר  כי במקרי  אלו הסיכויי  להכשרת הבנייה והשימוש החורג , יצוי 
 .  היו קלושי  ארציות ומחוזיות 

יצוע הצווי  פעמיי  הסכימה הוועדה לדחות שוב את ביצוע הצו בשנה כשהגיע המועד החדש לב
 . בתקופת הדחייה המשיכו מפעילי הגני  לבצע עבירות בנייה. ע  תו  תקופת הדחייה
בי  ,  לפניית משרד מבקר המדינה בנושאי  דלעיל ציי  בא כח הוועדה2005בתשובתו מספטמבר 

 מצב אשר  ' שטח'מרשתי והתובעת אינ  מצויות בחלל ריק וה  אלו אשר פועלות ב"כי , השאר
ההגעה ". "חוייבות להתייחס לנסיבות מורכבות ולעמדות ולמדיניות של בית המשפטיוצר מ

לעסקות טעו  הינה דר# פעולה ראוייה ותכליתית למקרי  רבי  שהייתה עדיפה על פני הדרכי  
כאשר מגיעי  לעסקת טיעו  זמ  ההתדיינות מתקצר ". "האחרות של ניהול ההליכי  עד תומ 

  ...".נחס# ג  הלי# של ערעור וכל הכרו# בכ#... קטנות באופ  מתאי  באופ  ניכר וג  העלויות 
✩  

הובאו לידיעת " הליכי התביעה בקשר לגני האירועי  בתחו  עמק חפר"הנושאי  שהועלו בפרק 
בתשובת משרד המשפטי  שנמסרה על דעת היוע& המשפטי לממשלה . היוע& המשפטי לממשלה

 : ופרקליט המדינה נכתב כלהל 
ח ה  דוגמא מייצגת למצב האכיפה בתחו  התכנו  והבניה "י  המתוארי  בדוהמקר"

כי לא אחת נוקטות , הנסיו  המצטבר מלמד... בחלק מהוועדות המקומית לתכנו  ולבניה 
בתחומי  , לעיתי  עד כדי אי עשייה, הועדות המקומיות במדיניות של אכיפה מוגבלת

קומיות בגני האירועי  בשטח  הוא שיקו* הטיפול המשפטי של הועדות המ. ... מסוימי 
וביטוי ליחס הסלחני של הוועדות המקומיות הנדונות לתופעת גני האירועי  בשטח  

לעיתי  נוהגי  בתי המשפט במדיניות , למרבה הצער. ...שהוקמו ופועלי  בלא היתר
הוא : התובע מצוי לא אחת במצב שבי  פטיש לסד . ... ענישה סלחנית כלפי עברייני בניה

ונאל& להתמודד ; מנהל תביעות בענייני  בה  הועדות המקומיות אינ  מעוניינות להילח 
שגישת  האמביוולנטית של הועדות המקומיות לענייני  אלה , ע  מערכת שפיטה עמוסה

שכאמור אינה , מציאות עגומה זו. ... מחלחלת אליה וגורמת לה להקל ע  הנאשמי 
הובילה את ממשלת ישראל לקבל בחודש , ח זה"קו בדוייחודית א# ורק למקרי  שנבד

 החלטה על שידרוג המער# הקיי  של הפיקוח והאכיפה בתחו  עבירות 2004דצמבר 
שירכזו את הטיפול של , על פי החלטת הממשלה הוקמו שלושה גופי . התכנו  והבנייה

שפטי בתחו  ניהול ההלי# המ, בתחו  הפיקוח: הגורמי  הקיימי  בשלושה מישורי 
  ."הגופי  החדשי  עדיי  מצויי  בשלבי הקמה שוני . ...ובתחו  אכיפת פסקי הדי 

✩  
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 ÚÂˆÈ· „‚  ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÈÚÈ ÌÈÏÎ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙Â„ÚÂÂÏ ˜È ÚÓ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ
˙Â¯È·Ú :ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆÂ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰ , ˙˘˜·· ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï ‰ÈÈ ÙÂ

ÂÙÈ˘ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆÌÈÈË , ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆÂ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈÂÂˆ
ÌÈÈËÂÙÈ˘ . ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙„ÚÂÂ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

 ‡Ï ‡È‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂÂˆ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ‰ÏÚÙ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· Ì‚Â ÂÏ‡ ÌÈÏÎ· „·Ï· È˜ÏÁ
Ì˙ÙÈÎ‡Ï Ì‰˘ÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰Ë˜  .ÔÎ ÂÓÎ ,· „‡Ó „Ú ‰˙‰˙˘‰ ‰„ÚÂÂ‰ È·˙Î ˙˘‚‰

ÌÂ˘È‡ .ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚˘ ¯Á‡Ï ˙Â„Á‡ ÌÈ ˘ Â˘‚Â‰ ‰Ï‡ .‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , ÈÎ
‰¯Â‡ÎÏ ÂÈ‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ Â˘Ú ˘ ÂÏ‡ ÌÈÎÏ‰Ó , Û‡ Ì‰ ÔÎ˘ ˜¯Ò ÈÎÏ‰Ó

ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈ„Úˆ· ‰ËÈ˜  Ï˘ ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÚÙ. 
‰Ó· ÂÓ˜Â‰˘ ˙Ú· ÌÈ Ë˜ ÌÈ ·ÓÂ ÌÈÓÁ˙Ó· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ÍÏ

ÌÈÂÂˆ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ÏÈ·˜Ó· ÂË˘Ù˙‰Â Â·Á¯˙‰ ,ÔÈ„ È¯Ê‚ Ô˙Ó ¯Á‡Ï Û‡Â ÌÂ˘È‡ È·˙Î ÏÂ‰È  .
 ÏÎ ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  ÔÎÏ‰Ó·˘ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ÏÚÂÙ·
¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ ·Ó ÍÂ˙·Â ¯˙ÂÈ ÌÈ·Á¯  ÌÈÁË˘ ÏÚ È˜ÂÁ È˙Ï· Á¯Â‡· ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ .

