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 כללי .1
 

חומרי מחצבים שונים בשנים האחרונות הולכת וגוברת התופעה של גניבת  .א

אשר גורמת נזק רחב  היקף למאגרי החול "( חולובעיקר גניבת חול )להלן:"

במדינת ישראל, לפגיעה בערכי טבע ונוף ולפגיעה חמורה בתשתיות כגון: 

קווי התקשורת, החשמל, המים וצינור המוביל הארצי. להערכת המומחים 

 בקצב  הכרייה הנוכחי, יתכלו מאגרי החול  בישראל  בשנים הקרובות.

קבוצות עבריינים אלימות ומאורגנות, בחלק מהמקרים מדובר בפעילות של 

המפעילות מנגנון שיטתי הכולל: סריקה מוקדמת של השטח, שכירת 

טרקטורים ומשאיות, מכשירי קשר ו/או טלפונים ניידים ומערך אבטחה 

 צמוד.

 ביצוע העבירה מאפשר הפקה של רווחים גדולים.

, תוקנה , בעקבות פעילות אינטנסיבית לקידום הנושא0222בחודש אוגוסט  .ב

( . לפי 0222 –(, התש"ס 7פקודת המכרות )תיקון לפקודת המכרות )מס' 

הכורה חומר חציבה )הכולל חול( שלא כדין, דינו חמש שנות התיקון, 

 )א( לפקודה.   111כדין מוסדרת בסעיף  שלא עבירה זו של כריהמאסר. 

 הם: כמו כן , הוסיף התיקון חזקות משפטיות ואמצעי אכיפה חדשים, וביני .ג
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 .קביעת אחריות של נושא משרה בתאגיד (1

 .אחריות בעל רכב (2

 .איסור מינהלי על שימוש ברכב (3

 .איסור שיפוטי על שימוש ברכב (4

 .חובת תפיסה וחילוט רכב בנסיבות מסוימות (5

     .חיוב בתשלום הוצאות ובנקיטת אמצעים (6

פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון,  המוסיף את העבירה של  0212בינואר  .ד

לפקודת המכרות, לרשימת "עבירות המקור"  111כריית חול לפי סעיף 

 המנויות בתוספת לחוק איסור הלבנת הון. 

המפקח כריית חול כדין במדינת ישראל מותנית בקבלת היתר מגורמים כגון  .ה

ל )להלן:ממ"י( והוועדות המקומיות מנהל מקרקעי ישראעל המכרות ו

 והמחוזיות לתכנון ובניה.

סמכויות רישוי ו/או פיקוח בתחום זה ניתנים לגופים  חוץ משטרתיים   .ו

 וביניהם:

היחידה  –הפקחים של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים  (1

"הסיירת הירוקה"( המוסמכים  –לפיקוח בשטחים פתוחים )להלן 

 .מטעם וועדות מחוזיות לתכנון ובניהלשמש גם כנציגי ממ"י 

 .המפקחים מטעם ממ"י (0

 .מפקחים של הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובניה (3

וצוות הפיקוח  המפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות (4

 ביחידת המכרות.

והן  32.5.03מיום  888ביטוי לחומרת המצב ניתן בהחלטת הממשלה מס'  .ז

לפיה תוגבר האכיפה,  4.5.08לה מיום בהחלטת היועץ המשפט לממש

והענישה בתחום זה; כמו כן, הוחלט לפעול להגברת התאום בין גורמי 

 הרישוי והפיקוח ובין משטרת ישראל. 

בשנים האחרונות נרתמו גם בתי המשפט למאבק בעבריינות אקולוגית. ניתנו  .ח

אלי גלי נגד מ"י;  1700/00מספר החלטות מנחות בתחום זה וביניהם : רע"פ 
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)בית המשפט המחוזי ת"א  02300/21גוואברה נגד מ"י; ב"ש  7740/08בש"פ 

 ו.בעניין לרג 0783/23ת.פ. )שלום ת"א (  ; יפו( בן עמרם נגד מ"י

הוקמה במשטרת ישראל היחידה למאבק בפשיעה כלכלית  0224בשנת  .ט

נושאי ההתעניינות בין שאר  ת,)יאל"כ(. זרוע מקרקעין של היחידה עוסק

, גם בכרייה בלתי חוקית של חול ומחצבים אחרים בשטחים של שלה

המדינה, בעיקר כאשר מדובר בכרייה בלתי חוקית בקנה מידה גדול או 

נם עבריינים בכירים. פרטי הקצינים של זרוע מקרקעין כאשר החשודים הי

 מופיעים בנספח א'.

