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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בואמ
 . בעיר לודבתים בנושא הריסת מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

הסמכויות ותחומי האחריות ת בו חלוקת מוצג. חוקית בעיר-ה הבלתייהמסמך עוסק בתופעת הבני

 וכן, בעיות הדיור בעיראת ר וניות שנועדו לפתכות, עיר לודתופעה בעיקריים על הנתונים ,  הבנייהבתחום

 .חוקית בכלל ובעיר לוד בפרט- בלתיהיבניסיבות לה

 

 רקע .1

 נקבעו חריגות הנחשבות עבירות ,פיו- ובתקנות שהותקנו על,1965-ה"התשכ, היבניבחוק התכנון וה

יצוע בלא היתר ב, בין השאר,  כעבירותמגדירהחוק . עונש בצדן ונקבעו אמצעים למניעתן או להפסקתןש

וכן ביצוע עבודה או שימוש , של עבודה או שימוש במקרקעין אשר ביצועם טעון היתר לפי החוק

 1.כניתותמבמקרקעין בסטייה מהיתר או 
 הוועדה המחוזיתו ובהם הוועדה המקומית , גופיםכמה ליהיבנהחוק מקנה סמכויות אכיפה בנוגע ל

המשפט הוא המוסמך להטיל חלק נכבד -בית. טרההיועץ המשפטי לממשלה והמש, יהילתכנון ובנ

 למשטרה ולוועדות המקומיות הסנקציות אחרות ניתנהסמכות להטיל . מהסנקציות הקבועות בחוק

, צווי הריסההוצאת , מאסר, קנסגון סנקציות כרשאיות להטיל הפיקוח והאכיפה רשויות . והמחוזיות

להורות על ניתוק מבנה או חלק ממנו מרשתות תן ובסמכו, ת עבודותצווי הפסק ואיסור שימוש, סגירה

 2.תשתית
 : רמותלשתי ים מתחלקת החוקאכיפלפיקוח על הקמתם ול,  מבניםרישוילאחריות התחומי 

בנוגע מעקב ואכיפה ,  מחזיקות בסמכויות רישוייהיבנועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ו •

על הוועדה , ו הכנה לביצועןעבירות אמתגלות פיקוח באם . ןמבנים בשטח השיפוט שלהל

 .להפסקתן ולהעמיד לדין את העברייניםלפעול המקומית 

ל משרד " למנכ ישירות גוף הכפוף הוא במשרד הפניםיהיבנהיחידה הארצית לפיקוח על ה •

שנעשו בשטחים פתוחים שבבעלות אחר עבירות בנייה בידיה סמכויות מעקב נתונות . הפנים

 . וסמכויות אכיפההמדינה

 

  השלכות עיקריות– תחוקי-בלתי היבני
ת חוקי-בלתייה י בנ.יהיבנאו בחריגה מהיתר /ובנייה  בלא היתר היבניכאמור היא ת חוקי-בלתי היבני

פגיעה באיכות ; פגיעה בתכנון פיזי ארוך טווח ומושכל לרווחת הציבור כולו: של ממשגורמת לנזקים 

פגיעה ;  הכבדה על התשתיות המקומיות;)ו להבשל שימוש בקרקע לצרכים שלא יועד(החיים והסביבה 

, היטלים תשלום אגרות-נזק כלכלי לקופת המדינה והרשות המקומית בשל אי; הפיכה בקרקעות-בלתי

                                                 
 . לחוק204סעיף  1
  .2004 בנובמבר 15, מיכל טביביאן: כתיבה, חוקית-בנייה בלתי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ידי קבלנים לא מורשים -חוקיים נבנו על-סכנה בטיחותית משום שחלק מהמבנים הבלתי; מסים וכדומה

 3.לא מיומניםו

 

 חוקית בה-ועל בנייה בלתידמוגרפיים על העיר לוד  נתונים .2

ה יקצב הגידול של האוכלוסי.  ערבים27.5%-יהודים ומהם  72.5% –  תושבים74,000בלוד  •

בשלוש השנים , כך 4.5%הוא קצב הגידול של האוכלוסייה הערבית אילו  ו,היהודית זניח

 . 27.5%- ל21.9%-מבעיר  הערבים שיעורהאחרונות עלה 

  5. יחסיתה חלשיה אוכלוסיה נכנסה ובמקומה חזקיהכלוסי את העיר אוהבעשור האחרון עזב •

וכיום , חוקיים- כי בשש השנים האחרונות נבנו בעיר מאות מבנים בלתימעיריית לוד נמסר •

