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 ל"בינמעורבות הקהילייה הנוהל טיפול בבינוי בלתי חוקי ב :הנדון 

 : כללי .0

 Cבנייה בלתי חוקית בשטח של פעילות נמשכת , בשנים האחרונות .א

 . גורמים שונים על ידי ש"באיו

, ל"מתבצעת במימון גורמי הקהילה הבינ, חלק מהפעילות האמורה .ב

 .לגיטימיתהומניטארית ופעילות לראייתה מדובר בש

ש "באיו Cבשטח בינוי כל פעילות , על פי הדין החל באזור, ד עם זאתיח .ג

 .דורשת היתר כדין, (גם אם באופן זמני)

נדרש להוציא , ובנוסף לתהליך הסטאטוטורי המחייב, בהנחיית המתאם .ד

הקמה של בנוגע למעורבותו ב, ל"הודעה והתראה רשמית לגורם הבינ

החל  ה של הבינוי על פי החוקאו הסדר/בינוי בלתי חוקי ודרישה לפינוי ו

 .טרם נקיטת צעדי אכיפה, באזור

 :הגדרות .5

במעורבות מצד גורמי בינוי בלתי חוקי שהוקם  -ל "ח במעורבות בינ"בב .א

 .הרשויות המוסמכותמאישור קבלת ללא ,  ן לאומיתהקהילה הבי

 :מטרת הנוהל .3

ח "וטיפול במסגרת הליכי פיקוח ואכיפה כנגד בבהגדרת נהלי דיווח  .א

 .ל"עורבות בינבמ

ל המעורבים בהקמת בינוי "מטרת הנוהל הינה להתריע בפני גורמים בינ .ב

. באשר לכוונה לממש אכיפה ביחס לבינוי, ש"באיו Cבלתי חוקי בשטח 

על פי הדין , או להסדיר את הבינוי/לדרוש מגורמים אלה לפנות ו, בנוסף

 . ש"החל באיו
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 :ל"ות בינח במעורב"סדר הפעולות לטיפול בבב להלן .4

ז יעביר "המנהא, ש"באיו Cבשטח ל "ח במעורבות בינ"איתור בבבעת  .א

, להלן)מי ובשיח המקצועי "האג ץערוכתב בב דיווח מפורטש "למתפ

אחריות ב -( ש"ל מתפ"וארב ח"ן קש"ז מול רע"ן אזרחי במנהא"רע

 . ז"המנהא

ייצא עדכון , ש"ל במתפ"וארבח "ז וענף קש"תיאום ענף אזרחי במנהאב .ב

יכלול העתק מצווי הפיקוח ש, ל"גורם הבינלנציגי הרשמי כתב מב

תמונות המעידות על מעורבות , שהוצאו ביחס לבינוי הבלתי חוקי וכן

מול יפעל רמת האזור )ל בהקמת הבינוי הבלתי חוקי "גורם הבינה

ן "רעאחריות ב -( מול השגרירותיפעל ורמת המפקדה   ,הקונסוליה

 .כול איש ברמתו, ש"מתפל "וארב ח"ן קש"רעז ו"אזרחי במנהא

יתקבל לפחות שבוע טרם ) חים שבועית"במסגרת הפצת פקודת בב .ג

, מקצועיבשיח המי ו"בערוץ האגש "יועבר דיווח למתפ, (מימוש האכיפה

שהוקם  הבינוי הבלתי חוקימתוכננת כנגד אכיפה הבנוגע לפעילות 

  . ז"מנהאבאחריות ה -ל "בינבמעורבות 

שידווח , באמצעות חדר מצב, ץ עדכון למשרד החוץייפש "ל מתפ"חמ .ד

לשגריר ישראל הרלבנטי ו במשרד החוץ רלבנטימקצועי הגורם הל

  .ש"מ מתפ"ן אג"באחריות רע - ל"בחו

באשר , ניתוח משמעויות מדיניותח הכוללת "שהמ מדתעועבר ת .ה

ל "וארבח "ן קש"אחריות רעב - אכיפה המתוכננת/לפעילות הפיקוח

 .ש"מתפ

 באמצעות, להחלטת המתאם ח אזרחי"ח ורמ"ת משהועמדהעברת  .ו

 .ש"ל מתפ"וארב ח"ן קש"אחריות רעב -ש "מ מתפ"אג

באשר להחלטת המתאם , ש"ז ומפקדת מתפ"הפצת דיווח מבצעי למנהא .ז

 .ש"מ מתפ"ן אג"באחריות רע -

אכיפה כנגד בינוי בלתי חוקי במימון פעולות השעות טרם ביצוע  84  .ח

ן "ן אזרחי מול רע"אחריות רע -נוהל מפקדים יתבצע עדכון ב, ל"בינ

 .ש"ח מתפ"ל וקש"ארב
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 :דגשים .2

באשר לצפי נקיטת צעדי אכיפה  ש"ש יעדכן את דוברת מתפ"מ מתפ"אג .א

 .חשיפה תקשורתית בהתאםמנת להחליט בנוגע לעל  ,כנגד הבינוי

 או מדינות המעורבות בהקמת הבינוי/ולים "ארבחשוב לתעד סמלי  .ב

 . הבלתי חוקי

ושיתוף , ות קריטית לתיעוד כלל הפעולות שפורטו לעילת חשיבקיימ .ג

 .מידע בזמן אמת

 וובזמן אמת שיכלל יםמדויק יםלי"חמ יםדיווחיש להקפיד על העברת  .ד

וטרם מימוש צעדי , ח בעת איתורו"מירב הפרטים באשר לבבאת 

 : ובכלל זאת, אכיפה

 .ח"תאריך איתור הבב (0

 .ח"תיאור הבב (5

 .ח"בשל הבחזותי תיעוד  (3

 .ל"סממנים למעורבות בינ (4

 .כפר וגזרה -מיקום  (2

 .מעמד הקרקע (6

ביחס לבינוי הבלתי  או עתידים להינקט/הליכי פיקוח שננקטו ו (7

 .חוקי

 .פירוט רלבנטי נוסף (8

 


