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 שבע-בית המשפט המחוזי בבארב
 21-06-27177עת"מ  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 
 058971441  עפאש, ת.ז.-לבאד אבו .1 העותרים:

 313621385יוסף אל עזאזמה, ת.ז.  .2

 023164643מוסה אבו בניה, ת.ז.  .3

 023353055אסמאעיל אבו צליח, ת.ז.  .4

 029857869גמעה אבו נוירה, ת.ז.  .5

 052484110אלגדיפאת, ת.ז. סאלם  .6

 058971136סלאמה אבן נסיר, ת.ז.  .7

 029899457מחמד אבן חמוד, ת.ז.  .8

 305369316גלל גריביע, ת.ז.  .9

 211987789מהדי אבן חמוד, ת.ז.  .10

 315366997בלאל אבו עפאש, ת.ז.  .11

 312197296עבדלה אבו עפאש, ת.ז.  .12

 323076042מוחמד אבו עפאש, ת.ז.  .13

 026302273עודה אבו עפאש, ת.ז.  .14

 304797848עימד אבו חמוד, ת.ז.  .15

 026131367סלימאן אבן חמוד, ת.ז.  .16

 025939695מחמד אלחרינק, ת.ז.  .17

 204373351אוסמא אבו עפאש, ת.ז.  .18

 031520190זאיד בן זיאד, ת.ז.  .19

 305509531סמי אבו עפאש, ת.ז.  .20

 027629930עבד אלמנעם אלגדיפי, ת.ז.  .21

 059908186אבראהים אבו עפאש, ת.ז.  .22

 028268134עאיש זנון, ת.ז.  .23

 211805270עבד אלסמד אבו עפאש, ת.ז.  .24

 316505114סברי אלדוג'י, ת.ז.  .25

 213002603מחמד דוגי, ת.ז.  .26

 035732346יוסף אבן חמוד, ת.ז.  .27

 032488637חסאן גדיפאת, ת.ז.  .28

 065901332מחמד אבו עפאש, ת.ז.  .29

 026347948אברהים דוגי, ת.ז.  .30
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 061994471, ת.ז. סלמאן אבו עפאש .31

 201404423אוסמן אבו עפאש, ת.ז.  .32

 מענם: כפר ואדי אלנעם

 84156, באר שבע מיקוד 5651כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 

דן יקיר ו/או אבנר  ו/או (44346)מ"ר  עּביר ג'וּבראן דּכוור ע"י ב"כ עוה"ד
מור ו/או גדיר -ויס ו/או גיל גן-פינצ'וק ו/או עודד פלר ו/או שרון אברהם

חיו ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו -יקולא ו/או דבי גילדנ
  ו/או רעות שאערו/או רוני פלי 

 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 9153102, ירושלים 53262, ת"ד 15רח' יד חרוצים 
  02-6521219, פקס: 0502205526, נייד 02-6521218טלפון: 
 Abir@acri.org.ilדוא"ל: 

 
  

 -נ ג ד  -
 

 יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום .1 המשיבים:         

 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום .2
  

 אזרחי -ע"י פרקליטות מחוז דרום 
 (,8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד 

 , באר שבע 10309ת.ד.  
 6467058-02פקס: ; 3922400-073טל: 

 Maz_EZ_BSH@justice.gov.ilדוא"ל: 

 

 עתירה מנהלית 

 :להורות למשיביםבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת 

לחוק התכנון  (2)א()110סעיף  מכוח רשות ערר למועצה הארצית לתכנון ובניהלעותרים  ליתן .א

 , על ההחלטה לדחות את התנגדויות(חוק התכנון והבניה)להלן  1995-והבניה, התשכ"ה

נעם" )להלן -אדי אלו"ו 699-0669481תוכנית מתאר מקומית מס'  את אשרלו העותרים

 (. התוכנית

בטלה, בשל פגמים מנהליים שנפלו בהליך אישורה ופגיעתה הלא התוכנית  לקבוע כי –לחלופין  .ב

 . מידתית בזכויות אדם

 

לתוספת הראשונה לחוק  13לדון בעתירה על פי פרט  ניתעניי סמכותמשפט נכבד זה  לבית סמכות: 

שהחלטות לדון בעתירה משום  מקומית סמכות, ו2000-בתי משפט לעניינים מנהליים, התש''ס

בבאר שבע והתוכנית נוגעת לכפר ואדי אלנעם  1בעניין שבנדון התקבלו במשרדי המשיב  1המשיב 

 שבנגב. 

 משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומה.לא קיים הליך נוסף בבית  :נוסף הליך

 

mailto:Maz_EZ_BSH@justice.gov.il
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 נימוקי העתירה

 בקליפת אגוז

"שיקול דעתן של לאחרונה נפסקה בבית המשפט העליון הלכה שכאילו נכתבה לענייננו:  .1

אמור לקבל משקל נכבד כאשר הליך קבלת ההחלטה עמד  –לרשות רשויות תכנון  –הרשויות 

מדובר אך במראית עין של שיקול  –ת. אם לא כן בסטנדרטים בסיסיים של איתנות עובדתי

כך שתחילה תאושר התוכנית  –דעת. אין מקום להליך מינהלי במתכונת של "נעשה ונשמע" 

ורק לאחר מכן יתקבל המידע הרלוונטי על היקף הזיהום במקום. הדברים נכונים בהקשרן של 

ליים אחרים. ]...[ מידת החלטות בתחום התכנון והבנייה, כפי שהם נכונים בהקשרים מינה

הביסוס העובדתי של ההחלטה נגזרת גם מהשלכותיה על זכויות יסוד ]...[ על כן, כאשר על כף 

המאזניים עומדות שאלות שלהן השלכות פוטנציאליות על בריאות הציבור, יש לבחינה 

פים ועדה לתכנון מתחמים מועדועיריית הרצליה נ' ה 4753/19ל נוסף" )דנ"ם קהסביבתית מש

 ((.עיריית הרצליה)להלן עניין  (21.5.2021 נבוארז )-השופטת ברקלפסק דינה של  3פסקה לדיור, 

שעות בלבד, את  24לדחות, בתוך  27.4.2021מיום  1המשיב  עניינה של העתירה הוא בהחלטת .2

בקשת רשות הערר של העותרים לוועדה הארצית לתכנון ובניה כנגד ההחלטה לדחות את 

ההתנגדויות שלהם לתוכנית. הבקשה נדחתה בחופזה על אף שהבקשה מעלה מעבר לנושא 

ושאים מקיפים ובעל חשיבות הספציפי של ואדי אלנעם נושאים בעל אופי עקרוני וכבד משקל, נ

 ורגישות ציבורית. 

 10,000-דואי הבלתי מוכר הגדול ביותר בנגב וגרים בו כבהכפר ואדי אלנעם הוא הכפר ה .3

מרבית המשפחות שמרכיבות את גרעין הכפר את העבירה המדינה  1953אזרחים בדואים. בשנת 

עדיין  ומתפקד יחד עם זאת. כיום הכפר הוא עצמאי חי 40אל מיקומו הנוכחי, לאורך כביש 

 הסכמה בין המדינה לתושבי וואדי אלנעם בעניין סוגיית גבולות היישוב והסדרתו התכנונית. 

לאחר במשך שנים רבות, המדינה התייחסה לבדואים תושבי איזור ואדי אלנעם כשקופים.  .4

ייה היא הקימה בסמיכות למקום מגוריהם את אזור התעשששוכנו במקום בהוראת הרשויות, 

קבע המשרד להגנת הסביבה  2008ובו מפעלים מזהמים. בשנת  )כיום: נאות חובב( רמת חובב

אלפים מתושבי הכפר מתגוררים בתוך השטח ק"מ מנאות חובב.  5רדיוס מגבלות סביבתיות של 

 עליו הוטלו מגבלות הבניה, בפחונים ואוהלים. 

מהותי בסיכונים ממפעלי נאות חובב,  חרף חלוף השנים והשינויים הטכנולוגיים שהביאו לשינוי .5

 . על בסיס הרדיוס שנקבע תושבי ואדי אלנעם מהאיזוררוב עדיין דורשת לפנות את המדינה 

, כמעט שלושה עשורים, מנהל הוועד המקומי של ואדי אלנעם הידברות עם רשויות 1987משנת  .6

את התושבים  לרכז המדינה למציאת פתרון מוסכם לכפר, אך דומה כי המדינה שמה לה למטרה

 תושביםהולמת את רצון החלופה ש בנפש חפצהסמוך לאיזור שגב שלום, ואינה מוכנה לבחון ב

. הרשויות אמנם מנהלות עם התושבים ואת בקשתם לצמצם ככל הניתן את הצורך בעקירה

ת. הפתרון היחיד שהיא מעלה שוב ושוב הוא ימשא ומתן, אך כל חלופה שהציעו התושבים נדח

וריכוז התושבים מדרום לשגב שלום, כאשר היא נוקטת בצעדים חד צדדיים לקבוע זאת  העברת
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, והכל תוך היתלות במגבלות הבניה הלא כעובדה מוגמרת ולכפות "פתרון" זה על התושבים

 .מעודכנות

התוכנית מושא העתירה היא התוכנית האחרונה בה מנסים גופי התכנון לקדם, למרות התנגדות  .7

נעם" מטרתה -לאדי או"הכפר ו 699-0669481צת. תוכנית מתאר מקומית מס'  התושבים הנחר

להסדיר את תושבי הכפר הלא מוכר ואדי אלנעם דרומית לשגב שלום, כאשר גבולות הכפר 

מנאות חובב. כל זאת תוך התעלמות מדרישת  הלא עדכנינקבעו בהתאם לרדיוס המגבלות 

הסכמה של כלל  לאורבלות הרדיוס, ובמיוחד התושבים לבחון קודם את האפשרות לצמצום מג

המשרדים הרלוונטיים והגורמים המקצועיים שהגיעה העת לביצוע בדיקה כזו, ואף הוקם צוות 

לאור ההערכה כי שיפורים טכנולוגיים מפחיתים את הסיכון  לבחינת הנושא 1בראשות המשיב 

 . למגורים ברדיוס מצומצם יותר מהמפעלים

מתושבי ואדי אלנעם ממקום מגוריהם. המתנה עם התוכנית עד  70%ביר התוכנית הנוכחית תע .8

לבדיקה מקצועית וביקורתית של הרדיוס היא קריטית לתושבים ולתוכנית כי ייתכן שמסקנות 

הדוח החדש יאפשרו הרחבת שטח הישוב המתוכנן למרחבים בהם הם מתגוררים כיום דבר 

לכך השלכה מהותית על אופי הישוב  , וכן תהיהשימנע עקירה וסבל של מאות משפחות

חקלאי של התושבים והקשר -ח החיים הכפריראוהמתוכנן, שכיום הוא פרברי ואינו הולם את 

 שלהם לשטחים עליהם הם מתגוררים כבר עשרות שנים. 

על אף שהמשיבים מסכימים שיש לבצע בדיקה אודות רדיוס המגבלות מנאות חובב, ואף הוקם  .9

צוות מיוחד לצורך כך, הם מסרבים לעכב את התוכנית עד לביצוע אותה בדיקה. הנימוק לכך 

הוא שבתוכנית יש שטח לפיתוח עתידי שבמידה ומגבלות הרדיוס יצומצמו יהיה אפשר להרחיב 

 את היישוב. 

ים מתעלמים מהפגיעה הקשה והבלתי מידתית בזכויות התושבים אשר מעדיפים המשיב .10

ב הסדרה במקום בכפוף לבדיקה של הרדיוס. והתנגדות התושבים לתוכנית נדחתה על ידי המשי

 ועדה הארצית לתכנון ובניה. ו. כך גם בקשת רשות הערר ל2

אינו יכול להיות מהכפר  70%העותרים אינם מסכימים לפתרון זמני כפי שמציגה התוכנית לפיה  .11

מוסדר במקום ובמקבלית רשויות האכיפה יוכלו להשתמש בתוכנית כאמצעי לחץ לפינוי 

 שמכונהק את הרדיוס הכפר יכול להתרחב למה וועדה שקמה תבדו, ובעתיד לאחר שההתושבים

 . "איזור פיתוח עתידי"וכנית תב

ההתעקשות הבלתי מובנת של מכיוון שהמחלוקת על עתיד הכפר היא בת עשרות שנים,  .12

תכנית שאמורה להסדיר  לא מעודכנת,תכנית שמתבססת על תשתית עובדתית  לאשרהמשיבים 

תוך התעלמות מהתושבים, , ווגבולותי ואת היישוב הבדואי הכי גדול בנגב, לקבוע את האופי של

רה הרע תוביל לתוכנית לא ישימה במקרה הטוב, ובמקהיא  היא בלתי סבירה באופן קיצוני.

