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 פסק דין
 

 1 כללי

 2ההיסטוריה שברקע נושא העתירה ארוכה ורבת פרטים ואין טעם בהצגה רחבה שלה כאן.  .1

 3 אסתפק בהצגת אותם פרטים מעטים הדרושים להבנת התמונה ולהכרעה בעתירה.  

 4איש מפלג מסעודין אלעזזמה,  500 -נעם, שמקורה בקבוצה של כ-פזורת ואדי אל .2

 5של  50-שהתגוררה בעיקר באזור חלוצה והועברה למקום על ידי השלטונות בשנות ה

 6איש והיא ממוקמת מזרחית לאזור התעשייה נאות  10,000-המאה הקודמת, מונה כיום כ

 7 שבע )להלן: "הפזורה"(. -ק"מ דרומית לבאר 10-, כ40חובב, לאורך כביש 

 8באזור התעשייה נאות חובב מצויים מפעלים ואתרים שונים, שהחומרים שהם מחזיקים  .3

 9או מייצרים, או תוצרי תהליכי העבודה שלהם, עלולים לגרום לפגיעה בבני אדם, והדבר 

 10 מחייב ריחוק מסוים של אזורי מגורים מהם. 

 11אזור התעשייה נאות חובב. חלקם קרובים באופן כללי, בתי הפזורה ממוקמים בקרבת  .4

 12 אליו מאוד וחלקם מרוחקים יותר. 

 13במסגרת המאמצים להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, נעשו מספר ניסיונות ליישוב  .5

 14אושרה תכנית מתאר שבמסגרתה תוכנן להרחיב את  2013הפזורה. כך, בין היתר, בשנת 

 15פזורה. קבוצה מתושבי הפזורה עתרה נגד שטח הישוב שגב שלום ולקלוט בו את  תושבי ה

 16לבאד אבו עפאש ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה. במהלך  1705/14בג"צ  -התכנית 

 17, להקים לתושבי הפזורה יישוב 1825בירור העתירה התקבלה החלטת ממשלה מס' 

 18 עצמאי נפרד, בעל אופי כפרי פרברי, דרומית ליישוב שגב שלום, ובהתאם לכך העתירה

 19 נמחקה. 

 20( שבשטח עליו היא חלה 699-0669481בהמשך, נערכה תכנית מקומית ליישוב החדש )מס'  

 21ק"מ מצומת  5מתגוררים בפועל חלק ניכר מתושבי הפזורה. השטח הנמצא במרחק של 

 22נאות חובב סומן בתכנית כתחום מגבלות סביבתיות, שבו לא ניתן להקים מבני מגורים 

 23 והשימוש בו יועד לחקלאות. 

 24הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום )להלן: "הוועדה המחוזית"( דנה בתכנית  .6

 25, על הפקדתה בתנאים ועל העברתה לאישור הועדה לנושאים 29.7.2019והחליטה, ביום 

 26 תכנוניים עקרוניים )הולנת"ע( בהיותה תכנית מתאר ראשונה לישוב חדש. 
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 1ב מיוחדת לסוגיית תחום המגבלות הולנת"ע דנה בתכנית והקדישה תשומת ל .7

 2הסביבתיות. בהקשר לכך הוועדה ציינה בהחלטתה, שמדובר במקרה ייחודי ומורכב, 

 3הדורש פתרון בשלבים, ושיש לאפשר במסגרת תכנית המתאר המקומית מענה תכנוני 

 4למצב בו שטח המגבלות הסביבתיות מנאות חובב יצומצם. ובסופו של דבר החליטה 

 5בתיקונים מסוימים, ובין היתר קביעת סעיף  1/2/23/14/4תמ"מ  להפקיד את תכנית

 6שיאפשר אישור תכנית מתאר מקומית להרחבת הישוב, למקרה שניתן יהיה לצמצם את 

 7 תחום המגבלות הסביבתיות שבתכנית, מבלי שהדבר יחשב שינוי לתמ"מ. 

 8לתכנית,  לאחר מכן, וועדת המשנה להתנגדויות בוועדה המחוזית, שמעה התנגדויות .8

 9במיוחד בנושא שטח המגבלות הסביבתיות, ודחתה אותן. והוועדה המחוזית אישרה את 

 10 התכנית, בכפוף לתיקונים מסוימים. 

 11מגישי ההתנגדויות שנדחו, הגישו ליו"ר הועדה המחוזית בקשת רשות ערר למועצה  .9

 12 הארצית, והוא דן בבקשה ודחה אותה. 

