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  לבקשה לצו בינייםהמשיבים תגובת 

 1-2מתכבדים המשיבים  ,שניתנה הארכת המועדלו 06.07.2021 בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום

 לבקשה לצו ביניים בהליך שבכותרת. םלהגיש תגובת

 מן הטעמים שיפורטו להלן. להידחותהיא כי דין הבקשה לצו ביניים  יםעמדת המשיב

 דבר פתח

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

למועצה הארצית לתכנון ולבנייה שהגישו ערר הבקשת רשות את  לדחות, 27.04.2021 , מיום(הוועדה

, (הוועדה המחוזית)להלן:  לתכנון ולבנייה מחוז דרוםהועדה המחוזית  – 2המשיבה החלטת וכן ב ,העותרים

 וואדי אל נעם – 699-0669481ואושרה תכנית , במסגרתה נדחתה התנגדות העותרים 08.04.2021מיום 

 1965-ה"תשכ, והבניה התכנון חוק לפי המשיבים סמכות במסגרת . ההחלטות ניתנו("התכנית")להלן: 

 (."החוק": להלן)

 צופה פני עתידבקיבולת  (היישוב)להלן:  ואדי אל נעם –התכנית יוצרת מסגרת תכנונית להקמת ישוב חדש  .2

טווח המגבלות הסביבתיות המאושר ועד תושבים, באזור גבעות צאן, מדרום לשגב שלום  14,000של 

התכנית כוללת גם שטח לפיתוח עתידי בתוך טווח  .מאזור התעשייה נאות חובב ,ק"מ 5של  ,סטטוטורית

הרחבת  ותתאפשר המגבלות הסביבתיות מנאות חובב,שיצומצם טווח  למקרההמגבלות הסביבתיות, 

 היישוב. 

המשפט הנכבד יוציא מלפניו צו האוסר על פרסום כי בית  יםהעותר יםבמסגרת הבקשה לצו ביניים מבקש .3

, וכן השהיית תחילת תוקפה של התכנית עד להכרעה בעתירה להורות עלהתכנית למתן תוקף, ולחילופין 

 להימנע מכל פעולה למימוש התכנית. להורות על מתן צו ביניים המורה למשיבים 
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לצו ביניים משיבה ראויה ונכונה,  יטענו המשיבים כי נשמטה מהעתירה ומהבקשה בראשית הדברים, .4

העשויה להיפגע מקבלת העתירה ו/או הבקשה לצו ביניים, כאשר הסעד בבקשה לצו ביניים מופנה כלפיה 

הרשות  – הפעולות ליישום התכנית( והאחראית על ביצוע)התכנית נושא העתירה ומגישת היא יוזמת  –

 . לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

לפיתוח והתיישבות הבדואים  ף הרשותצירותוך והבקשה לצו ביניים תיקון העתירה ת על על כן, יש להורו .5

 . לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים 6תקנה וזאת לפי , כמשיבה בנגב

דחיית  ת אתמחייבבענייננו מאזן הנוחות סיכויי העתירה ובחינת  ,כפי שיפורט להלןולגופו של עניין,  .6

 לצו ביניים.  הבקשה

ולו  האין בעתיר, וכי להידחות יםטענות העותר נן שליראו להלן, כי די יםהמשיב ,בבחינת סיכויי העתירה .7

 הועדה המחוזית.  בהחלטתראשיתה של עילה להתערבותו של בית המשפט לעניינים מנהליים 

 ו/או בהחלטת יו"ר הועדה המחוזית. החלטת הועדה המחוזיתב ו/או לא נפל כל פגם בהליכי אישור התכנית .8

תכניות  ,ת ממשלהוהחלטהדין והפסיקה, ת על ומבוססוהן  ת כדבעיות ומפורטומנומקההחלטות הנן 

 סביבתיים מקצועיים –שיקולים תכנוניים כן על ו מדיניות התכנון המחוזית ,מתאר מחוזיות בתוקף

אין כל עילה מנהלית ו, ותוסביר ותראוי ןנהי ההחלטות. ועמדות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות

 להתערבותו של בית המשפט הנכבד בהן. 

עמדת העותרים היא . ואופיו היישובלגבולות לב ליבה של העתירה בטענת העותרים ביחס בתמצית יאמר.  .9

 ,היישוב כך שיכלול את מרבית שטחי המגורים הנוכחיים שלהם )הסדרה במקום(גבולות  כי יש להרחיב את

. ולצורך כך, לפי עמדתם, יש להמתין לעדכון מנאות חובב בתוך טווח המגבלות הסביבתיותברובם המצויים 

 . טווח המגבלות הסביבתיות

. היישוב תוכנן במסגרת נתונה של סיכוי ותוקף משפטיחסרת כל טענת העותרים כי עמדת המשיבים היא,  .10

פי תכנית -בול המגבלות הסביבתיות מנאות חובב עלהישוב תוכנן עד ג -גבולות תכנוניים קשיחים: ממערב

הישוב תוכנן עד גבול הגבלות מתוואי דרך ארצית מהירה )כביש  - ; מדרום4/14/23תמ"מ  -מתאר מחוזית 

הישוב שגב  -תוואי נחל נוקדים ומגבלות מערכת הביטחון; ומצפוןעד  -; ממזרח31א//4/21פי תמ"א -( על6

 שלום. 

, בדבר הקמת 11.8.16יום מ, 1285 הממשלה מס'בהתאם להחלטת התכנית את  הועדה המחוזית אישרה .11

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

היישוב תובטח בריאות הציבור והסביבה בהתייחס למגבלות הסביבתיות ולצרכים התפעוליים לרבות 

 .("החלטת הממשלה")להלן:  "אזורי התעשייה נאות חובב ורמת בקעהעתידיים של 

 1/2/23/14/4תמ"מ  -תכנית מתאר מחוזית, מחוז דרום ב ובמיקום ובגבולות שנקבעכמו כן, התכנית אושרה  .12

טווח את  עיגנהשלא נתקפה ע"י העותרים עת באה על אישורה, אשר , (התמ"מ)להלן:  ואדי אל נעם –

 בסימבול של יישוב פרברי.  את הישוב נהמיוס - ק"מ מנאות חובב 5 ,המאושרהמגבלות הסביבתיות 

שטח גם , התכנית כוללת זאת ועוד, במסגרת מלאכת האיזון של הועדה, ובהתחשב בטענות העותרים .13