לניסיון לפינוי בכפיה של התושבים על ידי רשויות האכיפה שישתמשו בתוכנית כאמצעי לחץ 

מלמד שניסיון לכפות על התושבים תכנית שהם לא מסכימים לה  העבר על התושבים. ניסיון

הכפר  יוביל לפתרון של סוגייתבין התושבים לרשויות ולא וחוסר האמון רק יגביר את המתח 

 אדי אלנעם. הלא מוכר ו
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ליתן לעותרים רשות ערר משום שהתוכנית מעלה סוגיות  1לפי מבחני הפסיקה היה על המשיב  .13

בחינת רדיוס המגבלות לפני שנעשות בחינות מספקות לתכנית  שאלת אישורעקרוניות, לרבות 

 .מיוחדת השלכות רחבות ורגישות ציבורית משום שלתכניתהסביבתיות מנאות חובב והן 

תתבסס על א שללא התערבות בית המשפט הנכבד, ייווצר מצב שבו המדינה התוצאה הי .14

לשטח בו מקודמת התכנית, בניגוד לרצונה, ולעקור בכפיה האוכלוסייה  התכנית לצורך העברת

, בלי שמוצו אותה בשנית לאחר מעל שישה עשורים שבהם הקהילה מתגוררת במיקומה הקיים

גם אם המדינה לא תעביר בכוח את . רה במקוםכל הבדיקות ובלי שמוצתה האפשרות להסד

התושבים היא תגרום לפיצול בתוך הכפר, עדיין אלפי תושבים ימשיכו להתגורר בכפר ואדי 

 הדבר יוביל לפגיעה ניכרת בזכויותיהם הבסיסיות של תושבי הכפר.אלנעם הלא מוכר. כך אן כך 

 העותרים .א

כולם חברי הוועד המקומי של  1-7תרים . העונעםלהינם תושבי הכפר ואדי א 32– 1העותרים  .15

, כדי לייצג את תושבי הכפר בפני הרשויות ומהווים 1997הכפר ואדי אלנעם, שהוקם בשנת 

נציגים למשפחות המורחבות המייצגות את רוב תושבי הכפר. הוועד ייצג את תושבי כפר ואדי 

להכרה בכפר אלנעם בהליכים משפטיים וציבוריים והוסמך לנהל מו"מ בשם התושבים 

 ולהסדירו תכנונית במקום מושבו.

, הוא מי שבידיו הסמכות לאשר או ועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרוםו, יו"ר ה1המשיב  .16

 ()ב( לחוק התכנון והבניה.2)110לדחות בקשה לרשות ערר בפני המועצה הארצית לפי סעיף 

( היא הוועדה המחוזיתאו  הוועדה)להלן  ובניה מחוז דרום לתכנוןהוועדה המחוזית , 2המשיבה  .17

 מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית שבמרכז עתירה זו. 

באמצעות האגודה לזכויות  העותרים את התנגדותם לתכניתנציגי הגישו  3.11.2020ביום  .18

בהחלטת  8.4.2021, אשר נדחתה ביום מתכננים למען זכויות אדם –האזרח ועמותת במקום 

(. ועדת משנהלהתנגדויות שליד הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום )להלן ועדת המשנה 

הגישו  26.4.21. ביום 11.4.2021ההחלטה בהתנגדויות  התקבלה במשרד עמותת במקום ביום 

הגישו העותרים שלאחר  יום בלבד, 27.4.2021ביום . 1העותרות בקשת רשות ערר אל המשיב 

 היא נדחתה על הסף. , 1את בקשת רשות הערר למשיב 

 .  1ע/, מצורף ומסומן 699-0669481מס'  העתק תוכנית המתאר המקומית ואדי אלנעם

 . 2ע/העתק תשריט תוכנית מתאר ואדי אלנעם, מצורף ומסומן 

, 3.11.2020מיום  699-0669481 מתאר מקומית ואדי אלנעם העתק התנגדות העותרים לתוכנית

 . 3ע/מצורך ומסומן 

 המשנה להתנגדויות שליד הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרוםועדת  העתק החלטת

 . 4ע/, מצורף ומסומן 8.4.2021לדחות את התנגדות העותרים מיום 

 .5ע/, מצורף ומסומן 26.4.2021למתן רשות ערר מיום  1העתק בקשת העותרים מהמשיב 

 . 6ע/מצורף ומסומן  27.4.2021לדחות את בקשת רשות ערר מיום  1העתק החלטת המשיב 
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 רקע על הכפר הלא מוכר ואדי אלנעםב. 

השבטים ממטה עזאזמה ופלגיהם בתוך שטח  12, נתחמו אזורי המחייה של 1948עד לשנת  .19

המשתרע מבאר שבע ודרומה עד למצפה רמון באזור הר הנגב. עם הקמת מדינת ישראל, רבים 

בידי הצבא  1953בשנת   שנותרו רוכזו משבטי מטה עזאזמה גורשו או נמלטו מעבר לגבול, ואלו

הסיאג', וזאת כחלק ממדיניות ריכוז התושבים הערבים -והממשלה, באזור שנקרא הסייג

ם בנגב. העברה זו, שהייתה אמורה להיות זמנית, נותרה קבועה ללא הסדרה תכנונית איהבדו

 או מוניציפלית. 

באי, תושבי הכפר השקיעו ופיתחו בחלוף השנים מאז הועברו התושבים לאזור בידי הממשל הצ .20

את מרחב המחייה שלהם שהפך לימים ליישוב מתפקד ולביתם היחיד. כל זאת נעשה למרות 

 אי ההכרה, היעדר שירותים בסיסיים, ותחת האיום המתמיד של פינוי והריסות הבתים. 

בים תוש 10,000 -כ מוכר הגדול ביותר בנגב, ומונה-כיום ואדי אלנעם הינו הכפר הבלתי .21

משפחות. רוב תושביו נמנים על פלג מסעודין ממטה העזאזמה. הכפר ממוקם  1,800-המהווים כ

דונם הגובלים ממזרח בנחל נוקדים, מדרום  30,000-, הוא מקיף כ40ולאורך כביש  מזרחית

   ביער רמת בקע ומצפון במקבץ המגורים של משפחת אבו עאישי, אבו דיה ואח'.

מבני מגורים מסוגים שונים )צריפים, אוהלים ומעט בנייה  3,200-עם כואדי אלנוכיום קיימים ב .22

קשיחה(, המאופיינים בפריסה מרוכזת ביחס לגודל המשפחה המורחבת. ומבנים המשמשים 

 לפעילות חקלאית )מכלאות צאן ולולים(. 

נציגי המשפחות העיקריות בכפר, והמייצג את רוב תושבי מ המורכבלכפר יש ועד מקומי נבחר  .23

הכפר. הוועד המקומי של הכפר ניהל מאבקים משפטיים וציבוריים רבים למימוש זכויות יסוד 

 ארגונים לשינוי חברתי ולזכויות אדם. ם שלוקבלת שירותים בסיסיים לתושבי הכפר, בסיוע

בעקבות מאבקים ציבוריים ארוכי שנים שניהלו תושבי ואדי אלנעם באמצעות הועד המקומי  .24

בתי ספר עבור תלמידי  שלושהכיום מוסדות חינוך: בכפר סיים, ישנם להשגת שירותים בסי

-גני ילדים המעניקים חינוך עבור כ 14-תלמידים, ועוד כ 2,300-המעניקים מסגרת לימודית לכ

שתי מרפאות השייכות לקופ"ח כללית וקופ"ח בנוסף יש בכפר . 3-5תלמידי גנים בגילאי  400

 מכולות קטנות.  10-מסגדים ו 14מאוחדת, וטיפת חלב, 

מבחינת הפריסה המרחבית התפתח היישוב באופן טבעי על פי המרכיבים הטופוגרפיים של  .25

השטח, והינו כולל פעילות חקלאית בהתאם לחלוקה המשפחתית. כל משפחה יושבת במרחב 

תפקודי נפרד, המאובחן בעיקר על ידי שטחים המשמשים לפעילות חקלאית )בעיקר לאורך 

על ידי מערך הדרכים המקומיות. אל בתי המגורים צמודים, בדרך כלל, משקי עזר הוואדיות( ו

, גידולים שנתיים של שעורה "בעל"לגידול עדרים. באזורי הוואדיות שטחי עיבוד חקלאות 

וחיטה עצי זית ובוסתנים )עצי פרי(. הוואדיות מהווים גבול טבעי בין אזורי המגורים של 

י העפר שהתהוו במשך הזמן. מערך הדרכים הקיים מכוון למרכז המשפחות השונות וכך גם דרכ

 הגיאוגרפי של הכפר.

יש כאשר בישוב  –על גידול בעלי חיים  בחלקההפעילות הכלכלית של תושבי הישוב מתבססת  .26

עדרי צאן וכן על גידולים שנתיים של שעורה, חיטה, עצי זית וגידולים לצורכי משק  4,000 -כ

עילות חקלאית זו הינם חלק בלתי נפרד מאורחות חייה החברתיים של של פ הבית. מאפייניה
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האוכלוסייה, שהתהוו במהלך תקופת התיישבותה בהר הנגב. אז, כמו היום, עסקו בני מטה 

עזאזמה בפעילות חקלאית כחלק מפעילות כלכלית המשלבת נוודות מרעה, חקלאות בעל -אל

 לצד גידול המקנה. 

 

 בצורך להקים כפר עצמאי ם קודמים עד להכרההליכים תכנוניים ומשפטיי .ג

החלה המדינה לגבש מדיניות תכנון לכפרים הלא מוכרים. בשנים אלו  70-רק בסוף שנות ה .27

 הוקמה העיירה שגב שלום במטרה לרכז בה שבטים בדואים.

מקיימים תושבי ונציגי הכפר מגעים עם רשויות המדינה, במטרה להקים ישוב  1987החל משנת  .28

חקלאי, המתאים לצרכיהם, מסורתם ואורח חייהם. בפניות -כפרינפרד משגב שלום, יישוב 

אלה הביע הוועד המקומי של היישוב חזר והדגיש את הסתייגותו משילוב הכפר בעיירה שגב 

שלום, שאינה עונה על צרכיהם. אך הפניות החוזרות והנשנות נפלו על אוזניים ערלות וכל 

למרות התנגדותם, לעיירה שגב שלום, שאינה תואמת את צרכיהם  שהוצע להם היה לספחם,

 ואורחות חייהם.

 אבו חמדן נ' מנהל מקרקעי ישראל  541/99הניסיון לפנות את תושבי ואדי אלנעם, רע"א  1ג.

המדינה המשיכה לפתח המרחב תוך התעלמות מכוונת מקיום הכפר  90-וה 80-במהלך שנות ה .29

. במקביל תעשיות צבאיות ותשתיות חשמלמפעלים מזהמים, והוקמו באזור  -ואדי אלנעם 

לתוכניות אלו, הגיש מנהל מקרקעי ישראל תביעות סילוק יד נגד עשרות משפחות בכפר. לאחר 

התושבים, יחד עם כפרים בלתי מוכרים נוספים, הגישו בקשת  -שממ"י זכה בתביעה ובערעור 

)נבו ו חמדן נ' מנהל מקרקעי ישראל אב 541/99רשות ערעור לביהמ"ש העליון )ראו רע"א 

 (.אבו חמדן(( )להלן עניין 27.03.2005

, האגודה לזכויות האזרח קיבלה על עצמה בעניין אבו חמדןבמסגרת הדיון בבקשת רשות ערעור  .30

 –את ייצוג תושבי הכפר. במהלך ההתדיינויות ביהמ"ש הציע לצדדים הליכי גישור שונים 

על ידי המדינה. לא זו בלבד שהמדינה  ףסה, אך נדחו על םהתושבישהתקבלו בברכה על ידי 

סירבה להיכנס להליך גישור, אלא שהיא ביקשה לטפל בכל משפחה בנפרד ונמנעה מלהתייחס 

 תושבי ואדי אלנעם.   10,000קולקטיבי של -חיים הקהילתיהלמרקם 

גם לדחות בהחלטה הסופית ברע"א קבע ביהמ"ש כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור, אך  .31

חודשים במטרה לסיים את המו"מ על מיקום חלופי עבור התושבים.  18-את פינוי התושבים ב

התקיימו מגעים בעקבות החלטה זו בין הוועד המקומי, האגודה לזכויות האזרח ועמותת 

ובין יו"ר המנהלה לקידום הבדואים. התושבים  המלווה את התושבים בהליך התכנוני במקום

סכנת הפינוי מלווה מאז את אלפי תושבי  אך כולם נדחו. –ופות למיקום הכפר הציגו שלוש חל

 הכפר.  

 רדיוס המגבלות מנאות חובב וההחלטה לבדיקת אפשרות צמצומו 2ג.

