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 15יד חרוצים  , האגודה לזכויות האזרח בישראלעביר ג'ובראן דכוור: עו"ד המבקשיםמענם של ב"כ 
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 נימוקי בקשת רשות הערר

המאורחת מבין  פורסמה ההודעה 4.9.2020, כאשר ביום 14.9.2020התוכנית הופקדה ביום  .1

, אשר 3.11.2020הפרסומים בעיתונים. המבקשים הנ"ל הגישו את התנגדותם לתוכנית ביום 

מחוז דרום  –עדה המחוזית לתכנון ולבנייה ונדחתה בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הו

 . 11.4.2021. ההחלטה התקבלה במשרדי במקום רק ביום 8.4.2020( ביום עדת המשנהו)להלן 

 מרחבי מתווה הגדרת" הינה, לתכנית ההסבר בדברי ביטוי לידי שבאה ת התוכנית כפימטר .2

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

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

 ".חשמל חברת של כוח לתחנת ובסמוך, טבעי גז של הולכה רצועת

מטרת התוכנית הנדונה, היא להסדיר את ההתיישבות של הכפר הלא מוכר ואדי אלנעם. וככל  .3

 שקדמו לתכניות שניתן לפעול להסדרה במקום של משפחות המתגוררות במרחב. התוכנית ובדומה

ינים ככל שניתן בהסדרה נעם המעוני-אל ואדי כפר תושבי כלל של מרצונותיהם מתעלמת, לה

בהתבסס על תוצאות בדיקה עדכנית של רדיוס המגבלות  ,במקום הנוכחי על פני עקירה

הסביבתיות מנאות חובב. בחינת הרדיוס בעת הזו מתבקשת לאור זה שיש הסכמה כללית 

ועקרונית בין כלל הגורמים המקצועיים כי יש לבצע בדיקה זו. כמו כן, התוכנית מתעלמת מאורח 

עליהם הם מתגוררים כבר עשרות רבות של  שטחיםחקלאי של התושבים, והקשר ל-ייהם הכפריח

 שנים.

מתושבי ואדי אלנעם יצטרכו לעזוב את מקום מגוריהם הקבוע,  70%-על פי מתווה התוכנית כ .4

ולעבור צפונית לכפר הקיים. המיקום המוצע כיום לכפר ואדי אלנעם לפי התוכנית מוכתב על ידי 

המגבלות הסביבתיות של נאות חובב, שהינו כאמור רדיוס לא עדכני שנבדק בפעם האחרונה רדיוס 

. בדיקת ק"מ מצומת נאות חובב 5וקבוע עתה על  שנים 17 -, היינו לפני למעלה מ2004בשנת 

הרדיוס באופן מקצועי ובקורתי היא קריטית לתוכנית ולתושבים, היות שיתכן ומסקנות הדוח 

הישוב המתוכנן למרחבים בהם מתגוררים כיום התושבים, וכך היקפי  יאפשרו הרחבת שטח

 העקירה יצומצמו ותיווצר בקרב התושבים ודאות בנוגע למרחב התכנון של היישוב. 

לקיים  צוותי התכנון,והרשויות, מצד נציגי  תנעשו ניסיונואין אנו מכחישים כי לאורך הדרך  .5

נושא הדיונים לא התקיימו סביב  ם. יחד עם זאת,התושבים והארגונים המלווים אותפגישות עם 

סלע את  , סוגיה המהווהמגבלות הרדיוס מנאות חובבגבולות ומיקום היישוב המוכתבים על ידי 

. כמו כן, המתנגדים הבהירו באופן חד משמעי כי הם מתנגדים המחלוקת בין התושבים לרשויות

ונה בשל הקירבה לעיירה שגב שלום, למיקום וגבולות היישוב כפי שהם מוצעים בתכנית הנד

ותוואי שטח המאפיין שטחים נרחבים בתכנית, שאינו מתאים לפעילות חקלאית. מתחילת ההליך 

יתנגדו למעבר ליישוב כפי הם , זהללא מתן פיתרון לנושא התכנוני התושבים הבהירו במפורש כי 