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‡ÏÏ ÂÈ‰ ÂË˜  ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ‰Ï˘Î  ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯„ ‰ È„Ó
˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ . ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ·ˆÓ

Ë¯Ù· ‰Ï˘ ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡Â ÏÏÎ· ‰Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ , ÈÂ È˘Ï ÂÏÈ·ÂÈ ¯˘‡ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ
˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ‰ ˙‰‰. 

כי גני אירועי  מוקמי  בניגוד להוראות הדי  בכל רחבי האר& , שובתהועדת עמק חפר ציינה בת
לא נית  להתעל  "היא הוסיפה כי ". או חקלאיי /ה  בשטחי  עירוניי  וה  בשטחי  פתוחי  ו"

מכ# שבתי המשפט נוטי  לכ* הרחמנות בכל הנוגע לאכיפת חוקי התכנו  והבנייה ורישוי 
ל אכיפת דיני התכנו  והבנייה ורישוי העסקי  יוכל להיות פתרו  לתופעה זו ולכל"וה..." עסקי 

כי , ועדת עמק חפר טענה". ממצה ושל  רק א  ג  חוליה זו תנקוט במדיניות נחושה ומחמירה
פעילות ושיתו* פעולה של כלל הגורמי  , מיגורה של תופעה שלילית זו מחייב הערכות"

, הועדות המקומיות, שירותי הכבאות, אלמשטרת ישר, מינהל מקרקעי ישראל: כגו , הרלבנטיי 
בהעדר כוח אד  מספיק "...בהעדרו ו." משרד הפני , הרשויות המקומיות, הועדות המחוזיות
קשה עד בלתי אפשרי לבצע את כל הפעולות הנדרשות למיגורה של תופעה ... ובהעדר תקציבי  

 !."על כתפיה  של המועצה והועדה המקומית"במיוחד א  הדבר מוטל " זו
ÔÈÈˆÏ ˘È ,ÔÂÎ Â ·Â˘Á ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÈÎ , Í‡

 ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÌÈÏËÂÓ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÂÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÔÈ‡ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ , Ì˙Â˘¯Ï „ÈÓÚÓ˘ ÌÈÚˆÓ‡·Â ˙ÂÈÂÎÓÒ· ÏÏÎ Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰Ï‡Â

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ.  
 ל ידי הוועדה המחוזיתאכיפה ע

הועדה המחוזית רשאית להורות בכתב לועדה המקומית לעשות "כי , בחוק התכנו  והבנייה נקבע
את כל הדרוש למילוי התפקידי  המוטלי  על הועדה המקומית בחוק זה או על פיו ה  בדר# כלל 

חוזית להוציא חוק התכנו  והבנייה מסמי# את יושב ראש הוועדה המ". וה  בקשר למקו  מסויי 
 יו  מיו  30 להוציא צו הפסקת בנייה שתוקפו  ואותו ואת מתכנ  המחוז , צו הריסה מינהלי

 .הוצאתו
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ואינו מנוסח ,  לחוק מנוסח בלשו  מרשה28סעי* : " פסק בית המשפט העליו 119/8613א "בע
ות הוא נועד להעניק לוועדה המחוזית כלי  וכוח, אול  כפי שכבר הוסבר. בלשו  מצווה

במקרה שהוועדה המקומית אינה מקיימת את חובתה , לש  פיקוח והתערבות, אפקטיביי 
שהפעלתו השוטפת והקפדנית היא מתפקידיה וחובותיה ', פיקוח המעוג  בחוק'לפנינו . האמורה

 ".של הועדה המחוזית
ת לוועדה המחוזית כלי  לפיקוח ולהתערבות ה  בשלב שבו הוועדות המקומיות דנות ומחליטו

 . בנושאי  של תכנו  ובנייה בתחומ  וה  בשלבי הבנייה בתחומי הוועדות
דר# , לדיוני הוועדה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו", על פי חוק התכנו  והבנייה .1

כל שניי  מבי  הנציגי  בעלי ". שתהא לה  דעה מייעצת"נציגי שר הפני  , בי  השאר, "קבע
כנציגי שר הפני  עליה  . על החלטות הוועדות לפני ועדת עררהדעה המייעצת רשאי  לערור 

א  נציגי שר הפני  יודעי  שדיני התכנו  והבנייה אינ  נשמרי  . לשק* את דעת משרד הפני 
 .בוועדות עליה  להודיע על כ# לועדה המחוזית

נייה היחידה הארצית לפקוח על הבנייה מטע  משרד הפני  פועלת לאכיפת דיני התכנו  והב .2
יחידת הפיקוח המחוזית אחראית לאכיפת דיני התכנו  . בשטחי  הפתוחי  ובשטחי  הגליליי 