, כפי שנקבע מנאות חובב יצומצם טווח המגבלות הסביבתיות אם וכאשר ,לפיתוח עתידי להרחבת הישוב

   קודם לכן גם במסגרת התמ"מ.
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 ,הועדה המחוזית ה שללשיקול דעת יםנתונ יולא הוסיווגו כיישוב פרברי,  היישובהגדרת הגבולות של  על כן, .14

דין  ההמהוו ,תכנית מתאר מחוזית בתוקףהוראות מ לאשר תכנית החורגתממילא לא היתה מוסמכת וזו 

  .ועניין מחייב לכל דבר

ועדת המשנה לעררים . במסגרת רשות ערר למועצה הארצית לא היה מזור לעותריםאף ור, מהטעם האמ .15

, כפי החלופה המוצעת ע"י להרחיב את גבולות היישובאינה מוסמכת  ,אף היא ,של המועצה הארצית

 . חריגה מהוראות התמ"מתוך  העותרים,

המצדיקה מתן רשות ערר למועצה כך גם, במענה לטענת העותרים לפיה ההליך כרוך ברגישות ציבורית  .16

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

העותרים, אינה רלוונטית לשיקולי הועדה ושיקולי יושב ראש הועדה המחוזית, ביחס לתכנית דנן. ההליך 

תיישבותי לפזורה הבדואית במרחב, אשר התכנוני שבמוקד העתירה דנא, להקמת ישוב חדש כפתרון ה

המדינה מחויבת בקידומו ואישורו, כלל אינו עוסק בהליך פינויים של העותרים. התכנית בענייננו אינה 

להעלות טענותיהם  יוכלו העותרים, בכפוף לכל דין,ממילא, . כוללת כל הוראה בעניין פינוי אוכלוסייה

 הליכי הפינוי. במסגרת 

מפני הותרת התכנית "על הנייר בלבד" במקרה שבו תסוכל   ם לחשש שהעלו העותריםויובהר. אין מקו .17

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

התיישבותי לפזורה הבדואית במרחב כולו, ובפרט עבור תושבים המתגוררים בצמידות למפעלים מסוכנים 

יון, אינה מוטלת בספק. גם לשיטת העותרים, ישנם תושבים אשר לא ניתן להסדיר את בתיהם וקווי מתח על

מכל מקום, העותרים במקומם והתכנית דרושה בוודאות כדי ליצור מלאי תכנוני עבור תושבים אלה. 

 מהווים חלק קטן בלבד מתושבי הפזורה. 

לאוכלוסייה כזו או אחרת, אלא  התכנית, כשלעצמה, אף אינה מעגנת הוראה המייחסת את היישוב .18

גבולות , בהתאם לגישות תכנון מקובלות ובמסגרת נתונה של חדש מאפשרת מסגרת תכנונית להקמת ישוב

 במנותק משאלת קהל היעד שלה. ,והוראותיה ראויות מבחינה תכנונית ,תכנוניים קשיחים

סת התכנית לתוקף ו/או התחלת לצו ביניים. כני דחיית הבקשה ת אתמחייבאף היא  בחינת מאזן הנוחות .19

ביצוע הפעולות להקמת הישוב, לא יגרמו לפגיעה בזכות ו/או באינטרס כלשהו של העותרים, לרבות 

באינטרס שלהם להסדרת התיישבותם במקום מושבם הנוכחי, לא כל שכן באופן בלתי הפיך, שהרי, כאמור 

ה ממקום מושבה ו/או בעניין קהל היעד של לעיל, התכנית אינה כוללת כל הוראה בעניין פינוי אוכלוסיי

הישוב החדש וככל שימצא בעתיד כי ניתן לצמצם את תחום מגבלות הבניה, לא רק שהתכנית אינה מונעת 

זאת, אלא שהיא גם מעגנת תשתית סטטוטורית, אשר תקל על האפשרות להרחבת הישוב, ככל שימצא כי 

 הדבר אפשרי בעתיד.

בהתאם לעמדת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, הישוב ואדי אל נעם מוצע כפתרון התיישבותי  .20

בדגש לכלל האוכלוסייה הבלתי מוסדרת המתגוררת בין הישוב שגב שלום )בצפון( ועד צומת הנגב )בדרום(, 

חובב, לרבות  בתחום מגבלות סביבתיות מאזור התעשייה נאותעל אוכלוסייה בלתי מוסדרת המתגוררת 

בשל הקרבה למפעלים עם עיסוק בחומרים מסוכנים באזור התעשייה נאות חובב ובמסדרונות אנרגיה, 

לתוקף תאפשר הוצאת היתרי בניה למעברים זמניים לשטחי הישוב,  כניסת התכנית .בהם קווי מתח עליון

 נוך, אשר התשתיותובכלל זה למוסדות חינוך שאושרו בשטח הישוב מכוח תכנית אחרת למוסדות חי

מוסדות החינוך בהינתן שכיום תכנית דנא, וזאת מוסדרות בוהדרכים למוסדות החינוך  הקבועות
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. כמו כן, מכוח התכנית ניתן להתחיל הוקמו ללא היתר()בקרבה לאזור התעשייה נאות חובב ממוקמים 

 לקדם תכניות מפורטות לשכונות הישוב. 

 ,טרם ההכרעה בעתירה אף אם תפורסם התכנית לתוקףממילא,  ם, וכפי שהוסכם בין הצדדי ,האמורלצד  .21

 ." במסגרת המענה לעתירהלהעלות טענת "מעשה עשוי יםבכוונת המשיב אין

 תוכניתאישור ההליכים תכנוניים ומשפטיים שקדמו ל –רקע 

פזורת " –)להלן  40פזורת ואדי אל נעם נמצאת כיום במרחב גיאוגרפי מדרום לשגב שלום וממזרח לכביש  .22

 "(. הפזורה" או "ואדי אל נעם

בתחום המגבלות  , לרבות מוסדות החינוך של תלמידיה, נמצאאליה שייכים העותרים הפזורהחלק גדול מ .23

ובתחום  ,ק"מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב 5 -הסביבתיות מאזור התעשייה נאות חובב 

 . מגבלות הבניה והפיתוח של אזור התעשייה הביטחונית רמת בקע

סילוק יד כנגד להגישה המדינה תביעת  90 –בשנות ה כבר למעלה מן הנדרש בגדרו של ההליך דנא, נציין כי  .24

, לאחר הליכים משפטיים שהתקיימו בפני מספר 15.3.2007ביום בתמצית יאמר, כי תושבי הפזורה. חלק מ

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

אישר את קביעות הערכאות הקודמות בדבר היעדר זכות ש ,541/99 –ו  6858/99, 6719/98העליון ברע"א 

מנת לאפשר חודשים, וזאת על  18צווי הפינוי לפרק זמן של  והורה על עיכובבמקרקעין  )שם( למבקשים

כעולה )גם( מפסק דינו של בית המשפט העליון, מדובר במקבץ לא חוקי, לצדדים לנסות ולהגיע להסדר. 

