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מבוא



 והבני1161תיקון תשכ"הילחוקהתכנון מקיףשלפרק1965-ה, הואתיקון "החוק"( "חוקהתכנוןוהבניה"או )להלן

 בחוק, בענהאכיפה ממשלה להחלטת בהמשך מדינתישנערך תחומי בכל חל התיקון הערבי. במגזר כלכלי פיתוח ין

יתהייההערביתהיישראלובירושליםהמזרחיתולכאורהאיןלוקהליעדמיוחד,אךהרקעלחקיקתומעידכיהאוכלוס

קהליעדמרכזי.

במסמךזהנתייחסלתיקוןלחוקדרךתפיסהשלזכויותאדםבכלל,ובשכונותהפלסטיניותשלירושליםהמזרחיתבפרט.

נראהכילפיתפיסתהמדינה,החמרתהאכיפההיאלגיטימיתביןהיתרלאורהקצאתתקציביםלשיפורהמצבהתכנוני

–בירושליםהמזרחיתביםהערביםבישראלאךבמיוחדבישוביישוביםהערביים,וכיצדתפיסהזומנותקתמהמציאות

הללאשינוי.ינותרוכלהחסמיםלרישויהבנילשיפורהמצבהתכנוניו2ממשלתייםלאהוקצותקציביםכמעטששם

יקר ארוך, למסע בעבר כמו נדרשהיום משפחתו, ולבני לו גג קורת ולהקים כחוק המבקשלבנות ירושלמי פלסטיני

שתוצאותיואינןידועותמראש.זאתהןבשלבעיותרבותבתכניותהמהוותבסיסלמתןהיתרים,והןבשלחסמיםומפרך,

יהגםבמקריםבהםקיימתתכניתשלכאורהמאפשרתזאת.יבלתיעביריםלקבלתהיתרבנ

הללו,בוודאילאהקצאתתקציביםלקידוםתכניותהיאחשובהכשלעצמה,אךאינהיכולהלספקתרופהלכלהחסמים

נקבעעבורהישוביםהערבייםבישראלשלאנכללהכללבתקצובהמיוחדהמזרחיתמהעודשירושלים.תרופהמיידית

ההחלטתבמסגרת המיעוטיםבשנת2365ממשלהמס' במגזר שכותרתה"פעילותהממשלהלפיתוחכלכלי 3".2015,

 במזרחכלכליופיתוחחברתייםפעריםצמצוםשכותרתה"3790ירושליםתוקצבהאמנםבהחלטתממשלהאחרתמס'

במציאותזו,שכונותבכללותכנוןעבורמגוריםבפרט.בתכנוןהשיפוראךבהחלטהזולאהוקצותקציביםל4",ירושלים

החמרתהאכיפהלאתועילואףתרעאתמצבםשלהתושבים,אשרימשיכולחפשפתרונותדיורככלשידםמשגת,ובכלל

בנייתבתיםללאהיתרים.זה



  

                                                           
 וכך התייחסו אליו חלק מהכותבים שיובאו להלן109הצעת החוק כ"תיקון  בראשית הדרך התפרסמה " . 

  2017-תהליכי התכנון מוקפאים לתקופות ממושכות בשל העדר תקציב. בעיריית ירושלים מקצה תקציבים לתכנון אך הם אינם מספיקים ולעיתים 

  הפלסטיניות בירושלים המזרחית למשך כשנה.הופסקה כך עבודתם של צוותי התכנון שעסקו בקידום תכניות בשכונות 

 -912e-4b12-aa35-es/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4bhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pag

71ed64f47de0&ItemID=600-8bbb-49eb-21cd-d271a6476a11&WebId=fe384cf7 

  'צמצום פערים חברתיים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, באתר משרד ראש הממשלה: 13.5.18מיום  3790החלטת ממשלה מס , 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018
 

http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=600
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=600
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=600
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018
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רקע



 21.12.14ביום מס' ממשלה החלטת המיעוטים2365התקבלה במגזר כלכלי לפיתוח הממשלה "פעילות שכותרתה ,

 הדיור.2015בשנת נושא וביניהם בישראל, הערביים ביישובים השגרה חיי של רבים בהיבטים עסקה זו החלטה ."

 על הוחלט הממשלה החלטת במסגרת בתוך שיגבש צוות ביישובי120הקמת דיור בסוגיות לטיפול תכנית ימים

חבריםנציגימשרדיממשלהורשויותוכןראשמינהלהתכנון.הצוותנדרשלבחון10הימים"מנה120המיעוטים."צוות

סיועלפר שיווקופיתוחתשתיות, טוהשפעתמיסויביןהיתראתנושאהתכנוןוהגדלתהיקפיהקרקעהזמינהלפיתוח,

הבנ על ימקרקעין צוות הממשלה, החלטת לפי המיעוטים. במגזרי נציגי120יה עם התייעצויות לקיים נדרש הימים

רלוונטיות מקומיות רשויות ראשי ועם במגזר, דיור וסוגיות מיעוטים אוכלוסיית לקידום הפועלים אזרחיים ארגונים

הימיםוגםנציגיארגוניםאחריםהשתתפו120כחבקביעותבישיבותצוותמקרביישובימיעוטים.נציגעמותתבמקוםנ

בהם.

לאהתייחסלעריםהמעורבות.הימים120צוותחלטתהממשלהכ"יישובימיעוטים",בשלהגדרתאוכלוסייתהיעדשלה

הוסקומסקנותלגביוכךלאנבדקמצבהתכנון,הבינויוהדיורבשכונותהפלסטיניותשלירושליםהמזרחיתוממילאלא

ולא אלה. לשכונות מותאמים או ייעודיים פתרונות הוצעו מס' ממשלה החלטת התקבלה אחדות שנים 3790כעבור

תחתהכותרתאךבמסגרתהלאהוקצותקציביםלתכנון,שעסקהבירושליםהמזרחית כוללתתכנון'. ורישוםמקרקעין'

 ההחלטה ורישום הסדר לקידום ותקצוב הנחייה וכן תקצוב,הוראההקרקע. כוללת שאינה לדון, התכנון לוועדות

 ותעשיהבתכניות תעסוקה בהמשך.-לאזורי לכך לוותהנתייחס האכיפה הגברת ישראל תחומי שבתוך יצא כך

הימים120מכלמקום,עבודתצוותבתקציביםוהוראותלשיפורהתכנון,בעודשבירושליםהמזרחיתהיאבאהבנפרד.

.ובירושליםהמזרחיתתחוםהבניהבכלרחביהארץהרקעלהגברתהאכיפהבתהיהי

 2015ביוני המלצותצוות 5הימים.120התפרסמו שנת עד כי שם נאמר השאר הערביים2000בין ליישובים היו לא

מדינהלפיתוחיה;וכיישנוחוסרבקרקעיתכניותמתארמעודכנות;כיבתכניותהקיימותאיןהיצעמספיקשלקרקעלבנ

יהבשטחיםפתוחיםמרוחקיםייה:בניהללאהיתרהתייחסהדו"חלשניסוגיםשלבניןבנייואילךלדו"ח(.בעני35)סע'

כבנ נתפסת ותשתיות, ציבור למבני המיועד ובשטח הקיים בנימהיישוב הציבור. בכלל הפוגעת הבנויייה במרקם יה

חכקלהיחסיתלהסדרהומעוררתבעיקרבעיותבמישורהעקרונישלשלטוןבאזורהמיועדלמגוריםנתפסתעלפיהדו"

יהללאהיתרכהכרחי,וממליץילדו"ח(.הדו"חרואהבטיפולבבנ51החוקוהשאיפהשלאלהיטיבעםמפריחוק)סע'

 )סע' באכיפה עדיפויות סדרי וקביעת נמרצות אכיפה פעולות 53על דו"ח מציע בהמלצותיו פעולההימים120(.

יה,תגבורהרשויותהמקומיות,טיפולבנושאהזכויותבקרקעועודצעדיםשחלקםכברימשולבתשלהאצתהסדרתהבנ

6מצאוביטויבהחלטותופעולותהמשך.

                                                           

   הימים להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובי מיעוטים,   120דו"ח צוות

https://mof.gov.il/Releases/Documents/120%20Days%20Report.pdf  

   'בדו"ח. 2, הערת שוליים מס' 2ר' עמ  

https://mof.gov.il/Releases/Documents/120%20Days%20Report.pdf
https://mof.gov.il/Releases/Documents/120%20Days%20Report.pdf
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 צוות דו"ח פרסום לפני 120עוד ביום המשפטים במשרד הוקם זה, צוות לעבודת במקביל "צוות10.2.15הימים, .

יההבלתיחוקית".בראשצוותזהעמדהמשנהליועץהמשפטילממשלה)אזרחי(עו"דארזיעתהבנלהתמודדותעםתופ

יההבלתייאנשימשפטואכיפה)יהודים(.צוותקמיניץמיפהאתהחסמיםלאכיפתהחוקביחסלבנ9קמיניץואיתועוד

(.ביןהחסמיםהעיקרייםנמנו97,סע'7יץחוקיתבכללהמגזריםבישראל,לרבותבמגזרהערביוהדרוזי)דו"חצוותקמינ

יהחוזרתלאחרהריסה,היוצרתקושיבהרתעהוסיכולמטרותההריסה)סע'י(,בנ76התארכותההליכיםהמשפטיים)סע'

יהכלגיטימיתבליתברירה,ילדו"ח(,תפיסתהבנ99(,חששלהתנגדותאלימה)סע'92(.חוסרכוחאדםלשיטור)סע'82

לדו"ח(.אחתההמלצותהמרכזיותבדו"חהיותיקוןמקיףשל98יסתפעולותהאכיפהכבלתימוצדקות)סע'ומאידךתפ

8.לדו"ח(78פרקי'לחוק)סע'



יהילחוקהתכנוןוהבנ116תיקון



116מצאהאתביטויהבתיקון9החלטתהממשלהלאמץאתדו"חקמיניץולבצעתיקוניחקיקהלשםיישוםהמלצותיו

,לאחרדיוניםרביםבהםהשתתפוביןהיתרארגוניזכויותאדםוארגונים25.4.17-יה.התיקוןאושרבילחוקהתכנוןוהבנ

והואכוללביןהיתראתהבאים:10מקצועיים.התיקוןהתבססעלהצעתתיקוןקודמת

 ואילךלחוקהתכנוןוהבניה(;242:עליהשלרףהקנסותושלתקופותהמאסר)סע'החמרתהענישה .א

המחזיקבפועלהרחבתמעגלהאחריותלביצועהעבירה .ב אתבעלהקרקע, להעמידלדין :כעתניתן

ובעלהשליטהבקרקע,בעלההיתר,מישביצעבפועלאתהעבודההאסורהוהקבלןהראשי)למעט

 האדריכל, )סע'עובדיהם(, עליה לפיקוח או העבודה לתכנון האחראים או ההנדסאי המהנדס,

 )ג((;243

המ .ג האכיפה ובננהליתיהרחבת תכנון עבירות קביעת עשרותי: של בקנסות מינהליות כעבירות יה

תכנון–נהליות)קנסמינהלייומאותאלפישקליםללאהליךמשפטיבאמצעותתקנותהעבירותהמ

יובנ ב2018-התשע"חיה(, לתוקף "20.12.18-שנכנסו ישהמינהליותהעבירותתקנות)להלן: .)"

