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תגובה מקדמית להגיש  1-3מתכבדים המשיבים  ,04.07.2021 הנכבד מיוםבהתאם להחלטת בית המשפט 

 .מטעמם לעתירה שבכותרת

 מן הטעמים שיפורטו להלן. להידחות העתירההיא כי דין  יםעמדת המשיב

 דבר פתח

)להלן:  יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום – 1 המשיב בהחלטת, העתירה של עניינה .1

למועצה הארצית לתכנון ולבנייה ערר הבקשת רשות את  לדחות, 27.04.2021 מיום, (יו"ר הוועדה

)להלן:  לתכנון ולבנייה מחוז דרוםעדה המחוזית והו – 2המשיבה החלטת וכן ב ,שהגישו העותרים

-699ואושרה תכנית , במסגרתה נדחתה התנגדות העותרים 08.04.2021מיום , (הוועדה המחוזית

 חוק לפי המשיבים סמכות במסגרת . ההחלטות ניתנו("התכנית")להלן:  עםוואדי אל נ – 0669481

 (."החוק": להלן) 1965-ה"תשכ, והבניה התכנון

( בקיבולת צופה פני היישובואדי אל נעם )להלן:  –התכנית יוצרת מסגרת תכנונית להקמת ישוב חדש  .2

שלום ועד תחום המגבלות  תושבים, באזור גבעות צאן, מדרום לשגב 14,000( של 2035עתיד )לשנת 

התכנית  ק"מ ממחלף הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב. 5הסביבתיות המאושר סטטוטורית של 

כוללת גם שטח לפיתוח עתידי, לרבות לשימוש למגורים, בתחום המגבלות הסביבתיות, למקרה 

אפשרת מהתכנית שיצומצם תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב ותתאפשר הרחבת היישוב. 

בהתאם לגישות תכנון מקובלות ובמסגרת נתונה של גבולות תכנוניים  היישובמסגרת תכנונית להקמת 

  .קשיחים, והוראותיה ראויות מבחינה תכנונית
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בפתח הדברים, יטענו המשיבים כי בעוד שבפזורת ואדי אל  נעם יושבים אלפי תושבים, העתירה הוגשה  .3

מם כוועד היישוב, כאשר זה נעדר כל מעמד משפטי. לדבר יש עותרים בלבד שמציגים את עצ 32ע"י 

תושבים חשיבות רבה בעניינינו שכן בעוד שהעותרים מתנגדים לאישורה של התוכנית, ישנם 

ספק רב אם העותרים מייצגים את עמדת יתר  שמעוניינים בקידומה ואשר קולם לא נשמע בעתירה זו.

תושבי המקום באשר לתוכנית, שכאמור יש בה כדי לשפר את איכות חייהם, להסיר מעליהם את עננת 

 הסיכון לשלומם, ולאפשר פיתוח שירותים מוניציפאליים ומקורות תעסוקה עבורם.

ל פגם בהליך אישור התכנית . לא נפל כלהידחות יםטענות העותר נן שליראו להלן, כי די יםהמשיב .4

והן  ת כדבעיות ומפורטומנומקהנן ועדה המחוזית. ההחלטות וויו"ר ה עדה המחוזיתוהו תוהחלטוב

מדיניות התכנון  ,תכניות מתאר מחוזיות בתוקף ,ת ממשלהוהחלטהדין והפסיקה, ת על ומבוסס

ומשרד להגנת הסביבה ועמדות המשרד  סביבתיים מקצועיים –שיקולים תכנוניים כן על ו המחוזית

אין כל עילה מנהלית להתערבותו של בית המשפט הנכבד ו, ותוסביר ותראוי ןהינ ההחלטות. הבריאות

 בהן. 

. עמדת העותרים לגבולות היישוב ואופיובתמצית יאמר. לב ליבה של העתירה בטענת העותרים ביחס  .5

היא כי יש להרחיב את גבולות היישוב כך שיכלול את מרבית שטחי המגורים הנוכחיים שלהם )הסדרה 

במקום(, המצויים ברובם בתוך תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב ואיסור בנייה. לצורך כך, לפי 

המגבלות הסביבתיות. עמדתם, היה מקום להמתין לביצוע בדיקות עדכניות להיתכנות צמצום תחום 

אל מול עמדתו של המשרד להגנת הסביבה, העותרים לא הציגו כל חוו"ד מטעמם הקובעת האם ניתן 

לצמצם את תחום המגבלות הסביבתיות, וככל שניתן לצמצם, בכמה ובמה יהיה כרוך הצמצום, לרבות 

 בהיבט עלויות כספיות וזמן ביצוע.  

במסגרת נתונה  התכנית גובשה. ותוקף משפטי משוללת יסודטענת העותרים כי עמדת המשיבים היא,  .6

פי תכנית -המגבלות הסביבתיות מנאות חובב עלתחום עד גבול  -של גבולות תכנוניים קשיחים: ממערב

פי תמ"א -( על6עד תוואי דרך ארצית מהירה )כביש  - ; מדרום1 /2 /23 /14 /4 תמ"מ -מתאר מחוזית 

 הישוב שגב שלום.  -י נחל נוקדים ומגבלות מערכת הביטחון; ומצפוןתוואעד  -; ממזרח4 /21א/  /31

, בדבר 11.8.16יום מ, 1285 הממשלה מס'בהתאם להחלטת התכנית ועדה המחוזית אישרה את וה .7

בקביעת " במסגרתה נקבע כי ,"בעל אופי כפרי פרברי בנגב מדרום ליישוב שגב שלום" - יישובההקמת 

הציבור והסביבה בהתייחס למגבלות הסביבתיות ולצרכים גבולות היישוב תובטח בריאות 

"החלטת )להלן:  "התפעוליים לרבות העתידיים של אזורי התעשייה נאות חובב ורמת בקע

 .(הממשלה"

 תמ"מ -תכנית מתאר מחוזית, מחוז דרום ב נקבעושסטטוריים במיקום ובגבולות גם התכנית אושרה  .8

)להלן:  ואדי אל נעם – 1/2/23/14/4 במסגרת תמ"מ 2020 נתמש, אשר אושרו, שוב, בתיקון 2/23/14/4

נאות חובב מחלף הכניסה לק"מ מ 5המגבלות הסביבתיות המאושר של  תחום, אשר עיגנה את התמ"מ

קידום  להתנות אתוסימנה את הישוב בסימבול של יישוב פרברי. במסגרת התיקון קבעה הולנת"ע שאין 

והם מנועים  לא נתקפה על ידי העותריםהמאושרת . התמ"מ בהחלטה על צמצום המגבלותהתוכנית 

 מי. ולתקוף את הוראותיה במסגרת התכנון המקמ

לתוך  שטח לפיתוח עתידי להרחבת הישובגם , התכנית כוללת זאת ועוד, בהתחשב בטענות העותרים .9

לכן , כפי שנקבע קודם בעתיד תחוםהיצומצם  אם וכאשר ,המגבלות הסביבתיות מנאות חובב תחום

התושבים חלק מ רצונם שלמוסדות התכנון בין  ערכוזה האיזון ש במסגרת התמ"מ.בהחלטת הולנת"ע ו
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בין החשיבות שבאישורה של והמגבלות  תחוםלאחר צמצום היישוב תחום הפיתוח של את  רחיבלה

  .   הנוגעים בדבר, מחוץ לתחום המגבלות הסביבתיות ובהתאם לעמדות המשרדים התוכנית ללא דיחוי

עדה והו ה שללשיקול דעת יםנתונ יולא הכלל וסיווגו כיישוב פרברי,  היישובהגדרת הגבולות של  על כן, .10

הוראות מ לאשר תכנית החורגתתה מוסמכת יממילא לא היוזו  ,ואינם מונחים על שולחנה המחוזית

  .ועניין דין מחייב לכל דבר ההמהוו ,תכנית מתאר מחוזית בתוקף

, בגדרו של הליך אינה מוסמכת ,אף היא ,ועדת המשנה לעררים של המועצה הארציתמהטעם האמור,  .11

מגורים הקיימים ה כך שיוסדרו בגדרה התכניתלהרחיב את גבולות  עדה המחוזית,וערר על החלטת הו

 . חריגה מהוראות התמ"מתוך  המגבלות הסביבתיות ואיסור בנייה, תחוםתוך ב

ההליך כרוך ברגישות ציבורית המצדיקה מתן רשות ערר למועצה  כך גם, במענה לטענת העותרים לפיה .12

הארצית, יטענו המשיבים כי טענת הרגישות הציבורית שבהליך פינוי התיישבותם הבלתי מוסדרת של 

עדה המחוזית, ביחס לתכנית דנן. ועדה ושיקולי יושב ראש הווהעותרים, אינה רלוונטית לשיקולי הו

ה דנא, להקמת ישוב חדש כפתרון התיישבותי לפזורה הבדואית ההליך התכנוני שבמוקד העתיר

התכנית אינה ו במרחב, אשר המדינה מחויבת בקידומו ואישורו, אינו עוסק בהליך פינויים של העותרים

והיצע תכנוני מוסדר התכנית יוצרת פתרון מגורים  אמנם. כוללת כל הוראה בעניין פינוי אוכלוסייה

תכנון ההליכי עם אין לכרוך את הליכי הפינוי  ,. אולםהיתכנות להליך פינויקשה להלום שבלעדיו 

  שני הליכים נפרדים. ומדובר ב

מפני הותרת התכנית "על הנייר בלבד" במקרה שבו תסוכל  ויובהר. אין מקום לחשש שהעלו העותרים .13

דש, כפתרון הסדרת ההתיישבות של העותרים ביישוב, שהרי נחיצות תכנונו והקמתו של הישוב הח

בין הישוב שגב שלום )בצפון( ועד צומת הנגב )בדרום(, התיישבותי לפזורה הבדואית במרחב כולו, 

למסדרונות ו העוסקים בחומרים מסוכניםובפרט עבור תושבים המתגוררים בצמידות למפעלים 

, ישנם , אינה מוטלת בספק. גם לשיטת העותריםותשתיות גז טבעי קווי מתח עליוןאנרגיה בהם גם 

תושבים אשר לא ניתן להסדיר את בתיהם במקומם והתכנית דרושה בוודאות כדי ליצור מלאי תכנוני 

, כאשר חלק מכל מקום, העותרים מהווים חלק קטן בלבד מתושבי הפזורהעבור תושבים אלה. 

 . הביעו נכונות למעבר ליישוב החדש המגבלות הסביבתיות תחוםמהתושבים המצויים ב

למדינה אין כל חובה להסדיר את הבנייה הלא חוקית שנעשתה על  לתת את הדעת לכך כיעוד חשוב  .14

הסדרת התיישבות הבדואים שבהאינטרס הציבורי והעובדה כי מדובר במקבץ לא חוקי, אדמותיה. 

לעותרים לא קיימת זכות . בנגב על מכלול היבטיו, מחייבים גם הם שלא להשהות את אישור התוכנית

והגבלות בנייה  בתחום מגבלות סביבתיותבנייתם הבלתי חוקית, ובפרט כזו המצויה  קנויה להכשרת

  שעתיד לספק חשמל לתושבי המדינה. קו מתח חשמל עליון תוואי מתוכנן שלכן בו סטטוטוריים

 תוכניתאישור ההליכים תכנוניים ומשפטיים שקדמו ל –רקע 

 –)להלן  40מדרום לשגב שלום וממזרח לכביש פזורת ואדי אל נעם נמצאת כיום במרחב גיאוגרפי  .15

   . על אדמות מדינה "(הפזורה" או "פזורת ואדי אל נעם"

בתחום  , לרבות מוסדות החינוך של תלמידיה, נמצאאליה שייכים העותרים הפזורהחלק גדול מ .16

הכניסה לאזור התעשייה נאות  ממחלףק"מ  5 -המגבלות הסביבתיות מאזור התעשייה נאות חובב 

בתחום מגבלות הבניה והפיתוח של אזור התעשייה ( נמצא 6חלקם )הפזורה מדרום לכביש ו ,חובב

 . הביטחונית רמת בקע

3



 
 

סילוק יד להגישה המדינה תביעת  90 –בשנות ה כבר למעלה מן הנדרש בגדרו של ההליך דנא, נציין כי  .17

, לאחר הליכים משפטיים שהתקיימו 15.3.2007ביום בתמצית יאמר, כי תושבי הפזורה. חלק מכנגד 

תן פסק דינו ינ ,לא צלח לסיים הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, ולאחר שניסיון בפני מספר ערכאות

אישר את קביעות הערכאות הקודמות ש ,541/99 –ו  6858/99, 6719/98של בית המשפט העליון ברע"א 

חודשים,  18צווי הפינוי לפרק זמן של  והורה על עיכובבמקרקעין  )שם( קשיםבדבר היעדר זכות למב

כעולה )גם( מפסק דינו של בית המשפט העליון, וזאת על מנת לאפשר לצדדים לנסות ולהגיע להסדר. 