 ולמדינה הזכות המשפטית לפנות התושבים מהמקרקעין, אשר במהלך השנים העמיקו את האחיזה בהם.  

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

השונים, לרבות הועדה המחוזית והרשות לפיתוח משרדי הממשלה  פעלו, במהלך השנים לצד האמור .25

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

בניסיון למצוא פתרונות  ,ד"ה"ועוהמשפחות בפזורה  עם הידברותתושבי הפזורה. כל זאת, תוך קיום 

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

נעם מול -עתירה זו היא חלק משורה ארוכה של הליכים שמנהלים חלק מתושבי הפזורה באזור ואדי אל .26

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

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

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

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

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

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

 היישוב. 

לתאם קביעת נהלים ה בדרישתם "עסק 4627/09בבג"ץ נעם -תושבי פזורת ואדי אלשלושה מעתירת  .27

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

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

, תוך ששופטי בית המשפט העליון, בהחלטתם החינוך אל מחוץ לטווח הסיכון של אזור התעשייה נאות חובב

, עמדו על כך כי ההנחה היא שתושבי הפזורה ישתפו פעולה עם הרשויות בעניין העתקתם 02.04.2012מיום 

 של בתי הספר לאתר מרוחק יותר מנאות חובב. 
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מבני כי אושרה תכנית מפורטת למוסדות חינוך, לצורך הקמת  עדכנה המדינה, 02.04.15יום מה תבהודע .28

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

. עוד עדכנו המשיבות כי שר החינוך דאז החליט לאמץ את ההמלצה וממתקן בטחוני הממוקם ברמת בקע

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

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

  בנספח מסומן  הדברים(

 699-0210757תכנית מפורטת מס' אושרה  05.05.2015ביום  ,4627/09 המדינה בבג"ץ בהתאם להצהרות .29

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

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

 . להקים בתי ספר, תיכון וגני ילדים במבני קבע

חלק מתושבי הפזורה התנגדו למיקום המוצע לבתי הספר כיוון שראו בכך חלק מהתהליך של צירופם  .30

שקבעה את מיקומם  699-0716530תכנית מפורטת מס'  בכפייה לשגב שלום, ולבקשתם קודמה ואושרה

החדש של עיקר מוסדות החינוך, בחלקה הדרומי של התכנית, בהתאם לבקשת ובהסכמת ועד הישוב וועד 

 הורי בתי הספר. 

להיבנות מוסדות החינוך במיקום  מתוכננים, שקלים מיליוני עשרות של ובעלותבהתאם לתכנית המפורטת,  .31

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

)שינוי מס'  23/14/4תכנית מתאר מחוזית מחוז הדרום מס' תמ"מ אושרה  2014בחודש אוגוסט ני לביני, בי .32

ל"אזור נוף כפרי חקלאי משולב"  מטרתה להרחיב את השטח המיועדש, (, בעניין שגב שלום וסביבתו2

 הואת יישובה של האוכלוסיישגב שלום לאפשר את הרחבת היישוב  על מנת ,מדרום מערב לישוב שגב שלום

  הבדואית שבסביבתו.

 גנספח מסומן  2/23/14/4העתק הוראות תמ"מ מצ"ב 

, אשר העלו טענות 1705/14בג"ץ מסגרת נתקפה על ידי חלק מתושבי הפזורה ב( 2)שינוי מס'  23/14/4תמ"מ  .33

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

 חקלאי נפרד ועצמאי.   –להקמת יישוב כפרי 

 יישוב נפרד ועצמאי, עדכנה המדינה כי הרשויות פועלות לקידום תכנון להקמת 02.07.2017בהודעתה מיום  .34

 . שלום עבור תושבי ואדי נעם מדרום לשגב

, בניה מקרקעין ודיור, החלטת ועדת שרים לענייני תכנון, התקבלה 25.7.16כי ביום  ,עוד עדכנה המדינה .35

, בדבר הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הבדואית 11.8.16החלטת ממשלה ביום אשר קיבלת תוקף של 

 כדלקמן: ,(1825ס' ממשלה מ)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,  ,בנגב מדרום ליישוב שגב שלום

 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 

משלה הרלוונטיים והקמת היישוב ולקבוע את גבולותיו, בשיתוף ובתיאום עם משרדי המ
וביניהם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, מינהל התכנון, רשות מקרקעי 
ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הפנים, משרד 
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הכלכלה והתעשייה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומתוך שיח ושיג עם 
 התושבים ונציגיהם.

כנית להקמת היישוב וגבולותיו המדויקים יאושרו על ידי מוסדות התכנון בהתאם ב. הת
בקביעת גבולות היישוב תובטח בריאות הציבור . 1965-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

והסביבה בהתייחס למגבלות הסביבתיות ולצרכים התפעוליים לרבות העתידיים של אזורי 
 .התעשייה נאות חובב ורמת בקע

יל על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בשיתוף ובתאום עם יתר משרדי ג. להט
הממשלה הרלבנטיים, לפעול לקידום תכניות מפורטות, לפיתוח, לשיווק, להקמה, ולאכלוס 

 "היישוב.