עבירות של בפועל לאכיפה מפורטות הנחיות פורסמו הגבוהים, הקנסות בשל היתר בין כי לציין

                                                           

7 https://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FullIllegalBuildingReport.pdf 

   .הדו"ח הוא רחב היקף וכולל גם המלצות אחרות, אליהן לא נוכל להתייחס כאן 

, באתר המשרד לשיוויון חברתי 11-12, סע' 19.6.16מיום  1559החלטת ממשלה מספר   9

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_1559 

  הצ"ח הממשלה, התש"ע, עמ'  2010-הצעת התיקון לחוק הקודמת, שלא התקבלה בסופו ל דבר, היא הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע(

 . 1427, עמ' 1426, 1074, הצ"ח הממשלה מס' 2016-ו-(, התשע"109ברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבניה )תיקון (. ר' ד600

https://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FullIllegalBuildingReport.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_1559
https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_1559
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יה.ההנחיותמתייחסותגםלעמדתהמדינהלגביעבירותמינהליותככלימרכזיימינהליותבתכנוןובנ

 ;11פהובהפחתתהעומסמעלמערכתהמשפטבייעולאכי

:צמצוםדרסטישלהיקףשיקולהדעתשלשופט,הןביחסלצוהריסהצמצוםשיקולהדעתהשיפוטי .ד

לרבותבדחייתמועדיביצועשלצווים,שיקולים-נהליהמגיעלדיוןבפניווהןביחסלצושיפוטיימ

 )ד(;254סע'–לדחייתהביצועומשךהדחייה

הנדסההמשמש/יםלעבודהללאהיתרימסמכות .ה ציודמכני )סע'נהליתלהפסקתשימושברכבאו

218 בנ–לחוק( וחומרי עבודה כלי תפיסת כי הינציין ייה כעשור לפני רווח נוהג בירושליםיתה

 יהדרךשעריהעירהעתיקה.יהמזרחית,וכךגםמניעתהעברתכליעבודהוחומריבנ

 .ו עתהתרתכניסתפקחים בכל למקרקעין מגבלותלכניסהלמקוםמגורים)סע' תוך לחוק4א)206, )

 וסביבותיו(.

באותםפוגעים–יותרועוד,פרטיאדםלרשותהעומדיםהריסהמפניההתגוננותבאמצעימשמעותיתפוגעיםאלהכל

אותם.בירושליםהפלסטיניםהתושביםבקרבהמצבשהואכפי,וחברתיתכלכליתבנחיתותמלכתחילההמצוייםתושבים

 אךההחמרהבאכיפהחלהגםעליהם.מתקציביםוהשקעותבתכנון,תושביםלאנהנו





לחוקבראייהשלזכויותחברתיות:האםהחמרתהענישההיאהדרך?116תיקון



הממשלהעבודתועםהימים120צוותהחלטותעםכמשתלבתעבודתואתקמיניץצוותראהוהדרוזיהערבילמגזרביחס

כיתהיהיהצוותעבודתבבסיסהתפיסה,כך(.קמיניץח"לדו2'עמ)אלהבמגזריםהדיורבתחוםותמריציםהטבותלמתן

לדו"ח(,ואםסברוחברי2יהללאהיתר)עמ'ילאורהקצאתהמשאביםלקידוםהליכיתכנון,נחלשתמאודההצדקהלבנ

הצדקהמצאילהיכולהכןבהםמקריםישנםכיהצוות כאמ.ח"בדוביטוילכךשאיןהרי, לאהמזרחיתבירושליםור,

ולכןממילאתפיסהזואינויכולהלעמוד.,והסדרתאזורימגוריםלתכנוןתקציביםהוקצו

 כך, או אופרטיביאופיבעליהםחות"והדוהממשלההחלטותכך זכויותשלהשיח. דיורלמצוקתהתייחסותכגון,

גגלקורתבזכותכפגיעה מהםנעדר, –והמשפחתיהאישיהמישורעלהיתרללאיהיהבנלהשלכותביטויבהםאין.

באכיפההמתמידהאיום שלטוניתרשותעםמפגשבכלהפגיעות, המשפטיההליךעלות, מחדשיהיוהבנהקנסות,

הייחודימהאופימתעלמיםהם.המגוריםביתהריסתבעתהמשפחהבנילכלהנגרמתהנפשועוגמת,הריסהשלבמקרה

הציבוריותהרשויותשלמחלקןגםכמו12,נורמטיביםאנשיםידיעללרובשנעשותכעבירותיהיובנתכנוןעבירותשל

                                                           

  הוראות  –הטלת קנסות מינהליים בגין עבירות תכנון ובניה  - 4.1הנחיה מס' היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה,  –משרד האוצר

 ,10.12.18, ביצוע
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files_manager_instructions_unit_3/he/Imposition_fines.pdf

 

 עת התיקון לחוק.ר' להלן עמדת הסניגוריה הציבורית ביחס להצ  

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files_manager_instructions_unit_3/he/Imposition_fines.pdf
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חדשותתכניותלקידוםהמשאביםהקצאתכימשתמעקמיניץח"דומעמדת13.מהמקריםבחלקהעבירותבהיווצרות

המצבשאינומה–לקויהתכנוניתתשתיתשליהיהבעאתמיידפותרת ראשית. רבזמןלהמשךנוטיםתכנוןהליכי,

שנית14.ביותר תכניתשלהשלמתהלאחרגם, ,ובעיקר;מספיקמפורטאינו;השטחכלאתמקיףאינוהחדשהתכנון,

להמתיןמחייביםהשלטוניתוההגינותגיוןיהה,לדעתנו.להלןראו–ארוכותשניםשלהזנחהלילהבןלפתוריכולאינו

המפורטהתכנוןלהשלמתעדהאכיפההגברתעם וחלוקהאיחודתכניותויישוםבקרקעהבעלותנושא. חסםנותר,

.לאכיפההלגיטימציהאתמאודמחליששלדעתנובאופן(,להלןראו)יהיבנהיתריבקבלתמשמעותי

שלמסויימיםבסוגיםלעיןנראיתאינההרתעהמדועהשאלהאתשואלאינואך,ההרתעהבחשיבותעוסקלחוקהתיקון

נאמרלגביה,חוזרתיהילבנביחסבמיוחדבולטהדבר.לשלםנדרשיהיהבנשמבצעהגבוההמחירלמרותהיבניעבירות

)בהרתעהקושיעלמלמדת"היאכי סע" קמיניץח"לדו82' זותובנהלהסבירמבלי(, לדעתנו. המקובליםהטעמים,

היתרללאבונהאדםכאשריםירלוונטאינםלרוב–15ושיקוםהציבורשלוםשמירת,הרתעה,מניעה–פליליתלענישה

לשאתכלכליתאפשרותלותהיהילא,היתרלקבלהיהיכולאילוגםכאשראו/וולילדיולוסבירהגגקורתלהשיגכדי

כדיןהיבנישלהניכרותבעלויות מקצועלאנשיתשלום: אגרותתשלום, ועודבתקניםעמידה, יהיהאוכלוסמאפייני.

להתנהגותהסיבותשלמקצועיתבחינהאיןח"בדו16.כאןשעולההקושיאתמדגישיםהמזרחיתבירושליםהפלסטינית

קשהידשלמדיניותכאילו,מהמציאותלדעתנוהמנותקתמסקנהמתקבלתולכן,בשטחהנראיתלכאורה"עבריינית"ה

.יהיהבנאתתמנעבענישה

ובייצוגםנאשמיםבזכויותהעוסקיםמצדנשמעה116תיקוןעלביקורת הדיןעורכילשכתעמדת. בפנישהובאה,

לקדם,הקיימתהאכיפהאתלייעלהציעההלשכה.ההרתעהעלממשיתהשפעהאיןבענישהלהחמרהכייתהיה17הכנסת

והרישויהתכנוןאתולייעלוהסברהחינוך נורמטיבייםבאזרחיםמדובר"כיתהיהי18הציבוריתהסניגוריהעמדת.

,ופרנסהקיוםבקשייונאבקיםהחייםעולתחתהנאנקיםיום-קשיאנשים,בעניינםהרשויותמטיפולנואשואשר,ביסודם

בסיסיקיומיהכרחמתוךעבירותשביצעו אותכנוניתהסדרהכללקיימתלאשבהםבאזוריםשמתגורריםנאשמים....