ללא  כונתה הנוכחיתמתבמרות זאת, החליטו הרשויות לקדם את התכנית . לשמוצע בתכנית

בתהליך שיתוף אמיתי של ציבור ידוע כי  .דיאלוג עם התושבים שהם אוכלוסיית היעד ליישוב
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קידום תכנון שבמהותו אינו מוסכם על  , שכןא קריטית להצלחת התוכנית בפועליההתכנוני 

לאישורה של תכנית שאינה ישימה. בנוסף, כתוצאה ממשבר בסופו של דבר  מובילהתושבים, 

האימון שנוצר בין התושבים לרשויות, היות ומקדמי התוכנית לא נועצו עם התושבים בסוגייה 

העקרונית, גבולות היישוב, התושבים לא השתתפו בהליך התכנוני שבמהותו אינו מוסכם על ידם 

לא משקף בצורה אמיתית ו ,מנותק מהמציאות בשטחולכן הסקר החברתי שבבסיס התכנית הוא 

 צרכי התושבים.יאות בשטח והמצונכונה את 

לא נקבעו בחוק ולצורך זה לחוק התכנון והבניה  110מכוח סעיף הקריטריונים למתן רשות ערר  .6

יש לפנות לפסיקה, שם לא נקבעה רשימה סגורה של מקרים בהם תינתן רשות ערר, ונקבע כי כל 

מועצה הארצית מקרה ייבחן לגופו ובהתאם לנסיבותיו. הפסיקה קבעה כי תינתן רשות ערר ל

בעניין שיצדיק את ההתערבות שלה "אם בשל היותו בעל השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, 

אם בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה." 

(, 2פ"ד נז), עדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושליםוועד שכונת עין כרם נ' הו 3663/02)עע"מ 

((. הפסיקה קבעה כי יש לתת רשות ערר גם "בתוכנית נקודתית בעלת חשיבות 2003) 892, 882

מהותית ועקרונית מיוחדת אשר השלכותיה נוגעות אמנם רק לאותו מתחם או אותו מחוז, אך 

החברה להגנת הטבע נ'  130/00( ם-יעת"מ )ת תצדיק מתן רשות ערעור". יעדיין חשיבותה הסגול

  (.17.12.2002 ,נבופורסם ב) ה המחוזית לתכנון ולבניה ירושליםד"ר הועיו

 התוכנית נושא הבקשה דנן עונה על כל הקריטריונים המנויים לעיל למתן רשות ערר.  .7

הייתה להסדיר את  . שכן, התוכנית אמורהראשית, התוכנית מעוררת עניינים בעלי אופי עקרוני .8

בנגב, בהסתמך על תשתית עובדתית מלאה ועדכנית, כיום ביותר ההתיישבות הבדואית הגדולה 

תוך העדפת הסדרה במקום של התושבים, ככל האפשר, תוך שמירה על זכויותיהם החוקתיות 

והזכות לתרבות וכן הזכות לדיור הולם ולתנאי מחיה  לרבות הזכות לכבוד, הזכות לפרנסה

הוא שהיא תתבסס על תשתית  נאותים. תנאי טבעי ומהותי להצלחתה ויישומה של התוכנית

, תוך נקיטת אוכלוסיית היעד לתכניתעובדתית מלאה ותתבסס על שיתוף פעולה אמיתי ומלא עם 

 צעדים תכנוניים מוסכמים בנושאים העקרוניים והמהותיים, ובמיוחד נושא הגבולות. 

יגי אלא שבמקרה דנן התוכנית אושרה למרות התנגדותם המהותית והתקיפה של המבקשים, נצ .9

התושבים, ובהתבסס על תשתית עובדתית חלקית. המבקשים חזרו וביקשו בפני מקדמי התוכנית 

היות וגבולות התוכנית טרם קידום התכנית הנדונה,  דיון מהותי בנושא הגבולות,להקדים ולקיים 

שנה. כמו כן, בכל  17נבדק בפעם האחרונה לפני מגבלות שאינו עדכני, שנקבעו בהתבסס על רדיוס 

המפגשים שנערכו התושבים הביעו התנגדותם הנחרצת לתכנית המבוססת על עקרון "התכנון 

השלבי", מתוך חשש שתאושר תכנית הנותנת מענה רק "לתושבים המעוניינים". הנה כי כן, חששם 

של התושבים לא הופרך. התכנית במתכונתה הנוכחית, ולאור התבססותה על תשתית עובדתית 

ק משמעותי מתושבי הכפר, המשך חיים בכפר לא מוכר, ללא אופק תכנוני חלקית, תגזור על חל