מדובר במקבץ לא חוקי, ולמדינה הזכות המשפטית לפנות התושבים מהמקרקעין, אשר במהלך השנים 

 בהם.   העמיקו את האחיזה

 א נספח, מסומן 541/99 –ו  6858/99 6719/98ברע"א מצ"ב העתק פסק דינו של בית המשפט העליון 

ועדה המחוזית והרשות לפיתוח והשונים, לרבות המשרדי הממשלה  פעלו, במהלך השנים לצד האמור .18

הקמת יישוב מוסדר אליו יועברו תכנון ובניסיון לבחון חלופות אפשריות ל ,והתיישבות הבדואים בנגב

בניסיון למצוא פתרונות  ,ה"ועד"והמשפחות בפזורה  עם הידברותתושבי הפזורה. כל זאת, תוך קיום 

 במגבלות הקיימות ובשים לב לצורכי התכנון הקיימים.    ,מוסכמים, ככל הניתן

נעם -ור ואדי אלעתירה זו היא חלק משורה ארוכה של הליכים שמנהלים חלק מתושבי הפזורה באז .19

מול רשויות המדינה, באשר להיבטים שונים הקשורים לחיים במקום מושבם הנוכחי בסמוך למועצה 

התעשייתית נאות חובב )לשעבר רמת חובב(, וכן בנוגע לכוונת הרשויות לפעול להעברתם למקום אחר 

כי הם אינם מעוניינים נעם לאורך השנים, היתה -וקידום הליכי תכנון לצורך כך. עמדת תושבי ואדי אל

שגב שלום, אלא דורשים להקים עבורם יישוב חקלאי עצמאי,  -להצטרף כשכונה נפרדת ליישוב קיים 

שמיקומו ייבחר תוך שיתופם. יצוין כי לאורך השנים התקיימו דיונים רבים ברשות להסדרת התיישבות 

חלופות אפשריות שונות למיקום הבדואים בנגב ובוועדה המחוזית ושיג ושיח עם תושבי המקום ביחס ל

 היישוב. 

לתאם קביעת נהלים עסקה בדרישתם " 4627/09בבג"ץ נעם -תושבי פזורת ואדי אלשלושה מעתירת  .20

וכנים אשר מקורם סעדכניים העוסקים בהגנה על אוכלוסיית הכפר ואדי אל נעם בעת אירועי חומרים מ

העתירה, התמקד הדיון בנושא העתקת ". במסגרת בתחומי המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב

, תוך ששופטי בית אזור התעשייה נאות חובבהמגבלות הסביבתיות מ תחוםמבני החינוך אל מחוץ ל

, עמדו על כך כי ההנחה היא שתושבי הפזורה ישתפו 02.04.2012המשפט העליון, בהחלטתם מיום 

 ר מנאות חובב. פעולה עם הרשויות בעניין העתקתם של בתי הספר לאתר מרוחק יות

כי אושרה תכנית מפורטת למוסדות חינוך, לצורך הקמת  עדכנה המדינה, 02.04.15יום מה תבהודע .21

נאות אזור התעשייה מ המגבלות הסביבתיותנעם, מחוץ לתחום -מבני חינוך לתושבי פזורת ואדי אל

חליט לאמץ את . עוד עדכנו המשיבות כי שר החינוך דאז החובב וממתקן בטחוני הממוקם ברמת בקע

 ההמלצה כי מוסדות החינוך יוקמו במבני קבע )ולא במבנים יבילים(. 

)המפרטת את השתלשלות  4627/09בבג"ץ  21.3.2013מצ"ב העתק החלטת בית המשפט העליון מיום 

  בנספח הדברים(, מסומן 

-699תכנית מפורטת מס' אושרה  05.05.2015ביום  ,4627/09 המדינה בבג"ץ בהתאם להצהרות .22

נעם והרחקתם -מוסדות חינוך וציבור, לצורך העתקת בתי הספר של פזורת ואדי אללהקמת  0210757

על פי  מתחום המגבלות הסביבתיות של נאות חובב ותחום מגבלות הבניה והפיתוח של רמת בקע.

 . התוכנית ניתן להקים בתי ספר, תיכון וגני ילדים במבני קבע
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קום המוצע לבתי הספר כיוון שראו בכך חלק מהתהליך של צירופם חלק מתושבי הפזורה התנגדו למי .23

 699-0716530תכנית מפורטת מס'  02.02.2021ביום בכפייה לשגב שלום, ולבקשתם קודמה ואושרה 

שקבעה את מיקומם החדש של עיקר מוסדות החינוך, בחלקה הדרומי של התכנית, בהתאם לבקשת 

 ר. ובהסכמת ועד הישוב וועד הורי בתי הספ

להיבנות מוסדות החינוך  מתוכננים, שקלים מיליוני עשרות של ובעלותבהתאם לתכנית המפורטת,  .24

 במיקום החדש, ויש לסלול את כביש הגישה אליהם, אשר מעוגן סטטוטורית במסגרת התכנית דנא.

)שינוי  23/14/4 תכנית מתאר מחוזית מחוז הדרום מס' תמ"מאושרה  2014בחודש אוגוסט ני לביני, בי .25

מטרתה להרחיב את השטח המיועד ל"אזור נוף כפרי חקלאי ש, (, בעניין שגב שלום וסביבתו2מס' 

ואת יישובה שגב שלום לאפשר את הרחבת היישוב  על מנת ,משולב" מדרום מערב לישוב שגב שלום

  הבדואית שבסביבתו. השל האוכלוסיי

 גספח נ, מסומן 2/23/14/4מצ"ב העתק הוראות תמ"מ 

, אשר העלו 1705/14בג"ץ מסגרת נתקפה על ידי חלק מתושבי הפזורה ב( 2)שינוי מס'  23/14/4תמ"מ  .26

טענות כנגד גבולות היישוב המתוכנן לרבות הסדרתם כחלק מהיישוב שגב שלום וכן ביקשו כי יוקצה 

 חקלאי נפרד ועצמאי.   –להם שטח להקמת יישוב כפרי 

יישוב נפרד כנה המדינה כי הרשויות פועלות לקידום תכנון להקמת , עד02.07.2017בהודעתה מיום  .27

 . מדרום לשגב שלום עבור תושבי ואדי נעם ועצמאי

, בניה מקרקעין ודיור, החלטת ועדת שרים לענייני תכנון, התקבלה 25.7.16כי ביום  ,עוד עדכנה המדינה .28

חדש לאוכלוסייה הבדואית  , בדבר הקמת יישוב11.8.16החלטת ממשלה ביום אשר קיבלת תוקף של 

 כדלקמן: ,(1825ממשלה מס' )להלן: החלטת  באחריות רשות הבדואים בוואדי נעם

ובהתאם להחלטת המועצה  19.2.2015( מיום 4)בדו/2452המשך להחלטת הממשלה מס' ב"
להקים יישוב בדואי חדש בעל אופי כפרי פרברי , 5.1.2016הארצית לתכנון ולבנייה מיום 

בגזרה המרכזית של מטרופולין באר שבע במחוז דרום,  ,ליישוב שגב שלום בנגב מדרום
 ולהטיל על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לפעול להקמת היישוב, כדלקמן:

א. להטיל על מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לרכז את עבודת התכנון 
תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים והקמת היישוב ולקבוע את גבולותיו, בשיתוף וב

וביניהם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, מינהל התכנון, רשות מקרקעי 
ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הפנים, משרד 
הכלכלה והתעשייה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומתוך שיח ושיג עם 

 ם ונציגיהם.התושבי
ב. התכנית להקמת היישוב וגבולותיו המדויקים יאושרו על ידי מוסדות התכנון בהתאם 

בקביעת גבולות היישוב תובטח בריאות הציבור . 1965-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
והסביבה בהתייחס למגבלות הסביבתיות ולצרכים התפעוליים לרבות העתידיים של אזורי 

 .ורמת בקע התעשייה נאות חובב
ג. להטיל על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בשיתוף ובתאום עם יתר משרדי 
הממשלה הרלבנטיים, לפעול לקידום תכניות מפורטות, לפיתוח, לשיווק, להקמה, ולאכלוס 

 "היישוב.

 דנספח , מסומן 5821מצ"ב העתק החלטת ממשלת ישראל מס' 

כעולה מהודעת  כי ,בהודעתה, עדכנה המדינה מנאות חובבתחום המגבלות הסביבתיות  במישור .29

, הם התנגדו לקידום תכנון היישוב מבלי לדון בגבולותיו, והביעו רצון, במסגרת 26.1.17העותרים מיום 

שיח עם רשות הבדואים, למינוי מומחה בינלאומי מוסכם להערכת סיכונים שיבחן את אפשרות צמצום 

ב. בעקבות התייעצות שהתקיימה עם כלל גורמי המדינה הצריכים המגבלות הסביבתיות מנאות חוב
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לעניין בפרקליטות המדינה, נמסר לעותרים מטעם המדינה, כי אין מקום למינוי "מומחה חיצוני" 

, כמפורט במכתבו של לגוף הדבריםבתחום המצוי בליבת העיסוק של המשרד להגנת הסביבה, וכי 

על יסוד הממצאים המשרד,  ה עדכנית שלבהתאם לבדיק, 28.05.2017המשרד להגנת הסביבה מיום 

לא ניתן לצמצם  -המצויים בידו, לרבות סקרי סיכונים עדכניים של המפעלים הגדולים בנאות חובב 

. עוד צוין במכתב כי ככל ק"מ ממחלף נאות חובב 5את תחום המגבלות הסביבתיות מעבר למרחק של 

מטעמם, זו תלמד על ידי גורמי המקצוע במשרד להגנת  שברצון העותרים להציג חוות דעת מומחה

 הסביבה.

  ה נספחמסומן  02.07.2017מיום  1705/14מצ"ב העתק הודעת העדכון מטעם המדינה בבג"ץ  

עמדה המדינה על כך, ולעותרים היה ברור, כי נושא  05.07.2017גם בדיון שהתקיים בבג"ץ ביום  .30

הוא קשיח ולא  הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב מחלףק"מ מ 5המגבלות הסביבתיות בתחום של 

 15לפרוטו', שורות  4יהווה חלק מהדיון העתידי במסגרת התכנון המפורט של היישוב. ראה, למשל, ע' 

(: 37 – 36לפרוטו', שורות  5, וכן הערת כבוד הש' דפנה ברק ארז לעותרים )ע' 32 – 30, שורות 18 –

ת אובייקטיביות בשטח, אנחנו לא נכנסים למצב שכל האופציות אדוני יודע ושמע שיש מגבלו"

 ".   פתוחות, יש אילוצים והם גם הוסברו

 ו נספח, מסומן 05.07.2017מיום  1705/14מצ"ב העתק פרוטוקול הדיון בבג"ץ 

 לא ניתן לתקוף את תמ"מוהקובעת כי העתירה,  ורה על מחיקתתנה החלטת בג"ץ המיבאותו הדיון נ .31

 בזו הלשון:  (2) 23/14/4

 3-1המשיבות  וההודעה המעדכנת מטעם 11.08.2016נוכח החלטת הממשלה מתאריך "
 – 03.07.2017מתאריך  , ובעקבות ההודעה המעדכנת מטעם העותרים02.07.2017מתאריך 

 דומה שהעתירה בשלב זה מיצתה את עצמה.
 

 המשיבותשלעיל ולהצהרות שנמסרו בדיון מטעם  1בשים לב לאמור בפיסקה 
 העתירה נמחקת לאחר שחלה התקדמות במכלול. – 3-1
 

הישוב, נושא  העותרים יוכלו להשיג על התכנון שיקבע )בגדרו יתחמו, בין השאר גבולות
חובב וגורמים  העתירה, אופיו והמגבלות שיושתו בגין ההשפעות הסביבתיות של רמת

ואולם שמורות להם,  כל הצדדיםלאחר שזה יאושר. במקרה כזה זכויות וטענות  –נוספים( 
 " .המקורית 2/23/14/4לא תהיה עוד תקיפה של תמ"מ 

 

  ז נספח, מסומן 05.07.2017, מיום 1705/14העתק פסק הדין בבג"ץ  מצ"ב

 9ג//10תמ"א , 3230מס'  ממשלהבהתאם להחלטת אושרה  07.12.2017ברמת התכנון הארצית, ביום  .32

תכנית מתאר , יה רותם לאזור תחמ"ג צפיתירותם ורצועת קווי חשמל ראשיים מאזור התעש תחמ"ג -

ק"ו לאורך  400קו מתח  מתוכנן ,על פי הוראות תכנית זו. ארצית חלקית ברמה מפורטת לרשת החשמל

לכלל יישובי מדינת , ושתפקידו לספק חשמל תושבי הפזורהמתגוררים חלק מבו  ,40 תוואי דרך מספר

 ל. ישרא

 תמ"מתכנית מתאר מחוזית מחוז הדרום מס' אושרה למתן תוקף  03.11.2020ביום כמו כן,  .33

שמטרתה הקמת ישוב עבור האוכלוסייה הנמצאת  ,"ואדי אל נעם" )להלן: התמ"מ( 1/2/23/14/4

, 1825בהתאם להחלטת הממשלה . 40באזור ואדי אל נעם, מדרום לישוב שגב שלום בסמוך לדרך מס' 

 5ונקבע תחום מגבלות סביבתיות של  אופי יישוב ואדי אל נעם כיישוב פרברי נקבעהמפורטת לעיל, 

את הרחבת היישוב ככל הוספה בתמ"מ הוראת גמישות המאפשרת  ,נוסףב נאות חובב.מחלף ק"מ מ

 . מנאות חובב שיצומצמו בעתיד המגבלות הסביבתיות
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 .היא בבחינת דין לכל דבר וענייןו התמ"מ לא נתקפה ע"י העותריםכאמור לעיל,  .34