פרסם משרד הבריאות סקר אפידמיולוגי אשר נערך באזור רמת חובב, לימים נקרא  2004ביולי  .32

. מטרת הסקר, שהיה הראשון ועד עתה האחרון, 2000-1995נאות חובב, המתייחס לשנים 

 הייתה לבדוק את השפעות החומרים הנפלטים ממפעלי רמת חובב על בריאות תושבי האזור. 
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-העתק תקציר הסקר האפידמיולוגי, "הערכת ההשפעה האפשרית של פליטות מאתר רמת

  .7ע/, מצורף ומסומן 6.7.2004חובב על בריאות האוכוסייה הגרה באיזור",  מיום 

בין מדדי התחלואה והתמותה לבין  לא נמצא קשרתוצאות הסקר העלו כי "במרבית התוצאות  .33

ם במורד הרוח השכיחה הנושבת מהאתר. בחלקם גם חובב ומגורי-המגורים בקרבת אתר רמת

 (.7ע/)נספח, נמצא קשר הפוך, מובהק סטטיסטית" 

בין  קשר אפשריבסקר נמצא כי בקרב האוכלוסייה הבדואית בקרבת רמת חובב נמצא " .34

) ההדגשה החשיפה לפליטות מאתר רמת חובב ומאפיינים בריאותיים של אוכלוסיית הנפה" 

 .(7ע/לא במקור; נספח, 

בשיעורים  עליהבקרב האוכלוסיה הבדואית המתגוררת קרוב לאתר רמת חובב נמצא כי חלה  .35

של הפניות לחדר מיון עקב קשיי נשימה, אשפוזים עקב מחלות בדרכי הנשימה, מומים מולדים 

 לידתית ותמותה באוכלוסייה. -במערכת העצבים, תמותה סב

בב על האוכלוסייה הבדואית ממצאים המחקר התייחסו גם להשפעת הזיהום מרמת חו .36

כך מצא משרד הבריאות כי "נמצא מתאם חיובי בים שיעורי  והיהודית הגרים מסביב לו.

ן רמת חובב, והרוח הנושבת מכיו ובין שכיחות יחסית חודשית של  COPDהאשפוז עקב 

 .(7ע/)ההדגשה לא במקור; נספח, " באוכלוסיית תל שבע וגם במספר יישובים בדואים בפזורה

בין שכיחות הרוח הנושבת  מתאם חיוביהמחקר מצא כי " ה היהודית בעומריהאוכלוסי לגבי

)ההדגשה לא במקור; נספח  ".מרמת חובב לבין שיעור הפניות לחדר מיון עקב קשיי נשימה

 (.7ע/

ק"מ מרמת חובב הינה הטרוגנית ולכן הפגיעות היא  20הסקר ציין כי האוכלוסייה ברדיוס של  .37

הסקר מציין את ההבדל בין מי שגר במבנה קבע אטום לבין מי שגר במבנה ארעי, שונה. למשל, 

 בין מי שנמצא רוב שעות העבודה מחוץ לישוב, לבין מי שנמצא רוב השעות בישוב. 

, הסקר קבע כי הממצאים של הסקרים אינן חד משמעיות יהאפידמיולוגמסקנות הסקר  .38

" יחד עם זאת חלק ובחלקם סותרים אינם עקביים,האקולוגיים וסקרי האוכלוסייה "

" על קיום קשר אפשרי בין זהום האוויר שמקורו ברמת חובב לבין מעלים חשדמהממצאים "

העלייה בשיעורי התחלואה והתמותה בקרב האוכלוסייה בנפת תל שבע. ההסבר האפשרי, 

 נקבע, הוא הקרבה לאתר, אף ההמלצה של הסקר הייתה שיש צורך במחקרים נוספים לאמת

קשר זה. לבסוף קבע הסקר כי יש להמשיך ולחקור את השפעות רמת חובב על בריאות הסביבה, 

ולתכנן מחקרים פרוספקטיביים היסטוריים כדי לבדוק האם ניתן להסביר את ממצאי המחקר, 

עודף התחלואה והתמותה, בגורמים נוספים שהם לא קשורים למרחק המגורים מרמת חובב. 

 שך לא נערך עד היום. ככל הידוע לנו סקר המ

התפרסם דוח ועדת בדיקה שהקים השר להגנת הסביבה לבחינת אירוע חומרים  14.4.08ביום  .39

מסוכנים במפעל מכתשים ברמת חובב, שבו נפלטו לסביבה גזים רעילים. אחת מהמלצות הדוח 

בר ק"מ מרמת חובב וזאת בגלל שמדו 5הייתה כי אין לאפשר מגורים של אוכלוסייה בטווח של 

ב"אוכלוסיה חלשה ללא אפשרות להתגוננות בעת אירוע חומרים מסוכנים." כמו כן, הדו"ח 

 מצא כשלים בהתנהלות המפעלים, כולל במצבי חירום, והמליץ על שורה של בדיקות והמלצות.

 . 8ע/מצורף ומסומן  14.4.08העתק תקציר המנהלים של דוח הבדיקה מיום 
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ביחד עם ארגוני סביבה וזכויות אדם נגד השר להגנת הסביבה  עתרו נציגי התושבים 1.6.09ביום  .40

בקביעת נהלים העוסקים בהגנה על אוכלוסיית הכפר ואדי אלנעם בעת אירועי כדי לחייבו 

. כמו כן, תעשייתית רמת חובב-חומרים מסוכנים אשר מקורם בתחומי המועצה המקומית

בכפר, חלוקת מסיכות מגן ומתן  התבקשו הרשויות לנקוט בצעדים כמו התקנת צופרי אזהרה

)נבו  עפאש נ' השר להגנת הסביבה-אבו 4627/09בג"ץ )התראה מוקדמת בעת אירוע חומ"ס 

21.03.13).)  

 אירועימטעם רמת חובב לפיו שיעור  2008העתירה הוגשה בעקבות דוח שהתפרסם בחודש יוני  .41

המים אשר חרגו מתחומי , במהלכם נפלטו גזים מז1998-2007החומ"ס המקומיים בין השנים 

אירעו בתדירות של  בממוצע בשנה; ולפיו באותן שנים אירועים אזוריים 17.6המפעל, עומד על 

אחת לשנה. המענה למצב הקיים התמקד רובו ככולו במאמצים להעביר  את האוכלוסייה 

 .מהמקום

נושא של החשוב לציין, כי התושבים לאורך כל התוכניות שקודמו במהלך השנים ביקשו כי  .42

מגבלות הסביבתיות מנאות חובב ייבדק, וכי יהיה המשך למחקר האפידמיולוגי שביצע הרדיוס 

, שבעצמו קבע שיש להמשיך ולעקוב אחרי זיהום האוויר של מפעלי 2004משרד הבריאות בשנת 

נאות חובב, ולבחון עוד סיבות אפשריות שיכולות להסביר את העלייה בתחלואה והתמותה, 

 ם האוויר, בנפת באר שבע, שכוללת גם אוכלוסייה יהודית. מלבד זיהו

 לבאד אבו עפאש נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה 1705/14)בג"ץ  אבו עפאשבמסגרת בג"ץ  .43

נתה ב"כ העותרים עו"ד סנא פ(. שנרחיב עליו בהמשך,  אבו עפאש( )להלן: עניין 1.7.2017נבו )

אל עו"ד ברמן מפרקליטות המדינה וציינה  22.2.2017ביום מהאגודה לזכויות האזרח אבן ברי 

כי התושבים מתנגדים לקידום תכנון כל עוד גבולות היישוב אינם מוסכמים וכל עוד לא נעשתה 

בדיקה אפידמיולוגית מעמיקה וחדשה אודות רדיוס המגבלות מנאות חובב. ב"כ העותרים אז 

 ביחס לאפשרות צמצום הרדיוס מנאות חובב. הציעה למנות מומחה בינלאומי שיחווה את דעתו 

השיב עו"ד ברמן כי התקיימה התייעצות בפרקליטות המדינה בהשתתפות  28.5.2017ביום  .44

דואים, והוחלט כי "אין מקום למינוי מומחה חיצוני מוסכם לשם במשרדי הממשלה ומרשות ה

רד להגנת בחינת העניין משום שסוגיית הרדיוסים נמצאת בסמכות ואחריות של המש

די גורמי מקצוע במשרד להגנת הסביבה וכי יהסביבה." הוא עוד הוסיף כי הסוגיה נבחנה על 

ק"מ". למכתב  5"עמדתם העדכנית היא כי לא ניתן לצמצם את הרדיוס מנאות חובב למרחק של 

צורף מכתבה של גב' לילך אהרון ממונה תעשיות נאות חובב במשרד להגנת הסביבה מחוז דרום. 

קים נוספים נמסרו במכתב ולפיו הרדיוס נקבע "בשל מגבלות סביבתיות קיימות והן בשל נימו

 הצרכים התפעוליים, לרבות עתידיים, של איזור תעשייה נאות חובב". 

העתק מתשובת עו"ד ברמן, ב"כ המשיבים בעניין אבו עפאש ומכתב המשרד להגנת הסביבה 

 .9ע/שצורף, מצורף ומסומן 

ק"מ מקורה לא רק בשיקולים של  5רד להגנת הסביבה קבע רדיוס של משההיינו הסיבה ש .45

זיהום אויר ובריאות הציבור אלא התחשבות בצרכים עתידיים של מפעלי נאות חובב שבעיני 

נזכיר כי המדינה המשרד גוברות על זכותם של תושבי ואדי אלנעם לחיים ומגורים באיזור זה. 

חי בוואדי אלנעם שנים לפני הקמת המפעלים העבירה את התושבים אל מקום שבתם הנוכ

 המזהמים בסמוך לשם ושנים לפני הקמת תחנת החשמל וקווי החשמל שם. 
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התשובה שהתקבלה מפרקליטות המדינה והמשרד להגנת הסביבה לעיל, חשוב לציין כי  .46

. דברים ללא ביצוע בדיקה אפידמיולוגית עדכנית נקבעהלבדיקה עדכנית של הרדיוס באשר 

 2019"ע בנובמבר תשל נציג משרד הבריאות, מר נועם הירש, בדיון בולנ יתן ללמוד מדבריואלו נ

"במידה ומבחינתנו וייעשה סקר אפידמיולוגי חדש, זה לפיה לאישור התוכנית עניין עתירה זו 

ברור הרבה זמן מאז, יעשו סקר חדש יעשו סקר סיכונים חדש יראו שאפשר  2004נעשה כבר ב 

בהמשך הוא גם ציין שיכול להיות  .ס המגבלות של נאות חובב על הכיפאק"לצמצם את רדיו

שתוצאות בדיקה שכזו יכולות להראות שהמסקנות הן יותר חמורות מהרדיוס שנקבע או פחות 

 חמורות.

 .   10ע/מצורף ומסומן  ,26.11.2019מיום "ע תהעתק מהעמודים הרלוונטיים מהדיון בולנ

פיר אבידן, מנכ"ל מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, מיום נוסיף, כי ממכתבו של מר או .40

אל יו"ר הוועדה המחוזית עולה כי הסירוב לבדיקת הרדיוס מנאות חובב נובע ככל  1.8.2019

הנראה מכך שיש כוונה עתידית להרחיב את הפעילות התעשייתית בנאות חובב, דבר שתהיה 

ה של התכנית נושא העתירה, ככל הנראה, לו השפעה עתידית והשלכות על הרדיוס. כך שהמטר

היא פינוי תושבים מאיזור הרדיוס והעדפת האינטרסים הכלכליים של נאות חובב על הזכויות 

 החוקתיות של תושבי וואדי אלנעם, שיושבו במקום עוד לפני שהוקם אזור התעשייה. 

, 1.8.2019ת מיום העתק פנייתו של מר אופיר אבידן מנכ"ל מועצת נאות חובב לוועדה המחוזי

 . 11ע/מצורף ומסומן 

לתכנון ובניה, בישיבתה קיבלה את המלצת הוועדה  המועצה הארצית 26.11.2019ביום  .41

המחוזית "לעניין הצורך בבחינה מהירה שמטרתה צמצום המגבלות מנאות חובב, בתיאום בין 

י לשכת המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות והמועצה המקומית נאות חובב, ובליוו

 642התכנון המחוזית והרשות להסדרת התיישבות הבדואים" )מסמך החלטות ולנת"ע מס' 

 (. 26.11.2019מתאריך 

בנושא בחינת הרדיוס מנאות חובב, מצורף  26.11.2019העתק מהחלטת הולתנ"ע מיום 

 .12ע/ומסומן 

כי ביום רק במסגרת החלטת הוועדה לדחות את ההתנגדות נושא העתירה, נודע לעותרים  .47

פנה מר דוד לפלר, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום דאז, וביקש כי  12.12.2019

המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות והמועצה המקומית נאות חובב יקבעו ויעבירו את 

פרטיהם לצוות הבדיקה לבחינת צמצום המגבלות מנאות חובב, אשר ירוכז על ידי לשכת 

זית. כעולה מהחלטת וועדת המשנה אכן הוקם הצוות אך ללא נציגות של התכנון המחו

וקבע כי מהמשרד להגנת סביבה יגיש לוחות  26.8.2020התושבים. צוות הבחינה התכנס ביום 

זמנים וקביעת אבני דרך בנושא המפעלים וצמצום הרדיוס, אולם לא הייתה כל התקדמות 

ה לבחינה מהירה של הרדיוס טרם הייתה בעניין זה אך על אף דחיפות הנושא וההחלט

התקדמות משמעותית בנושא, ובמקביל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים המשיכה 

 בהליכים נמרצים כדי לאשר את התוכנית לואדי אלנעם, תוך התעלמות מבקשת התושבים.