המתגורריםהאזרחיםשלהבסיסייםלצרכיםמענהנותנותאינןוהרשויותרבותשניםאורכתההסדרהשבהםבאזורים

יביאוהשיפוטיהדעתשיקולצמצוםעםבבדבדהענישהשלנוספתהחמרה...וגוברתהולכתבמצוקהונמצאיםבתחומן

העבירהשלהייחודייםלמאפייניםמתאיםמשקללתתיוכלושלאבאופןהחוקלהוראתכבוליםיהיוהמשפט-שבתילכך

הנאשםשלאו וצודקהוגןולמשפטבעניינםראוילהליךהאזרחיםבזכויותלפגועשעלולדבר, וכן, אמוןאתלערער,

".המשפט-בבתיהציבור

                                                           

התארכו הליכי תכנון להתחדשות  , שם22.11.09הוועדה המקומית תל אביב יפו נ' מוסא דכה, סע' כ'א לפסק הדין מיום . 2885ר' למשל רע"פ  13

  שנה לא ניתן היה לקבל היתרי בניה בשכונה. 14-עירונית בשכונה ביפו, באופן שלמעלה מ

 ., פורסם בנבו18.12.18זידאן נ' שר הפנים,  827/17בג"צ   14

 . 418, עמ' 413י. ואקי, י. ורבין, הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא, הפרקליט נ'ב תשע"ג,  15

  .9, עמ' 2018נתונים מרכזיים, ינואר  –עיר עמים, ירושלים המזרחית   16

 . 26.1.17, ועדת תכנון ובניה, לשכת עורכי הדין בישראל, 2016-(, התשע"ו109מס'  הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון –נייר עמדה   17

 . 34 , עמ'5.4.17, 221ר' דברי הכנסת, ישיבה מס'  -הסניגוריה לא הציגה את עמדתה באופן רשמי בוועדה    18
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מסמכותכהתפרקותבענישהההחמרהאתהמחברתרואה19,לחוק116בתיקוןהענישההחמרתבנושאמקיףבמאמר

.הרתעהליצירת–מתאיםובלתי–יחידכמכשירבענישהובחירה,החוקשלטוןאתולאכוףראויתכנוןלקדםהמדינה

זהבאופן כלליתחברתיתתכליתלהשיגבניסיוןהמדינהבידילכלי"המורשעהעברייןאתהופכתהמדינה, בניגוד",

.הדמוקרטיהשליסודלתפיסות

כןאם ציבורייםגופיםמצדנשמעהלחוקהתיקוןעלהביקורת, ממלכתיאופיבעליאוממלכתיים, כדברהעוסקים,

לביןבענישהלהחמירצורךבדברהמסקנהביןהפערעלומצביעים,בפרטובאכיפהבכללהיובניתכנוןבנושאישבשגרה

".יהיבנעברייני"אותםשלהמציאות



"הצדקמןהגנה"-היתרללאיהילבנהרשויותאחריות



נקבעשם,הפליליהדיןסדרבחוקמעוגנתוכיום20המשפטבתיבפסיקתתחילהשנוצרהדוקטרינההיא"הצדקמןהגנה"

מהותיתבסתירהעומדיםהפליליההליךניהולאוהאישוםכתבהגשת"לפיההגנהטענתלהעלותרשאינאשםכי

כלומר21."משפטיתוהגינותצדקשללעקרונות מצבשייתכןבכךמכירהפליליהדין, חלקישהציבוריתלרשותבו,

העבירהבהיווצרות לדיןהאדםאתלהעמידהגינותחוסרזהשיהיהכךכדיעד, לגבי.האשמהמשאלתבמנותקוזאת,

הנאשםהתנהגות נסיבותשלבמשקלןעוסקות22הפליליבהליךטיעוןהסדרלגבילממשלההמשפטיהיועץהנחיות,

.טיעוןלהסדרלהגיעמההחלטהכחלק,מיוחדותונסיבותהעבירהתוצאת,אישיותנסיבותלרבות,העבירהביצוע

העבירהנסיבותלעומתהחוקלשלטוןרבמשקללייחס,ככלל,היאהרשויותנטייתיהיוהבנהתכנוןבתחום,זאתלעומת

לשםיהיוהבנהתכנוןבתחוםפליליבהליךמועדיםדחייתבענייןלממשלההמשפטיהיועץבהנחיית.הרשותוהתנהלות

בעבירותטיעוןהסדרלגביהמדינהפרקליטותהנחיות.הבנייהלנסיבותהתייחסותאין23,בדיעבדלהסדרההזדמנותמתן

אזכורללא,אחרותבעבירותכמקובלבהסדרתיקסגירתלצורךלשקולישאותןלנסיבותמתייחסות24,יהיובנתכנוןשל

הולםולדיורגגלקורתבזכותהאפשריתהפגיעה זהמתחוםעבירותקרובותלעיתיםהמאפיינת, מורכביםבמקרים.

יהיובנתכנוןשלבעבירותהמשפטלבתישהגיעו הדיןמשורתלפניםלפעולבקשותאוהצדקמןהגנהטענת, נדחות,

                                                           

(, 2016)אוקטובר  4לחוק התכנון והבניה", מקרקעין טו/ 109חשיבה ביקורתית על תיקון מס'  –הילי פרייס קוה, "החמרת הענישה? זה לא עובד!  19

  .3בעמ' 

( נקבע לראשונה כי לפי כללי ההגנה מן הצדק, ניתן לבטל כתב אישום כאשר בית יפת ואח' נ' מדינת ישראל 2910/94)ע"פ  יפתבפרשת  20

גינות, בין היתר בשל "התנהגות שערורייתית" של המשפט אינו יכול להציע לנאשם הליך הוגן או כאשר ניהול המשפט פוגע בתחושת הצדק והה

  .בורוביץ נ' מדינת ישראל 4855/02ר' ע"פ  –, נקבע מבחן גמיש יותר של "פגיעה ממשית בתחושת הצדק" בורוביץהרשויות. בהמשך, בפרשת 

 . 2007משנת  51, תיקון מס' 1982-( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ"ב10)149סע'  21

 13.1.19, עודכנה 2013, ניתנה 4.3042הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  22

 . 24.1.04מיום  8.1150הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  23

  , סע' ד'.29.7.14המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין,  –הנחייה לתובעים ונוהל עבודה, פרקליטות המדינה  –סגירת תיק בהסדר  24
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25החוקאתולאכוףהציבוריהסדרעללשמורהצורךבפנילרוב זאתעם. המקריםכלאלהאין, ביתמגלהולעיתים,

26.הנאשםבשליטתשאינותכנוניבמצבשמקורולקושיהבנההמשפט

בנסיבותלהתחשבותמאפשרשהואהדעתושיקולובניהתכנוןבעבירותלדיןלהעמדהבחריגיםעוסקאינו116תיקון

אחתלשנה,שיירשמומיוחדיםמטעמיםרקקייםשיפוטיהריסהצוביצועלדחייתשיפוטידעתשיקול.ביותרצרהוא

,ובניהתכנוןעבירותבאכיפת"החוקשלטון"לרבמשקללייחסהפסיקהנטייתלאור(.לחוק(א)ד254'סע)היותרלכל

קשותאישיותנסיבותשלבמקרהאמפתיהבהבעתקרובותלעיתיםולהסתפק הצורךעלהתכופההחזרהולאור,

זהבתחוםסדרבהשלטת מיוחדיםטעמים"אותםבגדרייכנסומעטיםמקריםשרקלצפותניתן, גםייתכןמאידך".

יש.קיימתכןהיאכאשרהגמישותלניצוליביא,השיפוטיהדעתשיקולעלהחוקשכופהקשיחהמגבלהאותהשדווקא

.עקביתמגמהאחרילהתחקותכדילחלוףרבזמןלפרקלהניח

האוצרבמשרדוהבניההתכנוןדינילאכיפתהארציתהיחידהשלהשונותשבהנחיותלצייןמעניין לפקחיםהמיועדות,

הפרטחירויותאתמגבילנהליימהריסהצומימושכינאמרשם.בזכויותפגיעהמוזכרת,בפועלהאכיפהאתהמבצעים

הקשורהבסמכותלהשתמשישולכן,משמעותייםכספייםלנזקיםולגרוםהעיסוקובחופשהקנייןבזכותלפגועועשוי

בדיורהקשורותלזכויותמפורשאזכוראין27.ואחראימושכלבאופןהשוניםנהלייםיהמבצווים מחיהבתנאי, ובכל,

.בכךהקשור

 

  

                                                           
שנה בשל  16לעיל(  נפסק כי אף שבשכונה בה התגורר הנאשם לא ניתן היה לקבל היתרי בניה במשך  5, ה"ש 2009) דכהכך למשל בפרשת  25

 11-( נפסק שהיותו של אדם נכה ואלמן המטופל ב2014) מתתיהואיטיות קיצונית בהליכי התכנון, יש לאכוף את צו ההריסה שיצא נגדו; בפרשת 

מילדיו )שם לא היה מרכיב של התנהלות  6נגד בניה לא חוקית שבנה, אף שמדובר בחדר בו מתגוררים  ילדים, אינו מצדיק ביטול צו הריסה

(, שם דובר בחיבור לתשתיות בכפר בדואי לא אינאס אל אטראש ואח' נ' שר הבריאות ואח' 8062/05)בג"צ  אטרש אלהרשות(;  בפרשת 

נה ללא היתר בניה לרשת החשמל, כדי שיוכלו להחזיק תרופות בקירור עבור מוכר, עתרו הוריה של פעוטה חולת סרטן לחבר את ביתם שנב

בתם. נפסק כי היתה זו החלטת ההורים לקבוע את ביתם ביישוב לא מוכר, בידיעה שלא יוכלו להתחבר לתשתיות בסיסיות. נציין כי במקרה זה 

לה פתרון. מנגד, רק לאחרונה ביטל בית המשפט העליון הראה בית המשפט אמפתיה רבה ומאמץ לפתור את הבעיה, אולם בפועל לא נמצא 

מדינת ישראל נ' ורדי  1611/16כתבי אישום בשל התנהלות לא תקינה של הרשות, למרות שפעולת הרשות נעשתה ברשלנות ולא בזדון )רע"פ 

  (.31.10.18ואח', 

סואלחי ואח' נ' הוועדה המחוזית  31084-03-13רת עת"מ ראו למשל הערת בית המשפט על יאושו של האזרח מאיטיות ההליך התכנוני במסג 26