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

כעולה מהודעת העותרים  כי ,בהודעתהמדינה , עדכנה התחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב במישור .36

, הם התנגדו לקידום תכנון היישוב מבלי לדון בגבולותיו, והביעו רצון, במסגרת שיח עם רשות 26.1.17מיום 

הבדואים, למינוי מומחה בינלאומי מוסכם להערכת סיכונים שיבחן את אפשרות צמצום המגבלות 

רמי המדינה הצריכים לעניין הסביבתיות מנאות חובב. בעקבות התייעצות שהתקיימה עם כלל גו

בפרקליטות המדינה, נמסר לעותרים מטעם המדינה, כי אין מקום למינוי "מומחה חיצוני" בתחום המצוי 

, כמפורט במכתבו של המשרד להגנת לגוף הדבריםבליבת העיסוק של המשרד להגנת הסביבה, וכי 

סוד הממצאים המצויים בידו, על יהמשרד,  ה עדכנית שלבהתאם לבדיק, 28.05.2017הסביבה מיום 

לא ניתן לצמצם את תחום המגבלות  -לרבות סקרי סיכונים עדכניים של המפעלים הגדולים בנאות חובב 

. עוד צוין במכתב כי ככל שברצון העותרים להציג ק"מ ממחלף נאות חובב 5הסביבתיות מעבר למרחק של 

 משרד להגנת הסביבה.חוות דעת מומחה מטעמם, זו תלמד על ידי גורמי המקצוע ב

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

המגבלות עמדה המדינה על כך, ולעותרים היה ברור, כי נושא  05.07.2017גם בדיון שהתקיים בבג"ץ ביום  .37

א קשיח ולא יהווה חלק הו ק"מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב 5הסביבתיות בתחום של 

 30, שורות 18 – 15לפרוטו', שורות  4מהדיון העתידי במסגרת התכנון המפורט של היישוב. ראה, למשל, ע' 

אדוני יודע ושמע שיש (: "37 – 36לפרוטו', שורות  5, וכן הערת כבוד הש' דפנה ברק ארז לעותרים )ע' 32 –

מצב שכל האופציות פתוחות, יש אילוצים והם גם מגבלות אובייקטיביות בשטח, אנחנו לא נכנסים ל

 ".   הוסברו

 ו נספחמסומן  05.07.2017מיום  1705/14ן בבג"ץ מצ"ב העתק פרוטוקול הדיו

 לא ניתן לתקוף את תמ"מוהקובעת כי העתירה,  ורה על מחיקתתנה החלטת בג"ץ המיבאותו הדיון נ .38

 בזו הלשון:  (2) 23/14/4

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

 דומה שהעתירה בשלב זה מיצתה את עצמה.
 

 שלעיל ולהצהרות שנמסרו בדיון מטעם המשיבות 1בשים לב לאמור בפיסקה 
 התקדמות במכלול.העתירה נמחקת לאחר שחלה  – 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,  לאחר שזה יאושר. במקרה כזה זכויות וטענות כל הצדדים –נוספים( 
 " .המקורית 2/23/14/4ד תקיפה של תמ"מ לא תהיה עו

 

  ז נספח, מסומן 05.07.2017, מיום 1705/14בבג"ץ העתק פסק הדין  מצ"ב
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 - 9ג//10תמ"א , 3230מס'  ממשלהבהתאם להחלטת אושרה  07.12.2017ביום ברמת התכנון הארצית,  .39

תכנית מתאר ארצית , צפית יה רותם לאזור תחמ"גיתחמ"ג רותם ורצועת קווי חשמל ראשיים מאזור התעש

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

 תושבי הפזורה, ושתפקידו לספק חשמל למטרופולין באר שבע. מתגוררים חלק מבו  ,40 מספר

 1/2/23/14/4 תמ"מז הדרום מס' תכנית מתאר מחוזית מחואושרה למתן תוקף  03.11.2020ביום כמו כן,  .40

שמטרתה הקמת ישוב עבור האוכלוסייה הנמצאת באזור ואדי אל נעם,  ,"ואדי אל נעם" )להלן: התמ"מ(

 נקבע, המפורטת לעיל, 1825בהתאם להחלטת הממשלה . 40מדרום לישוב שגב שלום בסמוך לדרך מס' 

 ,נוסףב ק"מ מנאות חובב. 5סביבתיות של ונקבע תחום מגבלות  אופי יישוב ואדי אל נעם כיישוב פרברי

 את הרחבת היישוב ככל שיצומצמו בעתיד המגבלות הסביבתיותהוספה בתמ"מ הוראת גמישות המאפשרת 

 . מנאות חובב או רמת בקע

 .והיא בבחינת דין לכל דבר ועניין התמ"מ לא נתקפה ע"י העותריםכאמור לעיל,  .41

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

 התוכנית נושא העתירה

במהלך השנים נעשו על ידי רשות הבדואים ניסיונות רבים וכנים לשיתוף התושבים הגרים במקום, והושקעו  .42

הן  ,הן מפגשי ציבור בנוכחות קהל -. התקיימו מאות פגישות עם התושבים בקשר לכךמשאבים רבים 

המפגשים התקיימו גם על ידי מגישי התכנית  קבוצות.עם והן מפגשים  מפגשים אישיים עם תושבים

 בחלק מהמפגשים נכחו גם נציגי הועדהוגורמים מטעמה, קודם להגשת התוכנית ובמהלך קידומה. 

  . המחוזית

 המאפיינים וסקירתמפגשים כאמור לעיל, אשר יוחדו להיכרות עם התושבים, מיפוי המשפחות המתוך  .43

 רצון תושבי הפזורה.  ומעמיק ברור באופן להע ,האוכלוסייה של והצרכים החברתיים

רק אך ושהסכים  "הועד"כי חלק מהתושבים בחרו שלא לשתף פעולה עם הרשות, לאור עמדת  ,מרולניתן  .44

התנגד למעבר ליישוב בעל אופי פרברי. אף ונאות חובב, הסביבתיות ממגבלות הובתחום להסדרה במקום 

 פאלייםישהביעו רצון להסדרה ומעבר ליישוב מוסדר בו ייהנו משירותים מוניצהיו תושבים לצד זאת, 

 .איכות החיים חיוניים לרווחתם ולשיפור

התכנית נושא את לוועדה המחוזית  הגישה הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 19.08.2018ביום  .45

יישוב עבור ההתיישבות הלא  להקמתהמציעה מסגרת תכנונית  ,וואדי אל נעם - 699-0669481 - העתירה

. 11,866 –ששטחה כ ועד לצומת הנגב,  40מוסדרת בסמוך לכלא באר שבע, נאות חובב ולאורך דרך מספר 

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

 ,6כביש  -ום, מדרוםישוב שגב של -הם: מצפון יהמגבלות גבולותהתכנית ממוקמת באזור גבעות צאן, ו .46

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

   . תוואי נחל נוקדים ומגבלות מערכת הביטחון -וממזרח

העותרים נציגי בין היתר נכחו  בו ,התקיים דיון בהפקדת התכנית בוועדה המחוזית 29.07.2019ביום  .47

, אף שאין כל חובה סטטוטורית אשר שטחו את טענותיהם בפני הועדה המחוזיתהאגודה לזכויות האזרח, ו

  לשמיעתם טרם הליך ההתנגדות לתכנית.