 ובמצב מתמיד של זמניות קבועה. וכל זאת תחת האיום הקשה מכל של צווי פינוי והריסת בתים. 
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פעם אחרי פעם הייתה התעלמות מבקשותיהם של התושבים להמתין עם התוכנית עד תוצאות  .10

צום הרדיוס יכול כאמור להסדיר במסגרת התוכנית את רדיוס ההגבלות הסביבתיות. צמבדיקת 

מגוריהם של משפחות רבות, וימנע את פינויים הכפוי על ידי הרשויות שיכולות להשתמש עתה 

כמו כן יש בו להשליך על אופי הישוב ועל יכולתם של התושבים בתוכנית המאושרת כאמצעי לחץ; 

 להמשיך ולקיים אורח חיים חקלאי.

בהתנגדות, המשרד להגנת הסביבה לא ביצע במסגרת  ת המשנהעדובניגוד לקביעת ו נציין כאן, כי .11

, בחינה מחודשת של הרדיוס, המכתב אבו עפאש נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה 1705/04בג"ץ 

שהוזכר בהחלטת הוועדה  28.5.2017ב"כ העותרים מיום אל  המשרד להגנת הסביבה של

למנות מומחה בינלאומי אשר יחווה את דעתו לעניין העותרים ת ב"כ היה תשובה לבקשבהתנגדות 

 הרדיוס מנאות חובב.

קיבלה  26.11.2019דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור זה שהמועצה הארצית, בישיבתה ביום  .12

ועדה המחוזית "לעניין הצורך בבחינה מהירה שמטרתה צמצום המגבלות מנאות ואת המלצת ה

הגנת הסביבה, משרד הבריאות והמועצה המקומית נאות חובב, חובב, בתיאום בין המשרד ל

ובליווי לשכת התכנון המחוזית והרשות להסדרת התיישבות הבדואים." )מסמך החלטות ולנת"ע 

ועדה המחוזית לתכנון ומר דוד לפלר, יו"ר ה הפנ 12.12.2019(. ביום 26.11.2019מתאריך  642מס' 

משרד הבריאות והמועצה המקומית  ,כי המשרד להגנת הסביבה קשיבו, דאז ולבניה מחוז דרום

נאות חובב יקבעו ויעבירו את פרטיהם לצוות הבדיקה לבחינת צמצום המגבלות מנאות חובב, 

אכן הוקם הצוות אך וועדת המשנה אשר ירוכז על ידי לשכת התכנון המחוזית. כעולה מהחלטת 

וקבע כי מהמשרד  26.8.2020נה התכנס ביום ללא נציגות של התושבים. ידוע לנו שצוות הבחי

להגנת סביבה יגיש לוחות זמנים וקביעת אבני דרך בנושא המפעלים וצמצום הרדיוס, אולם 

להבנתנו מאז לא הייתה כל התקדמות בעניין זה. מהלך זה נודע לח"מ ולתושבים רק במסגרת 

פות ושיתוף הפעולה עם עדה לדחות את ההתנגדות, דבר שרק מדגיש את העדר השקיוהחלטת הו

 התושבים בנושאים מהותיים ועקרוניים, כפי שהתבטא גם במהלך השנים.

אך על אף דחיפות הנושא וההחלטה לבחינה מהירה של הרדיוס טרם הייתה התקדמות   .13

משמעותית בנושא, ובמקביל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים המשיכה בהליכים נמרצים כדי 

 ., תוך התעלמות מבקשת התושביםי אלנעםלאשר את התוכנית לואד

נוסיף, כי ממכתבו של מר אופיר אבידן, מנכ"ל מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, מיום  .14

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

ת חובב, דבר שתהיה לו יש כוונה עתידית להרחיב את הפעילות התעשייתית בנאוהנראה מכך ש

היא פינוי תושבים  של התכנית, ככל הנראה, מטרהההשפעה עתידית והשלכות על הרדיוס. כך ש

מאיזור הרדיוס והעדפת האינטרסים הכלכליים של נאות חובב על הזכויות החוקתיות של תושבי 

 . , שיושבו במקום עוד לפני שהוקם אזור התעשייהוואדי אלנעם
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הנוכחית יש השלכה רחבה בעלת אופי עקרוני, היות והתוכנית נוגעת לחייהם לסיכום, לתוכנית  .15

תושבי ואדי אלנעם, שהועברו אל מקום מגוריהם הנוכחי על ידי המדינה.  10,000 -של למעלה מ

התוכנית קודמה ללא שיתוף התושבים בנושא העקרוני והמהותי ביותר והוא נושא גבולות היישוב. 