 , פורסם בנבו4.6.13, לתכנון ובניה ירושלים ואח'

נהלי להפסקת עבודה, צו ארעי להפסקת עבודה, וצו יצו מ – 3.1הנחיות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר, הנחיה מס'  27

נהלי להפסקת שימוש, ולסגירת בניין או מקום יצו מ – 3.2; הנחיה מס' 2.2.2נהלי להפסקת עבודה, סע' ילהריסת תוספת בניה לאחר הפרת צו מ

  .2.1.5נהלי, סע' יצו הריסה מ – 3.3; הנחיה מס' 2.2.3,סע' 26.9.17נהלי להפסקת שימוש, ילאחר שהופר צו מ
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המזרחיתבירושליםהפלסטיניותהשכונותעלהאכיפההגברתהשפעת

 

ולתנאיהולםלדיור,למגוריםהזכותובפרטאדםזכויותשלהשיחדרךכלליתבראייהלחוקלתיקוןהתייחסנוכאןעד

נאותיםמחיה המזרחיתבירושליםהפלסטיניותבשכונותןהתכנולמצבנתייחסכעת. המתמשךמחדלהביןולקשר,

.אליוהקשוריםהאכיפהאמצעיכלוהחמרתלחוקהתיקוןרקעעלוהבניההתכנוןדיניאכיפתלביןאלהבשכונותבתכנון




חסמיםבקבלתהיתרבניהבירושליםהמזרחית


מיחידות כמחצית להערכתנו ביותר. רחבה היא המזרחית בירושלים הפלסטיניות בשכונות היתר ללא הבניה תופעת

מצבזהאינומעידעלנטייהעברייניתשלהאוכלוסייההפלסטיניתאלא28הדיורבירושליםהמזרחיתנבנובליהיתרים.

עלקושיאמתיבקבלתהיתריבניהבשכונותאלה.

האפשרותלרכושדירהבשכונות ברובהשכונותהפלסטיניותלאקייםשוקיזמותלבנייתפרויקטיםגדוליםלמגורים.

שלהתושבים,שכןישראליםרביםאינםמעונייניםלמכורלהםהישראליותהסמוכותאינהריאליתעבורהרובהמוחלט

באוכלוס העוני מאפייני יהזויוממילאעלותהרכישההגבוהההיאמעלומעברלאפשרויותהכלכליותשלרובם)ראו

רוב לכן קיימות. אינן היהודי, במגזר לפעילות בדומה שכונות, לבניית ממשלתיות או עירוניות יוזמות גם לעיל(.

התושבים,גםאםיבקשולחסוךמעצמםאתהמאמץהאדירשלתכנון,רישויובנייהעצמיתויעדיפולרכושדירהמקבלן

לאימצאוכזובשוקהחופשי.האפשרותהיחידההעומדתבפניתושבפלסטינימזרחירושלמיהמעוניין אומידשניה,

לספקקורתגגלבנימשפחתוהיאבמסלולהבנייההעצמית.

שמעותהיאשרובהתושבים,גםאםאינםבעליניסיוןאוידעבתחום,נדרשיםלפעולבזירהקשה,סבוכהומאתגרתהמ

תושב להלןנתאראתהחסמיםהעומדיםבפני אךהקשייםהעומדיםבפניהםבמקריםרביםאינםעביריםכלל. יזם-זו.

המעונייןלקבלהיתרבניהולבנותאתביתולפיההיתר.

קבוצות:ארבעניתןלחלקלמיםלקבלתהיתרבניהלפלסטיניםבירושליםהמזרחיתאתהחס

 חסמיםהנובעיםממחדלהתכנון .1

 חסמיםהנובעיםמהעדרפיתוחתשתיותציבוריות. .2

 .הנובעיםממגבלותכספיותחסמים .3

 למצבהזכויותבקרקע.הנוגעיםחסמים .4

 

  

                                                           


 
-כלל הדירות בעיר כ, 2018  רובע ואזור סטטיסטי-רובע, תת ,שטחדירות מגורים בירושלים, לפי  - 16לוח ט/שנתון סטטיסטי לירושלים 

 )להערכתנו נתון זה אינו נכון בשל קושי בהשגת מידע מהימן עליו מצהירים עורכי השנתון( 60,000-. כלל הדירות בירושלים המזרחית כ230,000
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 התכנוןממחדלהנובעיםבניההיתרילקבלתחסמים .1

רקע .א

ישראלמדינתידיעלהמערביתהגדהוכיבוש1967ביוניהמלחמהסיוםעם לתחוםדונם71,000-כשלשטחצורף,

ירושליםשלהמוניציפלי הירדניתירושליםשטחישלדונם6,400-ככללהמצורףהשטח. וחלקישלמיםכפריםוכן,

העירבמערבדונם38,000-מישראלשלטוןשתחתהעירשטחגדלזאתבעקבות.העירשלהחקלאיתמהפריפריהכפרים

עיקרוןפיעלאלא,תכנוןשיקולימתוךנעשהלאהעירשטחשלזהומהירנרחבגידול.דונם108,000-ל,1967לפני

עלהמזרחיתבירושליםוהפיתוחהתכנוןמדיניותהוכתבהמאז".אוכלוסייהומינימוםשטחמקסימום"צירוףשלמדיני

הראשוןהעיקרוןפיעל.הטריטוריאליתהתפיסהועקרוןהדמוגרפיהמאזןעקרון:זהאתזההמשלימיםעקרונותשניפי

היהודיתלאוכלוסייהרובלהבטיחבעירהתכנוןמדיניותמכוונת שלהמוחלטרובםמתוכנניםהשניהעיקרוןפיעל.

רצףהתהוותומניעתישראלימרחבירצףיצירתתוךהיהודיתהאוכלוסייהעבורהמזרחיתבירושליםהפנוייםהשטחים

.דומהפלסטיני

ומגבילדלהואשהתקבלהתכנון,שצוינוהעקרונותלשניהמזרחיתבירושליםהפלסטיניותבשכונותהתכנוןהכפפתבשל

והןהציבוריותהתשתיותבתחוםהן,מתוקפןהפיתוחאפשרויותאך,תכניותנערכוהפלסטיניותהשכונותלרוב.במכוון

עבורשנערכוהתכניותבאיכותמתמידשיפורלמרות.חלקיבפועלוהמימוש,מוגבלות,למגוריםהפרטיתהבנייהבתחום

התחומיםבכלהתושביםלצורכיאמתימענהמספקותאינןהתכניותשלרובןרובהשכונות הבנייהבתחוםובמיוחד,

.בירושליםהיהודיותבשכונותואושרושנערכומתכניותמובהקבאופןאלהתכניותשונותבכך.למגורים

בשלב:שלביםבשניתוכננוהפלסטיניותהשכונותרוב,המזרחיתבירושליםישראלמדינתשלטוןבתקופת,זהרקעעל

לשכונות(מגבילות)תכניות,ירושליםעירייתידי-על,נערכו–האלפייםלשנותועדהשבעיםשנותמסוףהחל–הראשון

שלמות נערכו–אלהלימיםועדהתשעיםשנותמאמצעהחל–השניובשלב. נערכותועדיין, קרקעבעליידי-על,

.אקראיבפיזורונקודתיותקטנותתכניות,פרטיים

ירושליםעירייתידי-עלשנערכובתכניותומגבלותמאפיינים .ב

במחוזהפלסטיניותלשכונותירושליםעירייתערכהשהתכניות-שטחהתכניותקטן אושרו בשטחןקטנותהןואשר

המבונהלתחום,כלל-בדרך,מוגבלהתכניותשטח.והשכונותהכפריםתושבישבבעלותהשטחיםרובאתכוללותואינן

השטחכלסך.פתוחנוףשטחשלייעודהנוסףהשטחמקבל,המבונהמהשטחיותרגדולההתכניתבהםבמקרים.בפועל

שנערכובתכניותהשינוייםכולל(,פתוחיםציבורשטחיכולל)המזרחיתבירושליםהפלסטיניותהשכונותעבורהמתוכנן

בהכנהאלובימיםהמצויותתכניותכולללאאך)השניםבמהלך דונם20,000הוא( שלמשטחהמשלישפחותשהם,

.כולהירושליםמשטח15%-וכ,הירוקלקושמעברירושלים
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במצבהכרהמהווהזושיטה29.בפועלבנייהקיימתבולשטחומוגבליםמצומצמיםולבנייהלפיתוחהמיועדיםהשטחים

מוצוהשכונותברוב.להתפתחותמשמעותיתקרקעעתודתמייצרתאינהאך,מסוימותבנייהתוספותומאפשרתבשטח

המיועדיםפנוייםשטחיםזאתבכלנותרובהםבמקומות.התקפותבתכניותלבנייהשיועדובשטחיםהבנייהאפשרויות

התכניותלפילבנייה לפועליוצאתאיננהכללבדרךהבנייה, בגללואםבירושליםחילאהקרקעשבעלבגללאם,

לבניההמותריםבשטחיםשנכללורבותאדמותשבבעלותוקרקעבבעלשמדובר צורךכרגעאיןלמשפחתוואשר

קרקעבאותההבנייהבמימוש והנקודתיותהכלליותבתכניותלמגוריםלבנייההמיועדהכוללהשטח. ,היוםהתקפות,

דונם9,200הוא לעילשתוארכפיהתכניותשלהכוללמהשטח46%שהם, משטחבלבד13%מכסההזההשטח.

 .כולהירושליםמשטחבלבד7.5%-והמזרחיתירושלים

המותרהמרביהקומותכמספרקומותשתיקובעותהתכניות-ביותרמצומצמותבנייהזכויות מצומצםלשטחפרט,

קומות3גםלבנותניתןבוהשכונות-הכפריםבגרעיני ,המגרשמשטחנטו50-25עלעומדיםהמרבייםהבנייהאחוזי.