, כמפורט תיקוניםתנאים וכפוף למספר להתנגדויות בעל הפקדת התוכנית  הועדההחליטה בתום הדיון  .48

אשר מחד תאפשר איכות חיים ופיתוח שירותים  ,על חשיבות התכניתהועדה עמדה בהחלטתה,  .בהחלטה
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ומקורות תעסוקה מגוונים לתושבים, ומאידך תקדם מימושם של פרויקטים בעלי חשיבות לאומית 

ק"ו לאורך תוואי  400יתוח תשתיות אנרגיה והנחת קו מתח על במטרופולין באר שבע ובמחוז. למשל, פ

  .שבע-בארופיתוח אזור התעשייה בדרום העיר   40 דרך מספר

 ט נספחמסומן  29.07.2019העתק החלטת ההפקדה מיום  מצ"ב

אים תכנונים ושועדת משנה לנ –ועדה ארצית והפקדה בבהתקיים דיון  26.11.2019בהמשך לאמור, ביום  .49

כי מדובר במקרה עמדה על כך  הולנת"ע. להפקדה שרה את התוכניתיאשר א "("ענתהולעקרוניים )להלן: "

דות ציבור מחוץ לתחום וסמגורים ומיש בתחילה לקבוע וכי ייחודי ומורכב הנדרש לפתרון בשלבים, 

, וככל שבעתיד יצומצמו רמת בקעתחום מגבלות הבניה והפיתוח ממנאות חובב ומהמגבלות הסביבתיות 

 1/2/23/14/4הופקדה ואושרה תמ"מ  הולנת"ע להחלטתבהתאם  המגבלות ניתן יהיה להרחיב את היישוב.

 . (אליה התייחסנו לעיל)

 י נספחמסומן  26.11.2019העתק החלטת הולנת"ע מיום מצ"ב 

התקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית במסגרתו הוחלט פה אחד על הפקדת התכנית לאחר  04.05.2020ביום  .50

והחלטת  29.07.2019ית מיום ובהתאם להחלטת הוועדה המחוז ,עדכונה בהתאם לנקבע במעמד הדיון

 .26.11.2019הולנת"ע מיום 

 יא נספחמסומן  04.05.2020העתק החלטת הועדה מיום מצ"ב 

האגודה , חלק מהעותרים, הוגשה התנגדות על ידי 08.11.2020, ביום התוכניתהפקדת לאחר שפורסמה  .51

נגעה לגבולות היישוב ביחס לשגב שלום, וכן ההתנגדות  עיקר. לזכויות האזרח בישראל ועמותת במקום

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

 מנאות חובב. הסביבתיות אפשרות צמצום רדיוס המגבלות 

 יב נספחמסומן  08.11.2020מיום העותרים העתק התנגדות מצ"ב 

התקיימה ישיבת וועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית. בתום דיון ארוך בו  05.04.2021ביום  .52

שהובאו טענות הבהחלטה מנומקת הכוללת התייחסות לכלל  ,נשמעו התושבים ונציגיהם, החליטה הועדה

תר, על כך לאשר את התוכנית בכפוף לתיקונים כמפורט בהחלטה. בהחלטתה עמדה הוועדה, בין הי ,בפניה

 ,לתקוףהמתנגדים מנאות חובב, אותם מבקשים  תחום המגבלות הסביבתיותכי גבולות התוכנית, לרבות 

מכל  .מהםלסטות  , ומשכך הוועדה כלל לא היתה מוסמכתתמ"מ תקפהבמסגרת נקבעו קשיחים, ו נםה

 תחוםם יצומצשככל  בעתיד גמישות ופיתוח של היישוב וכך גם התכנית, מאפשרות ,מ"ממקום, הת

נקבע , כישוב פרברי, אופי היישובכי  ,בהחלטה עוד הובהר. בקע רמתרמת חובב או מהסביבתיות מגבלות ה

 . מכךגם לסטות מוסמכת  אינה וכי הועדה ,חלטת הממשלההתמ"מ ומסגרת הבאף הוא 

 יג נספחמסומן  05.04.2021העתק החלטת וועדת המשנה להתנגדויות מיום מצ"ב 

 נדחתה ,הארצית ת המשנה לעררים של המועצהלמתן רשות ערר לוועד 26.04.2021 םהעותרים מיובקשת  .53

. על יסוד הדין והפסיקה בעניין מתן רשות ערר 27.4.2021הועדה מיום יו"ר  ו המנומקת שלכאמור בהחלטת

והחלטת בשים לב לכך שהתוכנית תואמת תכניות תקפות גם יו"ר הוועדה דחה את הבקשה בין היתר 

אינה מעלה  טענת העותרים. , וכי ממילא אין גם בסמכותה של ועדת המשנה לעררים לסטות מכךממשלה

 .בהתאם להלכה שנקבעה בעניין זה מצדיקה מתן רשות ערראינה ו סוגיה/מחלוקת עקרונית

 יד נספחמסומן  26.04.2021העתק הבקשה למתן רשות ערר לוועדה הארצית מיום מצ"ב 

 טו נספחמסומן  27.04.2021החלטת יו"ר הועדה המחוזית מיום העתק  מצ"ב
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הוגשה העתירה  26.04.2021על החלטת יו"ר הועדה מיום ו 05.04.2021על החלטת הועדה המחוזית מיום  .54

 לצו ביניים.  הבקשהדנא, ולצידה 

 עמדת המשרד להגנת הסביבה – המגבלות הסביבתיות

ק"מ מצומת הכניסה  5בתחום המגבלות הסביבתיות מאזור התעשייה נאות חובב ) הפזורה נמצאת, כאמור .55

לאזור התעשייה נאות חובב( ובתחום מגבלות הבניה והפיתוח של אזור התעשייה הביטחונית רמת בקע 

 )תע"ש(. 

תכנון היישוב יעשה מחוץ  , כפי שעוגנה בתוכניות המתאר התקפות, היא כיהמלצת המשרד להגנת הסביבה .56

תחום המגבלות הסביבתיות כאמור, הנדרש לצורך הגנה על בריאות הציבור והסביבה לרבות בהיבטי ל

 חומרים מסוכנים. 

תחום המגבלות הסביבתיות, אשר אושר בעבר על ידי מוסדות התכנון בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ  .57

נית ואשר היה מקובל על , נקבע על סמך ניסיון מקצועי של היועצים הסביבתיים של התוכ23תיקון  4/14

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. 