היקף שמהם עולה כי ,  נתון זה דומה לנתונים המוצגים בפרסומים שונים2,100.6מספרם הוא 

 מבנים 2,500-או כ) דירות או בתים (ת דיור יחידו2,000-הוא כלוד חוקית בעיר -יה הבלתייהבנ

שניר -חוקיים שוכנים בשכונות פרדס- רוב הבתים הבלתי7).וכדומה, פחונים, בתים, דירות(

 .רובם נבנו בשטחים פתוחים ועל קרקעות חקלאיות. ובשכונת הרכבת

 8: כדלקמןחוקיים-מבנים בלתיהריסת נהל ההנדסה של עיריית לוד רוכזו נתונים בדבר יבמ •
 . הריסותנעשו חמש 2001בשנת 
 . הריסותנעשו תשע 2002בשנת 

 . הריסות11נעשו  2003שנת ב
 .)לסמים" כספומטים"לא כולל הריסת חומות ומבנים ששימשו ( הריסות 19 נעשו 2004בשנת 
  . הריסותנעשו שש 2005בשנת 

 ,היבניון והחוק התכנ על סמך ,חוקיים שהיו בתחילת בנייתם-בעיקר של מבנים בלתינהרסו 

מוציא אותם לפועל נהל מקרקעי ישראל י ומ,העירייהמוציאה צווי ההריסה את . 1965-ה"התשכ

 בשיתוף המשטרה לאחר הידברות ובהסכמה נעשוהריסות נוספות  9.מבחינה ארגונית ולוגיסטית

 10 .עם התושבים

 נרשמו  בעיר לוד לא2006- ו2005מבנים בשנים הריסת ממשטרת ישראל נמסר כי במהלך  •

לפי . תנמנע-א בלתייהריסה ההיש הבנה בקרב התושבים ש, לדעת המשטרה. אירועים חריגים

 2005נהל מקרקעי ישראל בשנת י מלפי בקשתהופעל  הריסה אחד צו, נתונים שמסרה המשטרה

                                                 
  .שם 3
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 4
 .שם 5
 .שם 6
 .2006 ביוני 11: תאריך כניסה, html.taayush-20050510/new/com.tripod.taayush://http, "תעאיוש"ארגון  7
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 8
2006וני  בי12, שיחת טלפון, מינהל מקרקעי ישראל, מנהל פיקוח מחוז מרכז וממונה ארצי על פעולות אכיפה, אהוד גבריאלי 9

. 
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 10



 

 
   3 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

צווי יצאו לפועל לא . 2006נהל מקרקעי ישראל בשנת ילפי בקשת מהופעלו  צווים העארבו

 11.עיריית לוד בקשתפי להריסה 

 אחראי להריסת עשרות מבנים בשנה בעיר לודנהל מקרקעי ישראל ימ, אמור לעיל הלענוסף  •

 לפועל ההוצא, 1981-א" התשמ,)סילוק פולשים(מקרקעי ציבור חוק מכוח חוקים אחרים כגון 

נהל יהמ בשכונת הרכבת .ירק-ח ונווה"בשכונות ס,  במרכז העירו המבנים נעשרוב הריסות. ועוד

אחד נהל לא הרס אף מבנה ישניר המ- ובפרדס,רס פחות מעשרה בתים בשנה וחצי האחרונותה

  12.בחמש השנים האחרונות

 עם . בתים בעיר לוד)מחוז מרכז(יה ייחידת הפיקוח על הבנהרסה בשלוש השנים האחרונות לא  •

 אישום בגין כתביובכלל זה , תחוקי-בלתיה יכתבי אישום בגין בני 11הגישה  פיקוחהיחידת , זאת

 13.המשפט-ביתהוציא קיום צווי הריסה ש-אי

הוועדה  הגישה 2004בשנת  14,לפי נתוני היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים •

 56המשפט נתן -חוקית ובית-המקומית לתכנון ובנייה בלוד שבעה כתבי אישום בגין בנייה בלתי

 .דין- גזרי37המשפט נתן -תבי אישום ובית כ12 הגישה הוועדה המקומית 2005בשנת ; דין-גזרי
 מחוז מרכז בוועדה – היבנייצוין כי בימים אלו נערכת ביקורת של היחידה הארצית לפיקוח על ה

   15. בלודהיבניהמקומית לתכנון ו

 

  בעיר לוד ופתרונות דיורתכנון .3

 1,600 באופן מיידי חסרותבעיר  . מחסור חמור ביחידות דיור לאוכלוסייה הערביתיש, לפי עיריית לוד

יהיו , טבעי של האוכלוסייההבהתחשב בריבוי , 2020 ועד שנת ,יחידות דיור לצורכי האוכלוסייה הערבית

 16. יחידות דיור4,500חסרות 
 ,70- משנות ה1000/ לד המתארכניתוולכן פיתוחה מתבסס על ת ,עדכניתכנית מתאר עירונית וללוד אין ת

 שנים בסיוע משרד ארבעכנית אב החל לפני כומהלך לגיבוש ת 17.ייםתארים שכונתכננים ִמומת פיהול

 החלו בגיבוש כן ול, ערים לבעיות בעיר לודוהשיכוןבמשרד הבינוי  18.וסבר בהמשךיכפי ש, הבינוי והשיכון

 .כניות חדשות בארבע השנים האחרונותות

                                                 
 .2006 ביוני 12, פקס מהמשרד לביטחון הפנים, ל"לשכת המפכ,  בתחנת לוד2006-2005סטטוס תיקי הריסה בשנים  11
 ביוני 12, פוןשיחת טל, מינהל מקרקעי ישראל, מנהל פיקוח מחוז מרכז וממונה ארצי על פעולות אכיפה, אהוד גבריאלי 12

2006. 
 .2006 ביוני 11, פקס, משרד הפנים,  מחוז מרכז–ממונה פיקוח על הבנייה , עמית גופר 13
דין -היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים מקבלת דיווח מהוועדה המקומית על כתבי אישום שהוגשו ועל גזרי 14

 .המשפט-שניתנו בבית
 .2006 ביוני 11, פקס, משרד הפנים,  מחוז מרכז–נייה ממונה פיקוח על הב, עמית גופר 15
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 16
  .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, מהנדס עיריית לוד 17
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים, איילת קראוס 18



 

 
   4 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 שניר-פרויקט בשכונת פרדס
שאוכלוסיית משרד הבינוי והשיכון מכיר בכך . גדולחוקית -בלתיהיה יבנהיקף הבשכונה זו , כאמור

בשיתוף עיריית לוד את תוכנית וערך ,  במקום גדלה ואין פתרונות דיור מתאימים בעבורההמגזר הערבי

בשכונת שניר ו- בפרדסהערבייחידות דיור למגזר  3,000-כלבניית  במערב העיר 1300/ לדיםבניין ער

תוכנית . למסגד –נועדו למגורים ואחד חמישה מהם  , מתחמיםשהשי תוכננו 1300/כנית לדובת. הרכבת

כניות שאר המתחמים למגורים עדיין בהליכי הפקדה בוועדה ו ואילו ת19,קיבלה תוקףכבר  1300/1/לד

   2006.20 לקבל תוקף סופי במהלך שנת אמורותכניותיהם והמחוזית ות
, תכנון כבישים(כנית בניין ערים והכנת ת שבפרק הזמן שעבר מתחילת מציינים הבינוי והשיכוןבמשרד 

, וההליכים הקשורים בכךכנית ושניר ובמהלך הגשת ההתנגדויות לת-בשכונת פרדס) מים ועוד, ביוב

התכנון . הבינוי והשיכוןכניות של משרד ומשפיעה על התוזו , חוקית-ה בלתייבניבממשיכת תושבים ה

 ובינתיים שוב נבנים מבנים הפוגעים ,מה-מןגם הוא ז נמשך חוקית-בגין הבנייה הבלתידש ומחה

  21.וחוזר חלילה, באפשרות הפיתוח
 החלוקהחוקית בשכונה ולשמור על -יה הבלתיי לעצור את הבנ"נהלות התושביםימ" הסכימו 2004בשנת 