יחידה זו היא זרוע4 הארוכה של הוועדה המחוזית לפיקוח פיזי במחוז . והבנייה במחוז המרכז
 .המרכז

ו  כדרוש על פי חוק התכנ, כי נציגי שר הפני  לא השתתפו בישיבות הוועדות, הביקורת העלתה
בבדיקה התברר שהחלטות הוועדות בנוגע לגני אירועי  נגדו את הוראות חוק התכנו  . והבנייה

 .והבנייה במקרי  מספר
ÔÈÂˆÈ ,˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈ Ù‰ ¯˘ È‚Èˆ  ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â  ÈÎ , ÔÎ˘

 ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Â„‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï Ô·ÈÏ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ˙Â Ù‰Ï Ì˙·ÂÁÓ
 ÏÚ˘ÌÂÈ‰ ¯„Ò .È˙Ï· ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂ ÓÏ ‰ÈÂ˘Ú ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰-˙ÂÈ˜ÂÁ. 

כי השתתפות הנציגי  בישיבות , 2005בספטמבר , הוועדה המחוזית מסרה למשרד מבקר המדינה
 במסגרת המשאבי  וכוח האד  העומד לרשותו  והמחוז מנסה , ועדה מקומית אינה מוטלת בספק

כי לאחרונה הודגשה ביתר שאת חשיבות הנושא ונציג מטעמ  , עוד מסרה. לעמוד ג  במשימה זו
 .קיבל הנחיה לחזור ולהשתת* באופ  קבוע בדיוני הוועדה המקומית

כי , בדיקת פעולותיה  של יחידת הפיקוח המחוזית והוועדה המחוזית ביחס לגני אירועי  העלתה
פעילות  א* מנעה ; 2003 ה  היו פעילות וערות לנעשה בתחומיה  של הוועדות בעיקר למ  שנת
ואול  . 2004 ובשנת 2003הקמת  של ארבעה גני אירועי  חדשי  שהתחילו בבניית  בסו* שנת 

יחידת הפיקוח המחוזית לא פעלה נגד גני האירועי  שוועדת חו* השרו  לא הגישה נגד  כאמור 
משלה שני כתבי במקרה זה הוגשו על ידי נציג היוע& המשפטי למ. פרט למקרה אחד, כתבי אישו 

, אישו  נגד בוניו ומפעיליו של ג  אירועי  בתחו  חו* השרו  וניתנו צו הריסה ואיסור שימוש
 . 2005שמועד ביצוע  נדחה לדצמבר 

 שהיא פועלת בכפו* לסדר העדיפויות 2005יחידת הפיקוח המחוזית הסבירה בספטמבר 
הוגשו עשרות ,  ג  האירועי  האמורבנוס* לשני כתבי האישו  שהוגשו נגד. ולמוגבלות המשאבי 

 .כתבי אישו  בגי  עבירות בנייה גדולות שנעשו בחו* השרו 
__________________ 

13 Ú· ÌÈ˙· È ˜"  Ó 'Á‡Â ‰È ˙  ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰'727, )5(ו"ד מ" פ. 



 דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

22 

 אכיפה על ידי מינהל מקרקעי ישראל
מופקד , ) חוק מינהל מקרקעי ישראל להל   (1960 #"התש, על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל

. ושל רשות הפיתוחל "של קק, י על ניהול מקרקעי ישראל שה  מקרקעי  של המדינה"ממ
י לפקח על מקרקעי  שבניהולו ולמנוע בה  פעולות המנוגדות לחוזי  שכרת "מתפקידו של ממ

 .חוקית בניגוד לחוק התכנו  והבנייה ובנייה בלתי
י ומפקחת "מועצת מקרקעי ישראל קובעת את מדיניות ממ, בהתא  לחוק מינהל מקרקעי ישראל

ה את החלטת הממשלה מאותה שנה בדבר מדיניות  אימצה המועצ1965במאי . על פעולותיו
כי קרקע חקלאית תימסר בדר# של חכירה בלבד , בהחלטתה קבעה המועצה. הקרקע בישראל

להקמת מבני  ומתקני  הדרושי  למגורי המתיישבי  ולצורכיה  , לייצור מוצרי  חקלאיי 
 . האחרי  ולצורכי היצור החקלאי

כי תימסר קרקע חקלאית לשימוש ,  מקרקעי ישראל נקבע של מועצת1996 מפברואר 755בהחלטה 
הזכויות בקרקע ובמבנה תהיינה של '; השימוש ייעשה בנחלה א: שאינו חקלאי בתנאי  האלה
בהחלטה הוגבל . ר ברוטו" מ500 שטח הבנייה המותר הוגבל ל. בעל הזכויות בנחלה בלבד

 .והוא לא כלל ג  אירועי , השימוש בנחלה
י את " בדק משרד מבקר המדינה את הדר# שבה ניהל ממ2005אפריל  בחודשי  פברואר

להל  .  ארבעה בחו* השרו  ושניי  בעמק חפר   המקרקעי  שעליה  פועלי  שישה גני אירועי
 :הממצאי 

הוגדרו ) שלושה בחו* השרו  ושניי  בעמק חפר(הקרקעות עליה  מצויי  חמישה מגני האירועי  
וג  הוכרזו כקרקע כזו על פי התוספת הראשונה לחוק התכנו  , יתבתכניות התקפות כקרקע חקלא