 (.4ע/)ראו סעיף ט להחלטת ועדת המשנה לדחות את ההתנגדות, נספח 
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 2000ואדי אלנעם החל משנת והתוכניות ל 3ג.

 49/14/4תמ"מ . 1.3ג.

"שכונה עבור משפחות  43התקבלה החלטת ממשלה ראשונה בנושא ערב/ 21.8.2000ביום  .48

כחלק מיישום החלטת עזאזמה, בסמוך ליישוב שגב שלום, כחלק מהישוב". -משבט אל

 תכנית מתאר לשכונות דרומיות לעיירה שגב שלום 2002קודמה בשלהי הממשלה 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  9.8.04(, אשר התושבים התנגדו לה. ביום 49/14/4)תמ"מ/

קרבתה המסוכנת של , בין היתר בשל 49/14/4(, פסלה את תמ"מ 2המשיבה מחוז הדרום )

האתר המוצע למפעלים של נאות חובב, והסכנות הנשקפות לבריאות התושבים באזור זה. 

 להלן עיקרי החלטת הוועדה:

ואדי אלנעם )שם זמני(  49/14/4רצית על הפקדתה של תמ"מ אלא להמליץ בפני המועצה ה -

 מדרום לשגב שלום.

 –לפנות לממשלה, באמצעות המינהלה לקידום הבדואים בנגב שבמנהל מקרקעי ישראל  -

, במסגרת 21.8.2000, לענייני המגזר הערבי מיום 43לשינוי החלטתה מספר ערב/

ומלץ להטיל על המנהלה לקידום הבדואים בנגב, לאתר חלופות שינוי/עדכון ההחלטה מ

 כרת בהחלטת הממשלה. זלמיקום אחר עבור המשפחות משבט אל עזזמה המו

 .13ע/מצורף ומסומן  15.8.2004העתק מהחלטת הועדה המחוזית מיום 

 האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, מלווים את תושבי הכפר בערוצים שונים  2004משנת  .49

יזמו פניות לראשי הממשלה ולשרים התושבים במטרה ליישם את החלטת הוועדה הנ"ל. 

חקלאי עצמאי עבור -רלוונטיים רבים בבקשה לקבל את החלטת הממשלה להקמת יישוב כפרי

תושבי ואדי אלנעם, המותאם לצרכיהם, תרבותם ואורח חייהם; ושמיקומו ייקבע תוך שיתוף 

 ב.נציגי הוועד המקומי של היישו

בנושא זה הוצעו שלוש חלופות  2008ועד לשנת  2007במסגרת המו"מ שהתנהל במהלך שנת  .50

הופסק  2009ע"י צוות המו"מ. בשנת  נדחו כולןלמיקום היישוב העצמאי מצד התושבים אך 

המשא ומתן כליל מבלי שניתנה כל הודעה רשמית על כך לנציגי התושבים או לארגונים. הטיפול 

הועבר לידי הרשות להסדרת התיישבות הבדווים בנגב )להלן: "הרשות"( אשר התברר כי אינה 

 מעוניינת להמשיך בתהליך. 

  2/23/14/4תמ"מ . 2.3ג.

תמ"מ  2013הליכי המו"מ והליכי התכנון למספר שנים, הופקדה במהלך שנת  לאחר שהוקפאו .51

. חשוב לציין כי במסגרת תכנית זו הוצע שוב להעביר את התושבים לעיירה שגב שלום 2/23/14/4

אושרה תמ"מ  2013ולהקים עבורם שכונות עירוניות בניגוד להסכמות קודמות. בנובמבר 

 קרקע מאזור נוף מדבר לנוף כפרי חקלאי משולב. אשר שינתה את ייעוד ה 2/23/14/4

)עניין אבו עפאש( בשם התושבים  5.3.2014נגד תכנית זאת הוגשה עתירה לבג"ץ ביום  .52

והארגונים החתומים, בטענה כי מדובר בתכנית מפלה המציעה רק פתרון יישובי אחד ויחיד 

ותרים לחייב את המדינה לדון לתושבים, הנושא אופי עירוני, ולכן יש לבטלה. בנוסף, ביקשו הע

עם הוועד המקומי הנבחר של הכפר בכדי לבחון פתרונות התיישבות מוסכמים להקמת יישוב 

 כפרי חקלאי עצמאי.
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לאחר הגשת העתירה, ולבקשת הוועדה, נערך דיון נוסף בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים  .53

לבחון הקמת יישוב עצמאי מדרום  ניתן 35)להלן: "הוולנת"ע"(, ובו הוחלט כי בהתאם לתמ"א 

לשגב שלום במקום הרחבה והקמת שכונה חדשה של שגב שלום. אולם החלטה זאת לא שינתה 

במרחב שאינו מאפשר להקים  –את מהות התכנית ואת מיקומה, שנותר מדרום לשגב שלום 

 חקלאי.-יישוב עצמאי בעל אופי כפרי

, הגישו התושבים 19.4.2015"ץ בדיון מיום במסגרת דיוני העתירה ובהתאם להמלצת שופטי בג .54

באמצעות הארגונים מסמך חלופות להסדרה התכנונית של יישוב לתושבי ואדי אלנעם. 

במסגרת ההצעה, הוגשו שתי חלופות למיקום ראוי של הכפר, שנדונו בוולנת"ע. בעקבות מספר 

ישוב עצמאי עבור דיונים בוועדות השונות, ניתנה המלצה ע"י המועצה הארצית להקמה של י

נעם. ברקע להמלצת מוסדות התכנון להקים יישוב עצמאי, הומלץ לקדם -תושבי ואדי אל

בשלבים את התכנון בשטח החופף להצעת העותרים ולהצעת המדינה, ובהמשך לדון בהתרחבות 

התכנית מזרחה או מערבה בהתאם לאפשרויות. העותרים התנגדו לקידום תכנון שלבי ללא דיון 

 באופי ובגבולות היישוב. מהותי 

 .14ע/מצורף ומסומן  24.11.2015העתק מהחלטת הוולנת"ע מיום 

מסמך "חלופות למיקומו ואופיו של היישוב המיועד לתושבי ואדי אלנעם על בסיס עקרונות 

ב", ועד מקומי ואדי אלנעם, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום. שותכנון כלליים ליי

 ת:, בכתוב2015אוגוסט 

content/uploads/2015/10/hit1705alternatives.pdf-https://www.acri.org.il/he/wp 

התקבלה החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה )להלן: "המועצה הארצית"(,  5.1.2016ביום  .55

אשר המליצה במישור הראשון, לממשלה על הקמתו של ישוב חדש עבור תושבי ואדי אלנעם 

ובמישור השני הותירה את סוגיית הגבולות והתכנון המקומי של היישוב מדרום לשגב שלום, 

. עוד קבעה הוועדה שיש לתת הזדמנות בשיתוף פעולה עם התושביםלבחינת גופי התכנון 

לגופים הרלוונטיים לבחון את שאלת צמצום אזורי הרדיוס. יתרה מזאת, הייתה הבנה כי 

במידה ומהלך צמצום הרדיוסים יצלח, תידרש תכנית מתאר מחוזית חדשה להשלמת ההליך 

 התכנוני.

, מצורף ומסומן 5.1.2016מיום  590שיבה מס' להחלטות המועצה הארצית, י 13העתק מעמוד 

 .15ע/

בעקבות כך, ומתוך רצון לקדם את החלופה המוסכמת על התושבים, החל מו"מ בין התושבים,  .56

הרשות וגורמים ממשלתיים נוספים במטרה להביא לצמצום המגבלות הסביבתיות מאזורי 

מים: האחד, שמשרד התעשייה נאות חובב ורמת בקע. המו"מ הניב התקדמות בשני התחו

; והשני, שהמועצה 6הביטחון הסכים לצמצם את מגבלותיו בתחום רמת בקע עד לתוואי כביש 

התעשייתית נאות חובב הסכימה לספק את כל המידע בדבר מיגון המפעלים ואף ציינה בפני 

התושבים כי האינטרס שלה הוא להקטין את רדיוס הבטיחות למינימום האפשרי. לא בכדי 

 .מרכז מבקרים ומרכז מסחרי באזור התעשייה נאות חובבאחרונה הוקם ל

בביהמ"ש העליון הודיעה המדינה כי החלטת ממשלה צפויה  30.3.2016דיון שהתקיים ביום ב .57

כי הוכנה הצעת החלטה  7.7.2016להתקבל בחודשים הקרובים וכן עדכנה בהודעתה מיום 

 ה השונים. לממשלה, אשר הועברה להערות הגורמים במשרדי הממשל

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/10/hit1705alternatives.pdf
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רבים בעלי השלכות מרחיקות לכת על קידום  הצעה זו, כפי שפורסמה בשעתו, כללה אי דיוקים .58

פתרון ראוי עבור תושבי ואדי אלנעם. משכך, פנו האגודה ובמקום בשם התושבים לקבינט 

הדיור בדרישה לקיים דיון חוזר בנושא. במסגרת הפניה עמדו על הסתירות השונות העומדות 

חקלאי והצורך  –פתרון המוצע במסגרת התכנית שאינו מאפשר הקמת יישוב כפרי בבסיס ה

תושבים. זאת ועוד, עלה כי היישוב לא יהיה  10,000-מתוך למעלה מ 7,000-בהעתקתם של כ

עצמאי אלא יישוב צמוד דופן לעיירה שגב שלום שיישען על תשתיותיה וישתייך אליה 

 מוניציפלית. 

א נענתה והצעת המחליטים קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום פניית האגודה ובמקום ל .59

לאור  אבו עפאשבעניין  מחק בית המשפט העליון את העתירה 5.7.2017. ביום 11.8.2016

התקדמות במכלול הדברים, תוך שמירת זכויות וטענות המתנגדים בעתירה ישמרו. בהחלטה 

יתחמו, בין השאר גבולות הישוב, נושא נקבע כי יהיה ניתן "להשיג על התכנון שיקבע )בגדרו 

-העתירה, אופיו והמגבלות שיושתו בגין ההשפעות הסביבתיות של רמת חובב וגורמים נוספים(

 לאחר שזה יאושר." 

 .16ע/מצורף ומסומן  עפאש אבועניין ק מפסק הדין בתהע

 התוכנית נושא העתירה .ד

)האחרון מבין מועדי  4.9.20פורסמה להפקדה ביום  699-0669481תוכנית מתאר מיקומית  .60

 הפרסום בעיתון לפי אתר מינהל התכנון(. 

מטרת התוכנית כפי שבאה לידי ביטוי בדברי ההסבר לתכנית, הינה "הגדרת מתווה מרחבי  .61

תושבים המיושבים כיום  7,000-להגדרת ישוב חדש, במסגרתו יותוו פתרונות ישימים לאכלוס כ

סדר ובתחומי המגבלות של אזור התעשייה נאות חובב, של קווי מתח עליון ועל, באופן בלתי מו

 (.1)נספח, ע/ ".רצועת הולכה של גז טבעי, ובסמוך לתחנת כוח של חברת חשמל

הגישו העותרים, ונציגי ועד התושבים המקומי של ואדי אלנעם, את התנגדותם  3.11.2020ביום  .62

התכנון והבנייה. ההתנגדות היא חלק בלתי נפרד בחוק  100זאת, בהתאם לסעיף . לתכנית

  (.3ע/)נספח, מהעתירה. 

, התוכנית נקבעה על בסיס תשתית ראשיתת: ובמסגרת ההתנגדות העותרים טענו מספר טענ .63

 2004עובדתית חסרה ולא מספקת, כפי שעולה מהיעדר ביצוע הסקר האפידמיולוגי מאז שנת 

הארצית  שהמועצהגבלות מנאות חובב, למרות ואי בדיקה עדכנית ומעמיקה של רדיוס המ

עדה המחוזית באשר לצורך לבדיקת אפשרות צמצום וולתכנון ובניה אימצה את המלצת ה

, לא בוצע שיתוף ציבור כנדרש מבחינה מנהלית, במיוחד בתחומי התכנון, שניתהרדיוס. 

ל הסדרה הפגישות עם התושבים לא דנו בנושאם שמטרידים את התושבים וזה האפשרות ש

, התוכנית ובדומה לתוכניות אחרות קודמות מבקשת שלישיתבמקום לאחר בחינת הרדיוס. 

לרכז את תושבי ואדי אלנעם ביישוב בצמידות לשגב שלום, והיישוב המוצע הוא בעל אופי עירוני 

ילתי הו/או פרברי אשר לא יאפשר לתושבים להמשיך ולקיים אורח חיים חקלאי ו/או ק

, מקדמי התוכנית לא ביצעו תסקיר חברתי מעמיק אודות רביעיתם. המתאים לצרכיה

התוכנית פוגעת בזכות לשוויון של האזרחים  חמישית,התושבים המתגוררים בכפר וצרכיהם. 