חוקית -ה הבלתייהסכימו הרשויות להכשיר בדיעבד את הבני, בתמורה. הבינוי והשיכוןמשרד תכנן ש

, שנה זוחוקית שנעשתה -יה הבלתיי תיעד את כל הבנהבינוי והשיכוןמשרד . 2004ף שנת שנעשתה עד סו

 מתהקבהם  מתוכננתשה בשטחים ציבוריים יבניהימנע  אמורה ל"נהלות התושביםימ"ובתמיכת 

   22. להיהרסעתידיםמבנים שבכל זאת ייבנו . תשתיות

 שלום-פרויקט נווה
למגזר  יחידות דיור צמודות קרקע 300 תוכננה תוספת של )חלק משכונת הרכבת(שלום -בפרויקט נווה

לטענת .  יחידות דיור30נבנו ' מתוך שלב ב.  יחידות דיור134  בתחילת העשוראוכלסו' בשלב א. הערבי

 23. וכיום הן דורשות שיקום ושיפוץ מחדש,ידי התושביםבניזוקו קשות  יחידות דיור אחדותהעירייה 

גם  שמרו על בתיהן המקוריים בשכונת הרכבת וקיבלו ,התפצלוחות ששהיו משפ הנתגל,  על כךנוסף

 24.שלום- היו תושבים שסירבו לעבור לנווה,כן כמו. יחידות דיור חדשות
 בחשבון ובבנייה לא הובאו, התושבים בשכונת הרכבתבשיתוף ה לא נעשה יתכנון הבני, ל"תיארגון שלפי 

משפחות ערביות העדיפו להמשיך להתגורר בשכונת  לכן .צרכיה התרבותיים של האוכלוסייה הערבית

 25.לעבור לשכונה החדשהולא הרכבת 

                                                 
 .פי נותנת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במשרד הפניםאת התוקף הסו 19
 .2006 ביוני 12, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, ראש צוות תכנון, תימור מגרלי 20
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים, איילת קראוס 21
 .2006 ביוני 12, שיחת טלפון,  הבינוי והשיכוןמשרד, ראש צוות תכנון, תימור מגרלי 22
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 23
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, מהנדס עיריית לוד 24
 .2006 ביוני 12, שיחת טלפון, ל"סניף לוד של שתי, יינה דביט'בות 25



 

 
   5 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  סמוך לעיריהיבנ
 מסיבית יהיבנ לבנות כדאי, שיפור מוקדים בעייתיים בתוך העירנוסף על ,  הבינוי והשיכוןלפי משרד

מגורים , כב פרטי הן ברכבת הן בר,אביב-קרבה לתלכגון היתרונות  יש מגורים סמוך לעירל. סמוך לעיר

 26.יביאו אוכלוסייה חזקה לעירואלה , זולים יחסית ושימוש בשירותים של עיר גדולה
להגדיל את שטח השיפוט של העיר לוד בה הומלץ ו הבינוי והשיכוןכנית אב במשרד ותלפיכך גובשה 

 השיפוט  לאשר את שינוי גבולותאמורההוועדה במשרד הפנים ש.  במקוםיהיבנממזרח וממערב ולאפשר 

התנגדה לפיתוח של רוב השטח יה יובנהוועדה המחוזית לתכנון . של לוד טרם קיבלה החלטה בעניין

שממילא נפסל בסקירה סביבתית (מזרח לעיר באזור מושב אחיסמך -למעט מדרום, ממזרח לעיר לוד

אשר , השטח ממערב לעיר לוד, ואולם  27.עירל ותמכה בפיתוח השטח שממערב ,)כמקום לא ראוי לפיתוח

וזו  ,אינו נכלל בשטח השיפוט של העיר אלא בשטח השיפוט של מועצת עמק לוד, מלץ לבנות בוהו

 ממערב לעיר לוד כדי היבני להבינוי והשיכוןכנית של משרד ותה, אם כן 28.מתנגדת למכירתו לעיריית לוד

 29.למשוך אוכלוסייה חזקה לעיר אינה מתקדמת

  העירפרויקטים במרכז
אוכלוסייה  ליישוב במרכז העיר 9ר "במע פרויקט וא מקדם בלוד ההבינוי והשיכוןפרויקט נוסף שמשרד 