י מסר את הקרקעות האמורות לשימוש חקלאי בלבד במסגרת חוזה משבצת לאגודות "ממ. והבנייה
י "בחוזה שבי  האגודות השיתופיות לבי  ממ. השיתופיות של המושבי  שבתחומ  ה  נמצאי 

, י"  או לבנות עליה  בלא אישור מראש של ממכי אסור לעשות שימוש שונה במקרקעי, נקבע
. י"ואסור לאגודה השיתופית להעביר את זכויותיה במקרקעי  או חלק מה  ללא קבלת אישור ממ

 .י לבטל את חוזה החכירה"זכאי ממ, א  ההתחייבות מופרת
 המצויי  על קרקע חקלאית לא נית   כי לשימוש במקרקעי  להפעלת חמשת גני האירועי, התברר

י לא נקט אמצעי  נגד פעילות  של שלושה גני אירועי  "כי ממ, עוד הועלה. י"אישור ממ
שני גני אירועי  . 2005י רק בראשית "על פעילותו של אחד מה  נודע לממ; שבתחו  חו* השרו 

ופעילות  , י" על מקרקעי  שבניהול ממ1997  ו1996החלו לפעול בשני  ) בתחו  עמק חפר(
את . י תביעות לסילוק יד נגד " הגיש ממ2003 ובפברואר 2002א# רק באוגוסט , הייתה ידועה לו

כי הבקשות , נמצא. י בבקשה לשימוש חורג שהגישו מפעילי גני האירועי "השיהוי הסביר ממ
המבני  , המשתמשי  לא היו בעלי זכויות בקרקע', לשימוש חורג היו לגבי שטחי  שבנחלה ב

 .וה  הוקמו בלא היתר, ר" מ1,400היו בשטח של שלגביה  נתבקש השימוש החורג 
ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È , ÌÂ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï˘

 ‰ËÏÁ‰ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚ ‡Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ÈÏÈÚÙÓ Â˘È‚‰˘ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â˘˜·‰˘755 
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ Ï˘ .ÓÓ ÏÚ"ÚÂ¯È‡ È ‚· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰Ï „ÈÈÓ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ È ÌÈ

ÔÈÚ˜¯˜Ó· ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ È‡ ˙Ï „Â‚È ·. 
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י ליישוב " אישר ממ2001בשנת .  ג  אירועי 1989באחד היישובי  שבחו* השרו  פועל למ  
א* שהתכניות התקפות החלות על הקרקע האמורה לא התירו שימוש , הקצאת קרקע לג  אירועי 

  . בה לצור# זה
✩  

ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÓÓ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ¯" ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÚÙ ‡ÏÂ ÂÈÒÎ  ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï È
Ì‰· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ .ÓÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· È˙Â‰Ó Ï˘Î· ¯·Â„Ó‰" ÈÒÎ  Ï‰ ÓÎ È

‰ È„Ó‰ .ÓÓ˘ Í¯Âˆ ˘È ÔÎ ÏÚ" ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ‰˘Ú · Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ÏÈ„‚È È
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ· ËÂ˜ ÈÂ ÔÂ¯˘‰ ¯ÂÊ‡· ÂÏÂ‰È ·˘.  

 ישת ועדת עמק חפר לקבלת ערבויותדר
בחוק לא . הוועדה המקומית היא גו* ציבורי המוק  על פי החוק וסמכויותיו נקבעות בחוק בלבד

 .ניתנה הסמכה לוועדה המקומית לדרוש ערבויות לקיו  התחייבויות של בוני  ומשתמשי 
מפעילי שני גני בתמורה להסכמת ועדת עמק חפר להשהות את ביצוע צווי בית משפט שחייבו 

התחייבו אלה להפסיק בנייה , )1999  ו1998בשני  ( מכל שימוש חורג עלהימנ) טו י ו(אירועי  
כביטחו  לביצוע . בגני האירועי  עד לקבלת היתר ולהמציא לוועדה אישורי  שוני 

התחייבויותיה  הפקידו מפעילי גני האירועי  בידי הוועדה ערבות בנקאית בלתי חוזרת של 
 . ח חילטה הוועדה" ש50,000את הערבות בס# ; ח" ש50,000ח ושל " ש100,000

כי בית ) 2002  ו2001בשני  (הסכימה ועדת עמק חפר ) טז טו ו, יג(בעניי  שלושה גני אירועי  
המשפט אשר יית  במסגרת גזרי די  צווי הריסה וצווי איסור שימוש חורג ידחה את ביצוע הצווי  

להתחייבות מפעילי גני האירועי  להימנע מעבודות נוספות במקרקעי   חודשי  בתמורה 24 ב
וא  במהלכה ה  לא יקבלו היתרי  לבנייה ולשימוש החורג ה  יבצעו את הצווי  ; באותה תקופה

כביטחו  לביצוע ההתחייבות נדרשו מפעילי גני האירועי  להפקיד ערבויות בסכומי  . במועד 
  .ח" ש150,000 ח ל" ש35,000שבי  

¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Ï·˜Ï ‰ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ ÈÎ
È˜ÂÁ ÒÈÒ· ÌÈÈ˜ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˜ÒÙ ‰Ê ‡˘Â ·14 ÈÎ 

"Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ . Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯
ÂÁ‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ˜ÂÓ È¯Â·Èˆ‰Ô˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙‡ Ú·Â˜Â ˙ÂÈÂÎÓÒ Ô‰Ï ˜È ÚÓ ˜ . Ô‡ÎÓ

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰Ó˜Â‰˘ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙Â˘¯ ÔÈ‡˘ , ÈÙ ÏÚ ‰Ï ¯˙Â‰˘ ‰Ó ‡Ï‡ ˙Â˘ÚÏ ˙È‡˘¯
ÔÈ„ ."˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˜ÒÙ „ÂÚÂ" ˘„ÁÓ ÌÚÙ ÏÎ· ÔÈÈˆÏ ¯Á· ˜˜ÂÁÓ‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰

ÈÈ ÚÏ ÍÎ· ‰ˆ¯˘Î ˙Â·¯Ú‰ ‡˘Â  ˙‡ÔÓ ˙Â ˘¯Ù ¯˘ÙÈ‡ ‡Ï ‡Â‰˘ „ÓÏÓ ÌÈÂÒÓ ‡ÏÏÎ ,
Á¯Ê‡‰ ÏÚ ˙ÙÒÂ  ‰·ÂÁÂ ÒÓÂÚ ˙ÏË‰· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÚÈ·˜ ‡Ï‡." 

__________________ 
ד "פ' È¯‰  ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 'Ú· ‰ÈÈ ·Ï ‰¯·Á ÔÂÙˆ‰ ¯È˘"Á‡Â Ó‰   630/97א "ע 14

 .399, )3(ב"נ
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שנמסרה על דעת היוע  המשפטי לממשלה ופרקליט , 2005בתשובת משרד המשפטי  מנובמבר 
נבחנת על ידי המחלקה לאכיפת , שיעילותו רבה, אפשרות השימוש באמצעי זה"כי , המדינה נכתב
, קבוע כי לא נית  היה לעשות בו שימוש או כי היה בכ  פסולמוקד  ל, בשלב זה. דיני מקרקעי 

 ". מה ג  שהוא נעשה במסגרת הסכמה בי  הצדדי  ואושר על ידי בית המשפט
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡˘Â · ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰ ÈÁ·‰ ˙Â·˜Ú· Ì‡ ÈÎ

ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ï·˜ÏÂ ˘Â¯„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯È˙‰Ï ˘È˘ ËÏÁÂÈ ‰Ê¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˙ ,
ÔÈ„· ÌÏÂ‰‰ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ô˙È˙˘ ‰˜È˜Á· ‡˘Â ‰ ¯È„Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È˘ È¯‰ .   

  עסקי רישוי
 והתקנות והצווי  על פיו רישוי עסקי  חוק
בחוק .   של עסקי ָי נושא רישואתהתקנות והצווי  שהותקנו על פיו מסדירי   ו רישוי עסקי חוק
 יהיו טעוני רישוי ולהגדיר  כדי להבטיח את עסקי ווי  אילו כי שר הפני  רשאי לקבוע בצ, נקבע

 הצווי  טעונה התייעצות ע  השר הנוגע בדבר שהוצאת, עוד נקבע. המטרות שקבע החוקהשגת 
 רישוי בתחו  טעו כי רשות הרישוי לעסק , החוק קובע ג . בעניי  המטרה שִלשמה מוצא הצו

 רשות רישוי רישיו  תית  לא . שהוא הסמיכו לכ רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או מי
 התקיימהעמ  ש מאת השר או השרי  מוקד  אלא א  כ  נית  לכ  אישור ,עסק לעסק טעו  רישוי

 . מאת מי שה  הסמיכו לכ או,  קביעתו של עסק כעסק טעו  רישויבעניי התייעצות 
, )עסקי  טעוני רישוי(עסקי   רישוי בצו  נקבעלאחר התייעצות ע  שר המשטרה וע  שר הבריאות

,  סכנות לשלו  הציבורכדי למנוע רישוי   כי ג  אירועי  טעו,)צו הרישוי &להל   (1995&ה"התשנ
 אישור טעו  לכ  רישוי  של עסקי  אלו .ו בריאותולהבטיח את מפני שוד והתפרצות להבטיחו

  סק האמור טעו נקבע בצו הרישוי שהעעוד. מוקד  מטע  המשטרה ומטע  משרד הבריאות
 . הדיני  הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ולשירותי כבאותקיו  לש רישוי ג  

 רישוי שנתבקשה לתת רישיו  עסק רשותדי  הוא כי  ":העליו  בית המשפט קבע 315/8815 צ"בבג
 ". בחשבו  שיקולי  של תכנו  ובנייהלהביאלפי חוק רישוי עסקי  חייבת 

כי בקשה לרישיו  עסק תוגש ,  קובעות2000&א" התשס,)תהוראות כלליו( רישוי עסקי  תקנות
שלא לדחותה תעבירה לנות  האישור ותבקש את אישורו למת  זו  החליטה וא  ,לרשות הרישוי

 .זמנירישיו  עסק או היתר 
שבעסק טעו  רישוי עיסוק ללא רישיו  או היתר זמני או ללא קיו  תנאי , חוק רישוי עסקי  קובע

 ההיתר הזמני או ללא קיו  תקנה מהתקנות לעסקי  טעוני רישוי שהתקינו שרי מתנאי הרישיו  או
בגי  עבירות כאמור . הוא עבירה, העבודה והחקלאות, המשטרה, איכות הסביבה, הבריאות, הפני 