אחוזיעלהגבלהמצוינתשלאאובנייהאחוזי70בלבנותניתןמהתכניותבחלקבהםכפריםגרעינילאותםפרט

 31.בלבד3יהיהלדונםהמרביהדירותמספרכיהקובעתנוספתמגבלהישנהמהתכניותבחלק30.הבנייה

כדי.תשתיותשלבמערךתלויוהבנייההפיתוחתחום.לפיתוחהמיועדהשטחלעומקמגיעהשאינהדלילהדרכיםרשת

דרכישלבקיומןוכןומיםביוב,חשמלשלתשתיתבמערכותצורךישתעשייהומבניציבורמוסדות,מגוריםבתילבנות

שלהעדרן.הדרכיםתוואיפיעלומבוצעותמתוכננותהללוהתשתיתמערכותרוב,רגילבתכנון.הבנייהשטחאלגישה

 .המגרשיםפיתוחאת,כןאם,מונעדרכים

היתרמתוקפןלהוציאניתןשלאבלבדכלליותמתארתכניותנערכורביםבמקרים-מספיקמפורטותשאינןתכניות

בנייה מתוקפןבנייההיתרלהוציאניתןשבוהשטחגודלעלמגבלהשישנהאו, תכניתעריכתנדרשתאלובמקרים.

.בנייההיתרילהנפיקיהיהניתןמתוקפהאשרמפורטת,נוספת

שטחיםרקכמעטהתכניותמציעותציבורלמבניהמיועדיםהשטחיםבין-מתאימיםובלתימעטיםציבורלמבנישטחים

מתקןכמוופנאיבריאותלצרכיהואבתכניתעבורםהמותרשהשימושציבורלמבנההמיועדיםשטחים.חינוךמבניעבור

ספורט ס"מתנ, מועדון, דופןיוצאהואחלבטיפת, בנוסף. התגלוחינוךלמוסדותבתכניותהמיועדיםהשטחיםגם,

מבחינתהן,ישראלבמדינתהמקובלים,מינימאלייםבתקניםעומדיםאינםספרלבתיהמיועדיםרביםשטחים.כבעייתיים

 .לפיתוחוקשיםתלוליםמדרונותגביעלרבותפעמים,בשטחמיקוםוהןהמגרשיםגודל

                                                           

  אחוז משטח השכונות.  60-ל 50ייעוד התופס בין  -בישראל מקובל שייעוד הקרקע למגורים הוא הייעוד הנפוץ בשכונות עירוניות 

לפני עידן ההתחדשות העירונית שהמטרתה היא הדגלת צפיפויות באמצעות מתן זכויות בנייה  -לשם ההשוואה, בשכונות היהודיות בירושלים  30

 אחוזי בנייה בארבע קומות. 90ייה הנפוצות היו זכויות הבנ -נוספות 

יח"ד  3יח"ד לדונם נטו.  24-יח"ד לדונם נטו ולא יותר מ 12-, בשטחים העירוניים בארץ יש לבנות לא פחות מ35פי תמ"א -לשם ההשוואה, על 31

 מהגישה המרחיבה.  12.5%-מהגישה המצומצמת ו 25%מהוות 
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-כיועדוהמזרחיתבירושליםהפלסטיניותהשכונותשלהכוללהתכנוןהשלמתעם:מידיונרחביםרביםפתוחיםשטחים

נקודתיותבתכניות,השניםבמהלךבתכניותשהוכנסוהשינוייםבמסגרת".פתוחנוףשטח"להתכניותשטחמכלל40%

 .המתוכנןהשטחמכלל30%-כעלעומדהואוכיוםפתוחלנוףהמיועדהשטחהצטמצם,מפורטות

פרטיותביוזמותמפורטבתכנוןוהקושיהצורך .ג

התכניותאתהמשנותחדשותמפורטותתכניותעריכתבאמצעותהיאלעילשפורטומהבעיותחלקעללהתגברהדרך

העירייהשערכההבעייתיות 1995-מהחל. מעגלאתשהרחיבוהבנייההתכנוןלחוק43תיקוןשללתוקףכניסתועם,

הפרטיהתכנוןתנופתאך.אדמתםעלמפורטותנקודתיותתכניותלקדםרביםקרקעבעליהתחילו,תכניתלהגישהרשאים

תכנית-'2000ירושלים'המקומיתהמתארתכניתשלקידומהעםמשמעותיבאופןנבלמה2000-השנותאתשאפיינה

32.מדיניותלמסמךהפכהוהיאהוקפאהסטטוטורישקידומה

התכנוןבמחדללמעשהמכיר,דברלכלסטטוטוריתמתארתכניתכשלהואשתוכנו",2000ירושלים"המדיניותמסמך

אלוהרחבתןהבנייהזכויותהגדלתבאמצעותהקיימותהשכונותציפוף:לפיתוחחדשותמסגרותשתיומציעלושקדם

-מקומיתמתארבתכנית,עורכיהככוונתואושרההופקדהאילו,או-מדיניותבמסמךשמדוברמכיוון.פתוחיםהשטחים

.נוסףסטטוטוריתכנוןבמסגרתרקייתכןהמוצעהחדשהפוטנציאלמימוש,מפורטתמתארבתכניתולא

תכנוןאישור,זאתלעומת.טיפיןטיפין,להתממשממשיךהקייםהמרקםלציפוףהקרקעותבעליביוזמתמפורטתכנון

מדיניותמסמךאותולפי,מותנה,השכונותלהרחבתהמדיניותבמסמךהמיועדיםהפתוחיםבשטחיםמפורט  באישור,

מצידהוהעירייהבעצמםלערוךמסוגליםלאפרטייםקרקעשבעליהיקףרחבתכנון–ההרחבהלשטחיכוללתכנון

(מדיניותמסמך)בתכניתהמוצעותההרחבותעבורבלבדאחתכוללתתכניתאושרההיוםעדכינציין.בעצלתייםמקדמת

תכניותאושרולאגםהאלהההרחבותבשטחי.סטטוטוריתאיננהוהיאסוואחרה-לאסאבבתכניתמדובר.2000ירושלים

.ונשניםחוזריםניסיונותאףעלזאת,תושביםשלנקודתיותמפורטות

אלהתכניות.הקיימותהשכונותשטחיבתוךתכניות1,000-כהיוםעדאושרו,השכונותלציפוףנקודתיתכנוןבמסגרת

ואקראייםקטנטניםשטחיםעלחלותהןאך.בתחומןבנייההיתרילקבלתהאפשרותואתהתכנוןתשתיתאתמשפרות

קוויבתיקון,קיימתבנייהבהסדרתעוסקמהןגדולחלק.בשכונותדיורבהיצעחוסרשללבעיהכוללפתרוןמהוותולא

.בודדותדיוריחידותשלבתוספותעוסקותאחרות.אחתדיוריחידתאפילוכוללותאינןשלעיתיםבנייהובתוספותבניין

.דירות6-20שלמספרכוללמהתכניותקטןחלק

                                                           

  בית המשפט דחה עתירה שהגישו עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח נגד השימוש בתכנית מתאר כ"מסמך מדיניות", תוך עקיפת כל הוראות

, 29.9.13', במקום ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים ואח36572-04-13 .....עת"מ –החוק לרבות הפקדה להתנגדויות הציבור 

שנים וכי ממשיכים לפעול לפיה למרות שאינה מעודכנת. לאחרונה הגיעה לידיעתנו כי ראש  10נציין שתכנית המתאר הוקפאה לפני  פורסם בנבו. 

 העיר החדש הורה על עריכת תכנית חדשה.
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כמהאושרובאהרובסורחנינאשבביתבעוד.השכונותביןעצומיםפעריםישנםנקודתימפורטתכנוןשלבהיבטכינציין

.אחדותתכניותרקאושרווסילוואןעיסאוויהכמואחרותבשכונות,כאלהתכניותמאות



 תשתיותמהעדרהנובעיםיהיבנהיתרבקבלתחסמים .2

קיומההואיהיבנהיתרלמתןהתנאיםאחד,העירייהדרישותולפיהשכונותעלהחלותהתכניותלפי:למבנהגישהדרכי

למקוםהתשתיותהבאתאתתאפשראשרהיהבנילמתחםסטטוטוריתגישהדרךשל בפועל. מהדרכיםניכרחלק,

בשטחקיימותאינןהמתארבתכניותהמופיעותהסטטוטוריות מנגד. החלהלתכניתתואמותאינןהקיימותהדרכים,

,בנייהתוספתאוחדשמבנהלבנייתהיתרקבלת,לכך-אי.היתרקבלתלצורך"דרכים"לנחשבותאינןולפיכךבשכונה

סטטוטוריתלדרךהמיועדהבינויתחוםאתהמחברדרךקטעתכלולהמפורטתהתכניתכיהיתרביןמצריכה לעיתים.

אחרתבבעלותבקרקעהעובריםלמדיארוכיםדרךבקטעימדובר האחריםהבעליםעםהסכמותמחייבוהדבר, שאין,

.עלויותעודונוצרותקושיעודנוסףובכךהסכמתםאתלתתמוטיבציהבהכרחלהם

הבריאותומשרדהסביבהלהגנתהמשרדלדרישותבהתאם:ביובתשתיות במשרדהמחוזיתהתכנוןבלשכתנקבע,

33גדוליםפרויקטיםעבורהבנייההיתרימתןהמתנהסעיףיתווסףהמזרחיתבירושליםשיאושרוהתכניותבכלכי,הפנים

המזרחיתבירושליםרבותלשכונות.(ש"מט,שפכים-טיהור-מתקן)השכונתיתהביובלמערכת"קצהפתרון"שלבקיומו

.גדוליםפרויקטיםלבנייתבנייההיתריבהןלקבלאפשריבלתיולכןקצהפתרוןאין

מהשכונותוברבות34,ראשיתביובבצנרתעצוםמחסורישנוהמזרחיתבירושלים,הקצהפתרוןלבעיותבנוסף

.הבריאותומשרדהסביבהלאיכותהמשרדשלהתקניםפיעלמאושריםשאינם,ספיגהבבורותמשתמשיםהפלסטיניות

מערכתקיימתכאשר.לבצעיכולאינוכללפרטישגורםפרויקטהיא,להתחברניתןשאליה,ראשיתביובצנרתהתקנת

בנייההיתרלקבלניתןלאכזומערכתקיימתלאאם.אליהלהתחבר,תשלוםתמורת,הבתיםבעלייכולים,ציבוריתביוב

.כלל

בירושליםהחניהתקנילהסדרת5166מספרעירבנייןלתכניתבהתאם:חניהתקן הפחותלכלזקוקהדיוריחידתכל,

אחדחניהלמקום התקןולאזורהדיוריחידתלגודלבהתאם, בנייההיתרלקבלתכתנאי, הגבוהההצפיפותבשל.

