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 0000במרץ  81מכתבך מתאריך  סימוכין:

 .שבנדון בנושא פנייתך קבלת לאשר הריני .1

תחילה, נציין כי רשויות האזור מודעות למצב החירום השורר בשל התפשטות נגיף  .2

 גוונים.מהקורונה ונדרשות להתמודדות עמו בהיבטים רבים ו

נוכח האמור, החליטו רשויות האזור להתאים את מדיניות האכיפה בעת הנוכחית ביחס  .3

 לעבירות תכנון ובניה, וזאת באופן הבא:

פעולות האכיפה התכנונית בעת הנוכחית בבניה בלתי ככלל, יתמקדו  .א

חוקית חדשה, ובפרט כזו שנעשתה תוך ניצול מצב החירום. יודגש, כי אין 

באמור כדי לשלול נקיטת פעולות אכיפה שיידרשו מטעמים ביטחוניים, 

בטיחותיים או לשם שמירה על הסדר הציבורי באזור, אף אם אין 

 ה.המדובר בבנייה בלתי חוקית חדש

ככלל, לא ימומשו בעת הנוכחית צווים סופיים להריסה שנמסרו ביחס  .ב

למבנים מאוכלסים, ויעשה מאמץ לצמצום החיכוך עם האוכלוסייה, 

למעט במקרים בהם יתעורר צורך ביטחוני מיוחד או צורך מיוחד לשם 

 שמירה על הסדר הציבורי באזור. 

דת המשנה במקרים בהם נדרש הדבר, תינתן ארכה בטרם תתכנס וע .ג

לפיקוח על מנת לדון בצווי הפסקת עבודה שנמסרו. ארכה זו, תאפשר 

למחזיקים במבנים שהות ארוכה יותר להגיש טיעוניהם ולפעול להסדרת 

 הבינוי, במידת הצורך.
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, 0000..02.0אשר לפעולות האכיפה אליהן התייחסת בפנייתך מיום  .ד

המבנים שימש נבקש לציין כי בניגוד לאמור בפנייתך, אף לא אחד מ

פעולות אכיפה  0000..82.0מונטר ננקטו ביום -למגורים, וכי באזור אל

ביחס למבנה חקלאי, מיכל מים, מתחם מגודר ושני משטחי בטון, ובאזור 

הבקעה )אדמות טובאס( ננקטו הליכי פיקוח ואכיפה ביחס למכולה, 

י קידוח עומק ומתחם פאנלים סולאריים. יובהר, כי בהתאם למידע המצו

 בידי רשויות האזור, כלל המבנים נבנו באופן בלתי חוקי ובניגוד לדין.

טרם חתימה נציין, כי אף בעתות חירום, אין כל מקום לאפשר או לתת יד לביצוען של  .4

עבירות בתחום התכנון והבנייה, ועל המפקד הצבאי ורשויות האכיפה באזור מוטלת 

מירה על הסדר הציבורי ועל שלטון החובה לבצע אכיפה ביחס לאלו, כחלק מחובתם לש

החוק. למרבה הצער, בדומה למצב בישראל, גם באזור יש המנצלים את מצב בחירום 

  לשם הפרה של הדין והקמת מבנים באופן בלתי חוקי.

 לידיעתך. .5
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