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 2018יוני,  6 

 "ג סיון, תשע"חכ 

 

מדיניות הפעלת סמכויות האכיפה המנהליות הנתונות לרשות הטבע והגנים 

 1965 -מכוח חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 רקע

 
חוק גנים לאומיים, ( מופקדת מכוח "הרשות"הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן:  .1

( על "חוק גנים ושמורות" )להלן: 1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים הלאומיים ועל הגנת ערכי הטבע והמורשת בכל רחבי 

 המדינה.

 

ם לייעודים אלה בתכניות מאושרות הינם שמורות הטבע והגנים הלאומיים וכן שטחים המיועדי .2

שטחים פתוחים שמצויים בהם ערכי טבע, נוף ומורשת, ומכאן החשיבות שבשמירתם לטובת 

הציבור ולטובת הדורות הבאים. בניה לא חוקית המבוצעת בתחומי השמורות והגנים גורמת 

מי השמורות לפגיעה קשה ובלתי הפיכה בשטחים אלה ובצביונם. חלק מעבירות הבניה בתחו

 והגנים אף מבוצעות תוך פלישה למקרקעי ציבור.  

 
לחוק גנים ושמורות  30 -)א( ו25על מנת להגן על שטחים ייחודיים אלה, אסר המחוקק בסעיפים  .3

לבצע בתחומם פעולות בניה ללא היתר מהרשות, וזאת בנוסף לצורך בקבלת היתר לפי חוק 

 (.ק התכנון והבניה""חו)להלן:  1965 -התכנון והבניה, התשכ"ה

 
בשל ייחודיותם וחשיבותם של שטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים, העניק להם המחוקק  .4

לחוק  116מעטפת הגנה נוספת בחוק התכנון והבניה, אשר הורחבה משמעותית במסגרת תיקון 

 . 25.10.17התכנון והבניה שנכנס לתוקף ביום 

 
חוק התכנון והבניה מעניק כיום לרשות שורה של כלים מנהליים לשם הפסקת בנייה לא חוקית  .5

ושימושים אסורים, הן בתחום שמורות הטבע והגנים הלאומיים והן בתחום מקרקעין המיועדים 

לשמורות וגנים בתכנית המאפשרת להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה 

 (. "שמורות וגנים מאושרים"ת )להלן: של תכנית נוספ

 
 בהתאם לכך, מוסמך מנהל הרשות להוציא בקשר לשטחים האמורים את הצווים הבאים:  .6

 צו להריסת תוספת בנייה צו הריסה מנהלי, צו מנהלי להפסקת עבודה, צו ארעי להפסקת עבודה, 

 

mailto:u.lishka@npa.org.il


 
    

 
 
 

 
 

2 
u.lishka@npa.org.il / www.parks.org.il   02-5005433/ פקס  02-5005404/424, טל' 95463ירושלים , שאול גבעת, 3 ועולמו עם רחוב 

 

צו לסגירת בניין או ו צו מנהלי להפסקת שימוש אסור, צו מנהלי להפסקת עבודההפרת לאחר 

  צו מנהלי להפסקת שימוש.הפרת מקום לאחר 

 
בשטחים לבצע בעצמה צווי הריסה מנהליים בנוסף, חוק התכנון והבניה מאפשר לרשות  .7

ונמסרה  מורשע לא קיים את הצו, כאשר הוכן לבצע צו הריסה שניתן במסגרת גזר דיןהאמורים 

 בית המשפט הטיל את ביצועכאשר או לו הודעה בכתב על ידי תובע בדבר הכוונה לבצע את הצו 

 .על הרשותהצו 

 

הכלים המנהליים מאפשרים לטפל במהירות וביעילות בתופעת הבניה הלא חוקית ולמנוע  .8

"קביעת עובדות בשטח". האכיפה בשלב המנהלי היא הפשוטה והאפקטיבית ביותר ופגיעתה 

 בבונה היא הנמוכה ביותר. 

 

מסמך זה נועד לפרט את מדיניות האכיפה בטיפול בעבירות בניה חדשות בתחומי השמורות  .9

והגנים המוכרזים והמאושרים ולקבוע סדר עדיפות לאכיפה, על מנת לתעל בצורה אפקטיבית 

 ויעילה את משאבי האכיפה העומדים לרשות הרשות.  

 
 

     העקרונות וקווים מנחים לאכיפ
                                                      

מימושם של מרבית הכלים המנהליים תחום בזמן מצומצם יחסית. על מנת שניתן יהיה לממשם,  .10

 הרשות תפעל לאיתור העבירה עוד בשלבי התהוותה ותנקוט לצורך כך גם פעולות אכיפה יזומות. 

 

האכיפה בתחום השמורות והגנים המוכרזים והמאושרים תבוצע תוך מתן עדיפות לעבירות  .11

המבוצעות ב: שטחים המכילים ערכי טבע, נוף או מורשת בעלי חשיבות; עבודות הגורמות או 

מ' מקו  300העלולות לגרום נזק גדול; שטחים המצויים בתחום חוף הים )בדגש על רצועה של 

כנון; שטחים שעובר בהם מסדרון אקולוגי ושטחים שאינם צמודי דופן החוף(; בניה מסכלת ת

 לתחום ישוב; 

יודגש, כי אין המדובר ברשימה סגורה ואין באמור כדי למנוע אכיפה במקרים אשר אינם מנויים 

 ברשימה זו, בהתאם לצרכים ולנסיבות.  