 ח נספחמסומן  1/2/23/14/4מצ"ב העתק הוראות תמ"מ 

 התכנית נושא העתירה

תפה רשות הבדואים את התושבים י, ש2/23/14/4קודם לאישור תמ"מ  , ועוד2000החל משנת  .35

, והושקעו משאבים רבים בקשר לכך. במהלך השנים, להסדרת התיישבותםהמתגוררים במקום בנוגע 

הן מפגשי ציבור בנוכחות קהל, הן מפגשים עם נציגי המשפחות,  -התקיימו מאות פגישות עם התושבים 

הן מפגשים אישיים עם תושבים והן מפגשים עם קבוצות לרבות ארגון "במקום" ו"האגודה לזכויות 

גם נציגי בחלקם נציגי מחלקת התכנון, ו לרבותואים, האזרח". במפגשים השתתפו נציגי רשות הבד

 . הועדה המחוזית

 המאפיינים וסקירתמתוך המפגשים כאמור לעיל, אשר יוחדו להיכרות עם התושבים, מיפוי המשפחות  .36

עמדת תושבי הפזורה ביחס לתכנון הישוב  לתהע ,האוכלוסייה שלהתכנוניים  והצרכים החברתיים

. למגבלות הסביבתיות ולאופי היישובהתנגדות חלק מתושבי המקום , לרבות יהםהחדש והעדפות

הובהר, כי תחום המגבלות הסביבתיות הוא קשיח הוצג לתושבי המקום המתווה התכנוני ובמפגשים 

  . ואינו ניתן לשינוי

ניתן לומר, כי חלק מהתושבים בחרו שלא לשתף פעולה עם הרשות, לאור עמדת "הועד" שהסכים אך  .37

ורק להסדרה במקום ובתחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב, ואף התנגד למעבר ליישוב בעל אופי 

פרברי. במקרים מסוימים אף נתקלה רשות הבדואים בהתנגדות של התושבים להיפגש עמה. לצד זאת, 

לק מהתושבים גילו רצון ונכונות לעבור ליישוב קבע מוסדר בו ייהנו משירותים מוניציפאליים חיוניים ח

לרווחתם ולשיפור איכות החיים. בין התושבים היו כאלה שאף התקדמו לבחירת מגרש, והעלו סוגיות 

ר על הפרדה קונקרטיות, בין היתר כאלו הנוגעות לעלויות הבנייה, לפתרונות התעסוקה, לרצון לשמו

 בין המשפחות השונות והמשך הפעילות החקלאית, כמו גם בנוגע למוסדות החינוך שיוקמו. 

( וכן ורגישים מצ"ב העתק מדגם של סיכומי מפגשים עם התושבים )בהשחרת פרטים מזהים

 נספח טניסיונות לתאום מפגשים, מסומן 

התכנית נושא את לוועדה המחוזית  בנגבהגישה הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים  19.08.2018ביום  .38

שטחי המציעה מסגרת תכנונית ל ,וואדי אל נעם - 699-0669481 תכנית מתאר מקומית – העתירה

נאות חובב ולאורך לעבור ההתיישבות הלא מוסדרת בסמוך  דונם, 11,866בשטח של  יישובפיתוח ב

לשנת היעד  תושבים 14,000אוכלוסייה של הנותנת מענה לקיבולת ועד לצומת הנגב,  40דרך מספר 

 חלק קטן מתושבי הפזורה הבדואית ואדי אל נעם. מתגורר בתחום התוכנית  .2035

הכוללים התייחסות להיבטים סטטוטוריים, רקע למהלכי התכנון, של התכנית דברי ההסבר המלאים  .39

 .כנספח לתכניתצורפו בניה המבנה היישוב המוצע ומגבלות 

התכנית כוללים הוראות והנחיות לתכנון מפורט של שכונות מגורים, מסחר תעסוקה  עיקרי הוראות .40

ומוסדות ציבור, מרחב ציבורי פתוח ודרכים, הוראות בינוי, התוויית מערכת דרכים חדשה, הנחיות 

סביבתיות, הנחיות לתשתיות וכן קביעת תנאים למתן היתר בניה למגורים זמניים, לדרכים ולמתקנים 

 .משטח התכנית( 57%התוכנית כוללת גם שטח לתכנון בעתיד )בשיעור של  הנדסיים.
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כביש  -ישוב שגב שלום, מדרוםה -הם: מצפון יהמגבלות גבולותהתכנית ממוקמת באזור גבעות צאן, ו .41

ומהתעשייה הביטחונית רמת  התעשייה נאות חובבאזור מגבלות הנובעות מוכן  40כביש  -ממערב ,6

 . נחל נוקדים ומגבלות מערכת הביטחוןתוואי  -וממזרח ,בקע

 : וגבולותיוראה להלן תוואי הקו הכחול של התכנית  .42

 

 : מנאות חובב המגבלות הסביבתיות תחוםו ראה להלן תוואי הקו הכחול של התכנית .43
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העותרים נציגי בין היתר נכחו  התקיים דיון בהפקדת התכנית בוועדה המחוזית, בו 29.07.2019ביום  .44

, אף שאין כל חובה עדה המחוזיתואשר שטחו את טענותיהם בפני הוהאגודה לזכויות האזרח, ו

  סטטוטורית לשמיעתם טרם הליך ההתנגדות לתכנית.

, תיקוניםתנאים וכפוף למספר להתנגדויות בעל הפקדת התוכנית  ועדהוההחליטה בתום הדיון  .45

אשר מחד תאפשר איכות חיים  ,התכניתעל חשיבות ועדה והעמדה בהחלטתה,  .כמפורט בהחלטה

ופיתוח שירותים ומקורות תעסוקה מגוונים לתושבים, ומאידך תקדם מימושם של פרויקטים בעלי 

 400יתוח תשתיות אנרגיה והנחת קו מתח על חשיבות לאומית במטרופולין באר שבע ובמחוז. למשל, פ

  .שבע-ם העיר בארופיתוח אזור התעשייה בדרו  40 ק"ו לאורך תוואי דרך מספר

 י נספחמסומן  29.07.2019החלטת ההפקדה מיום תמלול הדיון והעתק  מצ"ב

באישור התכנית על פי התוספת הראשונה ועל פי תמ"א התקיים דיון  26.11.2019בהמשך לאמור, ביום  .46

שרה את יאשר א "("ענתהולאים תכנונים עקרוניים )להלן: "ושועדת משנה לנ –ועדה ארצית וב 35

 . להפקדה התוכנית

יש בתחילה לקבוע וכי כי מדובר במקרה ייחודי ומורכב הנדרש לפתרון בשלבים, עמדה על כך  הולנת"ע .47

תחום מגבלות הבניה מנאות חובב ומהמגבלות הסביבתיות דות ציבור מחוץ לתחום וסמגורים ומ

קבעה הולנת"ע  היישוב., וככל שבעתיד יצומצמו המגבלות ניתן יהיה להרחיב את רמת בקעוהפיתוח מ

הרחוק, תוך התייחסות לאפשרות כי יתכן וחלק  תחוםראוי להתייחס במסגרת תכנונו של היישוב ל כי

בהתאם  מהאילוצים הקיימים עתה ישתנו, והכל תוך מתן מענה תכנוני להסדרה יישובית כבר בעת הזו.

 לעיל(. )אליה התייחסנו 1/2/23/14/4להחלטת הולנת"ע הופקדה ואושרה תמ"מ 

 אי נספחמסומן  26.11.2019החלטת הולנת"ע מיום תמלול הדיון ומצ"ב העתק 

התקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית במסגרתו הוחלט פה אחד על הפקדת התכנית  04.05.2020ביום  .48

 29.07.2019ובהתאם להחלטת הוועדה המחוזית מיום  ,לאחר עדכונה בהתאם לנקבע במעמד הדיון

 .26.11.2019מיום  והחלטת הולנת"ע

 בי נספחמסומן  04.05.2020החלטת הועדה מיום תמלול הדיון ומצ"ב העתק 

האגודה , חלק מהעותרים, הוגשה התנגדות על ידי 08.11.2020, ביום התוכניתהפקדת לאחר שפורסמה  .49

נגעה לגבולות היישוב, וכן לפגיעה באורח ההתנגדות  עיקר. לזכויות האזרח בישראל ועמותת במקום

החיים הכפרי והחקלאי שהתושבים מנהלים היום. עוד נטען כי יש לקיים דיון נוסף בו תידון אפשרות 

 מנאות חובב. הסביבתיות המגבלות  תחוםצמצום 

 גי נספחמסומן  08.11.2020מיום העותרים מצ"ב העתק התנגדות 

ועדה המחוזית. בתום וועדת המשנה להתנגדויות של ההתקיים דיון בהתנגדויות בפני  05.04.2021ביום  .50

בהחלטה מנומקת הכוללת התייחסות לכלל  ,עדהודיון ארוך בו נשמעו התושבים ונציגיהם, החליטה הו

לאשר את התוכנית בכפוף לתיקונים כמפורט בהחלטה. בהחלטתה עמדה  ,שהובאו בפניהטענות ה

מנאות חובב, אותם  תחום המגבלות הסביבתיותר, על כך כי גבולות התוכנית, לרבות הוועדה, בין הית

, ומשכך הוועדה כלל לא תמ"מ תקפהבמסגרת נקבעו קשיחים, ו נםה ,לתקוףהמתנגדים מבקשים 

גמישות ופיתוח של  וכך גם התכנית, מאפשרות ,מ"ממכל מקום, הת .מהםלסטות  היתה מוסמכת

אופי כי  ,בהחלטה עוד הובהר. חובב נאותמהסביבתיות מגבלות ה תחוםם יצומצשככל  בעתיד היישוב

מוסמכת  אינה וכי הועדה ,חלטת הממשלההתמ"מ ומסגרת הבאף הוא נקבע , כישוב פרברי, היישוב

 . מכךגם לסטות 
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 די נספחמסומן  05.04.2021החלטת וועדת המשנה להתנגדויות מיום תמלול הדיון ומצ"ב העתק 

 נספח טומצ"ב העתק הוראות התכנית, מסומן 

 ,הארצית ת המשנה לעררים של המועצהלמתן רשות ערר לוועד 26.04.2021 םבקשת העותרים מיו .51

על יסוד הדין והפסיקה בעניין  27.04.2021הועדה מיום יו"ר  ו המנומקת שלכאמור בהחלטת נדחתה

בשים לב לכך שהתוכנית תואמת תכניות גם . יו"ר הוועדה דחה את הבקשה בין היתר מתן רשות ערר

טענת . , וכי ממילא אין גם בסמכותה של ועדת המשנה לעררים לסטות מכךתקפות והחלטת ממשלה

בהתאם להלכה שנקבעה  מצדיקה מתן רשות ערראינה ו אינה מעלה סוגיה/מחלוקת עקרונית העותרים

 .בעניין זה

 זט נספחמסומן  26.04.2021ת מיום מצ"ב העתק הבקשה למתן רשות ערר לוועדה הארצי

 זי נספחמסומן  27.04.2021העתק החלטת יו"ר הועדה המחוזית מיום  מצ"ב

הוגשה  26.04.2021על החלטת יו"ר הועדה מיום ו 05.04.2021עדה המחוזית מיום ועל החלטת הו .52

  .העתירה דנא

 עמדת המשרד להגנת הסביבה – המגבלות הסביבתיות

 מחלףק"מ מ 5 -בתחום המגבלות הסביבתיות מאזור התעשייה נאות חובב  הפזורה נמצאת, כאמור .53

ובתחום מגבלות הבניה והפיתוח של אזור התעשייה הביטחונית  ,הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב

 רמת בקע )תע"ש(. 

תכנון היישוב יעשה  , כפי שעוגנה בתוכניות המתאר התקפות, היא כיהמלצת המשרד להגנת הסביבה .54

מחוץ לתחום המגבלות הסביבתיות כאמור, הנדרש לצורך הגנה על בריאות הציבור והסביבה לרבות 

 בהיבטי חומרים מסוכנים. 

תחום המגבלות הסביבתיות, אשר אושר בעבר על ידי מוסדות התכנון בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ  .55

היועצים הסביבתיים של התוכנית ואשר היה מקובל , נקבע על סמך ניסיון מקצועי של 23תיקון  4/14

על המשרד. קביעה זו התבססה בין היתר על סוג המפעלים הפועלים בנאות חובב, סוג החומרים 

המסוכנים המוחזקים בהם והשפעותיהם על הסביבה והאדם, תנאי אחסונם, תנאי התפעול והמענה 

 שניתן על ידי המפעלים במצבי חירום. 

בישראל באזור תעשייה  המורכבותזאת ועוד, תחום זה נקבע גם על מנת לאפשר פיתוח עתידי לתעשיות  .56

מוגדר ומתוחם, וכן נלקחו בחשבון היבטי איכות אוויר וריח שגם הם מחייבים בנסיבות העניין שמירה 

   על תחום השפעות סביבתיות הנובעות מפעילות המפעלים. 

אשר בחנה באופן פרטני את עמידת המפעלים המרכזיים באזור  בהמשך, נערכה עבודה מקצועית .57

הסיכון מפעילותם  תחוםהתעשייה נאות חובב בסיכונים הנובעים מעיסוקם בחומרים מסוכנים, כך ש

לא יחרוג מתחום המגבלות הסביבתיות, לרבות ביצוע סקר מצרפי שבחן את קבילות הסיכון של כלל 

 המפעלים יחדיו. 