לצוות על הפסקת עיסוק , בי  השאר, לאחר הרשעה רשאי בית משפט. יש להגיש כתב אישו 

__________________ 
 .45, )4(ד מ"פ, ¯‡˘ Ú· È ÈÚ Â‰ÈÓ¯È"  Ó 'ÔÈ˜ˆÂÓ ˙È¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ 315/88צ "בג 15
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ג  משהוגש .  בחצרי  נשוא האישו  עסק טעו  רישוי ללא רישיו בעסק ולצוות כי לא ינהל אד 
כדי למנוע הכנה לניהול עסק או לפתיחתו בלא . כתב אישו  רשאי בית המשפט לתת צו כאמור

החוק הסמי  ראש רשות מקומית לצוות . רישיו  עסק רשאי בית המשפט לתת צו למניעת פעולות
כי בצווי  , והוא קובע, ) צו הפסקה מינהלי&ל  לה(בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק 

ומותר לה לנקוט את כל ,  לחצרי  שלגביה  ניתנו הצווי סכאמור מותר להורות למשטרה להיכנ
   .כדי להבטיח ציות להוראות הצו, לרבות שימוש בכוח באופ  סביר, האמצעי 

 רישוי עסקי 
חשיבות יתרה להקפיד בה  על קיו  ויש , גני האירועי  ה  עסק שקהל רב מבקר בה , כאמור

 גני האירועי  שנבדקו פעלו 16כי כל , הבדיקה העלתה. בטיחות וביטחו  לציבור, סדרי תברואה
 : ללא רישיו  עסק כמפורט להל 

 גני האירועי  בלא שניתנו לה  16בשלוש עד עשר השני  הראשונות לפעילות  פעלו  .1
טע  המשטרה ובלא אישור מטע  אגוד ערי  אזור אישורי  מוקדמי  מטע  משרד הבריאות ומ

לאחד מגני . שהובטחו בה  סידורי כבאות נאותי )  רשות הכבאות&להל  (, )שירותי כבאות(נתניה 
האירועי  שבתחו  חו- השרו  ולשלושה מגני האירועי  שבתחו  עמק חפר לא היה א- אחד 

 .2005מהאישורי  האמורי  עד מועד סיו  הביקורת בפברואר 
לארבעה גני אירועי  בחו- השרו  ניתנו אישורי  ממשרד הבריאות חמש עד עשר שני   .2

חמישה בתחו  חו- השרו  ושבעה בתחו  עמק ( גני האירועי  הנותרי  12. לאחר שהחלו לפעול
פעלו והמשיכו לפעול עד מועד סיו  הביקורת בלא שכלל נית  לה  אישור מוקד  מטע  ) חפר

קיו  תנאי תברואה &כי משרד הבריאות לא נת  אישורי  כאמור בגלל אי, צאנמ. משרד הבריאות
חלק  מחוברי  למערכת מי  , כי תשעה גני אירועי  אינ  מחוברי  למערכת ביוב, יצוי . נאותי 
בשני גני האירועי  אי  , המי  המסופקי  בחלק מגני האירועי  אינ  באיכות מי שתייה, חקלאית
 .ו השירותי  או שניה  כאחד אינ  עומדי  בדרישות משרד הבריאותבמקצת  המטבח א; מטבח

פעלו והמשיכו ) ארבעה בתחו  חו- השרו  וארבעה בתחו  עמק חפר(שמונה גני אירועי   .3
קיו  דרישות &לפעול עד מועד סיו  הביקורת בלא אישור מוקד  מטע  המשטרה בגלל אי

באחד מגני האירועי  שבתחו  חו- , משלל. המשטרה הנוגעות למניעת סכנות לשלו  הציבור
ובמקרה חירו  ,  אוהל על שפת בֵרכה כאשר פתחי המילוט פוני  אליה2005השרו  הוק  בחור- 

 .היו החוגגי  עלולי  להימלט מהאוהל וליפול הישר לתוכה
פעלו ) ארבעה גני  בתחו  חו- השרו  ושלושה בתחו  עמק חפר(שבעה גני אירועי   .4

ל עד מועד סיו  הביקורת בלא שנית  לה  אישור רשות הכבאות משו  שלא והמשיכו לפעו
לגני  אחדי  לא נית  האישור בגלל הפעלת  במבני  לא ; הובטחו בה  סידורי כבאות נאותי 

לשלושה גני אירועי  בתחו  חו- השרו  . ראויי  המסכני  את שלו  הציבור בלי אמצעי כיבוי
כי בחור- מוק  , בחודשי הקי  בג  פתוח בלא שהובא לידיעתהנתנה רשות הכבאות אישור לפעול 

רשות הכבאות לא יכלה אפוא לבדוק את האוהלי  ולאשר את . בה  אוהל לבאי  בשעריה 
לשני גני אירועי  אחד בתחו  חו- השרו  והאחר בתחו  עמק חפר . השימוש בה  לגני אירועי 

את האישור כי לא עמדו , תאמהבה, 2005 ובשנת 2004לא חידשה רשות הכבאות בשנת 
בשני (המשמעות של העדר אישור של רשות הכבאות היא אי הבטחת עמידות המבנה . בדרישותיה
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לכ  בגני  מסוימי  תהיה . התקנת אמצעי כיבוי מתאימי &אי קביעת סידורי  נגד אש ואי, )גני 
 .סכנה לחיי האורחי  א  תפרו  בה  דלקה