לקדם את שיתוף , בין היתר, תפקידוקיים מדור לאיכות הסביבה שבמס"ר  .י

הפעולה בין הגופים השונים, ולסייע ליחידות השטח באכיפת החוק )פרטי 

 '(.אמופיעים בנספח  המדור

 הנחיות: .0

 קבלת תלונות וסיווגן: .א

 המקרקעין:סוגי  (1

 לצורך הנחיה זו הקרקעות של מדינת ישראל מסווגות כדלקמן:

מקרקעין השייכים למנהל מקרקעי ישראל )להלן: "קרקע  (א

 ממ"י"(.

 מקרקעין השייכים לממ"י אשר ניתנו לגביהן זכויות כרייה. (ב

 מקרקעין בבעלות פרטית. (ג

 המתלוננים: (0

ים של אחד ככלל, תלונות בגין כריית חול וגניבתו תוגשנה ע"י פקח

 ה( לעיל. 1מהגופים המנויים בסעיף 

לעיתים מוגשות תלונות ע"י בעלי הקרקע או אזרחים הנתקלים 

 בארועי כריה או גניבה, או ע"י שוטרי משטרת ישראל.

 קבלת תלונה וסיווגה: (3

הובא לידיעת המשטרה, אם על ידי הגשת תלונה, או בכל דרך אחרת, 

ו/או גניבתו, תפעל מחצב אחר , אוחשד לביצוע עבירה של כריית חול 
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"הטיפול  – 14.21.21היחידה כמפורט להלן ועפ"י פקודת מטא"ר 

 בתלונה ובתיק החקירה".

ה(.  לעיל תיגבה 1בתלונה מאחד הגופים המנויים בסעיף  (א

 תלונה מפורטת תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 .זהות בעלי המקרקעין (1)

 .שנגנבאו מחצב אחר סוג החול  (0)

 .שנגנב וכמותו או המחצב  שווי החול (3)

 .פרטי היתר הכרייה, ואם ניתן כזה בעבר (4)

 פרטי היתר הבנייה, אם ניתן כזה בעבר. (5)

פרטי היתר הכשרת הקרקע, אם ניתן כזה בעבר  (3)
 )ממשרד החקלאות(.

 .הערכת הנזק ומחיר השבת המצב לקדמותו (7)

(לעיל תיגבה 0-5)א() 3מפורטת בנושאים המוזכרים בסעיפים עדות  (4

ידת המכרות. עדות נוספת לגבי מצב השטח והנזקים בשטח מנציג יח

ומפקחים אחרים שהיו נציג הסיירת הירוקה )לרבות מפה( תיגבה מ

 ;במקום בזמן הארוע

 מצב עדכני בשטח בעת הגשת התלונה; (5

 החקירה: .ב

הוגשה תלונה המתייחסת לקרקע שניתן לגביה היתר כרייה, יפנה  (1

 הנחיות.החוקר לקמ"ט איכות הסביבה לקבלת 

בכל מקרה של כרייה בלתי חוקית בקנה מידה גדול או כאשר  (0

החשודים בכרייה הינם עבריינים בכירים, יש לעדכן את היאל"כ 

 ולאפשר לה להחליט על המשך הטיפול באירוע.

הוגשה תלונה המתייחסת לקרקע ממ"י, או למקרקעין בבעלות  (3

ה של פרטית, ייחקר החשוד בהקדם האפשרי בחשד לביצוע עביר

כרייה שלא כדין, ובכל עבירה אחרת הנוגעת לעניין )קשירת קשר, 

 גרימת נזק , הפרת חובה לפקח על רכב וכו'.  

היה והתלונה מתייחסת לקרקע בבעלות פרטית, יפנה החוקר לפקח  (4

הסיירת הירוקה אשר יאתר את הבעלים וימסור את פרטיו למשטרה 
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ואשם החשוד בעבירה של לצורך זימונו לחקירה. לא אותרו הבעלים, י

 '.1פרטי אנשי הסיירת הירוקה מופיעים בנספח ב כרייה שלא כדין.

מטעם פקח מהיה והתלונה מתייחסת לקרקע ממ"י, יפנה החוקר ל (5

אשר יספק לו את כל המסמכים הדרושים לחקירה. פרטי  ממ"י

 .'0הפקחים מופיעים בנספח ב

לפנות ליחידת המכרות במשרד התשתיות לשם קבלת חוקר על ה (3

חוו"ד מומחה על מידת הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירות שבוצעו 

בפרט, ועל ההשפעה על מאגרי החול במדינת ישראל בכלל; וכן על 

ההוצאות אשר הוצאו לתיקון הנזק ועל האמצעים הדרושים להחזיר 

ירת הירוקה את המצב לקדמותו. כמו כן, רשאי החוקר לפנות לסי

 כדי לקבל כל סיוע או מידע אשר יכול לסייע בחקירה. 

בנוסף על החוקר לפנות לועדה המקומית / המרחבית לתכנון ובניה  (7

על מנת לבדוק האם ניתן היתר בנייה במקום, וכן למשרד החקלאות 

 על מנת לבדוק האם ניתן אישור להכשרת הקרקע במקום.