    

ך ליחידה הארצית לאכיפת במקרה של איתור עבירה בשטחים שיפורטו להלן, הרשות תדווח על כ .12

 דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר ותעביר את הנושא לטיפולה:
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בשטחים שבעניינם הוחלט להפקיד או הופקדה או אושרה תכנית מתאר כוללנית או תכנית מקומית  .א

והדבר נעשה בהסכמת הרשות.  המשנה את ייעודם מגן לאומי או שמורת טבעאו תכנית מפורטת 

 לעיל.  11ככל שהתכנית לא תאושר בסופו של דבר, תבוצע אכיפה בהתאם לאמור בסעיף 

 
בשטחים המיועדים לגריעה בגן לאומי הר כרמל ובשמורת הר הכרמל על פי "מסמך ההבנות בנושא  .ב

 בין ראש העיר כרמל והרשות.  21.3.2007גבולות פארק הכרמל", אשר נחתם ביום 

 
על אף האמור בסעיף זה, כאשר העבירה עלולה להשפיע על שטחים בתוך השמורה או הגן 

הלאומי שאינם מיועדים לגריעה או שהיא מהווה תקדים מסוכן, תשקול הרשות נקיטה בצעדי 

 אכיפה.

 

כאשר העבודה האסורה טרם הסתיימה או בסמוך לסיומה בהתאם למועדים הקבועים בחוק,  .13

ש בצו הריסה מנהלי על מנת לסלק את הבניה הלא חוקית בעודה באיבה תינתן עדיפות לשימו

 ולמנוע את המשך הפגיעה בשטח. 

 

 במקרים הבאים יש לשקול נקיטה בהליכים אחרים במקום הוצאת צו הריסה מינהלי:  .14

 

כאשר נדרש בירור נוסף הצפוי לארוך זמן ממושך, יש לפעול להוצאת צו הפסקת עבודה  .א

 הריסה מנהלי.מנהלי במקום צו 

כאשר העבודה האסורה בוצעה תוך פלישה למקרקעי ציבור וניתן לפעול לפינוי הפלישה מכוח  .ב

(, יש להעדיף נקיטה "חוק המקרקעין" )להלן: 1969 -)ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט18סעיף 

בפעולה מכוח סעיף זה על פני הוצאת צו הריסה מינהלי. כאשר חלף המועד הקבוע בסעיף 

וק המקרקעין, יוחלט בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה האם לפעול להוצאת )ב( לח18

צו הריסה או שמא לנקוט בהליכים הקבועים בחוק המקרקעין ובחוק מקרקעי ציבור )פינוי 

 .   1981-קרקע(, תשמ"א

 

כאשר מדובר בהכשרת קרקע למטרות חקלאות הטעונה היתר בניה, שאינה כרוכה בעבודות  .15

קמת טרסות, תיבחן אפשרות לנקוט בהליכים לפי חוק גנים ושמורות במקום חציבה או בה

 הוצאת צווים מנהליים לפי חוק התכנון והבניה.

 

על עבודה או שימוש המבוצעים על ידי גוף ציבורי, טרם הוצאת הצו יעשה בירור  כאשר מדובר .16

 מוקדם בין הנוגעים בדבר כדי לבחון את ישוב המחלוקת ללא היזקקות למתן הצו. 

 לעניין סעיף זה "גוף ציבורי" הוא אחד מאלה: 
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 ;משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו .א
 

 ;1צה"ל .ב
 

 ;ושירות בתי הסוהרמשטרת ישראל  .ג
 

 ;רשות מקומית .ד
 

 ;תאגיד שהוקם בחוק .ה
 

 למעט, 1975-"התשל, הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתן ממשלתיתבת -וחברה ממשלתית חברה .ו
 ;הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים שר שקבע חברות

 

 ;ההסתדרות הציונית העולמית .ז
 

 ;הסוכנות היהודית לארץ ישראל .ח
 

 ;]נוסח משולב[ 1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 9שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף גוף אחר,  .ט
 

 קרן קיימת לישראל. .י

 

 

 
 

יודגש, כי מסמך זה מתווה קווים מנחים וכלליים בהפעלת סמכויות האכיפה המנהליות 

הרשות רשאית לשנות מדיניות זו בהתאם לשינוי  הנתונות לרשות מכוח חוק התכנון והבניה.

 הצרכים והנסיבות ולניסיון שיצטבר ביישומה.

אין במסמך זה כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לנקוט באמצעים נוספים הנתונים לה על פי 

כל דין לשם הפסקת בנייה לא חוקית ושימושים אסורים, וזאת בנוסף לכלים שהוענקו לה 

 בחוק התכנון והבניה או במקומם, לרבות נקיטה בהליכים אזרחיים.

 

                                                           
1 לחוק גנים ושמורות. 23זאת מבלי לגרוע מסעיף    
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	מדיניות הפעלת סמכויות האכיפה המנהליות הנתונות לרשות הטבע והגנים מכוח חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
	רקע
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	יודגש, כי מסמך זה מתווה קווים מנחים וכלליים בהפעלת סמכויות האכיפה המנהליות הנתונות לרשות מכוח חוק התכנון והבניה. הרשות רשאית לשנות מדיניות זו בהתאם לשינוי הצרכים והנסיבות ולניסיון שיצטבר ביישומה.
	אין במסמך זה כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לנקוט באמצעים נוספים הנתונים לה על פי כל דין לשם הפסקת בנייה לא חוקית ושימושים אסורים, וזאת בנוסף לכלים שהוענקו לה בחוק התכנון והבניה או במקומם, לרבות נקיטה בהליכים אזרחיים.