הבדואים בדרום למול מקביליהם היהודים באזור, בזכות לכבוד, בזכות למגורים ובזכות 
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יוחד של תושבי ואדי אלנעם כילידים לתרבות. כמו כן, ההתנגדות הדגישה את הקשר המ

 לאדמותיהם, ולמעמד המיוחד שלהם כפליטים פנימיים בתוך המדינה. 

פנה גלעד אטקס, מנהל מינהל הנדסה, ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים  22.2.2021ביום  .64

בנגב, במנהל תכנון אל ועדת המשנה לוועדה המחוזית, ובו הוא דחה את טענות העותרים 

 שהוצגו במסגרת ההתנגדות. 

העתק מפניית גלעד אטקס, רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב אל ועדת המשנה 

 .17ע/, מצורף ומסומן 22.2.2021מיום  2נגדויות של המשיבה להת

-הוועדה דחתה פה 8.4.2021התקיים הדיון בוועדה המחוזית בהתנגדות זו. ביום  5.4.2021ביום  .65

בהתנגדות. העתק מההחלטה נשלחה לעמותת במקום רק ביום  שפורטו הטענותכל אחד את 

 (.4ע/)נספח,  .11.4.2021

עדה כי הנושאים הסביבתיים בכל הנוגע לזיהום האוויר מהמפעלים והו בין היתר, קבעו חברי .66

באזור נמצא בסמכות המשרד להגנת הסביבה ועל כן אינו רלוונטי לפעילות הוועדה. בנוסף, 

וכי אין הכרח שטענות שעולות  –קבעו כי שיתוף הציבור שנעשה הוא מספק לעניות דעתם 

 התוצאה הסופית. במסגרת שיתוף הציבור בהכרחי ישפיעו על 

אשר מוקנית לתושבים לקרקע או זכות מהחלטת הועדה המחוזית עולה כי הם אינם רואים  .67

לתכנון אשר מותאם לתרבות ולאופן מחייתם במשך עשרות שנים באזור המדובר או ייחודיות 

 במענה הנדרש לחברה הבדואית. כך לדוגמא בפסקה י"ז להחלטה נקבע כי: 

כנונית ליישוב עצמאי בעל מאפייני בינוי "התכנית מהווה מסגרת ת

מגוונים המאפשר קיום פעילות חקלאית. כמו לכל אזרח במדינה כך גם 

שמורה הזכות לתושבי ההתיישבות הלא מוסדרת במרחב ואדי אל נעם 

בהתאם להוראות החוק ועל פי כל  לבחור ולהתגורר בכל יישוב מאושר,

 אם ביישובי החברה הכללית." דין, בין אם ביישובי החברה הבדואית ובין

 (.4ע/)נספח, 

לתכנון ובניה הארצית  מועצהבקשת רשות ערר ל 1הגישו העותרים למשיב  26.4.2020ביום  .68

)נספח, לחוק התכנון והבניה. הבקשה מהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה.  110בהתאם לסעיף 

 (.5ע/

ם החריגים המצדיקים את במסגרת הבקשה טענו העותרים כי המקרה דנן עולה בגדר המקרי .69

ועד שכונת עין  3663/02)עע"מ  קבלת בקשת רשות הערעור ועומדים במבחנים שקבעה הפסיקה

)להלן: עניין  (2003) 892, 882(, 2, פ"ד נז)כרם נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושלים

ת לתכנון ולבניה החברה להגנת הטבע נ' יו"ר הועדה המחוזי 130/00ם( -עת"מ )י; (עין כרם

 ((. החברה להגנת הטבע)להלן: עניין  (17.12.2002)פורסם בנבו,  ירושלים

את דחה מחוז דרום  –, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה 2021באפריל  27-, ביום למחרת .70

הטענות שפורטו בבר"ע אינן מעלות סוגיות עקרוניות, נושאים ונימק זאת שבקשת רשות הערר, 

חשיבות כללית או מחלוקות ציבוריות משמעותיות דיה על מנת להצדיק את רשות הערר. בעלי 

 תעוד נטען כי הטענות בדבר הגבולות של היישוב ואופי היישוב המתוכנן קיבלו מענה בתשוב
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 הוועדה המחוזית וכי היה לוועדה את התשתית העובדתית הרלוונטית המלאה על מנת להכריע.

 (.6ע/)נספח, 

 המשפטי: הטיעון

 ערר רשות למתן המבחנים

ת רגישות ותם של העותרים מעלים סוגיות עקרוניות, בעלוהנושאים שעולים בתכנית ובהתנגד .71

ציבורית ויש להן השלכה רחבה על הזכויות החוקתיות של תושבי ואדי אלנעם. ההחלטה לדחות 

בחוסר סבירות את בקשת רשות הערר אינה עומדת במבחנים שהוגדרו בפסיקה לשם כך ולוקה 

 קיצונית.

השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם בשל הפסיקה קבעה כי במקרים שהם בעלי "  .72

" יש היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה

, רםעין כעניין ית פעם נוספת )נלתכנון ובניה לצורך בחינת התוכ תעדה הארציולתת זכות ערר לו

 (. 892בעמ' 

כמו כן, הפסיקה קבעה כי די בתוכנית מקומית בעלת חשיבות מהותית ועקרונית ובעלת  .73

 השלכות רחבות כדי לתת לה רשות ערר. 

"אין להגביל או לצמצם את מתן ההיתר ]לרשות ערר[ אך ורק לתוכניות 

יתכנו שחשיבותם נובעת ממדיניות עקרונית כלל ארצית או כלל מחוזית. 

בהם מדובר בתכנית נקודתית בעלת חשיבות מהותית ועקרונית  מקרים

אשר השלכותיה נוגעות אמנם רק לאותו מתחם או לאותו מחוז,  מיוחדת,

החברה עניין אך עדיין חשיבותה הסיגולית תצדיק מתן רשות ערעור" )

  (.13, בפס' להגנת הטבע

הוא השלכה של התכנית  עררשיש להביא בחשבון במתן אישור לבקשת רשות  יםשיקולבין ה .74

החברה להגנת הטבע נ' יו"ר  266/01ם( -עת"מ )י)  סיכויי הערר להתקבלעל ישוב שלם, וכן 

 (.(16.01.2002)נבו  27, פס' הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים

ראש הוועדה המחוזית מוטל הנטל -בהקשר זה נקבע מפורשות בפסיקה כי "מובן שעל יושב .75

( וכי "היקף שיקול דעתו ]של יו"ר הועדה 10, פסקה עין כרםלהתכבד ולנמק את שיקוליו" )עניין 

המחוזית[ אינו מוגבל לשאלה, האם סבור הוא שנפל דופי בהחלטתו. כפי שצוין, פסק דין עין 

האגודה  234/03ועדה המחוזית לשקול את חשיבות העניין" )עת"מ ויושב ראש הכרם מנחה את 

לפסק דינו של השופט הנדל  7פס' , מחוז דרום-לסיוע ולהגנה על הבדואים נ' הועדה המחוזית

 . האגודה לסיוע ולהגנה על הבדואים((( )להלן: עניין 11.6.2003נבו )

 קיצוני באופן סבירה לא 1 המשיב החלטת

למתן רשות ערר. הוא דחה את הבקשה תוך פרק  הטעמיםאת התקיימות כראוי המשיב לא בחן  .76

זמן קצר במיוחד, פחות מיממה, וחזר ונימק בהחלטתו מדוע ההחלטה לדחות את ההתנגדות 

 כערכאת ערעור על החלטת הוועדה בראשה הוא יושב.  1וכך ישב המשיב  ,היא מוצדקת

ה לשכנע מדוע התוכנית הנוכחית היא אכן מתאימה לתושבי לאורך כל ההחלטה מנס 1המשיב  .77

אלא שהיה על המשיב לתת ואדי אלנעם, על אף התנגדות התושבים הגורפת והנחרצת לה. 



16 
 

והתקדמה ללא שיתוף פעולה  חלקיתהתוכנית התבססה על תשתית עובדתית משקל לכך ש

טה שלא לעכב את היה לתת משקל רב לכך שעצם ההחל 1על המשיב אמיתי עם התושבים. 

כבר קם לאחר שבדיקת רדיוס המגבלות העדכני מנאות חובב, ובמיוחד סיום ל עדהתוכנית 

, היא החלטה עקרונית כבדת משקל שראויה להיות נדונה צוות בין משרדי מיוחד לבחינת הנושא

  בערר במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

אפשר אם יצומצם הרדיוס יעל התוכנית ומו השלכות ישירות ובדיקת הרדיוס וצמצכפי שצוין, ל .78

, במקום עקירה, ואופיו של הישוב כולו הסדרה במקום הדבר לחלק הארי של המשפחות בישוב

 . עלול להשתנות

-התוכנית הנוכחית נוגעת ליישוב שלם, שתושביו מונים כהיה על המשיב לתת משקל לכך ש .79

 .  ם שניתן לקיים בוחייהורח אופיו, גבולותיו, עתידו ואאת איש. היא קובעת  10,000

 הבניה מגבלות בחינת לסיום התכנית אישור הקדמת

קידום המרכזית שמצדיקה מתן זכות ערר ודיון במועצה הארצית הינה  עקרוניתהסוגייה ה .80

תשתית עובדתית  לפני שקיימת בפני הוועדהגורלית עבור תושבי ואדי אלנעם,  , שהיאתוכנית

 .מלאה, מספקת ועדכנית בנושא ההשפעות הסביבתיות של איזור התעשייה נאות חובב

 רדיוס בסיס על התוכנית תאושר קודם לפיה, יוצרות היפוך של בגישה ללכת בחרו המשיבים .81

 הבדיקות את יבצע שהוקדם שהצוות לאחר ובעתיד, חובב מנאות עדכני הלא המגבלות

 . הנדרשות

 עירייתבבקשת רשות הערר ציינו העותרים כי בפני בית המשפט העליון עומדות העתירות בעניין  .82

הצורך והחשיבות לבדיקת השפעות בריאותיות של תוכנית ובחינת , שעניינן הוא הרצליה

דחה  1אולם וכאמור המשיב . להפקדתה ואישורהטרם קבלת החלטה עוד התשתית העובדתית 

 א המתין לתוצאות ההליך המשפטי שמתקיים בבית המשפט העליון. את בקשת רשות הערר ול

כשבוע לאחר דחיית בקשת רשות הערר נושא העתירה, בית המשפט העליון פסק  6.5.2021ביום  .83

שעסק "בשאלת הפקדתה ואישורה של תוכנית  הרצליה עירייתבמסגרת דיון נוסף בעניין 

, בטרם ביצוע סקר סיכונים סביבתי". המתייחסת למתחם הכולל קרקעות ומי תהום מזוהמים

בית המשפט העליון קבע  כי כבר בשלבים  הראשוניים של הכנת תוכנית על מוסדות התכנון 

לאסוף את כל המידע הרלוונטי שמשפיע על התוכנית ויכול לשנות אותה, ובעיקר יכול להשפיע 

 משכות בתהליך. על האנשים שעתידם להתגורר במקום, גם אם המשמעות היא עיכוב או הת

בית המשפט העליון הדגיש את חשיבות עריכת סקר סביבתי שיבחן את ההשלכות הסביבתיות  .84

של תוכנית על השטח וכי אין לדחות ביצוע סקר כזה עד לאחר אישור התוכנית, אלא הוא חייב 

להיות כבר בשלב התכנון בפני מקדמי התוכנית ולאחר מכן בפני מקבלי ההחלטות בוועדות 

 ון. חשובים לעניינו דבריו של כבוד השופט פוגלמן:התכנ

"בעניינו אין ולא היה בנמצא קושי אובייקטיבי לאסוף את הנתונים 

הרלוונטיים הנדרשים לבחינת הסוגיות התכנוניות שפורטו עובר למועד 

ההחלטה, והיא לא ניתנה בתנאים של חוסר ודאות מובנית בשל 

. דומה שההפך הוא הנכון. שכן אין התפתחויות עתידיות לא צפויות ]...[

מחלוקת בדבר קיומם של חומרים מזהמים בקרקעות מתחם תע"ש 
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והעיכובים כתוצאה מפעילות המפעל שפסקה לפני למעלה משני עשורים, 

באיסוף וקבלת הנתונים העדכניים לגביהם, נבעו ברובם מגרירת הרגליים 

עניין עיריית " )שאפיינה את התנהלות המדינה בקשר לטיפול במתחם

 (.52, פסקה הרצלייה

כי התשתית העובדתית שעמדה בפני הוועדה  הרצליה עירייתבית המשפט העליון החליט בעניין  .85

הארצית לתכנון ובניה לא הייתה מספקת היות והמידע שהיה מתקבל במסגרת התסקיר 

שור הסביבתי היה יכול להשפיע על התוכנית עצמה, וכי לא די בקבלת נתונים לאחר אי

התוכנית. כמו כן פסק בית המשפט שאי בדיקת התשתית העובדתית הרלוונטית פוגעת בהליך 

 שיתוף הציבור.  