ל תשתית עובדתית חלקית, היות וגבולות התוכנית נקבעו בהתאם התכנית אושרה בהתבסס ע

יש לבצע לגביו בדיקה  םהרלבנטיילמגבלות הסביבתיות מנאות חובב, רדיוס שעל פי רוב הגורמים 

מחודשת ומעמיקה. צמצום הרדיוס צפוי לאפשר הסדרת ההתיישבות של משפחות רבות שכיום 

 הן נמצאות מחוץ לתוכנית. 

ואדי אלנעם היא ההתיישבות הבדואית הלא מוכרת  .יש השלכות רחבות היקף שנית, לתוכנית .16

 70%הכי גדולה בנגב. התוכנית תשפיע על חייהם של אלפי תושבים ויכולה להביא להעברת 

תושבים, ביניהם ילדים נשים וקשישים, ממקום מגוריהם הקבוע. אישור  7,000 -מהתושבים כ

ככלי לחץ נוסף המופעל על התושבים להתפנות ממקום  תוקף התכנית תשמש את גורמי האכיפה

מגוריהם ולהרוס את בתיהם. לחץ זה שביטוייו בשטח הוא מתן צווי פינוי והריסת בתים, רק 

יעצים את רגשות הכעס והתסכול של תושבי המקום המתמודדים עם איום קשה זה כבר שנים 

אל נעם משא ומתן על זכויותיהם  רבות. לאחר כמעט ארבעה עשורים בהם מנהלים תושבי וואדי

והסדרת מגוריהם, הפעלת אמצעים כוחניים כצווי הריסה ופינוי, לא תפתור את הסוגייה אלא רק 

תעצים אותה. יש לבחור בדרך של ניהול משא ודיאלוג אמיתי עם תושבי המקום על הסוגיות 

 המהותיות שבבסיס המחלוקת עם רשויות המדינה.

ה מתחשבת בצרכים של האוכלוסיה הבדואית ותושבי ואדי אלנעם וזכותם כמו כן, התוכנית אינ .17

וקבועה. תושבי ואדי  למגורים בהתאם למסורת שלהם, פרנסה וכלכלה אמידה ארוכת טווח

אלנעם ולמרות כל ההגבלות והקשיים שמערימות הרשויות עליהם מזה שנים רבות הצליחו לשמור 

התפרנס מחקלאות ומגידול בעלי חיים, בה עוסקים על אורח חיים מסורתי, להשתלב במדבר ול

 מתושבי הכפר.  80%-עדיין כ

אילו מקדמי התוכנית ניהלו משא ומתן סביב סוגיית גבולות הישוב, הם היו לאחר מכן זוכים  .18

לשיתוף פעולה והאימון של התושבים בתכנון הישוב וכך יתכן והתוכנית הייתה עונה על הצרכים 

לקדם את התכנית באופן שבו נעשו הדברים, היא אושרה באופן לקוי. של התושבים. משהוחלט 

, והיא אינה פרברי –ביישוב בצפיפויות האופייניות ליישוב סמי עירוני כך לפי התוכנית מדובר 

מתאימה לאופי המגורים המסורתי של הבדואים בוואדי אלנעם. כמו כן, המגבלות בתוכנית 

יגבילו את התושבים המעוניינים בכך לפיתוח עתידי  ובשטחלגידול בעלי חיים באיזור המגורים 

 להמשיך בפעילות חקלאית, והדבר יוביל לכך שהתכנית לא תיושם, ותישאר על הנייר. 