לאשר שבשטח ובבניי  המוצעי  מותר להקי  את העסק (עדה הערות הוו"במקו  המיועד ל .5
על הבקשות לרישיו  עסק של שני גני אירועי  בתחו  חו- השרו  חת  מי )" לפי החוק והתקנות

הוא אישר את הבקשות בכפו- לקבלת אישורי  . שכיה  כמהנדס הוועדה בעת מת  האישור
,  שמבני גני האירועי  נבנו ללא היתרלמרות, ממשרד הבריאות או מהמשטרה או מרשות הכבאות

א- שהשימוש בה  לש  קיו  אירועי  נוגד את התכניות החלות על האזור וא- כי לא נית  ולא 
 .יכול היה להינת  אישור לשימוש חורג במבני 

למשטרה ולרשות הכבאות יש דרישות ותנאי  שוני  למת  אישור  לרישוי , למשרד הבריאות
, מטבח: ריאות נוגעות בי  היתר להכנת תשתיות מתאימות לג  האירועי דרישות משרד הב. עסק

דרישות המשטרה . חיבור למערכת ביוב מרכזית ואספקת מי  הראויי  לשתייה, מחס , שירותי 
אלה . פתחי יציאה ומגרש חנייה, תאורת ביטחו , גידור ג  האירועי : נוגעות בי  היתר לאלה
התקנת מערכות , ני  מחומרי  לא דליקי  ועמידי  באשבניית המב: דרישות רשות הכבאות

דרישות אלה . לגילוי ולכיבוי של דלקות ואספקת מי  המתאימה ללח  הדרוש בברזי שרפה
 .מחייבות במקרי  רבי  בנייה
הגישו , שהקמת  ופעילות  נגדה את התכניות החלות על שטח הגני , כאשר מפעילי גני אירועי 

על " רשות הרישוי"שה  , שי המועצות האזוריות חו- השרו  ועמק חפררא, בקשות לרישיו  עסק
לא הבהירו לה  שאי אפשר לתת לה  רישיו  עסק משו  שאי  לגני , פי חוק רישוי עסקי 

 . האירועי  היתר לבנייה ולשימוש חורג
  והמבני, ארבעה גני אירועי  בתחו  המועצה האזורית חו- השרו  פעלו ללא היתר לשימוש חורג

למרות זאת נת  ראש הרשות לגני האירועי  רישיו  . בה  או חלק מה  נבנו ללא היתר בנייה כחוק
לשניי  מגני האירועי  אסור היה לתת רישיו  עסק ג  משו  שלא נית  לה  אישור מוקד  . עסק

ולאחד לא נית  אישור מטע  , לאחד לא נית  אישור מטע  המשטרה; מטע  משרד הבריאות
 .יש לראות בחומרה יתרה מת  רישיו  עסק שלא כדי  לגני האירועי . ותרשות הכבא

ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ , ÌÂÈ˜ ‡È‰ ÈÂ˘È¯ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ ÌÈÚ·˜  ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡
‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ È„‰ . ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙˙Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ÔÎÏ

È„Î ‡Ï˘ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ ·Ó È·‚Ï ˙˘‚ÂÓ ‰˘˜·‰ ¯˘‡ÎÔ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ˙Â¯·ÚÂÓ ¯˘‡Î
ÌÈ ˙Ó Ì‰ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ,¯ÂÓ‡Î , ÍÂ¯Î ÌÚÂˆÈ·˘ ÌÈ‡ ˙

‰ÈÈ ·· . ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ˙Â·ÈÈÁÓ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙Â ˙Â  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÈ‡ ˙‰ ˙ÈÈ ˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
 ˜ÂÁ ˙‡ ÌÈ ‚‰ ÈÏÈÚÙÓ ·Â˘ ÌÈ¯ÈÙÓ ÍÎ·Â ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î Ì˙Â‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ˘˜·Ó‰

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰) ‰¯ÂÒ‡ ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚Ï ‰ÈÈ · È¯‰˘.(   
 אכיפת חוק רישוי עסקי 

המועצות האזוריות חו- השרו  ועמק חפר לא אכפו את הוראות חוק רישוי עסקי  על גני 
ראשי המועצות לא פעלו על פי הסמכות הנתונה לה  בחוק רישוי עסקי  . האירועי  שבתחומ 

המועצות .  לעסקי  שפעלו בלא רישיו  עסקולא הוציאו צווי הפסקה מינהליי  לעיסוק בעסק
האזוריות עצמ  לא עשו להגשת כתבי אישו  נגד המפעילי  של גני האירועי  וג  לא ביקשו 
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. מבתי המשפט הוצאת צווי  שיפוטיי  להפסקת העיסוק לעסקי  שפעלו ללא רישיו  עסק
 .בהימנעות מפעולה ה  אפשרו לעוברי עבירה לפעול באי  מפריע

,  ג  אירועי  אחד בתחו  עמק חפר הוגש כתב אישו  בגי  ניהול עסק ללא רישיו  עסקרק לגבי
המועצה לא . א  ג  האירועי  המשי  לפעול והפר בכ  את הצו, ובית המשפט נת  צו סגירה

 .הגישה כתב אישו  נגד מפעילי ג  האירועי  על הפרת צו בית המשפט
 ¯ÂÓ˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ‡È‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙¯ËÓ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ,Â ÂÁËÈ·Â Â˙ÂÁÈË· .