בכל  –"נפלו פגמים ניכרים, שהובילו לכך שמידע חיוני למלאכת התכנון  

הנוגע לזיהומים הקיימים בקרקע בעקבות פעילות מפעל תע"ש, לא נבחן 

על ידי הוועדה וממילא לא התקבלו ההכרעות התכנוניות הנדרשות בקשר 

לפיתוח הקרקע במתחם זה ובסמוך לו ]...[  הניסיון לגשר על הפערים 

האמורים דרך קבלת הנתונים לאחר אישור התכנית ובטרם יוצאו מכוחה 

י בניה, והעברת המלאכה לפתחו של הצוות המלווה אינם מרפאים היתר

הן מבחינת הגוף המוסמך להכריע בשאלו  –את הפגמים האמורים 

התכנוניות, הן מבחינת ההשלכות של הותרת הכרעות אלו מחוץ להליך 

התכנוני, והפגיעה הנובעת ממנה בעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור 

, לפסק דינו של השופט 53יריית הרצליה פסקה העומדים ביסודו". )עניין ע

 פוגלמן(.

שעניינה הצורך והחשיבות עתירה בפני בית המשפט העליון תלויה ועומדת נציין בנוסף, כי  .86

בדיקת השפעות בריאותיות של תוכנית ובחינת התשתית העובדתית טרם קבלת החלטה בה. ב

תכנית ארצית " ב/14 תמ"אנגד הוגשה כדהאבשה נ' ממשלת ישראל,  512/19העתירה, בג"ץ 

לכרייה ולחציבה" המאפשרת, בין היתר, כריית פוספטים בשדה בריר ובזוהר דרום בשטח כולל 

התכנית אושרה בהיעדר תשתית אלף דונם. בעתירה נטען, כי אין זה סביר ש 26-של למעלה מ

עובדתית מלאה לעניין ההשלכות הבריאותיות של הכרייה על תושבי ארבעת הכפרים הבדואים 

מסביב, אלפורעה )כפר מוכר(, אלזערורה, עזה וקטאמת, ואשר אם היו נבדקים היו מחייבות 

 את מניעת יישומה של התוכנית.

תנאי במסגרת העתירה המורה למשיבים  בית המשפט העליון הוציא צו על 27.2.2019ביום  .87

לבוא ליתן טעם מדוע לא תוחזר תוכנית המתאר הנ"ל לדיון בפני הוועדה הארצית לתכנון ובניה 

"זאת מן הטעם שלא נקבע בתוכנית מתודולוגיה לבחינת השפעות בריאותיות שייגזרו ממנה, 

את ההשפעה הבריאותית מסמך הסוקר  –עובר לאישור התוכנית  -ואף לא הונח לפני המועצה 

. גם במקרה זה מצביע הצו על תנאי על עמדתו של בית המשפט הפוטנציאלית של התוכנית"

 העליון כי אישור תכנית מבלי שנבחנו כל ההשפעות הבריאותיות מעורר קושי של ממש. 

שזו דרישה על אף לא ראתה לנכון להמתין עם התוכנית עד לבדיקת הרדיוס  2לעניינו, המשיבה  .88

שיש הסכמה של משרדי הממשלה לבחינת אפשרות צמצום יסודית של התושבים ועל אף 

שנה, ואפילו הוקם צוות בחינה לצורך  17הרדיוס לאור זה שהוא נבדק בפעם האחרונה לפני 

 היה בכךצמצום הרדיוס ילבדיקת הרדיוס יש השלכות רחבות על התוכנית. אם יתאפשר  כך.

https://www.adalah.org/uploads/uploads/TamaB14_regs_Al_Fura_phosphate_mine.pdf
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יאפשר הדבר ו , שניתן יהיה להרחיבו בצורה משמעותית,היישוב להשליך באופן ישיר על גבולות

מתושבי ואדי אלנעם במקום ולמנוע עקירה וסבל של מאות משפחות. גדול הסדרה של חלק 

העותרים מתנגדים לבדיקת הרדיוס לאחר אישור התוכנית, שכן עם אישורה יחל לחץ על 

 הפינוי ייושמו.  התושבים להתפנות מהמקום וקיים סיכוי גבוה לכך שצווי

. השופטת ציינה כי אין לקבל את הרצליה עירייתיפים לענייני דבריה של השופטת  ברון בעניין  .89

הטענה סקר סביבתי יבוצע לאחר אישור התוכנית וציינה כי "התנהלות זאת יש בה משום היפוך 

 יוצרות שלא ניתן להתירו". 

גם השופט מזוז ציין כי במקרים בהם סקר הסיכונים עומד בלב לבה של תוכנית, אין לדחות  .90

את ביצועו לאחר אישור התוכנית היות ולתוצאות הסקר יכולות להיות השפעות ישירות על 

 התוכנית ועל מוסדות התכנון לדון בהם כבר בשלב הדיון בתוכנית ואישורה. 

דנן בליבת התוכנית, שכן להבדיל "נושא סקר הסיכונים עמדה במקרה 

ממקים אחרים, אין כאמור ספק ואין חולק כי מדובר בשטח ע זיהומי קרקע 

ומי תהום משמעותיים, המחייבים טיפול ושיקום, והשאלה הייתה ועודנה 

פרטי הזיהומים, מיקומם ודרכי הטיפול בהם, ומה השלכותיו על התוכנית 

]...[  שה של "נעשה ונשמע".בנסיבות כאלה אין מקום לגיומרכביה. 

תוצאות סקר הסיכונים עשויות לחייב סדרה של החלטות תכנוניות שמקומן 

וזמנן בשלב הדיון בתוכנית ואישורה, על ידי מוסד התכנון לאשר את 

 התוכנית, ולא בשלב ההיתרים על ידי גורמי הרישוי."

דכני עומד בלב לבה של הנושא של בדיקת רדיוס המגבלות וביצוע תסקיר סביבתי מעמיק וע .91

 התנגדות התושבים ובלב לבה של התוכנית נושא העתירה. 

חשוב להדגיש, כי הסירוב להמתנה לבדיקת הרדיוס מנאות חובב מעלה חשש כבד כי המטרה  .92

א פינוי התושבים הבדואים מאיזור הרדיוס והעדפת האינטרסים ישל התוכנית, ככל הנראה, ה

בב, לאור זה שיש כוונה עתידית להרחיב את הפעילות הכלכליים העתידיים של נאות חו

התעשייתית שם ולהעדיף את האינטרסים של הרחבת המפעלים על חשבון הזכויות החוקתיות 

של תושבי וואדי אלנעם, שיושבו במקום עוד טרם הקמת איזור התעשייה )ראו מכתבו של מר 

זהו שיקול זר ומפלה, שלא (. 11/עאופיר רבידן, מנכ"ל מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, 

הועלה באופן רשמי על ידי רשויות התכנון אך קיים חשש כבד כי הוא בבסיס ההחלטה הלא 

 מובנית לאשר את התכנית כבר כעת.

 עבורו נועד שהישוב מי של פעולה ושיתוף תמיכה ללא הישוב הקמת

שיתוף פעולה אמיתי  נושא עקרוני נוסף שעולה במסגרת התוכנית הוא קידום התוכנית ללא .93

. חשוב להדגיש לא מדובר כאן בהקמת יישוב חדש לקהל הרחב, אלא בחייהם עם התושבים

תושבים שהמדינה כפתה עליהם חיים ללא הכרה וללא הסדרה שתתאים  10,000וגורלם של 

 בג"ץ , במסגרת2001לאורח חייהם.  המדינה התחייבה בפני בית המשפט הנכבד כבר בשנת 

"להיפגש עם ( 9.10.2005)נבו  סחאק אבו חמאד נ' המועצה הארצית לתכנון ובניהאי 1991/00

ובהם נציגי התושבים האמורים ולבחון ביחד איתם הצעות קונקרטיות ליישובים חדשים, 

ישובים כפריים, לרבות התכנית לפריסת ישובים כפריים שהוגשה ע"י המועצה האזורית 

 לא במקור(. )ההדגשהלכפרים הבלתי מוכרים בנגב". 
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קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, בעת שדחתה את התכנית להרחבת שגב  2004בשנת  .94

 43שלום, תכנית הזהה לתכנית מושא העתירה, כי יש לפעול לשינוי החלטת הממשלה ערב/

נעם( ולאתר חלופות למיקום אחר עבור המשפחות -)שכונות דרומיות לשגב שלום וואדי אל

מוזכרות בהחלטת הממשלה, ולגבש את החלופות בשיתוף עם משבט אלעזאזמה ה

האוכלוסייה, וכי חלופות אלה יבחנו על ידי מוסדות התכנון ויקודמו בהתאם לחוק התכנון 

 והבניה. 

, במסגרת ההליכים לסילוק יד של אבו חמדןהעליון בעניין פסק בית המשפט  2007בשנת  .95

וחצי, במטרה לסיים את המו"מ למציאת  התושבים, כי יש לדחות את יישום הצווים בשנה

 מיקום חלופי מוסכם עבור התושבים.

הוצגו למשיבים חלופות על ידי התושבים להקמת יישוב מוסכם,  אבו עפאש בענייןובפסק הדין  .96

 אך הן לא נדונו על ידי המשיבים או מקדמי התוכנית. 

בניגוד לחובתו של כל להתיישבות הבדואים אכן ניהלה משא ומתן עם התושבים, אך  הרשות .97

משא ומתן זה לא נוהל בתום צד למשא ומתן, ועל אחת כמה וכמה כאשר אותו צד הוא המדינה, 

. לב וכמצופה לאור חובת ההגינות שמוטלת על הרשות השלטונית ביחסיה עם האזרחים

העותרים מבינים כי הטענה שהם מעלים היא טענה קשה, אך ביטוי זה הולם את ההתנהלות 

שות. הבעת רצון ל"שיתוף ציבור" אך התעלמות גורפת ומוחלטת מסירובם הברור של של הר

התושבים לדיון בתוכנית כל עוד לא נבדק רדיוס המגבלות ולא נקבעו גבולות היישוב הסופי 

 שיוקם. התוכנית מושא העתירה קודמה חרף התנגדותם הידועה של התושבים.

פסיקה כחובה בסיסית של המשפט המינהלי. כפי חובת ההגינות של הרשות השלטונית הוכרה ב .98

, "חובת ההגינות צריכה לבטא את היחסים הראויים בחברה מתוקנת קונטרםשנקבע בפרשת 

בין המינהל הציבורי, הפועל כנאמן של הציבור, לבין האזרחים, שהם הציבור. אלה הם יחסים 

קונטרם  164/97 נות" )בג"ץהדדיים, בין שותפים לעשייה ולמטרה, שביסודם כבוד, אמון ואמי

 ((.  1998) 321, 289( 1, פ"ד נב )נ' שר האוצר

ייתכן ובמשא ומתן חשה המדינה כי קיים קושי להגיע להסדר עם התושבים, ודבר זה אך טבעי  .99

נוכח החשדנות הרבה שקיימת בין הצדדים, אך בסופו של דבר כמעט שלושה עשורים של משא 

גה מכוונתה המקורית לכפות על תושבי ואדי אלנעם מעבר ומתן הסתיימו בלי שהמדינה נסו

כפוי לאיזור שקרוב לשגב שלום, תחילה כשכונה שם ולאחר מכן כיישוב עצמאי. וזאת בעוד 

להעתיק שוב את מקומם מהכפר שנוצר במקום הנוכחי לאחר  את התנגדותם שהתושבים הביעו

. אין שוויון בין הצדדים, והמדינה מנהלת משא 1953שהועברו לשם בהוראת הרשויות בשנת 

ומתן זה מעמדת כוח מובהקת לעומת התושבים. למרות זאת מציגה המדינה עמדה נוקשה ולא 

 מתפשרת, אף שהיא זו שיצרה את המצב המורכב. 

היא זו שאילצה את התושבים לקבוע את מושבם במיקומו הנוכחי, אך מעולם לא  המדינה .100

הסדירה את ההתיישבות במקום, ויצרה במו ידה כפר, שבו אין תנאי קיום בסיסיים המחויבים 

חובב ליד בתיהם של  נאותבמדינה מתוקנת. המדינה היא זו שהקימה ביודעין את מפעלי 

ריאותיים חמורים, ולסיכונים נוספים, לרבות סכנת חיים, התושבים, תוך חשיפתם לסיכונים ב

במקרה של אירוע חומ"ס, והיא זו שמסרבת לזרז הליך בדיקת רדיוס המגבלות מנאות חובב 

 ולהעדיף הסדרה במקום של התושבים בכפוף למגבלות הרדיוס החדשות. 
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התושבים  אף שהמדינה היא שיצרה את המצוקה, הרי שהיא מנצלת אותה כדי להפעיל על .101

לחץ להיענות לרצונה לעייר את הקהילה הכפרית בצמוד לשגב שלום. כאמור, התוכנית 

מתאפיינת בצפיפות שאינה תואמת את אורח החיים הבדואי, והיא אינה מתאימה למגורים 

המסורתיים של תושבי ואדי אלנעם. צמצום הרדיוס יכול להשליך על אופי הישוב ועל יכולתם 

ך ולקיים אורח חיים חקלאי ומסורתי על האדמות שאליהם יש זיקה של התושבים להמשי

 ישרה ואשר במשך שנם רבות עמלו להכשרתם לחקלאות המסורתית ולגידול צאן.  

