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 ל' בתשרי התשע''טירושלים,               

  2018אוקטובר , 9

 125/2018 -מס' תיק 

 

 

 לכבוד

 עו"ד מוראני מאיסאנה

 עו"ד ג'ראיסי רגד

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

  51070ת.ד. 

    16072 נצרת

 

 

 שלום רב,

 

 לחוק התכנון והבניה 116אכיפת חוקי התכנון בעקבות תיקון  הנדון:  

      

מדיניות האכיפה המנחה את פעילות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה הינה בהתאם  (1

 לחוק התכנון והבניה )נספחים א' ו ב'(. 116למסמך המדיניות שהוצג ואושר בכנסת בעת מעבר תיקון 

 בהתייחס לבקשות להמצאת נתונים ע"פ חלוקה נבקש להעיר כי: (2

יה מבוצע בתחום השיפוט של רשויות מהמגזר הערבי על אף רובם המכריע של  עבירות הבנ .א

 שפעילות לאיתור עבירות בניה מתבצע בכלל תחומי השיפוט.

צווים מנהליים מוצאים לרוב כנגד מבנים אשר נמצאים בשלבי בניה והשימוש במבנה טרם  .ב

 החל ולכן השימוש במבנה או ייעודו הסופי איננו ידוע.

אינה עושה אבחנה בין קרקע פרטית לקרקע בבעלות המדינה. היתרי אכיפת דיני תכנון ובניה  .ג

 בניה נדרשים בכל סוגי הקרקעות.

ועד כה, הוצאו למבנים שנבנו מחוץ לגבולות  2017כל הצווים המנהליים שהוצאו משנת  .ד

 הפיתוח של הישובים )הקו הכחול( ובהתאם למדיניות האכיפה.

יפה שנעשים במסגרת המנהלת לתיאום פעולות הנתונים שלהלן אינם כוללים את נתוני האכ .ה

אכיפה דרום )פעילות האכיפה בפזורה הבדואית בדרום נעשית בשילוב של מספר גורמי 

אכיפה(, ע"מ לקבל נתונים מלאים באשר לאכיפה במגזר הבדואי במחוז דרום יש לפנות 

 למנהלת האכיפה בדרום.

צעת ע"י הוועדות המקומיות ולצורך הנתונים הבאים אינם כוללים את פעילות האכיפה המבו .ו

 קבלת נתונים בעניינם יש לפנות לוועדות המקומיות.
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 מצ"ב טבלת נתונים עם החלוקה כפי שביקשתם : (3

 

סכ"ה צווים  שנה

 שהודבקו.

צווי הריסה 

 מנהליים

צווי הריסה 

 שיפוטיים

 לא יהודי יהודי

2014 134 72 86 81 53 

2015 114 75 39 75 39 

2016 230 186 44 48 182 

2017 272 223 49 66 206 

2018 136 127 9 16 120 

 

 .ללא נתוני האכיפה במזגר הבדואי בדרום 

  הנתונים מתייחסים עד חודש יוני בלבד. 2018בשנת 

   

  

  

 

 

 

 בכבוד רב ,

 
 אנט קליימן

 ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

 

 

 