בודה מנהלי או שיפוטי, יואשם הוגשה תלונה  על הפרת צו בהפסקת ע (8

 087החשוד, בנוסף לכל עבירה אחרת, גם בהפרת הוראה חוקית )ס' 

 (. 1077 –לחוק העונשין, תשל"ז 

במהלך החקירה תשאף היחידה, ככל הניתן, לאתר את כל המעורבים  (0

בעבירה )לרבות הקבלן והמזמין הקשורים לאירוע( על מנת להביאם 

 לדין. 

ך הפלילי, יש מקום לשקול אף פנייה להליכי במקביל ובנוסף להלי (12

אכיפה אזרחיים, באמצעות המשרד להגנת הסביבה והפרקליטות 

 האזרחית המתאימה.

 הטיפול בתפוס: .ג

ככלל, הכלים אשר שימשו כאמצעי לביצוע עבירה )טרקטורים,  (1

משאיות וכד'( ייתפסו על מנת לבקש את חילוטם בתום ההליכים 

 המשפטיים. 

, למעט כלי רכב ששימשו לגניבה מקרקע פרטית, םואחסונגרירתם  (0

יעשו באמצעות הסיירת הירוקה, על פי הוראת משטרת ישראל, הכל 
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על פי תיאום בין מ"י לבין ממ"י. פרטי נציגי הסיירת הירוקה 

 '. 1מפורטים בנספח ב

 מקרקעיש לתאם את הגרירה והאחסנה של כלי רכב ששימשו לגניבה  (3

 יבה. איכות הסב רמ"דעם  פרטית

היה והוגשה בקשה לבית המשפט להחזרת התפוס, ככלל, יתנגד  (4

החוקר להחזרתו. טרם הופעתו בדיון יבדוק החוקר כי מגיש הבקשה 

אם מדובר בכלי רכב, יבדוק  ,הינו הבעלים הרשומים של התפוס

] או ע"י מע"צ בכל  החוקר במאגר מידע המנוהל ע"י משרד הרישוי

. כבד  )רכב הנושא מספר רישוי שחור( [הנוגע לכלי רכב ציוד מכאני 

כמו כן, יבדוק החוקר אם אותו כלי רכב שימש בעבר לביצוע עבירה 

דומה, ויתעד עובדה זו בתיק החקירה. לא היה מגיש הבקשה הבעלים 

הרשומים של התפוס, יטען החוקר כי בכל מקרה אין להשיב את 

 התפוס לידיו.

ר לביצוע עבירה לפי סעיפים ו. לפקודה, נתפס רכב בקש111לפי סעיף  (5

 34ב., לא יורה בית המשפט על החזרת הרכב לפי סעיף 111או  111

לפסד"פ עד תום ההליכים אם הורשע בעל הרכב או האחראי על 

הרכב מטעם בעל הרכב, בתוך חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב  על 

לחוה"ע בקשר עם חומר חציבה, או  384ב. או ס' 111, 111סעיפים 

ע אדם אחר בעבירה כאמור שביצע באמצעות הרכב בתוך שהורש

חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב, אלא מנימוקים מיוחדים.  הוראה 

ב. תוך 111או  111זו מותנת בכך שיוגש כ"א בשל עבירה לפי סעיפים 

 תשעים יום מיום תפיסת הרכב.

הוחלט ע"י בית המשפט להחזיר את התפוס, יבקש החוקר כי  (3

בהתאם לנסיבות העניין, בתנאים כדלקמן: ערבות  ההחזרה תבוצע,

בנקאית בשווי התפוס , התחייבות בעל התפוס שלא להעביר את 

הבעלות בתפוס לצד ג' עד לתום ההליכים המשפטיים בתיק )לצורך 

 ו/או הבטחת האפשרות לחלט את הרכב או שוויו בסוף המשפט(,

וסרת על (. ניתנה החלטה האהמשךאיסור שימוש ברכב )כמפורט ב

]  העברת הבעלות בכלי רכב, יועבר העתק מההחלטה למשרד הרישוי

או למע"צ בכל הנוגע לרכב ציוד מכאני כבד )רכב הנושא מספר רישוי 

 .  שחור( [
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סבור האחראי על החקירה כי אין הצדקה להמשיך ולהחזיק בכלי  (7

ב., רשאי הוא 111או  111רכב שנתפס בקשר לביצוע עבירה לפי סעיף 

ר לבעל הרכב הודעה האוסרת את השימוש ברכב לתקופה של למסו

 יום וליטול את רשיון הרכב. 32

על פי בקשת שוטר, רשאי בית המשפט השלום להאריך, לתקופה שלא  (8

 תעלה על שישה חודשים, את תקופת איסור השימוש.