סקרי מרחקי הפרדה לחמשת המפעלים המרכזיים באזור התעשייה נאות חובב, נערכו  2016בשנת  .58

נערכו סקרים נוספים לכלל המפעלים המחויבים במדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון  2020ובשנת 

 2016נייחים של המשרד ואשר פועלים בשטח אזור התעשייה, לרבות עדכון לסקרים שנערכו בשנת 

י סקרים אלה תיקפו את הממצאים הידועים ואת הצורך בשמירה על תחום כאמור. יודגש, כי ממצא
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ק"מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב לרבות בהיבטי חומרים  5המגבלות הסביבתיות של 

 מסוכנים.

לצד האמור, הותנה העיסוק בחומרים מסוכנים של המפעלים המרכזיים ביישום המלצות לפעולה כפי  .59

עלים לעיל, אשר כללו תכניות פרטניות לצמצום הסיכונים עבור חמשת המפעלים שהובאו בסקרי המפ

המרכזיים, לרבות האפשרות להפחתת תחום הסיכון מפעילותם, זאת לנוכח תחום הסיכון הגדול 

 וההגבלות המשמעותיות על שימושי וייעודי קרקע בסביבת אזור התעשייה. 

 ,ככל שניתן ,עלים לצמצום הסיכון מפעילותםממשיך לפעול אל מול המפלהגנת הסביבה המשרד  .60

ובהתאם לטכנולוגיות מקובלות. במקביל לכך החל לפעול בשנה האחרונה צוות בינמשרדי בראשות 

אפשרות לצמצום תחום הסיכון מאזור התעשייה בין היתר יו"ר הוועדה המחוזית, אשר מטרתו לבחון 

 נאות חובב. 

ממפעלים הפרטני יבתיות אינו מבוסס רק על טווח הסיכון נציין בהקשר זה, כי תחום המגבלות הסב .61

העוסקים בחומרים מסוכנים )מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים( אלא גם על השפעה 

כמו גם שמירת מרחק מקווי מתח  ,אפשרית בתחומי איכות אוויר וריח וכן השפעות בריאותיות שונות

בישראל באזור  ההכבד יהתעשיה לשפיתוח עתידי החשמל ומקווי הגז, ולצד זאת מתן אפשרות ל

. על כן, שינוי סטטוטורי של תחום המגבלות הסביבתיות כרוך הן בביצוע סקרי תעשייה מוגדר ומתוחם

של כל מפעל ומפעל, הן בביצוע יות תכניות ניהול סיכונים פרטנסיכונים בתחום החומרים המסוכנים ו

בדיקות פרטניות בתחום ההשפעה על איכות אויר וריח, והן בבדיקות אפידמיולוגיות של משרד 

הבריאות ביחס להשפעת המפעלים ומקורות האנרגיה המצויים במרחב. לאחר מכן, ובהתאם לתוצאות 

רשים להפחתת ההשפעות הנ"ל, הבדיקות בכל המישורים כאמור, יש לקבוע את האמצעים השונים הנד

ככל שניתן, תכנונם ויישומם בפועל. הליך כאמור עשוי להיערך זמן מה, עד לקבלת ממצאים סופיים, 

בחינת המשמעויות הנגזרות מכך ולבסוף בחינת הצורך במתן המלצה לשינוי סטטוטורי של תחום 

 המגבלות הסביבתיות. 

לקבוע האם ועד כמה  בשלב זה מוקדםכי  יבה הינה,עמדת גורמי המקצוע במשרד להגנת הסבעל כן,  .62

ניתן לצמצם את תחום המגבלות הסביבתיות ובתוך כך את תחום הסיכון הנובע מהעיסוק בחומרים 

 מסוכנים. 

לפיכך, וכל עוד לא הוכח כי תכניות ניהול הסיכונים הפרטניות אכן יביאו להפחתה ולצמצום של תחום  .63

 - , איכות אויר וריחסיכון לאדם ולסביבה בהיבטי חומרים מסוכניםהסיכון מחד, ומאידך קיומו של 

אין מקום להתיר אכלוס של השטח לטובת שימושי וייעודי קרקע לרצפטורים ציבוריים, לרבות 

מגורים, ויש להמשיך ולפעול להסדרת ההתיישבות של פזורת ואדי אל נעם המתגוררת כיום בסמיכות 

  ועד לגבול תכנית אזור התעשייה.

  עמדת המשיבים

 תחוםלאחר שעמדנו על הרקע הנדרש לעניין, ובכלל זה, על עמדת המשרד להגנת הסביבה ביחס ל .64

  .להידחות העתירהדין  -לפיה  ,המגבלות הסביבתיות מנאות חובב, תובא להלן עמדת המשיבים

הדין ו עמדת המשרד להגנת הסביבההתקבלה על יסוד , עצמה בעד המדברת, הועדה המחוזית החלטת .65

. ואת אופי היישוב ק"מ( 5מנאות חובב ) תחום המגבלות הסביבתיותשקבע את  הסטטוטורי המחייב

לאחר וזו ניתנה שיקולים תכנוניים מובהקים, ומדיניות התכנון המחוזית  כמו כן, ההחלטה מבוססת על
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 ראויה חלטהה הינהההחלטה ונתנה דעתה על כל פרטי העניין.  יםשמעה ובחנה טענות העותרהועדה ש

 . בה הנכבד המשפט בית להתערבות עילה והעתירה אינה מגלה, וסבירה

ניתנה המדברת בעד עצמה, , כך גם החלטת יו"ר הועדה לדחות את בקשת רשות הערר למועצה הארצית .66

 . ואין מקום להתערב בה פסיקה לעניין רשות ערר למועצה הארציתדין והעל יסוד ה

המשפט אינו אמור -פי החוק. בית-כי תחום התכנון הופקד בידי מוסדות התכנון על ,כלל ידוע הוא .67

, ואינו יושב כערכאת ערעור על מוסד שכזה דעת מוסד התכנון-דעתו במקום שיקול-לשים את שיקול

ידי הגוף -הדעת שהופעל על-בשיקולפגם חמור אלא אמור הוא לבחון אם נפל פגם בהליך שהתנהל או 

טריידט ס.א., חברה זרה נ' הוועדה  465/93בג"ץ מבחנים של המשפט הציבורי ) פי-המוסמך על

רת )שותפות מוגבלת( נ' מחצבות כנ 1805/00ע"א ; 634[, בעמ' 1] המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה

 (. 70, בעמ' משרד התשתיות

 317/10לעע"מ גם ן המקצועי של רשויות התכנון, תפנה המשיבה דעת ההתערבות בשיקולאי לעניין  .68

חוזר בית המשפט העליון על ההלכה הפסוקה כי שם  ))פורסם בנבו(, יניב אהוד שפר נ' מוראן סקאל

בית המשפט הבוחן החלטה מנהלית אינו שם את שיקול דעתו במקום הרשות המנהלית אשר מופקדת 

ומקל וחומר, על ההחלטה, ואינו בוחן אם ניתן היה לקבל החלטה נבונה או יעילה יותר. כך באופן כללי, 

 :עיים הנוטלים החלטה תכנוניתבענייני תכנון ובניה שם מדובר בגופים מקצו

"הלכה פסוקה מימים ימימה, כי בית משפט הבוחן החלטה מינהלית אינו שם את שיקול 
דעתו במקום הרשות המינהלית אשר מופקדת על ההחלטה, ואינו בוחן אם ניתן היה לקבל 
החלטה נבונה או יעילה יותר. בית המשפט בוחן את סבירות ההחלטה ואם נפלו פגמים 

סופר פארם )ישראל( בע"מ נ'  4140/95ך המצדיקים את ביטולה )ראו, לדוגמה, בג"ץ בהלי
דשנים וחומרים כימיים בע"מ נ'  764/88(; בג"ץ 1999) 69, 49( 1מנהל המכס ומע"מ, פ"ד נד)
ארז משפט מינהלי כרך ב' -(; דפנה ברק1992) 802-803, 793( 1עיריית קרית אתא, פ"ד מו)

 ארז, משפט מינהלי((. -רק( )להלן: ב2010) 763
כך באופן כללי וכך גם בענייני תכנון ובניה. נקודת המוצא היא שאין בית המשפט משמש 
כטריבונל תיכנון, ואינו משים עצמו מומחה מקצועי לבחינתם של שיקולים תכנוניים. מכאן, 

ו שאין בית המשפט יושב כערכאת ערעור על שיקוליה התכנוניים של רשות התכנון ואינ
ממיר את שיקול דעתו של מוסד התיכנון בשיקול דעתו שלו. על בית המשפט לבחון אם 
נפל פגם בהליך או בשיקול הדעת שהופעל על ידי מוסד התיכנון, באספקלריה של הדין 
המינהלי והציבורי. במסגרת זו, בוחן בית המשפט אם החלטת מוסד התכנון לקתה באחד 

י כגון: חריגה מסמכות; ניגוד עניינים; משוא פנים או מ"מרעין בישין" של המשפט המינהל
שיקולים זרים או חוסר תום לב; וחריגה קיצונית ממתחם הסבירות )ראו לדוגמה, בג"ץ 

5137/08 " ).. 

 :ת"א רמי יובל נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז 9311/11כך אף ציין כב' הש' עמית בעע"מ  .69

ה בית המשפט אינו טריבונל תכנוני ואינו שם את "אקדים ואזכיר את נקודת המוצא ולפי
שיקול דעתו תחת החלטותיהן של ועדות התכנון, מכאן, שבית המשפט לא יושב כערכאת 
ערעור על החלטותיהן המקצועיות של ועדות התכנון, והביקורת השיפוטית מצטמצמת 

ניגוד לבחינת חוקיות ההחלטה וסבירותה, כגון האם ההחלטה התקבלה ללא סמכות, ב
עניינים, משוא פנים או שיקולים זרים או חוסר תום לב וחריגה קיצונית ממתחם הסבירות 

אלבז נ' הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה  8146/08)ראו לדוגמה, ע"א 
 317/10(; ע"א 14.10.2010והאסמכתאות שם ]פורסם בנבו[ ) 6הארצית לתכנון ובניה, פסקה 

 1805/00(; ע"א 23.8.2012והאסמכתאות שם ]פורסם בנבו[ ) 17ב, פסקה שפר נ' סקאל יני
 402/03(; עע"מ 2001) 70, 63( 2מחצבות כנרת )שותפות מוגבלת( נ' משרד התשתיות, פ"ד נן)

עמותת העצמאים באילת )לשכת המסחר( נ' ועדת ערר לתכנון ולבנייה מחוז דרום, פ"ד 
 ((.." 2004) 208-209, 199( 3נח)

 לריה זו יש לבחון את העתירה שבפנינו.  באספק .70
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מנאות חובב, לאופי היישוב, לשיתוף  לתחום המגבלות הסביבתיותעיקר טענות העותרים נוגעות  .71

 הציבור, וכן מעלים העותרים טענות חוקתיות שונות.

בשים לב לכך שהתוכנית נשענת על  להידחות על הסףעמדת המשיבות היא, כי דינה של העתירה  .72

הוראות תכנית מתאר מחוזית תקפה המהווה דין, וכן על החלטת ממשלה, הקובעים את גבולות היישוב 

ואת אופיו, ואלה, כאמור, אינם ניתנים לשיקול דעת הועדה המחוזית ו/או ועדת המשנה לעררים של 

 המועצה הארצית. 

בחנה את ולהפנות את בית המשפט הנכבד, הועדה אליה נבקש לשוב כעולה מהחלטת הועדה,  .73

טענותיהם של העותרים והגיעה לכלל מסקנה כי הוראות התכנית ראויות מבחינה תכנונית, התכנית 

התכנוניים  ההליכיםבמסגרת  ניות התכנון המחוזית.יתוכננה לפי עקרונות התכנון המקובלים ומד

  הערות העותרים ונעשו שינויים בהתאם. אף התקבלו חלק מכמפורט לעיל, השונים שהתקיימו 

    :גופן לטענות העותרים עמדת המשיביםלהלן  .74

 והסדרה במקום תחום המגבלות הסביבתיותהטענה לצמצום 

לטענת העותרים יש להמתין למסקנות צוות הבדיקה אשר בוחן בין היתר את מרחקי ההפרדה  .75

לא לקדם כל  -י חומרים מסוכנים, ועד אז ממקורות סיכון נייחים באזור התעשייה נאות חובב בהיבט

לאפשר את הסדרת התיישבותם במקום תכנית להקמת ישוב כפתרון התיישבותי עבורם, זאת במטרה 

 4753/19את פסק הדין בד"נ  העותרים הזכירו זה בהקשרלמנוע, ככל הניתן, את העתקת התיישבותם. ו

 בריאותיותה השפעותה בדיקתב החשיבותאת ו "(עניין אפולוניה")להלן:  "להוותמעיריית הרצליה נ' 

 אישורעל  החלטה קבלת טרם עוד עובדתיתה תשתיתהה של בחינתהצורך בו תכנית שלוהסביבתיות 

 התכנית. 