פיתוח עתידי לתעשיות הכבדות בישראל באזור תעשייה מוגדר  זאת ועוד, תחום זה נקבע גם על מנת לאפשר .58

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

   השפעות סביבתיות הנובעות מפעילות המפעלים. 

מרכזיים באזור התעשייה בהמשך, נערכה עבודה מקצועית אשר בחנה באופן פרטני את עמידת המפעלים ה .59

נאות חובב בסיכונים הנובעים מעיסוקם בחומרים מסוכנים, כך שטווח הסיכון מפעילותם לא יחרוג 

ק"מ(, לרבות ביצוע סקר מצרפי שבחן את קבילות הסיכון של כלל  5מתחום המגבלות הסביבתיות )

 המפעלים יחדיו. 

מרכזיים באזור התעשייה נאות חובב, ובשנת נערכו סקרי מרחקי הפרדה לחמשת המפעלים ה 2016בשנת  .60

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

כאמור. יודגש, כי  2016המשרד ואשר פועלים בשטח אזור התעשייה, לרבות עדכון לסקרים שנערכו בשנת 

ועים ואת הצורך בשמירה על תחום המגבלות הסביבתיות ממצאי סקרים אלה תיקפו את הממצאים היד

 ק"מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב לרבות בהיבטי חומרים מסוכנים. 5של 

לצד האמור, הותנה העיסוק בחומרים מסוכנים של המפעלים המרכזיים ביישום המלצות לפעולה כפי  .61

ות לצמצום הסיכונים עבור חמשת המפעלים שהובאו בסקרי המפעלים לעיל, אשר כללו תכניות פרטני

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

 המשמעותיות על שימושי וייעודי קרקע בסביבת אזור התעשייה. 

ובהתאם  ,שניתן ככל ,ממשיך לפעול אל מול המפעלים לצמצום הסיכון מפעילותםלהגנת הסביבה המשרד  .62

לטכנולוגיות מקובלות. במקביל לכך החל לפעול בשנה האחרונה צוות בינמשרדי בראשות יו"ר הוועדה 

  המחוזית, אשר מטרתו לבחון אפשרות לצמצום תחום הסיכון מאזור התעשייה נאות חובב. 

לקבוע האם ועד כמה ניתן לצמצם  בשלב זה מוקדםכי  עמדת גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה הינה, .63

 את תחום המגבלות הסביבתיות ובתוך כך את תחום הסיכון הנובע מהעיסוק בחומרים מסוכנים. 
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לפיכך, וכל עוד לא הוכח כי תכניות ניהול הסיכונים הפרטניות אכן יביאו להפחתה ולצמצום של תחום  .64

אין מקום להתיר אכלוס  -הסיכון מחד, ומאידך קיומו של סיכון לאדם ולסביבה בהיבטי חומרים מסוכנים 

משיך ולפעול של השטח לטובת שימושי וייעודי קרקע לרצפטורים ציבוריים, לרבות מגורים, ויש לה

 להסדרת ההתיישבות של פזורת ואדי אל נעם המתגוררת כיום בסמיכות ועד לגבול תכנית אזור התעשייה. 

 ביחס לבקשה לצו ביניים עמדת המשיבים

לאחר שעמדנו על הרקע הנדרש לעניין, ובכלל זה, על עמדת המשרד להגנת הסביבה ביחס לטווח המגבלות  .65

דין הבקשה הלן עמדת המשיבים ביחס לבקשה לצו ביניים, לפיה הסביבתיות מנאות חובב, תובא ל

  .להידחות

סיכויי בבוא בית המשפט להכריע בבקשה לצו ביניים על בית המשפט לשקול שני שיקולים עיקריים, והם:  .66

דחיית  ת אתמחייבבענייננו מאזן הנוחות סיכויי העתירה ובחינת כפי שיפורט להלן, . העתירה ומאזן הנוחות

 לצו ביניים.  ההבקש

 סיכויי העתירהבחינת 

הועדה  החלטתכי בחינת סיכויי העתירה שבפנינו מחייבת דחיית הבקשה לצו ביניים.  ,היא יםעמדת המשיב .67

 הדין הסטטוטורי המחייבעמדת המשרד להגנת הסביבה ועל יסוד התקבלה , עצמה בעד המדברת, המחוזית

. כמו כן, ההחלטה מבוססת ואת אופי היישוב ק"מ( 5מנאות חובב ) תחום המגבלות הסביבתיותשקבע את 

שמעה ובחנה טענות הועדה לאחר שוזו ניתנה שיקולים תכנוניים מובהקים, ומדיניות התכנון המחוזית  על

 והעתירה אינה מגלה, וסבירה ראויה החלטה הינהההחלטה ונתנה דעתה על כל פרטי העניין.  יםהעותר

 . בה הנכבד המשפט בית להתערבות עילה

ניתנה על המדברת בעד עצמה, , כך גם החלטת יו"ר הועדה לדחות את בקשת רשות הערר למועצה הארצית .68

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

אמור לשים  המשפט אינו-פי החוק. בית-כי תחום התכנון הופקד בידי מוסדות התכנון על ,כלל ידוע הוא .69

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

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

טריידט ס.א., חברה זרה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  465/93בג"ץ מבחנים של המשפט הציבורי )

עע"מ ; 70, בעמ' מחצבות כנרת )שותפות מוגבלת( נ' משרד התשתיות 1805/00ע"א ; 634[, בעמ' 1] הרצליה

רמי יובל נ' ועדת הערר לתכנון ובניה  9311/11עע"מ ; ))פורסם בנבו( נ' מוראן סקאל יניבאהוד שפר  317/10

 )פורסם בנבו((. מחוז ת"א

  . העתירה שבפנינוסיכויי באספקלריה זו יש לבחון את  .70

מנאות חובב, לאופי היישוב, לשיתוף הציבור,  לתחום המגבלות הסביבתיותעיקר טענות העותרים נוגעות  .71

 העותרים טענות חוקתיות שונות. וכן מעלים

בשים לב לכך שהתוכנית נשענת על הוראות  להידחות על הסףכי דינה של העתירה  ,עמדת המשיבות היא .72

 ,וכן על החלטת ממשלה, הקובעים את גבולות היישוב ואת אופיו ,דין ההמהוו התקפמחוזית תכנית מתאר 

 ואלה, כאמור, אינם ניתנים לשיקול דעת הועדה המחוזית ו/או ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. 