.קיימיםלבנייניםבנייהתוספותעבורלחניהזמינותקרקעותבנמצאאין,המזרחיתירושליםבשכונותהבנוייםבמרקמים

חניהמקומותהכשרתלצורךהבנייןהגבהתאו,קרקעית-תתחניהבניית-יקראךיותרפשוטהפתרוןחדשהבבנייה

לאמכשולהיוםמהווהחנייהפתרוןהעדרכילצייןיש.זהבשלב"נופלים"רביםבנייההיתרי.הכבישמפלסעלמתחתיו

                                                           

 יח"ד ומעלה. 50יח"ד ומעלה נחשב גדול ובתקופות אחרות דובר על  100בתקופה מסוימת נקבע כי פרויקט של  33

ישנו שיפור איטי בתחום מאז שחברת הגיחון החלה להניח קווי ביוב ראשיים בחלק מהשכונות. רק באמצעות פעילות נמרצת של  2009מאז  34

 הרשויות לאורך מספר שנים, ניתן יהיה לסגור את הפער.
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מציגותשאינןתכניותדוחותוהמחוזיותהמקומיותהוועדות.התכניותהכנתבשלבכבראלאהבנייההיתריבתחוםרק

35.סביריםחניהפתרונות



(והיטליםאגרות)כספיותממגבלותהנובעיםבנייההיתרבקבלתחסמים .3

שלהכבדהכלכליהנטלהוא36,העונילקומתחתהגדולבחלקהנמצאתבאוכלוסייהיהיבנהיתרבקבלתמרכזיחסם

ולעיתים שקליםאלפיעשרותלכדימגיעהתכניתעריכתעלות.בנייההיתרלקבליהיהניתןשמתוקפההתכניתעריכת

עצמההבנייהלעלותמשתווה זהמכשוללצלוחהקרקעבעלימצליחיםאםאף. רבותפעמים, שניםשלמסעלאחר,

בוהושקעורביםשכספיםולאחרתכניתלאישור בפניוארוךיקרתהליך–להיתרבקשהלהגשתמימוןנותרלאכבר,

.עצמו

38,פיתוחאגרת37,רישויאגרת:כולליםאלה.שוניםוהיטליםאגרותלשלםהמבקשיםנדרשים,בנייההיתרקבלתלשם

נגדהישראליהוועדי"ע,כעשורלפנישנערךחישובפיעל)40.רכושמסגםשניםמספרלפניועד39השבחההיטל

רקשקליםאלף110-כלשלם,(אחדותדיוריחידותלהכילויכול)ר"מ200בןביתלבנותהרוצהאדםעל,בתיםהריסות

יש,כיום41.ואדריכלדין-עורךשלהטרחהושכרהביובלמערכתחיבורעבורהתשלומיםכולללא,והיטליםאגרותעבור

(.יותראףגבוהותהעלויותכילהניח

                                                           

וד בין היתר בטענה כי "לא ניתן לאשר עמ-לתוספת יחידות דיור בראס אל 13002דחתה וועדת התכנון המחוזית את תכנית  8/11/09בתאריך   35

 תוספת יח"ד ללא פתרון חניה". 

 2016תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה ומאפייני משפחה,  - 2מכון ירושלים לחקר ישראל, השנתון הסטטיסטי, לוח ו/  36

,2017. 

ירושלים, גובות אגרה עבור מתן היתרי בנייה. התשלום אמור לכסות את הוצאות הטיפול של רשויות מקומיות, ובכללן עיריית  –אגרת רישוי בנייה  37

 העירייה בבקשה.

 בזמן, וביוב מים תאגיד או/ו מקומית רשות ידי על, לדורות מחוכר או מקרקעין מבעל שנדרש חובה תשלום המהווה, מוניציפלי מס - פיתוח היטל 38

 תעלות, ומדרכות כבישים ובכללן, מוניציפליות תשתיות הנחת לממן נועדו הפיתוח היטלי. בנייה היתר מתן בטרם או/ו מוניציפלית תשתית הנחת

 .ביוב הולכת וצנרת, מים הולכת צנרת, גשמים מי וניקוז תיעול

שהגדילה את זכויות  תשלום שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה גובה עבור עליית ערך הקרקע כתוצאה מאישורה של תכנית חדשה -היטל השבחה  39

 הבנייה. היטל ההשבחה הוא בגובה של מחצית מההפרש שבין ערך המגרש לפני אישור התכנית לבין ערכו אחרי אישורה

. הביטול נכנס 2000מס רכוש הוא מס שהוטל בעבר על קרקע פנויה שאינה קרקע חקלאית, גם אם טרם הותרה לבנייה. מס רכוש בוטל בשנת  40

. בהעדר הוכחה על בעלות הקרקע תשלום מס רכוש סיפק הוכחה טובה 0%, ולפיו מיום זה שיעור מס רכוש עומד על 1.1.2000 -לתוקף ב

 מספיק להראות שלבעל הנכס יש לפחות זיקה אל הקרקע.

 Meir Margalit, Discrimination in the Heart of the Holy City, The Internationa Pease andמרגלית, מאיר.)באנגלית בלבד(  41

Cooperation Center, Jerusalem 2006 , p. 50. 
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חלקיבשארגםכמו)ובמערבההעירבמזרחזהות,בנייההיתרלקבלתהפוניםהעירתושביעלהמוטלותהרישויאגרות

שלעלותלקביעתהסבירהסף42.המערביבחלקהלנפשמההכנסהכשלישהיאהעירבמזרחלנפשההכנסהאולם.(הארץ

בירושליםאגרותושלשירותים היהודיבמגזרהנהוגלסטנדרטבהתאםנקבע, ליכולתםמעברהואהאגרותתשלום.

.הפלסטיניםהעירמזרחמתושבירביםשלהכלכלית

התושביםעלהנופלתהמעמסהבפועלאך,ובמערבההעירבמזרחזההוביובלמיםלחיבורהבסיסיתהפיתוחאגרתגם

יותרכבדההפלסטינים ראשית. הפלסטיניתבחברההמסורתיתהמשפחתיתהבנייהאופיבשל, שלעיתיםוהעובדה,

גרעיניותמשפחותלמספרמשותפתהכלכליתהיחידהקרובות כלכליתיחידהעלכולהמוטלתהתשתיותהנחתעלות,

במזרחבתשתיותהמחסור,שנית.היהודיותבשכונותשקורהכפי,דירותבבנייןדייריםמספרביןלחלקהבמקום,אחת

מתייקרתוהביובהמיםלרשתהחיבורשעלותלכךגורםהעיר הקרובההחיבורנקודתלביןהביתביןהמרחקבשל,

.כלכליתמבחינהאפשריתלבלתיבהיתרהבנייהאתרביםבמקריםהופכתזוכספיתתוספת.העירוניתבמערכת

העירבמערב זאתלעומת, שונותבדרכיםאותןומסבסדתהפיתוחבעלויותהמדינהמשתתפת, שהנחתהעובדהעצם.

משרד,בנוסף.העלויותאתמאודמוזילה,פעםבכלדיוריחידותמאותאועשרותעבור,מרוכזבאופןנעשיתהתשתית

יהודיםדירותלרוכשיישירותגםניתניםמענקים.הפיתוחעלויותאתמשמעותיתהמוזילבאופןקבלניםמסבסדהשיכון

.ירושליםבמזרח

בקרקעהזכויותלמצבהנוגעיםחסמים .4

המזרחיתבירושליםבנייההיתרילקבלתהמרכזייםהחסמיםאחד 2000-השנותמראשיתהחלבמיוחד, נושאהוא,

המקרקעיןרישוםוהעדרבקרקעהזכויות ישראלממשלתמדיניותלפי. רשמיתכהחלטהפורסמהלאשמעולם, הליך,

1967.43-בהוקפא,הירדניתהממלכהשלטוןבתקופתונמשךהבריטיהמנדטבתקופתשהחל,למקרקעיןההסדר

:סוגיםלשלושהמחולקיםהמזרחיתבירושליםהופקעושלאהשטחיםלפיההנוכחיתהמציאותאתיצרהזומדיניות

וקרקעות;הושלםטרםאך1967לפניהחלשרישומן,בהסדרקרקעות;1967לפניהושלםשרישומןמוסדרותקרקעות

כללבדרך.החללאכללשרישומןמוסדרותלא מוסדרתהקרקעבהםבאזורים, במרשםרשומהקרקעפיסתכל,

45.במגרשלזכויותיוחותכתראיההואכזהרישום.מסויםקרקעלבעלכשייכתהמקרקעין

                                                           


 לעיל. 35ר' ה"ש  

אוניברסיטת ת"א,  עיוני משפט, .הפרטה, הפרדה והפליה : זניחת ההליכים של הסדר הזכויות במקרקעין במזרח ירושליםשנור, רונית. -לוין  43

  193-192עמ'  34, כרך 2011

. חשוב לציין כי במערב העיר 2004, דצמבר מדיניות תכנון, הסדר קרקעות, היתרי בנייה והריסות בתים במזרח ירושליםמלכוד תכנוני: נתי מרום,  44

ובשטחים שהופקעו לשם הקמת השכונות הישראליות בירושלים המזרחית, רוב הקרקע מוסדרת ולפיכך הבעיות המפורטות להלן הן ייחודיות 

 לשכונות הפלסטיניות. 