חשוב להדגיש כאן, כי התושבים לא ישבו בחיבוק ידיים ורק דחו את התוכניות שהוגשו במהלך  .19

התושבים הגישו  בבג"ץ אבו עפאש,הדיונים , ובמסגרת 2015השנים,נהפוך הוא. באוגוסט 

נעם. במסגרת -יישוב לתושבי ואדי אלהבאמצעות הארגונים מסמך חלופות להסדרה התכנונית של 

ההבנה אשר נולדה מתוך הליך המו"מ מול . ההצעה, הוגשו שתי חלופות למיקום ראוי של הכפר
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ה ע"י התושבים הרשויות ובמהלך הדיונים במוסדות התכנון היא, כי חלופה א' אשר הוצע

תהווה בסיס להתקדמות הצדדים בתכנון  שהיא הסדרה במקום ככל שניתן, והארגונים המייצגים,

ובקביעת הגבולות, תוך קריאה לגופים הרלוונטיים לעשות מאמץ לצמצום אזורי הרדיוס. יחד עם 

למועצה זאת, וכאמור לעיל, המו"מ עם התושבים לקביעת גבולות היישוב טרם מוצה וטרם הוצגה 

 הארצית לתכנון ולבנייה עמדתו המקצועית של המשרד להגנת הסביבה בעניין. 

החלופה שהציעו התושבים מתבססת על הערכות לפיו יצומצם הרדיוס, ומאפשרת חקלאות  .20

ומגורים באיזורים נרחבים יותר מאשר אלו המוצעים במסגרת התוכנית הנוכחית. נציין, כי לגבי 

ורים שאין מניעה להקצות לתושבים במסגרת התכנית הנוכחית שטחים החקלאיים, אנו סב

 ק"מ(.  2.5-שטחים חקלאיים המצויים כיום גם בקרבה לצומת נאות חובב )בתחום ה

. לא מדובר שלישית, התוכנית מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ונתונה למחלוקת ציבורית קשה .21

אלא בתוכנית ייעודית שאמורה להסדיר כאן בתוכנית של הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הכללית, 

אחת לתמיד את ההתיישבות של תושבי כפר ואדי אלנעם. מדובר במקרה ייחודי ומורכב, שדורש 

פיתרון מערכתי תוך דגש שיתוף פעולה אמיתי ורציני בין התושבים וכל רשויות המדינה 

פר הלא מוכר ואדי הבדואית בכ ההאוכלוסייבדואית בנגב ובמיוחד ה ההרלבנטיות. האוכלוסיי

שהועברו למקום על כלוסיות הפגיעות ביותר. במשך שנים רבות התושבים ואלנעם היא אחת הא

כמה מהאתרים המסוכנים ביותר הוקמו  כפר. מסביב לה"שקופנחשבו "כאוכלוסייה המדינה, ידי 

וקמה , ובמרכז היישוב ההוצבו קווי חשמל במתח גבוהנאות חובב ורמת בקע,  -במדינת ישראל 

תחנת כוח. אתרים ותשתיות אלו צמצמו במהלך השנים את מרחב התכנון של היישוב ובמסגרת 

לתכנן יישוב שיאפשר להם המשך ניהול מרצון התושבים, הרשויות התעלמו  והניסיונות להסדרת

 . המתאים לצרכיהם, מסורתם ואורח חייהםחקלאי -אורח חיים כפרי

הבדואית אשר מבקשת  הבורית רבה בשל נגיעתה לאוכלוסייהתוכנית אפוא הינה בעלת רגישות צי .22

להביע את דעתה ועמדתה באשר לעתידה הכלכלי והחברתי, ומבקשת להתגונן מפני הפגיעה 

בזכותה לחיים בכבוד והזכות להכרה והסדרה. על האדמות שלה במקום מגוריה ככל שבדיקת 

מצות את זכויותיה ולהישמע בפני מגבלות הרדיוס יאפשרו זאת. ועל כן מן הראוי לאפשר לה ל

 מוסד תכנון בדרג גבוה יותר. 