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

כננה לפי של העותרים והגיעה לכלל מסקנה כי הוראות התכנית ראויות מבחינה תכנונית, התכנית תו
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התכנוניים  ההליכיםבמסגרת כאמור לעיל,  ניות התכנון המחוזית.יעקרונות התכנון המקובלים ומד

  אף התקבלו חלק מהערות העותרים ונעשו שינויים בהתאם. כמפורט לעיל, השונים שהתקיימו 

 32שה ע"י כי בעוד שבפזורת ואדי אל  נעם יושבים אלפי תושבים, העתירה הוג חשוב לתת את הדעת לכך .74

. לדבר יש חשיבות רבה נעדר כל מעמד משפטיאשר  ,עותרים בלבד שמציגים את עצמם כוועד היישוב

בקידומה ואשר תושבים שמעוניינים  נםהתוכנית, יש ה שלבעניינינו שכן בעוד שהעותרים מתנגדים לאישור

 ,באשר לתוכניתמקום יתר תושבי ה ספק רב אם העותרים מייצגים את עמדת קולם לא נשמע בעתירה זו.

פיתוח  ולאפשר, לשלומם, להסיר מעליהם את עננת הסיכון יש בה כדי לשפר את איכות חייהםכאמור ש

 .םעבורות תעסוקה רומקופאליים ישירותים מוניצ

    :גופן להלן נתייחס לטענות העותרים .75

לטענת העותרים יש להמתין למסקנות צוות  – נאות חובבאזור התעשייה מ תחום המגבלות הסביבתיות .76

הבדיקה אשר בוחן בין היתר את מרחקי ההפרדה ממקורות סיכון נייחים באזור התעשייה נאות חובב 

לא לקדם כל תכנית להקמת ישוב כפתרון התיישבותי עבורם, זאת  -בהיבטי חומרים מסוכנים, ועד אז 

 מקום מגוריהם הנוכחי. במטרה למנוע, ככל הניתן, את העתקת התיישבותם מ

לתמ"מ התקפה המהווה דין בהתאם , נכון למועד מתן ההחלטה )ונכון להיום(כי עמדת המשיבות, היא  .77

המשרד להגנת  לכל דבר, ואשר אינה ניתנת לתקיפה במסגרת העתירה דנא ובכלל, וכן בהתאם לעמדת

של עדכניים הממצאים המצויים בידו, לרבות סקרי סיכונים התשתית העובדתית והסביבה על יסוד 

עודנו תקף.  ק"מ ממחלף נאות חובב 5תחום המגבלות הסביבתיות של  -המפעלים הגדולים בנאות חובב 

תכנון אך סביר היה כי , הציבור והסביבה לרבות בהיבטי חומרים מסוכניםשלום לצורך הגנה על לפיכך, ו

מחוץ לתחום המגבלות  יקבעויייעשה כך שייעוד המגורים ורצפטורים ציבוריים אחרים היישוב 

  .הסביבתיות

לא ברור אם עדכון הסקרים והתוכניות יובילו לשינוי המגבלות הסביבתיות סביב נאות כלל נכון להיום  .78

ד כמה. בשים חובב לרבות תחום הסיכון הנובע מהעיסוק בחומרים מסוכנים, והאם ניתן יהיה לצמצמו וע

לעובדה שמשמעות צמצום תחום המגבלות תכלול גם הטלת מגבלות נוספות על מפעלי וכן , אמורלב ל

הרי שדה פקטו   –התעשייה, לרבות השלכות אפשריות על כיווני התפתחותו של אזור התעשייה בכללותו 

הותרת אוכלוסיית  הנהההמתנה לעדכון סקרי הסיכונים ותוכניות ניהול הסיכונים של המפעלים  משמעות

הפזורה בתחום המגבלות הסביבתיות והסיכון על כל המשתמע מכך. ויודגש, נכון להיום חלק מהתושבים 

צמצום של תחום ומתגוררים בסמיכות רבה לגבול אזור התעשייה נאות חובב ולקו המתח המתוכנן, 

 ום כמבוקש על ידם.יוכל לתת להם מענה ופתרון בדרך של הסדרה במקלא המגבלות הסביבתיות 

יתרה מכך, וכהוראה מאזנת, נקבע בתכנית )בהתאם להחלטת הולנת"ע ולהוראות התמ"מ( כי ככל שבעתיד  .79

יצומצם תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב, ניתן יהיה להרחיב את היישוב לכיוון שטחי ההתיישבות 

 הנוכחית, בהתאם לטווח שיקבע. 

 עותרים היא כי הם מתנגדים לאופי היישוב )פרברי( כפי שנקבע בתוכנית. טענה נוספת של ה - אופי היישוב .80

מספר אלטרנטיבות של צורות ואופי מגורים, מציעה  תוכניתה טענה זו, אף היא נעדרת כל סיכוי, שהרי .81

מעבר לכך, אופי היישוב כיישוב פרברי נקבע בהחלטת החל משכונות עירוניות ועד לשכונות חקלאיות. 

. העותרים לא תקפו את התמ"מ ואת החלטת הממשלה והועדה 1/2/23/14/4וכן בתמ"מ  1285הממשלה 

 . אינה מוסמכת לחרוג מהן
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 .   בטרם אושרה התכניתטענה נוספת של העותרים היא כי לא נעשה שיתוף ציבור  - שיתוף ציבור .82

לפיתוח והתיישבות  רשותה. בניגוד לנטען, במהלך השנים עובדתי ומשפטי – ל יסודמשוללת כטענה זו  .83

, , הציגו בפניהם את התוכניתתושבי הפזורה בהליך התכנונימוסדות התכנון שיתפו את ו הבדואים בנגב

שיתוף הסטטוטורי, הליך ה, אף מעבר לבמלואןטענותיהם שמעו ו ידם-בחנו חלופות מיקום שהוצעו על

 . , שמוצה אף הוא בענייננובמסגרת הליך שמיעת ההתנגדויות לתכניתורק ב אך המתחיי

, והם על ידי הועדהלא התקבלה  )הדורשת הסדרה במקום, ללא כל גמישות( העובדה שעמדת העותרים .84

 אין משמעותה כי לא התקיים שיג ושיחו/או מיקום הישוב שנקבע במסגרתה, אינם שבעי רצון מהתוכנית 

, שהושקעו בשיתוף הציבורהרבים למשאבים ו לכל ניסיונות ההידברות )המתועדים(. בשים לב עמם

 . ומוטב היה שלא נטענה כלל טענה זו מקוממת ממש ,ההליך התכנוניבשלבים השונים של 

השינוי למשל, כך . התושביםבקשת פי ת לובמהלך השנים, נעשו שינויים בתוכני בהקשר האמור, נדגיש, כי .85