 . 1969-לחוק המקרקעין, תשכ"ט)א( 7סעיף  45
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.בקרקעהזכויותבעלשלבחתימתוצורךישבעירייהבנייהלהיתרבקשההגשתלשם46,יהיוהבנהתכנוןתקנותלפי

זההואהרשוםהבעלים,רשומההקרקעכאשר.הזכויותבעליכלשלהסכמתםנדרשת,אחדמבעליםיותרשלבמקרה

בנייההיתריקבלתאפשרואשרמעשייםהסדריםהמזרחיתבירושליםנמצאוהשניםלאורך.הבקשהעללחתוםשצריך

שנדרשתזההוא47רכושמסהקרקעעבורששילםהאדם,רשומהלאהקרקעכאשר,למשל.מלאבעלותרישוםללאגם

הבקשהאתלהגיששביכולתואו/והסכמתו ואולם. בראשיתהיובנילתכנוןהמחוזיתהוועדהשקבעה48נהליםמספר,

הבעלותולרישוםהקרקעעלהבעלותלהוכחתהדרישותאתהחמירו2000-השנות לירידההביאואלהנהלים.

.בנייהלהיתרבקשותלהגישבפלסטינייםהתושביםשלביכולתמשמעותית

בירושליםהמקרקעיןרישוםבענייןלפעולהמשפטיםמשרדהחללאחרונה .)לעיל(3790מכוחהחלטתממשלהמס'

 זו "החלטה הבאים: היעדים את ומציבה לנושא, מקצועית ועדה מקימה ירושלים50%לפחות במזרח מהמקרקעין

ה מהרבעון יאוחר לא 4-יוסדרו שנת 2021של שנת100%-ו, סוף עד ירושלים במזרח המקרקעין רישום מהסדרת

2025 לשםיישוםסעיףזה. , מל50יוקצו השנים"שיון הימיןארגוניתמיכת 49".2023-2018חבפריסהשווהבין

הפלסטיניםהתושביםעבורהחייםתנאילשיפורהדרךפתיחתאיננהלכךהמוטיבציהכיהחששאתמעלהזהבמהלך

מבירור.המתנחליםוארגוניהמדינהידי-עלהקרקעותניכוסהרחבתאלא,הולמיםמחיהותנאיגגלקורתזכותםומימוש

עםפעולהמשיתוףנמנעיםרביםכיעולה(בשטחהפועליםדיןועורכימתכננים,תושבים)ענייןבעליעםשערכנוחלקי

,כךאוכך.מוחלטותמסקנותממנולהסיקניתןולאראשוניהואשערכנוהבירור.זהחששבשלהקרקערישוםהסדרת

.ישראללמדינתהתושביםביןבסיסייםאמוןיחסיללאיצלחולא,ומורכבארוךהואמקרקעיןהסדרתתהליך

הבנייהרישוימחלקת,בעבר:בנייהלהיתרבקשהעללחתוםהמקרקעיןמרשםלפיהקרקעבעלחיוב:מוסדרתקרקע

הרשומיםהקרקעבעלישלבחתימתםהסתפקהירושליםבעיריית הקשרובהוכחתהקרקעאתשרכשומיאויורשיהם,

הקרקעכבעלהחותםלביןהרשוםהקרקעבעלבין מכרחוזיאוירושהצוויהצגתבאמצעותכגון, 2000בשנתאולם.

מכךכתוצאה.בנייההיתרלקבלתבקשהלהגישיוכלהמקרקעיןבמרשםהרשוםהקרקעבעלרקכיונקבעזהנוהגחדל

תמידשלאדבר,שמםעלהקרקעלרשוםמכןולאחרירושהלצובקשהלהגישמבליבהליכיםלפתוחיורשיםיכוליםלא

50(.נפקדיםלנכסיהאפוטרופוסשםעלהקרקעמרישוםוחוששיםבארץאינםמהיורשיםחלקכאשר,למשל)מתאפשר

                                                           
תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(,  – 2016; החל משנת 1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל – 2016עד  46

 .2016-תשע"ו

  14ראו הערה מס'  47

וחתימתם. ודרישה להוכחת בעלות של כל בעלי הקרקע בתוך דרישה לפירוט שמות כל בעלי הקרקע הנכללים בתוך תחומי התכנית המוצעת  48

 תחום התכנית.

 להחלטה. 6, סעיף 3ר' ה"ש  49

ושהה בארץ אויב, נכסיו מוקנים לאפוטרופוס  1948-קובע כי אדם שנפקד מתחומי מדינת ישראל בשעת המפקד ב 1950חוק נכסי נפקדים משנת  50

, חוק זה הוחל על האזור המסופח כיתר חוקי 1967-לנכסי נפקדים ללא פיצוי וללא צורך ביידוע בעל הנכס. לאחר סיפוח ירושלים המזרחית ב

 ופעל במגבלות שונות המדינה, אך ה
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היהבנירישוימחלקתהחלה2001באוקטובר:בנייהלהיתרבקשהעללחתוםהקרקעבעלחיוב:הסדרבהליךקרקע

מגישלבין,הקרקעעללבעלותכטוען,הזכויותבלוחאוהתביעותבלוחהרשוםהזכותבעלביןזהותלדרושהעירונית

.מוסדרותקרקעותלגבילעילשהוזכרהלזוהדומהבעיהנוצרהכך.להיתרהבקשה

2004משנתהחל:רשומהולאמוסדרתלאקרקע ירושליםהיובנילתכנוןהמקומיתהוועדההסתפקה מהגשתכחלק,

היבנילהיתרבקשה  רגילהמדידהבמפת, לתכניתתואמת, המחוזיהמודדידי-עלוחתומה, ובעליהכפרמוכתר,

היתריהוצאתהמאפשרהיוהבניהתכנוןחוקרוחעםמתיישבזהנוהל.להיתרהבקשהנשואבקרקעהגובלותהקרקעות

שאינהקרקעלבעלמאפשר,"מוכתרנוהל"או"במקרקעיןדיןבעלנוהל"המכונה,הנוהל.מוסדרתלאבקרקעגםבנייה

ברמהבראיותהמכיר"מקלנוהל"כהמשפטבתיידיעלאושר"מוכתרנוהל"בהשימוש.להיתרבקשהלהגישמוסדרת

51.קנייניתזכותלקבועמבליהמינהלית

שנעשהמההליךכחלקמסמכיםזיופיעלתלונותבעקבות,ירושליםעירייתכראשברקתנירשלכהונתובשלהי,2018-ב

מוכתרנוהללפי ורישויתכנוןהליכיבמסגרתלקרקעהזיקהאישורעללחתוםהמורשיםהמוכתריםרשימותעודכנו,

בהשפעת,העירייהראשלתפקידליאוןמשהשלכניסתואחריקצרזמן,2019במרץ,אולם.הציבורלהתנגדויותופורסמו

מהימיןפוליטייםגורמים .ובנייהלתכנוןהמקומיתבוועדהנדחומפורטותשתכניותלכךוהביאבנוהלהשימושחדל,

שביטולועודכןהעירייהשראשנראה.מחדשלתוקףהנוהלנכנס,2019אפרילבחודש,מוכתרנוהלביטוללאחרחודש

סופנילחולההחמצןצינורלניתוקדומה בירושליםוהרישויהתכנוןשלהרגישותאתממחישהזוהתנהלות. ואת,

.זהבנושאפוליטייםאינטרסיםשלהחזקההמעורבות

ואינהמוסדרתשאינםבקרקעבנייהלהיתריבקשותהמגישיםהעירמתושביהרישוימחלקתדורשת2002תחילתמאז

רשומה אישוראתולקבל(ר"תצ)רישוםלצרכיתכניתהכנתבאמצעותשבבעלותםהמקרקעיןהסדרלקידוםלפעול,

לרישוםכשרה"ר"שהתצישראללמיפויהמרכז במקביל.בנייהרישויתיקלפתיחתכתנאיזאתוכל", לשכתהחלה,

המחוזיתהתכנון זודרישה.מכוחהבנייההיתרלמתןכתנאיר"תצהכנתהקובעתהוראהחדשהתכניתלכללהוסיף

רביםתושביםעבורהתכנוןעלותאתהעלתה מהעירייהשהתקבלוהנתוניםפיעל.ירושליםבמזרח השניםבחמש,

.בלבדהיתרים662ניתנובהבתקופהוזאת,להיתרבקשהתיקפתיחתלפניעודבקשות483נחסמו,2005-2009

בתכניותשהוגדרו,המזרחיתירושליםבצפוןגדוליםמתחמים,כאמור:היתרלמתןכתנאיוחלוקהלאיחודתכניותאישור

לקבלהיהניתןלאאלהבמתחמים.רבותשניםבמשךהאישורבמסלול'נתקעו',וחלוקהלאיחודכאזוריםשאושרומתאר

החדשיםהמגרשיםורישוםוחלוקהאיחודתכניותלאישורעדבנייההיתר חנינאביתבשכונותכאלומתחמים51.