פנוי האמור השטח לא כל . דות דיורי יח343 9ר "מעב. אידאליסטייםמשיקולים באה לעיר חזקה ה

באזור בנים תופסים מלפנות את מי ש  אפשרקרי, בנות מימושמוגדרות כדיור  יחידות 200 .מפולשים

  .שלא כחוק
 יחידות דיור 76בו שווקו  ו,"גרעין אלישיב" ידוע גם כפרויקט  במרכז העיר9ר "מעפרויקט בב 'שלב א

ה ומוסך שעובדיהם פלשו ינגריפונו  לצורך התכנון והשיווק של יחידות אלו .אנשי הציונות הדתיתל

 . למקום
של מתוכנן פינוי גם בהרחבה זו . ידות דיור יח118- ל9ר "הרחבה נוספת של הפרויקט במעמתוכננת 

 דותי היח143שאר בחלק מ. מחסנים וכדומה,  אלא של עסקים פינוי משפחותצפוי אך לא , דיוריחידות

 30.צפוי שהוא יהיה מלווה בקשיים,  ולכן אם יהיה פינוי, מתגוררות משפחות9ר "במע
  .בפועל המכרז הוא ליהודים בלבד, כלומר. ה ספציפית לעמותיועד" גרעין אלישיב"המכרז ליש לציין כי 

נהל מקרקעי י ומהבינוי והשיכוןמשרד , לכך ועם קבלת התקציב , מוקפאות5ר " ומע4ר "כניות מעות

 31.ןתויחדשו אישראל 

 אחרות היבניכניות ות

                                                 
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, בינוי והשיכוןמשרד ה, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים, איילת קראוס 26
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים, איילת קראוס 27
פי מחירה במונחי קרקע לחקלאות ולא -כיום קרקע נמכרת בדרך כלל על. הסירוב למכור את השטח הוא מטעמים כלכליים 28

 .ולי ערך עתידיבמונחים המגלמים שיק
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים, איילת קראוס 29
 .2006 ביוני 12, שיחת טלפון, משרד והבינוי והשיכון, ראש צוות תכנון, תימור מגרלי 30
 .שם 31



 

 
   6 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  בשנה הקרובה יחלו.מערב העיר-דרוםמיועדות ל יחידות דיור 3,000- לבניית כ8100/כניות פיתוח לדות

  32.למגזר היהודימיועדת  ש,בפיתוח שכונה חדשה
של ' שלב א. )40 מעבר לכביש ,במזרח העיר(יער - בשכונת גני801/פרויקט דיור נוסף בלוד הוא פרויקט לד

של הפרויקט הוא בעל פוטנציאל ' שלב ב.  יחידות דיור800- כנבנו בו ו1998הפרויקט הסתיים בשנת 

במסגרת דיור מוגן   והן משווקות,רגע כת יחידות דיור נבנו200. ת נוספו יחידות דיור600 יה שליבנ

לדברי מהנדס . ידי מנהל מקרקעי ישראל אחרי תחילת המכרז-שאר יחידות הדיור ישווקו על. למבוגרים

הפרויקט נועד  אולם , גם משפחות ערביותבו וגרות ,אין מניעה שתושב ערבי ירכוש דירה במקום, העיר

 33.למגזר היהודי

  בעיר לודתחוקי-בלתיה יהיבניבות לסה .4

  34:הן כדלקמןה יסיבות לעבריינות בני ה,כללכ

 .כרוכים בההרווחים כלכליים גדולים  •

 .לפיה מדובר בעבירות קלות וטכניותשה הרווחת בציבור סהתפי •

 .העדר אכיפה •

 .זמינותם של פתרונות תכנוניים-מצוקת דיור אמיתית ואי •

 .המציאות שנוצרההסכין עם הנכונות של הרשויות ל •

 
חוקית -הבנייה הבלתי(חוקית בעיר הן כדאיות כלכלית -בלתיהה יית לוד הסיבות העיקריות לבניעירילפי 