היישוב לכיוון  רחבתההותרת שטח לפיתוח ו, ותכנון ישוב נפרד ועצמאי שגב שלוםהישוב צירת חיץ מיבדבר 

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

שיתוף הציבור אין משמעו מתן . התושביםשיתוף הציבור היא קיום שיג ושיח עם  ו של הליךודוק. מהות .86

דרישת ל מקצועי-לא סביר שמוסד תכנוני יתחייב להכפיף את שיקול דעתו התכנונית וטו לתושבים. זכו

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

 .  נעשה גם וכך ,ההתנגדויות במסגרת הליךוכמובן לשמוע את עמדתם 

נותנת מענה מתארי ראוי להתפתחותו של ישוב איתן אשר יספק  בענייננוהתכנית כאמור בהחלטת הועדה,  .87

לתושביו הזדמנויות לאיכות חיים, תעסוקה ונגישות לשירותים. התכנון יאפשר את המשך חיי הקהילה 

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

לרבות בהיבטי  היום יומי הנשקף בעת הנוכחית מהפעילות באזור התעשייה נאות חובב פוטנציאל הסיכון

 חומרים מסוכנים.

 -החלטת הועדה מבוססת על שיקולים תכנוניים העתירה משוללת כל סיכוי משפטי. נמצאנו למדים, כי  .88

מבית  יםהלכה למעשה, העותרים מבקשהליכי אישור התכנית. החלטה ובמקצועיים ולא נפל כל פגם ב

 להתערב בשיקול הדעת המקצועי של הועדה המחוזית.הנכבד המשפט 

 מאזן הנוחות

 .דחיית הבקשהאת  ת אף היאכי בחינת מאזן הנוחות מחייבהמשיבות יטענו,  .89

אין  לעיל כאמורשהרי  ,הליך העיקריהדיון בבענייננו לא תסכל את המבוקש ביניים ההימנעות ממתן צו  .90

עיכוב ואולם , בעקבות פרסום התכנית ברשומות וכניסתה לתוקף ל"מעשה עשוי"בכוונת המדינה לטעון 

 . באינטרס הציבוריקשה באישור התוכנית ובמימושה יביא לפגיעה 

בתחום ו מוניציפלייםבאזור לא מוסדר, ללא שירותים תושבי פזורת ואדי אל נעם מתגוררים כמפורט לעיל,  .91

התוכנית  .בו לומדים תלמידי הפזורה מוסד חינוךאף נמצא  כוןהסינאות חובב. בתחום סביבתיות ממגבלות 

קיים . לתושבים ולילדיהם הסיכון הנשקףשל התושבים ותסיר מעליהם את  איכות חייהםתשפר את 

 מובהק לקדם את הסדרת ההתיישבות בכלל, ובמקרה זה בפרט. אינטרס ציבורי 

המדינה בבג"ץ, בתחום התוכנית קיים בית ספר פעיל ואושרה התכנית  להצהרותבנוסף, כאמור, בהתאם  .92

להקמתם של בית ספר נוסף, אשכול גני ילדים ובית ספר תיכון, ואשר כיום לא קיים אליהם כביש גישה 
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לשם הסדרת כביש זה, ובכוונתה לפעול לפרסומו של מכרז מסוים מוסדר. לרשות הבדואים יש תקציב 

 ים הקרובים. לביצוע כביש זה בחודש

בתוואי באופן לא חוקי  התושבים יושבים. כאמור, חשמל העברת קו מתחהנו בנוסף מובהק טרס ציבורי נאי .93

שתפקידו לספק חשמל למטרופולין באר שבע. התוכנית מאפשרת  ק"ו 400קו מתח מתוכנן  שבו 40 דרך מס'

 שנועד לאפשרקו המתח  גם פתרונות מגורים זמניים לתושבים שהעברתם אליהם תאפשר את העברת

 אספקת חשמל סדירה לעיר באר שבע. 

      המבוקש ומאזן  לא יינתן הצוו במידה בלתי הפיךנזק ים עותר, במקרה הנדון לא ייגרם ללנוכח האמור .94

   .הנוחות נוטה לדחיית הבקשה לצו ביניים

 סוף דבר 

דינה של הבקשה לצו ביניים להידחות, הן בבחינת סיכויי העתירה והן בבחינת , לעיל המפורט נוכח .95

 מאזן הנוחות. 

מכלול השיקולים תכניות מתאר מחוזיות בתוקף ו, על יסוד וכראוי החלטת המשיבה ניתנה כדין .96

הצורך המידי בתכנון יישוב חדש ראוי בין איזון  מוסדות התכנון ערכו הנוגעים לעניין.המקצועיים 

כפתרון התיישבותי לפזורה הבדואית ובין עמדת העותרים השואפים להרחבת היישוב לתוך תחום 

מגוריהם הנוכחי, בטווח המגבלות הסביבתיות, והותירה בתחום התכנית שטח נרחב לפיתוח עתידי, 

מכל מקום, אין בהחלטת המשיבה . לצרכי הרחבת היישוב, ככל שיצומצם טווח המגבלות הסביבתית

 ריגה ממתחם הסבירות ואין כל עילה להתערבות שיפוטית בהחלטה. משום ח

כך גם, מאזן הנוחות נוטה בבירור לצד דחיית הבקשה לצו ביניים, בהיעדר פגיעה בלתי הפיכה באינטרס  .97

ובניהול ההליך העיקרי, וכן לנוכח האינטרס הציבורי כבד המשקל שבתכנון וקידום  יםשל העותר

נבחנו לעמקן, בפני הועדה המחוזית  ים, לאחר שטענות העותרוח המידילהקמת היישוב בטוהתכנית 

 לדחותן, אחת לאחת, באופן מנומק, כמפורט לעיל. וזו החליטה

מנהל תחום בלשכת התכנון  -לתמיכה בעובדות המפורטות בתגובה זו מצורף תצהירו של יובל קרפוס  .98

והסדרת התיישבות הבדואים בנגב, מחוז דרום. תצהירים נוספים מטעם הרשות לפיתוח  -המחוזית

וכן מטעם המשרד להגנת הסביבה יוגשו במועד נדחה, זאת בשל קושי טכני בהחתמת המצהירים במועד 

 הגשת תגובה זו.

 

 יםמבקשולחייב את ה הבקשה לצו בינייםלאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את 

 שכ"ט עו"ד כחוק.ו  משפטבהוצאות 

 

 

 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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