ניתן לצפות, כי במצב כזה המדינה תצא מגדרה כדי להגיע לפתרון מוסכם עם התושבים,  .102

ולאפשר את העתקת הכפר בלי לפגום באופיו, בתרבות הייחודית של תושביו ותוך היענות 

ברוחב לב לרצונם של התושבים מצד אחד לבדוק את רדיוס המגבלות מנאות חובב ולבסס 

עיריית ני ומעמיק, כאשר הם צד וחלק בהליך )ראו עניין תוכנית בהתאם לסקר סביבתי עדכ

(, ולקבוע את גבולות היישוב בהתאם לו; ומצד שני, לשמור על אורח החיים הכפרי. הרצליה

 ללא שיתוף פעולה של התושבים התוכנית נושא העתירה תישאר תוכנית על הנייר.

 ורגישות ציבורית מיוחדת רוחב השלכות בשל ערר רשות מתן

מעבירה  התכנית. , שמחייבות גם הן את מתן רשות העררכנית יש השלכות רחבות היקףלתו .103

מתושבי ואדי אלנעם ממקום מגוריהם הקבוע.  אישור התוכנית תשמש את גורמי  70%-כ

האכיפה לפנות את התושבים ממקום מגוריהם, לחץ שיתבטא בצווי הריסה וזה רק יעצים את 

א בעניין לנית ללא הסכמת התושבים לא בעניין הגבולות ותחושת הכעס והתסכול. אישור התוכ

אופי היישוב, רק תנציח החיים של תושבי ואדי אלנעם ללא הסדרה ורק תגביר את המתח בין 

 התושבים לרשויות האכיפה. 

תושבי ואדי אלנעם ל מלווה ברגישות ציבורית ונתונה למחלוקת ציבורית קשה.אף תוכנית ה .104

עם האדמות עליהם הם מתגוררים היום. מדובר במקרה ייחודי  יש היסטוריה וקשר הדוק

ומורכב שדורש פיתרון מערכתי. במשך שנים תושבי ואדי לאנעם היו שקופים למדינה, אך 

למרות זאת הם התיישבו בהסכמת המדינה על האדמות של הכפר הלא מוכר. בזכות הקשר 

הם התיישבו במקומות המיוחד שלהם לטבע המדברי ולמרות העדר תשתיות בסיסיות 

המתאימים, הכשירו את הקרקע למגורים לחקלאות ולמרעה והצליחו לשמור על המסורת 

תכנון לקחת את ההיסטוריה של התושבים עם המקום הל רשויות עואורח החיים הבדואי. 

יהם יושבים, ולנסות להסדיר את התושבים במקום באמצעות לוהזיקה המיוחדת לאדמות ע

 העונה על הצרכים החקלאיים והמסורת שלהם. ישוב בדיקת אפשרות צמצום הרדיוס, ולהקים 

ההיסטוריה של התושבים עם הקרקעות עליהם יושבים, גודל האוכלוסייה והזיקה המיוחדת  .105

וה עניין בעל רגישות ציבורית שיש לתושבי ואדי אלנעם הבדואים עם מקום מגוריהם מהו

 ומצדיקה כשלעצמה מתן רשות ערר.

עוקבי. יחד עם -"נכון הוא כי לא נטען שהקרקע הינה בבעלות שבט אל

זאת, אין מחלוקת כי בשלב מסוים השטח היה מיועד עבור אוכלוסיית 

הבדואים. כן עולה מהחומר כי העותרים היו במגע עם השלטונות בנדון. 

סטוריה של השינויים בייעוד הקרקע מקימה זיקה ההילשון אחרת, 

עילה זו של רגישות ציבורית  ולעותרים לבסס עילה למתן רשות ערעור.
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האגודה לסיוע ולהגנה על עניין " )2מיוחדת לא נשקלה על ידי משיב 

 ( )ההדגשה לא במקור(.8 'פס, בהבדואים

ורית קשה. נושא הסדרת טענת המשיבים כי הנושא הנ"ל אינו נתון למחלוקת ציב התמוה .106

ראו של המדינה וגופיה )ההתיישבות הבדואית הוגדר כמחלוקת על ידי מספר דו"חות רשמיים 

למשל דו"ח הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, בראשות השופט 

 בן-; שירי ספקטור2001בדצמבר  11בדימוס אליהו גולדברג, הוגש לשר הבינוי והשיכון ביום 

 ((.2013ארי "הסדרת התיישבות הבדואים בנגב" )ממ"מ, 

אם ארבעה עשורים של חוסר יכולת להגיע למתווה מוסכם לא הוכיחו שמדובר בסוגיה רגישה  .107

לדעת הוועדה עין כרם מורכבת, לא ברור מה נכנס בגדר המקרים שיעמדו במבחן שנקבע בעניין 

 המחוזית. 

למקרה אינם רלוונטיים כלל מכת בקשת הדחייה כאן המקום לציין, פסקי הדין עליהם נס .108

לא מבחינת סדר הגודל של האנשים אשר יושפעו מאישור התוכנית ולא מבחינת  –שבפנינו 

 ית. והרגישות החברתית הקיימת באינטראקציה של רשויות המדינה מול האוכלוסייה הבדו

עזבון המנוח  1638/03כך למשל המשיב ביקש בדחיית הבר"ע לסמוך את ידו על עת"מ )ת"א(  .109

)להלן: עניין  (27.9.2006נבו ) שאוליאן סולימן נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב

( אשר עסק בדונמים בודדים ובכמות היחידות שיהיה מותר לבנות בהם. נראה לא סביר סולימן

רייה על דיינות בין שכנים לעיתלהשוות את השיקולים העומדים בבסיס הדיון במקרה של ה

 שנים.  40במשך איש  10,000קהילה המונה מנהלת מול המדינה בניין ספציפי לזו אשר 

הועד המקומי אז"ר נ' ועדת  2200-07מסקנה דומה מתבקשת גם בנוגע לאזכור עת"מ )ת"א(  .110

(, שם עתרו תושבי כפר אז"ר בדבר שינוי ייעוד 1.12.2009נבו )מחוז תל אביב  -ערר מחוזית 

. הטענה שלהם נסמכה על ומסחר מהגדרתה כחקלאית לכזו המיועדת למגורים קרקע מסוימת

כך שהוחלט על השינוי כאמור במקרה הפרטני שלהם, בטרם התקבלה סופית המדיניות 

התכנונית הכללית ביחס לשטחים החקלאים באזורם. אמנם דובר על שטח משמעותי יותר מזה 

שב שחי על השטח האמור. כמו כן, הטענות של לעיל, אך לא היה כל תוסולימן הנדון בעניין 

העותרים נגעו לסדר הסביר של קבלת ההחלטות התכנוניות ולא לגוף ההחלטה עצמה. אין זה 

בהם יש טענות הן בדבר היעדר המדיניות הכללית, הן  –אדי אלנעם וכך במקרה שבפנינו בו

ה עצמה והשפעותיה על בדבר אופן קבלת ההחלטות מבלי להיוועץ בתושבים והן לגוף ההחלט

 זכויות יסוד של התושבים. 

ולא ברור כיצד ניתן להסתמך  – בקשת רשות הערר של העותריםפסק דין נוסף שהוזכר בדחיית  .111

אגודה ישראלית להגנת נ' הועדה המחוזית  –אדם טבע ודין   5239/09עליו בעניינו הוא עע"מ 

ב התנגדות של עמותת אדם טבע ודין שנסוב סבי( 16.9.2009) מחוז מרכז -לתכנון ולבניה 

לתוכנית מתאר שאושרה לבנייה בנתניה על בריכת דורה, שהייתה מאגר מרכזי לפרח אירוס 

על אף שגם במקרה זה הוכר כי יש חשיבות הארגמן )שנמצא בסכנת הכחדה(. הערעור נדחה 

צמחים ן שמירה מכיוון שהאיזון בהקשר הספציפי בין בנייה מתוכננת ובי זאתציבורית בנושא, 

עדה ובסכנת הכחדה כבר נעשה בפסיקה קודמת. בהתאם, לא היה בתוכנית או בהתנהלות הו

ארצית. יתרה מזו, העתירה נדחתה גם לאור ה המועצההמחוזית כדי להביא להתערבות של 

שהתנהל בין הצדדים בטרם אושרה התוכנית, ובמסגרתה שונו תכנוני הבנייה השיג ושיח הרב 
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להשוות את התנהלות הרשויות מול  קשה סם את כמות הפרחים שניתן להציל.על מנת למק

ארגוני הסביבה בהקשר של הצלת אירוס הארגמן למול היעדר האוזן הקשבת המתמשכת 

 נעם.-ואדי אלולדרישות התושבים ב

. נראה תמוה במיוחד כי תכנית התוכנית נושאת רגישות ציבורית מיוחדתבאופן דומה,  .112

לאחר מגעים ארוכים הכפר הבלתי מוכר הגדול באזור, מהתושבים של  70% העוסקת בפינוי

אינה  –על ידי התושבים ונציגיהםברור בנוגע לאפשרות הקמת יישוב קבע, ואשר נדחתה באופן 

 עולה כדי נושא אשר נוגע לרגישות ציבורית מיוחדת.

רח קיצוני בין הרגישות הציבורית בענייננו נובעת מיחסי הכוחות בלתי שיויוניים באו .113

עקירה כפויה של התושבים ממקום שבתם  –התושבים לבין המדינה; מהנושא שעל הפרק 

מזה שנים וסכנת פירוק והתפוררות של המרקם הקהילתי המהווה בנוסף לתפקודיו הרגילים 

גם מקור תמיכה; מהתנהלות המדינה עד כה כאשר מחד עודדה ודרשה מהתושבים להתיישב 

יזמה, קידמה ואיפשרה את הקפתם ההולכת ומתהדקת בשימושי קרקע  באתר הקיים ומנגד

בעייתיים; מניסיונותיהם הממושכים של התושבים לאורך שנים ארוכות להשפיע על עמדת 

הכל כפי שתיארנו  –המדינה ולקחת חלק בקביעת גורלם, ניסיונות ששוב ושוב עולים בתוהו 

 בפירוט בעתירה זו.    

 , והעדר צעדים לצמצום הפגיעהלתכלית לא ראויה ובאופן בלתי מידתי ותפגיעה בזכויות חוקתי 

היא כוללת פגיעות קשות בזכויותיהם החוקתיות של התושבים באופן  –לגופה של התוכנית  .114

ובכלל זה הזכות לכבוד, לשוויון, לחיים, לקניין, לבריאות  –בלתי מידתי ולא לתכלית ראויה 

 לתרבות, ולדיור הולם. 

נעם הם בדואים המנהלים אורח חיים מסורתי, ובבחינה זו הם קבוצה -די אלתושבי וא .115

תרבותית בעלת אפיון ייחודי, מסורת ואורח חיים מובחן. אורח חיים זה עבר שינויים לאורך 

השנים. חלק מהאוכלוסייה הבדואית שנותרה בנגב לאחר הקמת המדינה אימץ עם השנים 

ת הבדואית שרדה את זעזועי הזמן. אם יש עובדה אחת אורח חיים עירוני, אך המסורת והתרבו

שמעידה היטב על דבקות הבדואים במסורתם, באדמותיהם ובאורח חייהם, זו העובדה 

שעשרות אלפי בדואים נאחזים בכפריהם הבלתי מוכרים, ומסרבים לעבור לעיירות, חרף תנאי 

 מחיה קשים ובלתי אפשריים בכפרים. 

ה החוקתית יש לערוך בראי הזכות הקבוצתית לתרבות של החברה את האיזון הערכי של הבחינ .116

לאמנה  27הבדואית, בייחוד כקבוצה ילידית המוגנת מכוח הדין הבינלאומי )ראו פסקה 

הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות; ההצהרה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של עמים 

(. בהצהרה United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoplesילידים )

כל העברה כפויה העלולה לפגוע למנוע ניתן דגש על זכויות עמים הילידים בקרקע ועל החשיבות 

 בזכויות הקולקטיביות שלהם. 