 È ‚Ï Ô¯˘Ù‡· ˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ï‡Ï ÂÓ˘ ¯ÙÁ ˜ÓÚÂ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
 ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È ·Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÏÂÚÙÏ ÌÈÚÂ¯È‡‰

ÌÈ˜ÒÚ .È‡-¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚËÓ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ .˘‚„ÂÈ , ÈÎ
 ËÂ˜ Ï ‰¯Ë˘ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó ˘˜·Ï Ô˙È  ˜ÒÚ· ˜ÂÒÈÚ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÂÂˆ Ô˙ È‰·

Ì‰Ï ˙ÂÈˆ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÚˆÓ‡ .È˙Ï· ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ Ô˙Ó- ÌÈ ÈÈ¯·ÚÏ ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ÌÈÈ˜ÂÁ
¯˙ÂÈ· ¯ÂÓÁ ;ÍÎ ¯·„‰ ÔÈ‡ ¯˘‡Î ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ ˜ÒÚ‰˘ ÔÈ·‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‰ÈÙÏ . ˘È

‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚Ï ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜· ˙ÂÁ„Ï ¯˙È‰ ‡ÏÏÂ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙÂ ÂÓ˜Â
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ Ô˙¯·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘ÈÂ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ .

 ˙‡ ÌÈ ˙Â  Â¯ÎÊÂ‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‡ Û‡ ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙˙Ï Ô˙È  ‡Ï ÏÏÎ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó·
Ì¯Â˘È‡ ,ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ È ·ÓÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ô˙È  ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ,¯Â˘È‡ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ˘ ÌÂ˘ÓÂ ÌÈ

ÏÏÎ Í¯„· ˙˘¯„  ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ , ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰¯ÂÒ‡‰ ˙ÙÒÂ  ‰ÈÈ ·
‰ÈÈ ·‰Â.  

✯  
 ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÔÂ¯˘‰ ¯ÂÊ‡· ÂÏÚÙÂ‰Â ÂÓ˜Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚

ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁÏ „Â‚È ·Â . ÛÂÁ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
¯ÙÁ ˜ÓÚÂ ÔÂ¯˘‰ , Ô‰˘ÔÓÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‚ , Ì˙Ó˜‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˘¯„ Î ÂÏÚÙ ‡Ï

Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈ„Úˆ ÂË˜  ‡ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ Ï˘ . 
 ËÚÓÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó·

ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ÌÈ¯„ÒÂÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰
‰ÓÂÁ˙· ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ Ï˘ ÔÈ„Î ‡Ï˘ . ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ

È˙Ï·Â ˙È˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ‰ÈÈ ·ÏÂ-˙È·ÈË˜Ù‡ . È˙·Â ÂÊ ‰„ÚÂ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈÂÂˆ
ÂÙÎ‡  ‡Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ ÈÏÈÚÙÓ „‚ Î ËÙ˘Ó‰. 

˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ „È ˙ÏÊÂ‡ ˙Ù˜˘Ó ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ ,ÚÏ È„Î ‰· ˘ÈÂ ˙¯Ù‰ „„Â
˜ÂÁ . ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÂÚÙ ·ÈÈÁ˙ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ÂÂ‰˙‰˘ ·ˆÓ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚÈ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ ‰‡¯ 

 ‡˘Â Ï ‰ÚÈ‚  Ì‰Ï ˘È˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ-˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰  , ‰„ÚÂÂ‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,ÓÓ"‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â È . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

ÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÌÚ „ÁÈ ÔÁ·È ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ Ï˘ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ˙ÂÈ
„È˙ÚÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· . ˘È ÛÒÂ 

ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ‡È˙Ï ‰Ï‰ ÈÓ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÍÎÏ ‰ ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ,
 ¯·Óˆ„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ‰ÈÏÚ˘2004 ,È¯˘Ù‡ Ì„˜‰· ÂÓÏ˘ÂÈ .ÏÏÂÁÏ ÈÂ˘Ú ‰Ê ¯·„ 

ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÈÂ È˘ . 
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¯ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ÌÈÓ˜ÂÓÓ Â˜„· ˘ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚ .
‰Ê ˙Â¯È˘· È˙ƒÓ‡ Í¯Âˆ ¯Â·ÈˆÏ ˘È˘ ˙„ÓÏÓ ¯ÂÊ‡· Ì˙ˆÂÙ˙ ; ‰ Á·‰ ‡ÏÏ Ì˙Ó˜‰ ÌÏÂ‡Â

 ÂÙÂÒ·Â ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙Â˜Â¯È‰ ˙Â‡È¯· ˙Ú‚ÂÙ ˜ÂÁÏ „Â‚È ·ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ· ¯·„ Ï˘ . 
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ ˙Ó˜‰ ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ; ‰„ÚÂÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ

 ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ¯˘ÙÂ‡˙ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ‰ Â¯Á‡Ï ‰Ú·˜ ˙ÈÊÂÁÓ‰
ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· . ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡

È Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Â Ô˙ÂÈ È„Ó˘ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÂÁÈË· ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ , Â¯˘Ù‡ÈÂ
¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· ¯ÂÊ‡· ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰ , ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó.  