לבסוף נציין, כי בפני בית המשפט העליון עתירה תלויה ועומדת שעניינה הצורך והחשיבות לבדיקת  .23

השפעות בריאותיות של תוכנית ובחינת התשתית העובדתית טרם קבלת החלטה בה. העתירה, 

 תמ"א , הוגשה כנגדאישור הממשלהכנגד  ,דהאבשה נ' ממשלת ישראל 512/19בג"ץ 

תכנית ארצית לכרייה ולחציבה" המאפשרת, בין היתר, כריית פוספטים בשדה בריר ובזוהר " ב/14

תירה נטען, כי אין זה סביר שהתכנית אושרה אלף דונם. בע 26-דרום בשטח כולל של למעלה מ

בהיעדר תשתית העובדתית מלאה לעניין ההשלכות הבריאותיות של הכרייה על תושבי ארבעת 

, אלזערורה, עזה וקטאמת, ואשר אם היו נבדקים )כפר מוכר( מסביב, אלפורעההבדואים הכפרים 

עו בעתיד תסקירים שיחשפו את גם אם יבוצכן, היו מחייבות את מניעת יישומה של התוכנית. ש

https://www.adalah.org/uploads/uploads/TamaB14_regs_Al_Fura_phosphate_mine.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/TamaB14_regs_Al_Fura_phosphate_mine.pdf
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הסיכונים בריאותיים, הרי לא תהיה אפשרות לבחור בחלופה אחרת והאפשרות היחידה תהיה 

 .פגיעה בזכויות התושבים באזור וחשיפתם לסיכונים בריאותיים או פינויים

צו על תנאי במסגרת העתירה המורה למשיבים לבוא  בית המשפט העליון הוציא 27.2.2019 ביום  .24

עדה הארצית לתכנון ובניה "זאת ויתן טעם מדוע לא תוחזר תוכנית המתאר הנ"ל לדיון בפני הול

לבחינת השפעות בריאותיות שייגזרו ממנה, ואף לא  המתודולוגימן הטעם שלא נקבע בתוכנית 

מסמך הסוקר את ההשפעה הבריאותית  –עובר לאישור התוכנית  –ני המועצה פהונח ל

הנוכחי דומה למקרה לעיל, הרי  הדומהו כי היסודות שבסיס המקר ית."הפוטנציאלית של התוכנ

תכנוני אודות -לא הונחתה בפני הוועדה המחוזית התשתית העובדתית המלאה, סקר חברתי

האוכלוסיה אותה התוכנית מבקשת להסדיר. כמו כן, לא עמדה בפני הוועדה החלטה עדכנית 

יכול לשנות את פני התוכנית, ויסדיר במקום אלפי בנושא רדיוס המגבלות מנאות חובב, שצמצומו 

 שנה. 68 -משפחות שמתגוררות שם מזה למעלה מ

יודגש, כי יושבי ראש ועדות התכנון, ובין היתר במחוז דרום, נוהגים לתת רשות ערר בתוכנית  .25

בהיקף אף יותר מצומצם אך מעלות סוגיות עקרוניות כאמור. כך למשל ניתנה לתושבי אום 

תוכנית שלב א' ברמה  107/02/15רשות ערר נגד התוכנית לשלב א' ביישוב חירן )תוכנית אלחיראן 

מפורטת יישוב פרברי( אשר הורסת את כפרם גם כאשר בתיהם היו ללא היתר והיו כנגדם הליכי 

 (. 4/13 (; רשות ערר ניתנה אף לתושבי יתיר כנגד התוכנית של יער יתר )ערר12/12אכיפה )ערר 

ין, כי הערר למועצה הארצית מהווה מנגנון ביקורת פנימי בפני גוף מקצועי ומשכך יתכן לבסוף נצי .26

ויביא ליישוב סכסוכים בין המבקשים לרשות בצורה מהירה ויעילה, הוא יאפשר בדיקה שנייה 

 מעמיקה של טענות המבקשים ואף עשוי להביא להידברות והגעה להסכמות.

הקפאה של אישור התכנית עד להחלטה בעניין צמצום  המשמעות המעשית של הערר המבוקש היא .27

מגבלות הבניה בקרבה לנאות חובב, וככל שיצומצמו תיקון הוראות התכנית בשיתוף פעולה מלא 

עם מי שעתידים לאכלס את הישוב. המבקשים סבורים כי יהיה בכך לחדש את המשא ומתן 

ל התושבים ונחווית על ידם ולהתקדם לעבר תכנית שהיא גם ישימה ולא נעשית מעל ראשם ש

 כתכנית של עקירה ונישול, במקום כתוכנית של הסדרה. 

 בכבוד רב,

   

_________________  _________________ 

 דפנה ספורטה, אדריכלית , עו"דעביר ג'ובראן דכוור

 עמותת במקום האגודה לזכויות האזרח

 