  35.ומצוקת דיור) 'היטלי בנייה וכו, מאפשרת להימנע מתשלום אגרות

 מצוקת דיור •
רביות מתגוררות  משפחות ע2,700 .מחסור חמור ביחידות דיור לאוכלוסייה הערביתיש לפי עיריית לוד 

בעיר חסרות באופן מיידי , כאמור 36.בצפיפות רבה או במבנים שנבנו ללא היתרחיות  מהן 60%- ו,בלוד

בהתחשב בריבוי הטבעי של , 2020 ועד שנת , יחידות דיור לצורכי האוכלוסייה הערבית1,600

קום הביאה לפלישה מצוקת מ, בשכונת הרכבת לדוגמה . יחידות דיור4,500יהיו חסרות , האוכלוסייה

  37.חוקית-יה בלתייבנללאדמות מדינה ו
, כאמור. חוקית בלוד-יה הבלתייבנהיא מהגורמים לזמינותם של פתרונות תכנוניים -נראה כי גם אי

 , עדיין מופקדת ברובה1300/כנית לדות. 70 משנות ה1000/כנית לדותהתקפה לעיר היא כנית המתאר ות

 .שניר-ת פרדסשכונעוסק בהואושר רק החלק בה 

                                                 
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 32
 .2006 ביוני 11, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, אגף בכיר תכנון ובינוי ערים,  קראוסאיילת; שם 33
 .2004 בנובמבר 15, מיכל טביביאן: כתיבה, חוקית-בנייה בלתי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 34
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 35
 .2005,  פרויקט ערים מעורבות–ל "שתי, הערביות בעיר לודסקר תכנוני בשכונות , חיים יעקבי 36
 .שם 37



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

האוכלוסייה הערבית גדלה .  בתחום התכנוןאפליה כלפי המגזר הערבישיש ל טוענים "בסניף לוד של שתי

 וכך אכן ,יה בפני ערביםיל שאפשר לסגור פרויקטים של בנ"טוענים בשתי, כן כמו.  פתרונות דיורדיואין 

 38.נעשה
ת תקציביים כדי לפתור את הבעיות שמהן היא מנסה לגייס מקורו, חרף בעיות תקציב, לדברי העירייה

אפליה מתקנת ולבנות יסודות של להנהיג , העירייה מנסה לצמצם פערים.  סובלותהשכונות הערביות

נושא מצוקת הדיור בהעירייה רואה ". בסטנדרטים שאינם נופלים מכל שכונה אחרת בלוד"שוויון 

, משרדי ממשלהבהשתתפות כבעיה לאומית צריכה להיות מטופלת עיה שבחוקית בלוד -יה הבלתייוהבנ

  39.במטרה לשקם שכונות אלו ולפתור את המצוקות הקשות של התושבים
כניות הפיתוח והשיקום של העיר מתבססות בעיקר על חיזוק האוכלוסייה ומנם תוא, לפי העירייה

ה מבלי לגרוע הדבר נעש"אולם , יה חדשה ואם במתן שירותים מוניציפליים איכותייםיאם בבנ, היהודית

) הקיימות(מזכותם של תושבי העיר הערביים לקבל את השירותים המגיעים להם ואת אדמות הקרקע 

 40".להמשך התפתחות העיר לוד כעיר מעורבת

 העדר אכיפה •
יה יסוברת כי הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובנ) מחוז מרכז(יה ייחידת הפיקוח על הבנ

היחידה . יה כמתחייב בחוקי מספקת לאכיפת הוראות חוק התכנון והבנבלוד לא פועלות בנחרצות

היא  שלמדי מספר צווי ההריסה הקטן על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בלוד בגיןמותחת ביקורת 

 .מוציאה
חוקית בתמורה -יה בלתיילהימנע מבנהתחייבו שניר - בשכונת פרדס"תושביםהנהלות ימ", כאמור

 אתזכחוקית מעודדת פעילות -יה בלתייהלבנת בננטען כי . יימתחוקית ק-ניה בלתי של בדלהכשרה בדיעב

 .בעתיד

 

 

                                                 
 .2006 ביוני 12, שיחת טלפון, ל"סניף לוד של שתי, יינה דביט'בות; שם 38
 .2006 ביוני 12, פקס, דובר עיריית לוד, ארוש-יורם בן 39
 .שם 40