החלטת הועדה התקבלה על יסוד תשתית עובדתית מבוססת, וכי תהליך קבלת עמדת המשיבות, היא כי  .76

 הרלבנטיות כנדרש בנסיבות העניין.  ההחלטה היה כרוך בבדיקת מכלול המשמעותיות

לתמ"מ התקפה המהווה דין לכל דבר, ואשר אינה  נכון למועד מתן ההחלטה )ונכון להיום(, בהתאם .77

המשרד להגנת הסביבה על יסוד  ניתנת לתקיפה במסגרת העתירה דנא ובכלל, וכן בהתאם לעמדת

של  2020משנת עדכניים הממצאים המצויים בידו, לרבות סקרי סיכונים התשתית העובדתית ו

 נאות חובבהכניסה לק"מ ממחלף  5תחום המגבלות הסביבתיות של  ,המפעלים הגדולים בנאות חובב

נכון אך , הציבור והסביבה לרבות בהיבטי חומרים מסוכניםשלום לצורך הגנה על עודנו תקף. לפיכך, ו

כך שייעוד המגורים ורצפטורים ציבוריים אחרים ייקבעו לעת הזו ייעשה יישוב תכנון ההיה כי וסביר 

  .מחוץ לתחום המגבלות הסביבתיות

בהתאם לעמדת המשרד להגנת הסביבה, בעת הזו כלל לא ברור אם עדכון הסקרים והתוכניות יובילו  .78

לשינוי תחום המגבלות הסביבתיות סביב נאות חובב לרבות תחום הסיכון הנובע מהעיסוק בחומרים 

ת מצרפיות שנובעו -מסוכנים והאם ניתן יהיה לצמצמו ועד כמה, וזאת גם בשים לב להשלכות הדדיות 

, עודזאת ומקיומו של צבר מפעלים תעשייתיים גדולים ומשמעותיים באזור התעשייה נאות חובב. 

ת בתחומי איכות אוויר וריח וכן השפעות בריאותיות שונות, כמו גם ואפשרי ותשפענדרשת גם בחינת ה

 כאמור אין מדובר בהליך קצר.שמירת מרחק מקווי מתח החשמל ומקווי הגז. הצורך ב

לעובדה שמשמעות צמצום תחום המגבלות תכלול גם הטלת מגבלות נוספות על וכן , אמורלבשים לב  .79

הרי  –מפעלי התעשייה, לרבות השלכות אפשריות על כיווני התפתחותו של אזור התעשייה בכללותו 
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 ההמתנה לעדכון סקרי הסיכונים ותוכניות ניהול הסיכונים של המפעלים הנה שדה פקטו משמעות

 על כל המשתמע מכך.  ,הותרת אוכלוסיית הפזורה בתחום המגבלות הסביבתיות והסיכון

באפולוניה ביקשו להקים את השכונה באזור שהיה ידוע  –אפולוניה  בענייןבהיבט זה המצב שונה מזה  .80

התכנית שומרת אוכלוסייה ל, במטרה למנוע את הסיכון בענייננושהוא מזוהם )קרקע מזוהמת(, ואילו 

בהתאם לעקרון הזהירות המונעת,  .תחום המגבלות הסביבתיות עד אשר יוברר אם ניתן לשנותועל 

 מדובר בהכרעה התכנונית הראויה. , הרי שכאשר על הכף השלכה פוטנציאלית על בריאות הציבור

ויודגש, נכון להיום חלק מהתושבים מתגוררים בסמיכות רבה לגבול אזור התעשייה נאות חובב ולקו  .81

יוכל לתת להם מענה ופתרון בדרך לא ממילא צמצום של תחום המגבלות הסביבתיות והמתוכנן, המתח 

 .י העותריםשל הסדרה במקום כמבוקש על יד

נכון יחד עם זאת, מוסדות התכנון התחשבו עד כמה שניתן באינטרס שהציגו העותרים, וערכו איזון  .82

ות שמטרתו לבחון את תחום המגבלות בשים לב להקמת צו ,ראוי בין האינטרס של הסדרה במקוםו

ובין הסיכון הנוכחי הקיים לתושבים המתגוררים בתחום  ,הסביבתית ושעדיין לא סיים את עבודתו

ומקורות אנרגיה כאשר ידוע כי אף אם יצומצם התחום עדיין יוותרו בתחומו  המגבלות הסביבתיות

א להסדירם במקום ונדרש להם פתרון מגורי תושבים המצויים בקרבה למקורות הסיכון, שלא ניתן יה

 התיישבותי מוסדר. 

עוגן במסגרת התמ"מ ובמסגרת התכנית, בהתאם להחלטת הולנת"ע  על כן, כהוראה מאזנת, .83

)שהתייחסה באופן מפורש להקמתו של הצוות לבחינת צמצום תחום המגבלות הסביבתיות(, שטח 

חבת הישוב )למגורים ושימושים נלווים( לפיתוח עתידי בתחום המגבלות הסביבתיות, שיאפשר את הר

עד אז מאפשרת התכנית שימוש לצרכי ככל שבעתיד יצומצם תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב. 

  .הסביבתיותמגבלות החקלאות בתחום 

העותרים עצמם מודעים למגבלות הסביבתיות ולמשמעותן, העלו בענייננו אפולוניה, עניין להבדיל מ .84

טענות בשלב ההתנגדויות ואף הזכירו את קיומו של הצוות לבחינת צמצום המגבלות מנאות חובב. 

)התמ"מ התקפה,  לעילהועדה דנה בטענות ודחתה אותן לגופו של עניין מכל הטעמים המפורטים 

ניתן לקבוע כי ניתן לצמצם את המגבלות הסביבתיות, המידע שהצביע על כך שנכון לעת הזו לא 

ובמובן זה לא הייתה פגיעה בהליך  –ההחלטה על קביעת רצועה לפיתוח עתידי לרבות שימוש למגורים(  

 טענה שבפסה"ד בעניין אפולוניה ניתן לה משקל רב. –שיתוף הציבור בהליך התכנוני 

הוועדה  2098/20בעע״מ בית המשפט העליון  עמדת המדינה להלן, קיבלה לאחרונה את אישורו של .85

, שעסק בנסיבות (01.11.2020)פורסם בנבו,  סלמאן אבו קריגאת 'מחוז דרום נ-המחוזית לתכנון ובניה

הטענה שהתכנית מסכלת את הסדרת הפזורה הבדואית במקום דומות לענייננו, במסגרתו עלתה 

העובדה כי ת המשפט העליון קבע . ביבתחום מגבלות הבניה מרמת בקעהתיישבותה הנוכחי 

ואין להם זכות וטו על  שהמשיבים בנו על מקרקעין שלא כדין אינה יכולה להכתיב את המצב התכנוני

המגבלות הסביבתיות אין מקום להמתין  תחוםכפי העולה מפסק הדין, אף אם יצומצם בעתיד  התכנית.

המגבלות במסגרת תכנית להסדרת לכך או לכלול כבר כיום את אזור המגורים הנוכחי שבתחום 

ההתיישבות, ואף אין מקום )בנסיבות המקרה שם( למנוע אישורה של תכנית למתקן בטחוני בתחומי 

 המגורים הבלתי חוקיים. כך כלשונו:

המשיבים חזרו והצהירו כי הם מתנגדים לכל פתרון בהקשר זה, לא למותר לציין כי  "...
 .ידם בשעתו ללא היתר בניהשיהא כרוך בפינוי הבתים שנבנו על 
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אזור תעשיה רמת בקע קיים כבר כיום, ומגבלות הבניה מקורן בשימושים שהותרו עוד לפני 
התכנית שאושרה, כאשר התכנית נושא דיוננו תואמת תכנית מתאר גבוהה יותר בהיררכיה, 

התכנית נועדה לאפשר להעביר מתקנים ביטחוניים ממרכז הארץ,  .23/14/4היא תמ"מ 
לאשרר או "לאזרח" מגבלות שהוטלו לפני למעלה מארבעים שנה על ידי הוולמ"ב )על ו

הושעיה ישוב קהילתי כפרי של אגוד המושבים נ'  2408/05סמכויות הולמ"ב ראו עע"מ 
מפסק דינו של בית משפט קמא ((. 4.2.2007משרד הביטחון ]פורסם בנבו[ )-מדינת ישראל

התכנית בשל קיומה של בניה בלתי חוקית, וכי אישור עשוי להשתמע כי לא ניתן לממש את 
תכניות ומימושן כרוך בפינוי בניה בלתי חוקית בתחום המגבלות. לכך השלכות רוחב אשר 
חורגות מגדר התכנית נשוא הדיון, שהרי קשה להלום כי כל עוד לא נמצא פתרון התיישבותי 

 .לא ניתן לקדם או לממש תכנית
 

העובדה שהמשיבים בנו על מקרקעין קמא בפסק דינו, בציינו כי  למעשה, כך קבע בית משפט
שלא כדין אינה יכולה להכתיב את המצב התכנוני. הלכה עמנו כי התכנון אינו אמור "לרוץ" 

מבנים יעכבו תכנית  15-נפשות ב 76, וקשה להלום כי בעקבות הבניה בשטח, אלא להיפך
לים ומתקנים ביטחוניים ממרכז אסטרטגיים של העתקת מפע-בעלת היבטים לאומיים

גבולותיו של הישוב המוכר והמתוכנן אבו קרינאת נקבעו בהתאם למגבלות הבניה הארץ. 
 . באזור התעשיה רמת בקע, וקשה להלום כי תינתן למערערים מעין זכות וטו על התכנית

... 
חויות מאחר שבמגבלות בניה עסקינן, יתכן כי בעתיד, עם שינוי הנסיבות או נוכח התפת

טכנולוגיות או שינויים אחרים, מגבלות הבניה יצומצמו ושטחם של המשיבים יימצא מחוץ 
לקו מגבלות הבנייה, אך אין בכך כדי לבסס טענה כי בשל אפשרות זו יש להחריגם כבר 
כיום אל מחוץ לרדיוס התכנית. מכל מקום, בהיבט של מגבלות הבנייה, התכנית לא הרעה 

שגם כיום שטחם מוגדר כשטח חקלאי וגם עוד לפני אישור  את מצבם של המשיבים,
 . "23/14/4התכנית נמצא בתחומי מגבלות הבניה כפי שהוטלו על ידי הוולמ"ב ועוגנו בתמ"מ 

)נשוב ונפנה לפסק דין זה בדיון בסוגיית רשות הערר למועצה הארצית. כפי שיפורט, בית המשפט קבע 

 רשות ערר למועצה הארצית(. כי לא היה מקום בנסיבות העניין למתן

חסרת בסיס כי התכנון הסטטוטורי צריך להתאים עצמו לבניה בלתי  נשענת על הנחהטענת העותרים  .86

לעותרים אין כל זכות קנויה להכשרת בנייתם הבלתי חוקית, ולא כך.  –חוקית באזור מגבלות מאושר 

 טוריים.והגבלות בנייה סטטו בתחום מגבלות סביבתיותובפרט כזו המצויה 

בהתאם כאמור מדובר במקבץ לא חוקי, המצוי על אדמות מדינה, ואשר כי נקודת המוצא לדיון היא  .87

 –ו  6858/99, 6719/98רע"א לפסק דינו של בית המשפט העליון על תושבי הפזורה להתפנות ממנו )

541/99 .) 

אין כל מקור חוקי מכוחו ניתן לחייב בעל מקרקעין להסדיר בנייה לא חוקית. גם נכונות המדינה לקיים  .88

מוסכם, ככל הניתן, אינה עולה כדי חובה כזו, כפי שנקבע  פתרוןשיג ושיח עם התושבים, ולנסות למצוא 

, )פסקה לח' לפסק ראלאבו אלקיעאן ואח' נ' מדינת יש 3094/11גם על ידי כבוד הש' רובינשטיין ברע"א 

 הדין(:  

מכל מקום, אין ניתן לומר כי עצם הימצאותם בשטח והבניה בו הצמיחו להם זכות קניינית "
במקרקעין; בתיהם הוקמו ללא היתר ושלא כדין. פשיטא כי אין לחייב את הרשות להכשיר 

ות בניה חוקית; יתרה מכך, ההגנה על שלטון החוק ומניעת עידודה של עבריינ-בניה בלתי
מדינת ישראל נ' ש.י. שפץ וקנין  6738/13)ראו לאחרונה, עע"מ  מהוה שיקול תכנוני לגיטימי

הדברים אף עולים ה' לחוות דעתי(. -(, בפסקאות ג'2.12.14קבלני בניין בע"מ ]פורסם בנבו[ )
חוקית, תופעה שכיחה למרבה הצער, שעל -בקנה אחד עם הגישה הראויה כנגד בניה בלתי

בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל   4088ת לפעול במלוא המרץ כנגדה )ראו, למשל, רע"א הרשויו
וכך אף עולה מדברי המדינה בהודעתה מיום  –אמנם  (, בפסקה כ"ב(.2014]פורסם בנבו[ )

ביחס לבני הפזורה, ולנוכח הנסיבות המיוחדות שנוצרו, בעיקר כיון שרבים מהם  – 5.10.14
חוקית, -יש ושיקול זה תומך בהסדרת בניה בלתידי הרשויות, הועברו למקום מושבם על י

אך זאת בכפוף לראיה רחבה של אופן פיזור האוכלוסיה באדמות הנגב ובגדרי תכנית 
)בענין זה ראו  שבע, תוך שמובאים בחשבון צרכיהן של כלל האוכלוסיות-מטרופולין באר

איגנר נ'  9057/09כן ראו עע"מ ; 6-5, ודו"ח בגין, בעמ' 110דו"ח ועדת גולדברג, בפסקה 
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הועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה נ'  65/13( ועע"מ 2010השמורה בע"מ ]פורסם בנבו[ )
 ((; 2013נאות מזרחי בע"מ ]פורסם בנבו[ )