הזכות לתרבות של קבוצות מיעוט, במיוחד אלו בעלות מאפיינים מיוחדים, הוכרה בפסיקה.  .117

 בהקשר של החברה החרדית: כך למשל פסקה השופטת בייניש בנושא

ההכרה באפשרות להקצות מקרקעין ולאפשר דיור נפרד לקבוצות " 

פי צורכיהן ושאיפותיהן, -אוכלוסיה בעלות מאפיינים מיוחדים, על

משתלבת בתפיסה המכירה בזכותן של קהילות מיעוט המעוניינות בכך, 
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; זוהי תפיסה המייצגת גישה הרווחת כיום בקרב לשמר את ייחודיותן

בין יתר  –משפטנים, פילוסופים, אנשי חברה וחינוך, ולפיה זכאי גם היחיד 

לממש את השתייכותו לקהילה ולתרבותה המיוחדת כחלק  –זכויותיו 

עם חופשי נ' משרד  4906/98מזכותו לאוטונומיה האישית שלו" )בג"ץ 

לפסק דינה של השופטת בייניש  3, פסקה 503( 2, פ"ד נד)הבינוי והשיכון

 ( )ההדגשה לא במקור(.(2000)

התוכנית האמורה מפרה את הזכות החוקתית לתרבות של התושבים הבדואים המבקשים  .118

לשמר את אורחות חייהם, ולקבוע גבולות ליישוב קבע אשר יאפשרו זאת. סירוב בקשותיהם 

גבולות היישוב ייבחנו בהתאם לרדיוס המגבלות כי  –לאורך עשורים שלמים  –החוזרות ונשנות 

העדכני וישקפו את אורח החיים החקלאי שלהם פוגעת בגרעין הקשה של זכותם לתרבות, 

 במיוחד כקבוצה המוגנת גם מכוח הדין הבינלאומי ומכוח הפסיקה הישראלית. 

במלים בדבר  שוויון. אין צורך להרבותלית פוגעת גם בזכות תושבי ואדי אלנעם לכבוד ונהתוכ .119

מרכזיותה של הזכות לשוויון, והאיסור להפלות על בסיס השתייכות קבוצתית, כעקרון על 

וזכות חוקתית, המחייבת את כל רשויות המדינה ומוסדותיה לרבות מוסדות התכנון. כנגד זכות 

זו עומדת חובת המדינה להימנע מהפליה פסולה, לרבות החובה לנהוג בהעדפה מתקנת על מנת 

יע לתוצאות שוויוניות. חובה זו תקפה ביתר שאת בחלוקת משאבי קרקע, שמעצם טיבם להג

מוגבלים, ובכללם חלוקת השימוש במשאבי הקרקע שבסמכות מוסדות התכנון. חובה זו 

כלכלי, ביחס למיעוט דתי, -מתגברת ככל שמדובר במשאבים המופנים לתיקון עיוות חברתי

 (258( 1, פ"ד נד )קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' 6698/95לאומי או אחר  )ראו: בג"ץ 

 ץ; בג"(2002) 25(, 6, פ"ד נו )עמותת שיח חדש נ' שר התשתיות הלאומיות 244/00 ץ; בג"(2000)

 14, פסקאות ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל 11163/03

 .((27.2.2006 )נבו לפסק דינו של הנשיא ברק 21-ו

אין חולק כי נגד החברה הבדואית יש הפליה מבנית קשה ומתמשכת עוד מימי קום המדינה  .120

ראו: מיכל טמיר וגרשון גונטובניק "אתגר המציאות של הקהילה הבדואית בנגב: הכרה בתורת 

(; ענת ביין לובוביץ' 2017) 429 משפט, מיעוט וסכסוך לאומי —משפט, חברה ותרבות ההכרה" 

ורתי רוי בוי הוא רק קצה הקרחון: התקשורת הישראלית מדירה ומפלה בדואים "סיקור תקש

(, "לא Human Rights Watch(; משמר זכויות האדם )14.7.2020ועכשיו זה מוכח" )גלובס,  -

 ((. 2008על המפה: הפרת זכויות לקרקע ולדיור בכפרים בדואים בלתי מוכרים בישראל" )

הבדואית היא בכל הנוגע לקרקע  הבהם אפליה כלפי החברולמרות זאת עדיין אחד התחומים  .121

ולהסדרת היישובים. בעוד ליהודים פתוחה הדלת להתגורר ביישובים עם אורחות חיים שונים 

לאזרחים הבדואים באזור, החל מיישובים עירוניים, דרך פרבריים, כפריים וחוות בודדים, 

דומה אלא היא אף מנסה לסכל את  המדינה לא רק שאינה מקימה, מציעה או מעודדת מגוון

התוכנית המדוברת בעתירה זו מסכנת את שגרת החיים ארוכת השנים המגוון הדל הקיים. 

 חקלאית של התושבים הבדואים. -הכפרית

טיעונים של הפליה על רקע לאומי אתני מהווים שיקולים אף נפסק בעניין פרדס שניר, ש   .122

פסק דין זה חוזר ומדגיש, שהתכנון הפך זה מכבר  .מוסדות התכנון לשקול שחובתתכנוניים, 

עת"מ )ת"א( )"כלי להשגת יעדים חברתיים ראשונים במעלה כטיפול בצרכי קבוצות חלשות". 

 ((.4.5.06 נבו) 24פס'  ,מוחארב נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה 1253/05
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ואים. כזכור, התוכנית נושא העתירה פוגעת גם בזכות החוקתית לקניין של התושבים הבד .123

, 50-החלטת ממשלת ישראל בשנות הנעם היא תוצאה של -ואדי אלוהתיישבות הבדואים ב

זאת לאחר שכבר שללו מהמשפחות בקהילה את מגוריהם המקוריים. היום, עשורים לאחר 

להעביר בכפייה את התושבים ממקום מושביהם. התכנית שוללת בשנית מכן, מבקשת המדינה 

לנעם את אפשרות לקבל הסדרה על אדמותיהם בהתיישבות כפרית מתושבי הכפר ואדי א

קהילתית חקלאית עצמאית. התכנית מותירה את התושבים בפני הבחירה המרה באותה חלופה 

 לה הם התנגדו משך כל השנים: אורח חיים פרברי צמוד דופן ליישוב שגב שלום. 

ר הישיר שלה לזכות לכבוד בעניין יפים דבריו של השופט אדמונד לוי בנוגע לזכות לקניין והקש .124

 חוף עזה: 

"הדיון בזכות לקניין באספקלריה של הזכות לכבוד מתעורר בנוגע 

לסוגים מסוימים של קניין, כמו גם בנוגע לנסיבות מסוימות של פגיעה 

בו. כך למשל סוגים מסוימים של קניין דרושים לקיומו המינימלי של 

בנסיבות אלו קשרי אחרות. האדם או ליכולתו לממש זכויות יסוד 

 1661/05." )בג"ץ הגומלין בין הזכות לקניין לזכות לכבוד הופכים ברורים

לפסק  31 'פס ,481( 2פ"ד נט) ,המועצה האזורית חוף עזה ואח' נ' הכנסת

 (.חוץ עזה)להלן: עניין  ((2005דינו של השופט א' לוי )

התוכנית פוגעת בזכותם של התושבים לכבוד ולקורת גג. הזכות לכבוד הוכרה כזכות חוקתית,  .125

חסן נ' המוסד לביטוח  10662/04אשר קשורה גם למרכזיותה של קורת הגג עבור האדם )ר' בג"ץ 

סעדי   5290/14(; בג"ץ 2012לפסק דינה של השופטת בייניש ) 35פס' , 782( 1, פ"ד סה)לאומי

לפסק דינו של השופט  21, פס' ואסמה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערביתעאל עפו ק

((. כמו 2004) 779, 769( 4, פ"ד נט)טויטו נ' עירית ירושלים 3829/04(; עע"מ 11.8.2014דנצינגר )

כן, הוכר בפסיקה גם הקשר של הזכות לכבוד עם הזכות לקניין המנויה במפורש בחוק היסוד 

  .(9.6.2020)לפסק דינה של השופטת חיות  60, פס' יריית סלואד נ' הכנסתע 1308/17)ר' בג"ץ 

התוכנית במבחן התוצאה תפעיל לחץ על התושבים להתפנות ממקום מגוריהם הקבוע דבר פוגע  .126

בזכותם של התושבים לכבוד, לחירות ולקניין. יפים לעניינו דבריו של השופט ברק בעניין 

 :עג'ורי

הינה כי הוצאתו של אדם ממקום מגוריו  "נקודת המוצא העקרונית 

והעברתו הכפויה למקום אחר פוגעת קשות בכבודו, בחירותו ובקניינו. 

ביתו של אדם אינו רק קורת גג לראשו אלא גם אמצעי למיקומו הפיזי 

 7015/02והחברתי של אדם, של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים" )בג"ץ 

לפסק  14פס' , 352( 6, פ"ד נו)רביתעג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המע

 .)(2002דינו של הנשיא ברק )

. ואינה לתכלית ראויההתוכנית מושא העתירה פוגעת בזכויות החוקתיות לעיל של התושבים  .127

הפסיקה קבעה כי תכלית אשר ללא נותנת משקל ראוי לזכויות האדם ומתעלמת מזכויות 

. העובדה שלתוכנית נושא העתירה יש (570 מ', בעחוף עזהעניין חוקתיות אינה לתכלת ראויה )

השפעה מכרעת על חייהם, תרבותם ומסורתם של עשרת אלפים תושבים כפי שפירטנו לעיל, לא 

נידונה בכלל. הנחת היסוד של מקדמי התוכנית ובסיס ההחלטות של המשיבים היה קביעת 
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ללא מתן משקל ראוי או  ואדי אלנעם, תכנית דומה לתוכניות קודמות,ועובדות, אישור תכנית ל

בחינה מעמיקה של פגיעת התוכנית בחייהם וזכויותיהם החוקתיות של התושבים, וללא 

 התחשבות ברצונם. 

: אף אם נניח כי התוכנית היא התוכנית לא עומדת במבחני המידתיות השני והשלישי .128

השני  לגיטימית ואף אם מתקיים קשר רציונלי בין התכלית למטרה, הרי שהיא לא עומדת

 מבחני המידתיות השני והשלישי.

תביא לפגיעה קשה ביותר כעת : קבלת התוכנית הפגיעה הפחותה -מבחן המידתיות השני  .129

בתושבים, שכן היא יכולה לשמש את גורמי האכיפה ולהגביר את הלחץ על התושבים וללחוץ 

מוסדר.  עליהם להתפנות ממקום מגוריהם או תכפה עליהם המשך חיים בכפר לא מוכר ולא

 זאת בשעה שקיים פתרון תכנוני חלופי שפגיעתו פחותה, אם וכאשר יצומצמו מגבלות הבניה.

תשתית ובלי להמתין ל גבולותיהשאלת בחינת  בטרם למשיבים אצה הדרך לאשר את התכנית .130

הם המשיכו והתקדמו עם התוכנית,  .עובדתית מלאה, ובדיקת אפשרות צמצום רדיוס המגבלות

הפתרון לקבוע בה שטח לפיתוח עתידי, הגיע לתכנית שפגיעתה קטנה יותר. חרף האפשרות ל

    ., אינו מכשיר את הפגם באישור התכניתשטח שייועד למגורים אם מגבלות הרדיוס יצומצמו

המבחן השלישי האם קיים יחס ראוי בין הפגיעה בזכויות הנובעת מהתוכנית במתכונתה  .131

התוכנית מנסה לקבוע עובדות  שאלה היא בשלילה.התשובה ל הנוכחית לבין התועלת ממנה?

על אופי הכפר ואופן הסדרתו ופיתוחו מיידיות תכנוניות מוגמרות אשר תהיינה להן השלכות 

התועלת באישור התכנית כעת היא נמוכה. ספק אם ללא שיתוף הפעולה העתידי, בצורה כפויה. 

שבים לא יעברו אליו. ממילא של התושבים, הישוב החדש יצליח וסביר שהוא ייכשל, והתו

מדובר במחלוקת ארוכת שנים ומורכבת ובמציאות מתמשכת, וקשה להצדיק החלטה לקבוע 

המשיבים  הופכים עובדות בשטח. הנזק של ההחלטה לאשר את התכנית כבר עתה הוא כבד. שוב

יל לאי דבר שיוב, ופגיעה נוספת ביחסי האמון, תושבי ואדי אלנעם לשקופים בהליך התכנוניאת 

הפעלת החשש מאו שלפתחם, פינוי בכפייה סכנת המעבר לזאת שיתוף פעולה מצד התושבים, ו

 אלחץ באמצעות צווי הריסה או פינוי מצד רשויות האכיפה. הנזק שייגרם מול התועלת הו

 צום.ע

 התכנית באישור מנהליים פגמים

מבלי לחזור על הדברים, היעדר תשתית עובדתית מלאה בשל ההחלטה לאשר את התכנית  .132

בטרם הסתיימה בחינת צמצום מגבלות הבניה, מהווה לא רק עילה למתן רשות ערר אלא גם 

היעדר תשתית עובדתית מלאה. כך גם ההחלטה לאשר את התכנית חרף  –פגם מהותי בתכנית 

ד הישוב, דבר שהוביל לפגיעה קשה בתכנון הישוב, ולאי היעדר שיתוף של הציבור לו מיוע

  התאמה של הישוב לרצונות ולאורחות חייו של הציבור שלו הוא מיועד.

  .כמבוקש בראש העתירה להורותהנכבד  המשפטאשר על כן מתבקש בית 

 .2021, ביוני 10היום 

                                         

______________________ 
 עּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"ד                                                                       

                 ב"כ העותרים  
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