שלאישורןתהליךאתאטאטלסייםהעירייההחלה2005לאחרורק,מעשורלמעלהבמשךזהבאופןהוקפאוושועפט

אושרושטרםתכניותשתיעדייןנותרוהיוםעד)אלותכניות ברם(. איחודתכניותאישורגםהחדשיםהנהליםפיעל,

המקרקעיןרשםבמשרדיהמגרשיםרישוםשנדרשכיווןבנייההיתריהוצאתמאפשראינווחלוקה ,קורהשאינודבר,

                                                           

עבידאת נ' הוועדה המחוזית  3435/11; עע"מ דיגל השקעות ואחזקות בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים 316/05עת"מ  51

 , פורסמו בנבו. 19.6.13, לתכנון ובניה ירושלים ואח'
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צצהמידכינראה,אחתמכשלהצולחכחוקלבנותהמעונייןשתושבפעםבכל,כך.לעירייהגםנהירותשאינןמסיבות

מלכתחילהכחוקלבנותלנסותהמוטיבציהעלגםמשפיעזהמצבכילהניחאפשר.מאמציואתשמסכלתאחרתמכשלה

(.בנבופורסם,4.6.13,'ואחירושליםובניהלתכנוןהמחוזיתהוועדה'נ'ואחסואלחי31034-03-13מ"עתלמשל'ר)

רישוםתיקלפתיחתבעייתיתדרישה עירתכנוןאגףמנהלסגןששלחבמכתב: 2009בפברואר, המידעבוחניאל,

,התחייבויותיהםאתמלאולאר"תצלרשוםשהתחייבואזרחיםמהמקריםבחלקכימשהסתבר:"נכתב,בעירייההתכנוני

אלוהנחיות.ר"תצשלבמקריםבניןקוילסימוןחדשהמתכונתעללעירייההמשפטיוהיועץהעירמהנדסי"עהוחלט

לבוחנילהמציאר"תצשהכיןבנייןקווימבקשעל,לפיהןהחדשותהדרישותמפורטותבמכתב."52והלאהמהיוםתקפות

לרישוםכשרה"ר"התצהיותעלאישוריםהמידע המצאתאחרירקהמקרקעיןרשםאצלרישוםתיקפתיחתועל"

ומיפוימידעמחלקתאישוריהיבנהיתרלמתןתנאי"מופיעהמכתבבהמשך53.הבנייןקווילמבקשיסומנואלהאישורים

עד,בלבדחודשיםשישהנמשךאלוהנחיותשלתוקפן."ר"התצלרישוםעקרוניתמניעהאיןהמקרקעיןרשםלדעתכי

זודרישהפסלהלנושאשנדרשהירושליםבמחוזיהיובנלתכנוןהעררשוועדת הפקידיםפעלוקביעהאותהלאחר.

לרוחבניגודעומדתזורשמיתלאפעילות54.המקרקעיןרשםמולהקרקערישוםאפשרויותלבירורבעצמםבעירייה

העררבוועדתשעלוהדברים תיקלפתוחבמטרההרישוילמחלקתהפוניםקרקעותבעליוכיוםהתמסדהזמניהנוהל.

התיקלפתיחתהעירייהשלהמשפטיתמהמחלקהאישורההיתרלמסמכילצרףנדרשיםבנייהלהיתרבקשה המחלקה.

ומאשרתהבעלויותנושאלברורנפקדיםנכסיעלהאפוטרופוסמשרדועםהמקרקעיןרשםעםבקשרעומדתהמשפטית

.הבירורלתוצאותבהתאםהתיקפתיחתאתפוסלתאו



  

                                                           

 2009בפברואר  1, 2009-0310-14מכתב מאת מנחם גרשוני. סימוכין:  52

 הדרישה לפתוח בפועל תיק רישום איננה כלולה בדרישות החוק ומהווה החמרה מהחוק ומהנוהג שהיה קיים קודם לכן. 53

הפנייה התקיימה באופן הבא: האחראים על מתן המידע התכנוני בהליך המקדים לפתיחת תיק בקשה פנו באופן בלתי רשמי, אל פקידים ברשם  54

ה ברישום הקרקע על שם המבקש. בתשובה, הלא רשמית שהתקבלה מרשם המקרקעין הופיע דיווח על המקרקעין בשאלה אם עשויה להיות בעי

אפשרויות לזיהוי נפקדים מבין בעלי הקרקע. תשובה המציינת כי מגיש הבקשה או אחד מאחיו נחשבים לנפקדים גרמה לדחיית הפנייה ולכך 

בספטמבר  7מהנדס העיר, הממונה על הרישוי ומנהלת המחלקה לתכנון עיר בשבעל הקרקע לא יוכל לבקש היתר בנייה: דיווח מר גרשוני ל

הממונה על נכסי  –: "בחלקה הנ"ל הוגשה תכנית בנוי...והיזם הגיש בקשה לסימון קוי בנין....פנינו למר רונן ברוך האפוטרופוס הכללי 2009

לא היו בישראל מאז החלת החוק הישראלי והנכס מוגדר כנכס  נפקדים על מנת שיבדוק את הבעלות על חלקה זו. מבדיקתו עולה כי הבעלים

האגף לנכסי נפקדים על מנת לבדוק את מעמדו... לאור האמור לעיל, לא לסמן קו בנין או להוציא  –נפקד. יש להפנות את המבקש למשרד האוצר 

ין שהתכתבו זו התקיימה לאחר קביעתה על ועדת היתר בניה כל עוד לא הוכחה הבעלות על הנכס באישור הממונה על נכסי נפקדים" יש לצי

מדיניות, תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים  –בניה במלכודת התכנון הערר לעיל. להרחבה נוספת ראו עמותת במקום, 

 . 64, עמ' 2014, המזרחית
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מהשטחרשמים:מתגברתוהאכיפהשינויללאנותרוהחסמים

עםהמתמודדיםתושביםלייצגומרביםהיובנילתכנוןהמומחיםדיןעורכימספרעםשוחחנוזהמסמךעריכתבמהלך

.המזרחיתבירושליםאכיפההליכי

באכיפהברורההחמרהשלהיאאלהבשיחותשעלתההתמונה הפוניםמספרכיציינושוחחנועמםהדיןעורכיכל.

לחוקהתיקוןלאחרמשמעותיבאופןעלהוקנסותהריסהצוויבענייןמשפטילליווי בצורהעלוהקנסותסכומיוכי,

המשפטביתשלהדעתשיקולהבנייתבשל,משמעותיתצנחהללקוחלסייעיכולתם,בבדבדכיציינוגםכולם.דרסטית

שנהשלדחיההמשפטמביתולקבללבקש,ד"עובאמצעות,התושבהיהיכולשבעברהיכן.וקנסותהריסהצוויבאכיפת

במצב.כפולקנסותשלוםהיותרלכלחודשים6שלדחיהעלמדוברכיום,קנסותותשלומיהריסהצוויבביצועלפחות

צולבטלהצליחולאכהשעדכולםציינושוחחנועמםהדיןעורכי,ואכן.יקרמשפטיליוויעללוותרבוחריםרבים,זה

בשל,שכאלהבתיקיםמייצוגמראשנמנעיםהםרביםבמקריםכיהדגישווחלקם–לחוקהתיקוןלאחרשניתןהריסה

בהםלהצליחהאפסיהסיכוי זובמציאות. הליכינשואהמבנהאתלהרוסבוחריםהמזרחיתבירושליםרביםתושבים,

בעצמםהאכיפה לסייעממילאיוכלשלאנראהאשרדיןלעורךמתשלוםמוניםעשרותזולשהואבמהלך, הנתונים.

נתוניםשלעירעמים:.......זאתממחישיםעצמיותהריסותבענייןשבידינו

עםמשפטיעימותכיהתושביםאצלחששקיים,היתרללאהיהבניריבויבשלכיגםצייןשוחחנועמםהדיןמעורכיאחד

משפחתובניאצלוהןתושבאותואצלהןשתימצאיהיבנעבירתלכללהיטפלהוועדהאתיביאהמקומיתהוועדה

היהזהשיקול.הענישהמהחמרתכולםיסבלוואזי–(נוספתקומהמעליהובנהאחתלקומההיתרשקיבלאח,לדוגמה)

יותררבהבעוצמהכעתנראההואאך,לכןקודםגםקיים ולעמודיהיהבנאתלהסדירהמתגברהקושיבשלהיתרבין,

(.55שקליםאלפילמאותלהגיעכעתיכוליםאשרהקנסותבתשלומי

המדינהמבחינת האכיפהיעילותאתיעלהלחוקהתיקוןלפיההגישהתוקףאתלכאורהיחזקואלהעדויות, במקום:

,למעשה.בעצמםהאכיפהנשואהמבנהאתוהורסיםמאבקעלמוותריםהתושבים,המשפטבביתהמערכתאתלהטריח

הזכות–בסיסיתבזכותשלטוניתפגיעהמפנילהתגונןאדםשלובזכותולערכאותהגישהבזכותקשהבפגיעהמדובר

.עצמההמדינהמחדליבגללכדיןלוניתניםאינםאשר,נאותיםמחיהולתנאיהולםלדיור
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סיכום



יה,ואתהרקעשקדםייהבאמצעותתיקוןחוקהתכנוןוהבניבמסמךזהסקרנואתהחמרתהאכיפהבתחוםהתכנוןוהבנ

בנ היתר לקבלת החסמים את ניתחנו עמדתילכך. בין הפער את והצגנו המזרחית בירושלים הפלסטיניות בשכונות יה

אשרלא–שלשכונותאלההתכנוניתהמדינהכאילותקצובהתכנוןנותןלגיטימציהלהגברתהאכיפה,לביןהמציאות

התכנוןהעדכנילביןהשלמת.סברנוכיהפערביןהקצבהאיטילהחרידשלהשתנתה,ולאהוקצותקציביםכדילשנותה

ירושליםהמידיות מזרח בשכונות שאת ביתר ייראה הוסרו, התכנון מכשולי כל כאילו האכיפה חיזוק בשלשל זאת .

האוכלוסי בעירימאפייני קרקעות בענייני נגיעהכלשהי מהשישלו כל הגבוההשל בשיחותהוהרגישותהפוליטית .

כ אכן כי נראה שהוצגו, ומהמספרים התכנוןשערכנו בתחום אמיתית התקדמות על להצביע שקשה בעוד המצב: ך

הרישהאכיפהמתבצעתביתרשאת,לכך,והמדינהאףלאמצאהלנכוןלהקצותתקציביםוהרישויבירושליםהמזרחית,

הענישהנעשיתחמורהיותר,ויכולתושלהתושבלהתגונןנעשיתנמוכהיותר.

םדרכיםנוספותלהערכתהשפעתהתיקוןלחוקעלירושליםהמזרחית,ולאחרמכן,בהמשךלעריכתמסמךזהאנובוחני

עלבסיסהנתוניםשייאספו,ליצירתדיאלוגעםגורמיהמדינההשוניםעלמנתלשנותאתתפיסתםביחסלנחיצותולהגיון

יםהמזרחיתיצטרכוביתשבהחמרהבאכיפהכלעודהחסמיםשתיארנולאהשתנו.שכןבסופושלדבר,כלתושביירושל
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