יוזכר עוד, כי כלל הדוחות שהוכנו בנושא, וכן דברי ההסבר לתזכיר החוק להסדרת 
רון יסוד במדיניות הראויה הגברת האכיפה כנגד התיישבותם של הבדואים בנגב, ציינו כעק

חוקית, וזאת לצד מציאתו של פתרון לשביעות רצונם של בני הפזורה )ראו דו"ח -בניה בלתי
לפסק דינה של השופטת א' פרוקצ'יה(.  62; ענין אבו מסעאד, בפסקה 63גולדברג, בפסקה 

רחבים, להכשיר את בתי  בענייננו מתנגדת המשיבה, מטעמים שיסודם בשיקולים תכנוניים
המבקשים, ולא ניתן לחייבה לעשות כן, ביחוד מקום שאינם בעלי זכויות בקרקע. יתרה 
מכך, גם אילו היו המבקשים בעלי זכויות בקרקע, לא היה בכך כדי לגרוע מסמכויותיהן של 

בהתאם להלכה כי  –כמובן, בכפוף לדין ולחובות המינהליות של הרשות  –רשויות התכנון 
( 4קלקא נחום בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מ"א) 377/87)ע"פ  השימוש בקניין כפוף לתכנון

קיבוץ יגור נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ]פורסם  2041/11(; רע"פ 1987) 673
כשלעצמי אבקש להטעים בכל לשון כי בעיניי הכשרת בניה לא חוקית היא ((. 2011בנבו[ )

 . "קט בומרנג", ועל הרשויות לנהוג בו זהירות רבהמעשה שיש בו "אפ

 .היישוב שיוקם מכוחה של התוכנית נועד לתת פתרון מגורים ראוי לתושבי פזורת ואדי אל נעם .89

הפזורה ממשלות ישראל לדורותיהן השקיעו במהלך השנים כספים ומשאבים רבים להסדרת 

ה הבלתי חוקית פוגעת אנושות באפשרות לפתח הבניי. , וניכר כי הזמן שחולף אינו מיטיב עמנוהבדואית

פוגעת בשלטון החוק, ובאינטרסים של כלל הציבור, לרבות . הבנייה הבלתי חוקית ולתכנן את הנגב

 )פסקה כד' לפסק הדין(:  אבו אלקיעאןבעניין , כאמור תושבי הפזורה, וקיימת דחיפות בהסדרתה

היעדר פתרון כולל ומיושם, אשר הוא חיוני לטעמנו הזמן דוחק, והשנים אינן מיטיבות עם "
לרווחת הציבור כולו; זאת, שכן תכנונו ופיתוחו של הנגב, ישובם של תושבי הפזורה באופן 

חוקית באזור, הן כולן משימות ממלכתיות -מוסדר וחוקי, ענייני והוגן ומיגור הבניה הבלתי
 . "ראשונות במעלה

ת ההתיישבות, הרי שמרגע שהמדינה פועלת, תוך גם אם לנוכח מורכבות הבעיה, משתהה הסדר .90

. ראה למימוש האינטרס הציבורי על בית המשפט הנכבד לסייע בידי המדינההשקעת משאבים רבים, 

 :   (2005) 593(  14)  05, פדאור אזברגה נ' מדינת ישראל 11889/04דברי בית המשפט העליון ברע"א 

לא פעלו נגד השימוש בהם לאורך השנים, "המדובר במקרקעי מדינה. העובדה שהרשויות 
והחלו בפעולה רק בשנים האחרונות, אינה יכולה ליצור זכות למבקשים; הם נהנו ממחדלי 

ואם הגיעה עת ורשויות המדינה החלו פועלות, על בית הרשויות לאורך עשרות שנים, 
 ." המשפט לסייע למימוש האינטרס הציבורי

והאיזון הראוי שערכו  ההשפעות הסביבתיותבמקבץ לא חוקי, העובדה כי מדובר  לסיכום האמור, .91

הסדרת התיישבות ב הציבוריהאינטרס וכן  מוסדות התכנון על בסיס תשתית עובדתית מבוססת,

  .מחייבים שלא להשהות את אישור התוכנית והוצאתה לפועל - על מכלול היבטיו ,הבדואים בנגב

  אופי היישוב

 כפי שנקבע בתוכנית.  ,פרבריכיישוב מתנגדים לאופי היישוב  העותרים .92

  ודינה להידחות. המשיבים יטענו כי הטענה משוללת כל יסוד ותוקף משפטי .93

וכן בתמ"מ  1285ראשית, אופי היישוב כיישוב פרברי נקבע כאמור בהחלטת הממשלה מס'  .94

עותרים והועדה המחוזית אינה שהנה תכנית היררכית גבוהה יותר, שלא נתקפו ע"י ה 1/2/23/14/4

בעניין קביעת אופי היישוב כל טענה מפי העותרים כי לא יכולה להישמע  ,מכאןמוסמכת לחרוג מהן. 

 הטענה כעת. תוהם מנועים מהעלא

ה אינו מאפיין יישוב ישהיקף האוכלוסישהישוב נקבע כישוב פרברי כאמור, ועל אף  חרף העובדהשנית,  .95

מספר אלטרנטיבות של מציעה ו הימענה גם לשטחי חקלאות עבור האוכלוסיאי, התכנית נתנה קלח

 צורות ואופי מגורים, החל משכונות עירוניות ועד לשכונות חקלאיות. 
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ניתן יהיה בתכניות מפורטות כי בשכונות המגורים שיתוכננו בין היתר במסגרת התכנית נקבע כך,  .96

י שדה חקלאיים ומתקני הדגמה וחנויות ממכר לקבוע שימושים חקלאיים אקסטנסיביים כגון גידול

 מסורתית.-של תוצרת מקומית

יבחנו שילוב של שימושים תומכי חקלאות תיירותית כגון בית בד, יקב,  עוד נקבע, כי תכניות מפורטות .97

 בית מלאכה של מלאכות מסורתיות. 

ים חקלאיים מסוגים כמו כן, במסגרת התכנית נקבע כי יותר לשלב בתכנית בייעוד מגורים גם שימוש .98

פי השטחים המופיעים לשימוש -שונים לרבות גידול בעלי חיים, כאשר שטחי הבינוי המותרים יהיו על

 ב"הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתכנון מבנים חקלאיים".

והנחל  בנוסף, נקבעו הנחיות והוראות מיוחדות לתכנון המפורט בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים .99

בחינת הצורך בהקמת אוהל אירוח לצורך  גם , בהןשימור ופיתוח ערכי נוף, אקולוגיה ותרבותלצורך 

כינוס משפחתי לשמחות ואירועים, פיתוח אקסטנסיבי בערוצי הנחלים הפעילים ובשולי היישוב כגון 

נטיעת עצים מקומיים ושימור חקלאות מסורתית, שימור ככל הניתן של מאפיינים טבעיים כגון מסלע 

וצמחייה מקוריים, וכן קביעת שימושים של עיבוד חקלאי בשטחים הפתוחים ושימושים של חקלאות 

 בעל ומסדרון אקולוגי בערוצי הנחל.

יתרה מכך, במסגרת ההוראה המותירה שטח נרחב לפיתוח עתידי במסגרת תכניות מפורטות לבינוי  .100

לתכנית(, נקבע כי עד  4.13)סע' מגורים ושימושים נלווים, במידה ויצומצמו מגבלות נאות חובב 

שיאושרו תכניות מפורטות כאמור, בשטח זה יותרו שימושים חקלאיים כגון גידולי שלחין בעל מטעים 

וכיוצ"ב, מבנים לגידול צמחי, בתי רשת וחממות. וכן יותרו מחוץ לתחום המסדרון האקולוגי ובתאי 

לווים לכך, לרבות מכלאות וסככות להצללה שטח שהוקצו לכך מבנים לגידול בעלי חיים והשימושים הנ

והגנה על בעלי חיים. עוד הוקצו תאי שטח למבנים לעיבוד תוצרת חקלאית כגון מחלבה, בית בד, יקב, 

 מבנים לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית, מרכז מבקרים לתיירות חקלאית וכיוצ"ב.

צא ולמד, התכנית בענייננו, אשר אינה מהווה תכנון מפורט, מעגנת הנחיות והוראות לתכנון המתחשב  .101

מובן  .תרבותם ומסורתםבמשלח ידם, באופי ההתיישבות של הפזורה הבדואית, בצרכי התושבים, וכן 

 בחשבון גם במסגרת התכנון המפורט, שלעת הזו העותרים מסרבים לקחת בו חלק.  חהדבר יילקכי 

 טענת העותרים, אף בהיבט זה, משוללת יסוד ודינה להידחות. - מכאן .102

  שיתוף ציבור

העותרים טוענים כי לא נעשה שיתוף ציבור מספיק בטרם אושרה התכנית. טענת העותרים מתמקדת  .103

המגבלות הסביבתיות, ובקידום התוכנית חרף  תחוםשוב את  בסירוב המדינה, לטענתם, לבדוק

 לעתירה(.  100 –ו  97התנגדותם הידועה של התושבים שדרשו הסדרה במקום )ראה, סעיפים 

לא  -המשיבים יטענו כי עיון בעתירה מעלה כי לתושבים אין כל טענה אמתית בנוגע לשיתוף ציבור  .104

ולא בתהליך.  בתוצאהם של העותרים מתמקדת טענתבמישור העובדתי ולא במישור המשפטי. 

מודים כי התקיימו עמם מפגשים, והם גם אינם יכולים לטעון אחרת. כאמור, במהלך השנים,  עותריםה

רשות הבדואים ומוסדות התכנון שיתפו את התושבים בהליך התכנוני, הציגו בפניהם את התוכנית, 

הם במלואן, אף מעבר להליך השיתוף הסטטוטורי, ידם ושמעו טענותי-בחנו חלופות מיקום שהוצעו על

המתחייב אך ורק במסגרת הליך שמיעת ההתנגדויות לתכנית, שמוצה אף הוא בענייננו. למעלה 

מהנדרש נציין, כי במסגרת המפגשים שהתקיימו, לצד עמדת ה"וועד" ועמדת העותרים שהתנגדו 
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)ראה  קבע המרוחק מגורמי הסיכון בשטח לתוכנית, תושבים אחרים הביעו דווקא רצון לעבור ליישוב

 .   (וסומנו נספח ט' תגובה זועיל בהמדברים בעד עצמם, שצורפו ל ,סיכומי פגישות

העובדה שעמדת העותרים )הדורשת הסדרה במקום, ללא כל גמישות( לא התקבלה על ידי הועדה,  .105

והעובדה שהעותרים אינם שבעי רצון מהתוכנית ו/או ממיקום הישוב, אין משמעותה כי לא התקיים 

מול התושבים הליך של  קיימההמדינה . ו/או כי מדובר במשא ומתן בחוסר תום לב שיג ושיח עמם

בכל ת בניסיון כנה להגיע לפתרון מוסכם. אולם מרגע שלא עלה בידי הצדדים לגבש הסכמות הידברו

לאחר קיומו  ,תכנוןולאשר סמכות לקדם ה תמוקנימדינה, ובפרט למוסדות התכנון, הרי של, הנושאים

 . וגם אם לא קיימת הסכמה לגבישל ההליך הסטטוטורי הנדרש והפעלת שיקול דעת מקצועי, 

שיתוף הציבור אין משמעו מתן זכות וטו לתושבים. לא סביר שמוסד תכנוני, המחויב  הליךודוק.  .106

מקצועי -הנוגעים לכלל הציבור, יתחייב להכפיף את שיקול דעתו התכנוניענייניים לשקול שיקולים 

לדרישת התושבים או הסכמתם. לכל היותר, התחייבה המדינה לקיים שיח עם התושבים כחלק מהליך 

 ובן לשמוע את עמדתם במסגרת הליך ההתנגדויות, וכך גם נעשה.התכנון וכמ

בהקשר האמור, נדגיש, כי במהלך השנים, נעשו שינויים בתוכניות לפי בקשת התושבים. כך למשל,  .107

השינוי בדבר יצירת חיץ מהישוב שגב שלום ותכנון ישוב נפרד ועצמאי, הותרת שטח לפיתוח והרחבת 

 , וכן שינוי מיקום בתי הספר. 1/2/23/14/4להוראת הגמישות בתמ"מ היישוב לכיוון רמת בקע בהתאם 

כמפורט לעיל, נושא מיקום המגורים ביישוב המתוכנן מחוץ לתחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב  .108

עמדה המדינה על  05.07.2017ביום  1705/14לא היה נתון למשא ומתן וכך גם בדיון שהתקיים בבג"ץ 

ק"מ ממחלף הכניסה לאזור  5ר, כי נושא המגבלות הסביבתיות בתחום של כך, ולעותרים היה ברו

התעשייה נאות חובב הוא קשיח ולא יהווה חלק מהדיון העתידי במסגרת התכנון המפורט של היישוב. 