ניתנה החלטה על איסור שימוש ברכב, על ידי האחראי על החקירה  (0

, ימולא טופס הודעה על איסור שימוש ברכב או על ידי בית המשפט

)נספח ג'( ויוזן האיסור למערכת רכב "גנוב" . העתק של הטופס יועבר 

לראש למשרד הסיור ,על מנת לאפשר לסיור לפקח על יישום 

 ההחלטה.  

במקרים בהם מעורבים כלי רכב רבים ו/או יקרי ערך ובמקרים בהם  (12

איכות הסביבה רמ"ד חוקר לנגרם נזק רב כתוצאה מהעבירות, יפנה ה

 ויעדכן אותו על הבקשה להחזרת התפוס.

 סיום החקירה, דיווח והמשך טיפול: .ד

 סיום החקירה: (1

טרם סיום החקירה יפנה החוקר לקמ"ט איכות הסביבה,  (א

ויבקש לקבל באמצעותו את פירוט ההוצאות שהוצאו לתיקון 

 הנזק או ניקוי הזיהום הקשור לעבירה, ופירוט ההוצאות בגין

גרירת כלי הרכב ומכשירים נוספים ששימשו בביצוע העבירה, 

גרירתם, אחסנתם ודמי הביטוח, בצרוף האישורים המעידים 

 על ההוצאות הנ"ל.

ימולא טופס סיכום תיק חקירה על ידי החקירה, בסיום  (ב

את החוקר  פרטיהחוקר אשר ניהל את החקירה. בין היתר, 

את הערכתו  הראיות אשר נאספו במהלך החקירה ויכתוב

באם יש בראיות שנאספו כדי להוכיח לכאורה את ביצוע 

העבירה שנחקרה, כנגד מי מהחשודים. יודגש כי הערכה זו לא 

 תכלול המלצה בנוגע להעמדה לדין.

יש לאפשר למפקחים של הוועדות במקומיות והמחוזיות  (ג

לתכנון ולבניה לעיין בתיקים אשר נפתחו בגין חשד לגניבת 
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לא כדין ועבירות על חוק התכנון והבניה. כמו כן, חול, כרייה ש

יש לאפשר למפקחים לצלם את חומר החקירה מתוך התיקים 

על מנת שיוכלו להמשיך את הטיפול )חקירה ותביעה( לפי 

 עבירות של חוק התכנון והבניה.

יש לאפשר לנציג יחידת המכרות לעיין בתיקים אשר נפתחו  (ד

 .בגין חשד לעבירה על פקודת המכרות

 תביעה: (0

הסתיימה החקירה, ולדעת הקצין הממונה גובשו ראיות  (א

מספיקות כנגד החשוד/ים בתיק, המצדיקות העברתו לעיון 

צרוף סיכום חקירה יועבר תיק החקירה בהתביעות, 

 או ליחידת התביעות של להב, לפי העניין.  לפרקליטות המחוז

המטפל, עפ"י הצורך  התובע יוועץטרם הכנת כתב האישום,  (ב

וכן עם  1עם הגורמים המקצועיים המוזכרים בסעיף  והעניין, 

קמ"ט איכות הסביבה, באשר לסעיפי האישום שיש לכלול 

בכתב האישום, ובאשר לעדים המומחים הנחוצים להוכחת 

 האשמות ולטיעונים לעונש.

בטיעונים לעונש, יש לבקש השתת קנסות כספיים גבוהים על  (ג

 נש אחר.הנאשמים שהורשעו, בנוסף לכל עו

מבית המשפט , עפ"י הצורך והעניין, כן יבקש התובע-כמו (ד

לצוות, נוסף לכל עונש אחר, על חילוטם של כלי הרכב 

כן יבקש -ומכשירים נוספים ששימשו בביצוע העבירה. כמו

להורות על תשלום ההוצאות התובע, במקרים המתאימים, 

בגין גרירה, אחסנת התפוס ודמי הביטוח. ניתן לקבל מסמך 

המפרט את סה"כ ההוצאות )מעודכן ליום הטיעונים לעונש( 

 באמצעות קמ"ט איכות הסביבה. 

מבית המשפט , עפ"י הצורך והעניין, בנוסף, יבקש התובע (ה

לחייב את הנאשם בתשלום הוצאות שהוצאו לתיקון הנזק או 

 ניקוי הזיהום הקשור לעבירה. 

במקרים המתאימים, יבקש התובע מבית המשפט לצוות על  (ו

הנאשם לנקוט את האמצעים הדרושים כדי להפסיק, 
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את  תלנקו ,לצמצמם או למנוע את המשך הנזק או הזיהום

להחזיר את המצב  ,האתר וכל אשר זוהם עקב ביצוע העבירה

 לקדמותו. 

 

 

 