, וכן הערת כבוד הש' דפנה ברק ארז לעותרים 32 – 30, שורות 18 – 15לפרוטו', שורות  4ראה, למשל, ע' 

אדוני יודע ושמע שיש מגבלות אובייקטיביות בשטח, אנחנו לא (: "37 – 36', שורות לפרוטו 5)ע' 

 '(.)צורף לעיל וסומן נספח ו" נכנסים למצב שכל האופציות פתוחות, יש אילוצים והם גם הוסברו

כאמור בהחלטת הועדה, התכנית בענייננו נותנת מענה מתארי ראוי להתפתחותו של ישוב איתן אשר  .109

יו הזדמנויות לאיכות חיים, תעסוקה ונגישות לשירותים. התכנון יאפשר את המשך חיי יספק לתושב

הקהילה החקלאית לצד הזדמנות צמיחה של מאפיינים מגוונים אחרים, ותוך שהוא מסיר מעל 

לרבות  ,התושבים את פוטנציאל הסיכון הנשקף בעת הנוכחית מהפעילות באזור התעשייה נאות חובב

 וכנים.  בהיבטי חומרים מס

 רשות ערר למועצה הארצית

המשיבים יטענו כי אין מקום להתערבותו של בית המשפט הנכבד בהחלטת יו"ר הועדה המחוזית, אשר  .110

 .ניתנה מתוקף סמכותו כדין ובהתאם להלכה הפסוקה לעניין מתן רשות ערר למועצה הארצית

את נושא הערר על החלטת הועדה , כפי שניתן ללמוד מתוכנו, מסדיר התכנון והבניה לחוק 110סעיף  .111

המחוזית בפני המועצה הארצית. בסעיף זה ערך המחוקק אבחנה ברורה בין הגשת ערר בזכות לבין 

 הגשת ערר ברשות. אבחנה זו מעידה כשלעצמה כי לא בכל מקרה ניתן לערור למועצה הארצית.

חשוב עד כדי עניין  תינתן רק במקרה המעורררשות ערעור למועצה הארצית,  מתן, כי הלכה היא .112

אם בשל היותו בעל השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם  הארצית, הצדקה לערב את המועצה
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כך נקבע בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה. 

 : 882( 2, נז )מחוז ירושלים -ועד שכונת עין כרם נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה 3663/02בעע"מ 

המידה הראויות. יש לפסוע -"דומני שיש להותיר לפרקטיקה את מלאכת עיצובן של אמות
בעניין זה צעד אחר צעד, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו לפי נסיבותיו הספציפיות. בשלב זה 
הייתי מסתפק באמירה הכללית בלי למצות ובלי לפרט, שכדי שתינתן רשות ערעור למועצה 

ה חשוב עד כדי הצדקה לערכאת המועצה אם בשל היותו בעל נדרש שהעניין יהיהארצית, 
בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת  אםהשלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, 

. רק לאחר שיצטבר ניסיון בהחלטות בעניין בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשהם וא
לעניינים מינהליים אשר המשפט -ראש הוועדות המחוזיות הן של בתי-זה הן של יושבי

בפניהם מבוקרות החלטות אלה, תתבהר גם התמונה הכללית, ויהיה ניתן להתוות את 
ראש הוועדה המחוזית -השיקולים המרכזיים הנדרשים לעניין ביתר קלות. מובן שעל יושב

 מוטל הנטל להתכבד ולנמק את שיקוליו להיעתר לבקשה שבפניו או לדחותה."

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה־ מחוז  2098/20עע״מ יקת בית המשפט העליון בפס ראה לעניין זה גם .113

 ( :01.11.2020)פורסם בנבו,  סלמאן אבו קרינאת' דרום נ

לערור למועצה  בפסיקה לא נקבעו אמות מידה נוקשות בשאלה מתי תינתן רשות אכן,"
עניין בעל ררים אך אמות המידה המקובלות הן לגבי מקרים המעו ,110הארצית לפי סעיף 

השלכה רחבה או אופי עקרוני או מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת או נתון למחלוקת 
 ."קשה ציבורית

)פורסם  הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחה חיפה נ'זאהי אגבאריה  2109/12מ "בפסק הדין בעע .114

 (, קבע בית המשפט העליון:21.11.2013בנבו, 

"סבורני כי אין לקבל את טענות המערער גם בעניין דחיית בקשתו לעדור למועצה הארצית. 
בפסיקה לא נקבעו אמות מידה נוקשות בשאלה מתי תינתן רשות לערוד למועצה הארצית 

לחוק התכנון והבניה. בית המשפט הסתפק באמירה הכללית כי כדי שתינתן  110לפי סעיף 
כדי הצדקה לערב את המועצה הארצית, אם בשל היותו בעל נדרש שהעניין יהיה חשוב עד 

השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת 
 ."ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה

יו״ר הוועדה המחוזית לתכנון ' אחרים נ 14 -אברישמי אניאט ו 5937/14עע״מ ב ראה עוד, פסק הדין .115

, בעניין תכנית מתאר כוללנית לעיר חדרה, שם קבע בית (19.07.2015בנבו,  )פורסם לבניה חיפהו

 : המשפט העליון

בקשת רשות ערר' נוגעים לעניינים '"המערערים טוענים כי "הנימוקים שהועלו כתמיכה ל
ליתן  1בעלי השלכה ציבורית רחבה וכלל ארצית", ועל כן לטענתם היה על המשיב 

( לחוק התכנון והבניה(. דעתנו 2)א()110לערוד למועצה הארצית )לפי סעיף  למערערים
ה. לא התרשמנו כי המקרה דגן מעורר השלכות רוחב, נושא אופי עקרוני, נבסוגיה זו שו

מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת או טומן בחובו טעמים אחרים אשר מצדיקים מתן רשות 
ן כרם ג, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ועד שכונת עי 3663/02ערר )ראו: עע״ם 
 (.״19(; עניין בדאון, בפסקה 2003) 882( 2ירושלים, פ״ד גז)

מועצה הארצית המשנה לעררים של ה יו״ר ועדת  'אחמד סאלח נ 12091-06-15עת״מ בפסק הדין ב .116

 , נקבע כי:(21.03.2016)פורסם בנבו, 

57408-)ראה גם עת״מ  היקף תא שטח גדוללא די בכך שהתוכנית חלה על  "בהתאם לדין,
בו, נ)פורסם ב 'יו״ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים ואח נ' 'דליה אזוב ואח 06-14

 5937/14)עע״מ  אפילו אין די בכך שמדובר בתוכנית מתאר לרשות מקומית( או 9.6.2015
( 19.7.2015ה )פורסם בנבו,מחוז חיפ -יו״ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  נ'אברישמי ואח' 

ה רדובר על תכנית מתאר לעיר חד כדי להעניק דשות ערר. בפסק דין בעניין אברישמי,
ה, ושם הועלו טענות בקשר להיקף השטח נש 75-שבאה להחליף תכנית מלפני למעלה מ

הציבורי שהוקצב בתוכנית ובקשר לצפיפות שנקבעה בתוכנית, בדומה לטענות המועלות 
בית המשפט העליון דחה את הערעור ובלאו הכי, לא ראה בשאלות אלו שאלות בענייננו. 

שיש בהן השלכת רוחב, או שאינן עקרוניות או שאינן בעלות רגישות ציבורית מיוחדת, 
 פשר את הערר.יולכן, לא א
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גם גודלה וגם חשיבותה של התוכנית אינה מהווה, לכשעצמה, עילה למתן רשות כאמור,  
ר חייב לשכנע בתחילה את יו״ר הוועדה המחוזית ואחר רלהגיש את העערד. מי שמבקש 

בהתנגדות שהגיש, מעוררות שאלות בעלות השלכה  כי טענותיו כך את בית המשפט
 ."עקרונית וציבורית רחבה

 הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפהנ' זאהי אגבאריה  2109/12עע״מ פסק הדין בראה כן  .117

 ( :21.11.2013)פורסם בנבו, 

בקשתו מעוררת  יסה המערער לשוות לטענותיו פן עקרוני בכך שטען כינ"אמנם בערעורו 
מעלה כי אלה ממוקדות בעיקר  עיון בטענותיושאלה בדבר מעמדה של ועדת ההיגוי, אך 

 .״ובות המקרה שליסנבהשלכות ההחלטה ל

שיעשה על דרך הצמצום. ערר על מתן הרשות לערור בפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, צריך  .118

ועדה המחוזית. והחלטות הכל החלטה מלאפשר בחינה נוספת של  החלטת הועדה המחוזית לא נועד

עדות המחוזיות את מרבית ופרשנות כזו, תסכל את ההסדר הקבוע בחוק לפיו המחוקק העניק לו

בפני הועדה  סופיות הדיוןהסמכויות באישור תכניות ברמה המקומית, ותביא לפגיעה בעקרון של 

  המחוזית ובאינטרס של ייעול וזירוז הליכי תכנון.

תפקידיה של המועצה הארצית מייחדים את פעילותה לרמת התכנון הכלל ארצית, ביניהם, ייעוץ  .119

לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי של יישום החוק והתקנת תכניות מיתאר ארציות המתייחסות לשטח 

המדינה. אופיים של תפקידים אלה מצביע על כך שהמחוקק לא כיוון להפוך את המועצה הארצית 

עור על כל נושא המתברר בפני ועדות מחוזיות. פרשנות מרחיבה כזו, אינה לוקחת בחשבון, לערכאת ער

כמוסד תכנוני בעל  -ביחס למוסדות תכנון אחרים  -אפוא, את מעמדה הייחודי של המועצה הארצית 

תביא לפני המועצה הארצית  יםקבלת טענות העותרסמכויות בדבר קביעת מדיניות ברמה הארצית. 

, תעקר את תפקידה של המועצה הארצית כמוסד רחבות או אופי עקרונישאין להם השלכות נושאים 

 הקובע מדיניות תכנונית כוללת ותהפוך אותה לכפילת הערכאה התכנונית הראשונה. 

אסתר מנצורי נ' הועדה  32/99ביטוי לעמדה זו ניתן למצוא בפסק דינו של כבוד השופט בן זמרה בעת"מ  .120

 סם(: )טרם פורהמחוזית 

 -"מקובלים עלי נימוקי היו"ר... בכל הנוגע לתפקידיה של המועצה הארצית לנוכח הרכבה 
 -ראשי רשויות אחרות  7 -ראשי העיריות הגדולות ו  3חברי ממשלה,  11הכולל בין היתר 

המחוקק ראה בה גוף המתווה מדיניות תכנון כלל ארצית והיא משמשת רשות ערעור כי 
וזיות ביחס לתכניות בעלות השלכות תכנוניות כלל ארציות, להבדיל על החלטות ועדות מח

...גם מטעמים של מדיניות, יש לצמצם  מערעור ביחס לתכניות מקומיות ללא השלכה כנ"ל
המועצה הארצית לא  -את מתן רשות הערר על החלטות הוועדות המחוזיות, שאם לא כן 

זמן סביר בעררים הרבים שיוגשו תעסוק בתפקידה העיקרי ולא תהא מסוגלת לדון תוך 
 בפניה".

מרדכי  2962/98ברוח זו החליט בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כב' השופטת הכט, גם בבש"א  .121

 :אריה שלזניגר נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

היתר, "הצורך בקבלת רשות יו"ר ועדה מחוזית לערור לפני המועצה הארצית, נעוץ, בין 
בצורך לסנן עררים שאינם עוסקים בתוכניות בעלות השלכות כלל ארציות, או הנוגעות 

ארצית. זאת לאור סמכותה של המועצה הארצית הקבועה -לקביעת מדיניות תכנונית כלל
 ". שלא לעסוק בתכנית בעלת אופי מקומי( וכפי שפורשה בפסיקה]...[, 50-49, 2בחוק )ס' 

בידו של יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במתן רשות ערר למועצה הסמכות המסורה אם כן,  .122

, חשובות הארצית, נועדה לסנן מבין הבקשות הבאות לפניו את העררים המעלים סוגיות תכנוניות

מתוך מהותה ותפקידה של המועצה . זאת, ציבורית רחבהשיש להן השפעה  בעלות אופי עקרוני,
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את ההליכים ולייעל  צורך לקצריה והס העבודה המוטל עלתוך התחשבות בעוממגם הארצית ו

 התכנוניים.

יו"ר הוועדה רשות לערור, עולה כי ה, הדוחה את מתן יו"ר הוועדה המחוזית בענייננו מעיון בהחלטת .123

הפעיל את שיקול דעתו כהלכה, תוך שקילת כל השיקולים הרלוונטיים ותוך מתן ביטוי לכך,  המחוזית

 בהחלטתו המנומקת לגופו של עניין. 

כמפורט בהחלטת יו"ר הועדה בענייננו, נימוקי העותרים בבקשתם אינם עולים בקנה אחד עם פסיקת  .124

עיל. התכנית שבנדון הנה תכנית בית המשפט לעניין הנסיבות שבהן יש ליתן רשות ערר, כמפורט ל

שאינה מעלה עניין בעל השלכות ציבוריות ופרטנית, נקודתית וטענת העותרים הנה טענה מקומית 

  .רחבות או אופי עקרוני, באופן המצדיק התערבות המועצה הארצית

מגבלות סביבתיות תחום תוך בבמקום הנוכחי  מגוריהםהסדרת לרצונם עיקר טענת העותרים הנו ב .125

הסוגיה הנדונה הוכרעה זה מכבר ע"י המועצה הארצית במסגרת החלטת כמפורט לעיל, . חובב נאותמ

הולנת"ע אשר עוגנה מפורשות בהוראות התמ"מ התקפה. ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית 

אין מדובר בסוגיה הנתונה עוד למחלוקת, לא כל שכן מחלוקת קשה על כן אינה מוסמכת לחרוג מכך, ו

 עקרונית. או

כמפורט בהחלטת יו"ר הועדה, התכנית בענייננו אינה עוסקת בסוגיית הסדרת מגוריהם של העותרים,  .126

אינה חלה בשטח מגוריהם ואינה מסמנת אותם להריסה. על כן, דרישת העותרים להסדרת מגוריהם 

דרישה  במקום הנוכחי, שהיא במוקד ההתנגדות ובקשת הערר, אינה נוגעת לתכנית ולמעשה מהווה

לא הרעה את  התכנית לתכנית אחרת בשטחי מגוריהם, בתחומי המגבלות הסביבתיות מנאות חובב.

מגבלות הבתחומי  שטחי מגוריהם מצויים ה,אישורללא כל קשר ל העותרים בהיבט זה, שהרימצבם של 

בתכנית אחרת המכשירה במקום את בתיהם,  העותריםרצונם של  .עוגנו בתמ"משכפי  הסביבתיות,

אינה מהווה בסיס למתן רשות ערר על התכנית דנן, אשר יש לה הצדקה תכנונית וכאמור, היא תואמת 

 תכניות ברמה היררכית גבוהה יותר.

שבהליך פינוי התיישבותם הבלתי מוסדרת, אינה רלוונטית הנטענת, הרגישות הציבורית כך גם,  .127

בענייננו, שיקולי יושב ראש הועדה. ההליך התכנוני לותכנית הדן באישור שון מוסד התכנלשיקולי 

התכנית ו אינו עוסק בהליך פינויים של העותריםשנועד לייצר מלאי תכנוני והיצע עבור האוכלוסייה, 

יוכלו העותרים, ממילא, . ו/או בעניין קהל היעד שלה אינה כוללת כל הוראה בעניין פינוי אוכלוסייה

 , ככל שינקטו. הליכי הפינויבמסגרת  בעניין זהלהעלות טענותיהם  לכל דין, בכפוף

 32)המהווים והעותרים  ,יתרה מכך, חשוב להזכיר שאין מדובר בטענות הנוגעות לכלל תושבי הפזורה .128

תושבי כאמור חלק מ .אינם מייצגים אלא את עצמם כפרטיםתושבים במרחב(  אלפיתושבים מתוך 

 יישוב המוסדר.אל ה בתחום המגבלות הסביבתיותנכונות למעבר ממקומם הנוכחי כבר הביעו  הפזורה

בסוגיית  העוסק ,ובעל רגישות ציבורית ורוחביעקרוני  אופי נתםלשוות לטעמנסים  העותריםאמנם  .129

בחינת הטענה , אך ו/או בהסדרתם במקום הפזורה הבדואית במרחבכל פינוי ההתיישבות של 

, אינה כלל אינה רלוונטית לתכניתזו מעלה כי  ,של ההליך התכנוני שבפנינו ,המתאימהבאספקלריה 

של הפרטני עניינם לאך  למעשה נוגעתו עררים של המועצה הארצית,המשנה לבסמכותה של ועדת 

 , באופן שאינו מצדיק מתן רשות ערר.העותרים
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הוועדה המחוזית  2098/20בעע״מ לעניין זה ממש, נבקש להפנות לפסק הדין של בית המשפט העליון  .130

, שעסק בנסיבות דומות (01.11.2020)פורסם בנבו,  סלמאן אבו קריגאת 'מחוז דרום נ-לתכנון ובניה

טענה שהתכנית מסכלת את הסדרת הפזורה הבדואית במקום ההתיישבות הלענייננו, במסגרתו עלתה 

היה מקום לתת רשות ערר קבע שלא העליון בית המשפט . בתחום מגבלות הבניה מרמת בקע הנוכחי

 :כדלקמן ,למועצה הארצית

מתן רשות ערר למועצה הארצית עלול לעכב את אישור התכנית ולהביא להתדיינויות "
לא היה מקום לכרוך את עניינם נוספות. ועיקרו של דבר, שיש ממש בטענת המדינה כי 

וסיה הפרטני של המשיבים עם הנושא הכללי והרגיש של הסדרת התיישבות האוכל
הבדואית בנגב. המשיבים לא התיימרו לייצג את כלל האוכלוסיה הבדואית בנגב או 
האוכלוסיה שבמרחב התכנית, ודרישתם להכשיר את הבניה למגורים היא סוגיה נקודתית 
שאין מקום להביאה לדיון בפני המועצה. ודוק: התכנית אינה מסמנת את בתיהם של 

בים נועדה להחריג את שטחם ממגבלות הבניה המשיבים להריסה וההתנגדות של המשי
 . )מהקו הכחול של התכנית(

 
המשמעות המעשית של פסק הדין של בית משפט קמא, ולמיצער קיים חשש כי כך יתפרש 
פסק הדין, שלא ניתן לקדם תכנון כל עוד קיימת במרחב התכנית בניה בלתי חוקית שלא 

תושבים שמעוניינים להתפנות לשטח הוסדרה. הוועדה בחנה את האפשרויות המוצעות ל
התכנית מחוץ למגבלות הבניה, ולשם כך פנתה ובחנה את הדברים עם הרשות. עם זאת, 

לא נועדה לפינוי, והעובדה כי הוועדה ביקשה לוודא כי יש לרשות פתרונות סבירים אינה 
המשיבים חזרו והצהירו כי הם . בהקשר זה, לא למותר לציין כי מתחייבת מהתכנית

 .מתנגדים לכל פתרון שיהא כרוך בפינוי הבתים שנבנו על ידם בשעתו ללא היתר בניה
 

אזור תעשיה רמת בקע קיים כבר כיום, ומגבלות הבניה מקורן בשימושים שהותרו עוד לפני 
התכנית שאושרה, כאשר התכנית נושא דיוננו תואמת תכנית מתאר גבוהה יותר בהיררכיה, 

התכנית נועדה לאפשר להעביר מתקנים ביטחוניים ממרכז הארץ,  .23/14/4היא תמ"מ 
ולאשרר או "לאזרח" מגבלות שהוטלו לפני למעלה מארבעים שנה על ידי הוולמ"ב )על 

הושעיה ישוב קהילתי כפרי של אגוד המושבים נ'  2408/05סמכויות הולמ"ב ראו עע"מ 
מפסק דינו של בית משפט קמא ((. 4.2.2007משרד הביטחון ]פורסם בנבו[ )-מדינת ישראל

עשוי להשתמע כי לא ניתן לממש את התכנית בשל קיומה של בניה בלתי חוקית, וכי אישור 
תכניות ומימושן כרוך בפינוי בניה בלתי חוקית בתחום המגבלות. לכך השלכות רוחב אשר 

שבותי חורגות מגדר התכנית נשוא הדיון, שהרי קשה להלום כי כל עוד לא נמצא פתרון התיי
 לא ניתן לקדם או לממש תכנית.

 
העובדה שהמשיבים בנו על מקרקעין למעשה, כך קבע בית משפט קמא בפסק דינו, בציינו כי 

שלא כדין אינה יכולה להכתיב את המצב התכנוני. הלכה עמנו כי התכנון אינו אמור "לרוץ" 
ים יעכבו תכנית מבנ 15-נפשות ב 76, וקשה להלום כי בעקבות הבניה בשטח, אלא להיפך

אסטרטגיים של העתקת מפעלים ומתקנים ביטחוניים ממרכז -בעלת היבטים לאומיים
גבולותיו של הישוב המוכר והמתוכנן אבו קרינאת נקבעו בהתאם למגבלות הבניה הארץ. 

 . באזור התעשיה רמת בקע, וקשה להלום כי תינתן למערערים מעין זכות וטו על התכנית
 

ית המשפט את טענת המשיבים כי הוועדה שגתה במסקנתה בדבר זאת ועוד. משדחה ב
קיומם של פתרונות ראויים למשפחות המשיבים, הרי שלא היה מקום למתן רשות ערר 
למועצה הארצית. בית המשפט ציין בפסק דינו כי הוועדה המחוזית נהגה כדין כאשר 

ת פתרונות מגורים וממילא אין למועצה הארצית כלים ליצירהסתמכה על תשובת הרשות, 
עבור המשיבים, שכאמור הצהירו כי הפתרון היחיד המקובל עליהם הוא הסדרה במקום 

 .תוך ביטול מגבלות הבניה
... 

ניתן להבין לליבם של המשיבים, שבתי המגורים שלהם נופלים בתחום מגבלות הבניה, מה 
קום שנועד שעלול להקשות עליהם להכשיר בעתיד את הבניה הבלתי חוקית. אולם המ

למגורים עבור המשיבים הוא הישוב אבו קרינאת, ובמסגרת התכנית צומצמו מגבלות 
הבנייה על מנת לאפשר את פיתוח הישוב. מאחר שבמגבלות בניה עסקינן, יתכן כי בעתיד, 
עם שינוי הנסיבות או נוכח התפתחויות טכנולוגיות או שינויים אחרים, מגבלות הבניה 

שיבים יימצא מחוץ לקו מגבלות הבנייה, אך אין בכך כדי לבסס יצומצמו ושטחם של המ
טענה כי בשל אפשרות זו יש להחריגם כבר כיום אל מחוץ לרדיוס התכנית. מכל מקום, 
בהיבט של מגבלות הבנייה, התכנית לא הרעה את מצבם של המשיבים, שגם כיום שטחם 
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מי מגבלות הבניה כפי מוגדר כשטח חקלאי וגם עוד לפני אישור התכנית נמצא בתחו
 . 23/14/4שהוטלו על ידי הוולמ"ב ועוגנו בתמ"מ 

 
הגענו למסקנה כי הנה כי כן, בניגוד לתוצאה האופרטיבית אליה הגיע בית משפט קמא, 

עם זאת, המקרה דנן הוא  עניינם הפרטני של המשיבים אינו מצדיק ערר למועצה הארצית.
ל להסדרת הבנייה הבלתי חוקית והכפרים "קריאת השכמה" נוספת לרשות המבצעת לפעו

ח"כ בני -הבלתי מוכרים בנגב. מאז דו"ח ועדת גולדברג, דו"ח ועדת פראוור, מתווה פראוור
 בגין, מים רבים זרמו בנחלי הנגב אך דומה שהפתרון מתעכב.

 
סוף דבר שהערעור מתקבל, והחלטת בית המשפט קמא ליתן רשות ערר למועצה הארצית 

 .  "מבוטלת

סבירה. יו"ר ראויה והנה החלטה המדברת בעד עצמה, החלטת יו"ר הועדה המחוזית, נוכח המפורט, ל .131

, והיה והנו בעל ראיה רחבה וכוללת בהינתן מכלול הבקשות שבפניו הועדה מצוי היטב בפרטי התכנית

, ציבוריות רחבותבידו להעריך היטב האם התכנית נשוא העתירה, הנה בעלת השלכות עקרוניות 

ידי המועצה הארצית. בנסיבות אלה, בהן החלטת יו"ר הועדה המחוזית -המצדיקות בחינה נוספת על

  .הנכבד להצדיק התערבותו של בית המשפטכדי עומדת במבחן הסבירות, לא נפל בה פגם שיש בו 

המשפט לעניינים מנהליים לא ימיר את שיקול דעתו בשיקול דעתה של -הלכה ידועה היא, כי בית .132

 ככל שזו לא חרגה ממתחם הסבירות., ות המנהליתהרש

 סוף דבר

, על וכראוי כדין וניתנ יםת המשיבוהחלטנמצאנו למדים, כי העתירה נעדרת כל עילה ודינה להידחות.  .133

, הנוגעים לענייןמכלול השיקולים המקצועיים תכניות מתאר מחוזיות בתוקף והדין והפסיקה, יסוד 

הלכה למעשה, העותרים מבקשים מבית המשפט  .ובהליכי אישור התכניתולא נפל כל פגם בהחלטות 

 הנכבד להתערב בשיקול הדעת המקצועי של הועדה ויו"ר הועדה.

לפזורה הבדואית ובין עמדת  ביצירת מלאי תכנוניהצורך המידי ראוי בין איזון  מוסדות התכנון ערכו .134

בתחום התכנית שטח  ויות, והותירהמגבלות הסביבת תחוםמגוריהם בלהסדרת העותרים השואפים 

 . המגבלות הסביבתית תחוםהרחבת היישוב, ככל שיצומצם  ורךנרחב לפיתוח עתידי, לצ

 . ןת משום חריגה ממתחם הסבירות ואין כל עילה להתערבות שיפוטית בהומכל מקום, אין בהחלט .135

להקמת לנוכח האינטרס הציבורי כבד המשקל שבתכנון וקידום התכנית דחיית העתירה מתבקשת  .136

נבחנו לעמקן, בפני הועדה  ים, לאחר שטענות העותרהמידי טווחבויצירת מלאי תכנוני היישוב 

 לדחותן, באופן מנומק, כמפורט לעיל. וזו החליטההמחוזית 

יובל  מר ם תצהירו שלפיצורמ ה מקדמית זו מטעם המשיביםלתמיכה בעובדות המפורטות בתגוב .137

הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות מ עילי תמרי מרתצהירו , לשכת התכנון המחוזיתמ קרפוס

 .)שייחתם במעמד הדיון( המשרד להגנת הסביבהמ רומי אבן דנןגב' תצהירה של הבדואים בנגב, וכן 

  משפטבהוצאות  העותריםולחייב את  העתירהלאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את 

 שכ"ט עו"ד כחוק.ו

 

 ברקוביץ, עו"ד יפית                                                    , עו"דחדאד -צימרמן גלי                   

 ם )אזרחי(מחוז דרו סגנית בכירה בפרקליטות                ם )אזרחי(מחוז דרו סגנית בכירה בפרקליטות
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