 13 מכאן העתירה, הממוקדת בשאלת הרשות לערור למועצה הארצית.  .10

 14 טענות הצדדים

 15בתמצית, העותרים טוענים, שאישור התכנית חייב קבלת נתונים עדכניים וברורים לגבי  .11

 16תחום המגבלות הסביבתיות. ובפועל, ההחלטה בנושא התקבלה על בסיס נתונים ישנים, 

 17ת מתאימות. וטוענים, שאין הצדקה לטווח בלתי מבוססים, שאינם מתוקפים בבדיקו

 18הביטחון הגדול המוטמע בתכנית, המוציא משפחות רבות מהתחום שבו ניתן להקים מבני 

 19 מגורים. ושנסיבות המקרה מצדיקות מתן רשות ערעור למועצה הארצית לתכנון ולבניה. 

 20העקרוני, המשיבים טוענים, כי המקרה אינו מצדיק עירוב המועצה הארצית. במישור  .12

 21הוועדה המחוזית מוסמכת ומיומנת בטיפול בתכניות ברמה המקומית ויש למעט במתן 

 22רשות ערר על החלטותיה. ובמישור הקונקרטי, הטענות כלפי התכנית הן נקודתיות 

 23ופרטניות, התכנית אינה עוסקת בהסדרת מגורי העותרים, אינה חלה בשטח מגוריהם 

 24שטחי מגורי העותרים מצויים בתחומי המגבלות ואינה מסמנת את מגוריהם להריסה, ו

 25הסביבתיות שעוגנו בתמ"מ. ולכן, אין מקום להתערב בהחלטת יו"ר הוועדה המחוזית 

 26 הדוחה את הבקשה למתן רשות לערור.

 27 דיון והכרעה

 28אקדים ואומר, שלאחר קריאת ושמיעת טיעוני הצדדים, עיון בחומר הרב שבתיק, ובחינת  .13

 29 תי לקבל את העתירה. השאלות שבדין, החלט
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 1תחום המגבלות הסביבתיות בשטח התכנית עומד בלב הענין לכל אורך ההליכים  .14

 2המשפטיים והתכנוניים שהתקיימו בנושא, ולא בכדי. שכן, חלק משמעותי מבתי הפזורה 

 3בתגובה המקדמית של  43כיום, נמצא בתחום המגבלות הסביבתיות )ראה המפה בסעיף 

 4תרת שטח תחום המגבלות בעינו הינה, שאותן משפחות לא יוכלו המדינה( ומשמעות הו

 5 להסדיר את מגוריהם במקום מושבם הנוכחי על פי התכנית שאושרה. 

 6עיון במסמכים הרבים המתעדים את דיוני רשויות התכנון בתכנית, מלמד, כי הנחת גורמי  .15

 7. מת נאות חובבק"מ מצו 5 התכנון השונים היתה שתחום המגבלות הסביבתיות עומד על

 8ושגורמי התכנון היו ועודם ערים לצורך בבחינה עדכנית של תחום זה, מתוך מגמה לבדוק 

 9את האפשרות לצמצמו ובכך לאפשר הגדלת שטח התכנית המיועד למגורים. על רקע זה 

 10נקבעו בתכנית הסדרים שיאפשרו בעתיד הגדלת השטח המיועד למגורים, למקרה שתחום 

 11קמה ועדה בינמשרדית לבחינת הסוגיות המשליכות על טווח המגבלות יצטמצם. והו

 12המגבלות הסביבתיות בתחום התכנית, במטרה לבחון את אפשרות הקטנת תחום 

 13 המגבלות. 

 14מבחינת  –במהלך הדיון בעתירה הסתבר, שההנחה בדבר שטח תחום המגבלות בתכנית  .16

 15ובתה בתשתית מידת המרחק הדרושה ונקודת ההתייחסות ממנה היא נמדדת, לא ג

 16 עובדתית עדכנית מתאימה. 

 17יוזכר הידוע, כי טווח הסיכון של מפגעים סביבתיים איננו דבר קבוע והוא מושפע בין  .17

 18היתר מסוג החומרים, תהליכי העבודה, אמצעי ניטור ונטרול, מכשור וטכנולוגיות 

 19ך על ייעודיות, המשתנים עם הזמן וההתפתחויות. ועל כן, ככלל, אין מקום להסתמ

 20הערכת סיכון שניתנה שנים רבות לפני מועד קבלת ההחלטה, מבלי לבחון את תקפותה. 

 21בהקשר זה מן הראוי להפנות, כדוגמא, לדברים הכלולים במכתבו של יועמ"ש הוועדה 

 22, שהמידע עליו מבוססת עמדת משרד הבריאות  3.4, בסעיף 12.1.2022המחוזית מיום 

 23ת חובב על בריאות תושבי הסביבה, נסמך על דוח בנוגע להשפעת הקרבה למפעלים בנאו

 24 .  2004של המאה הקודמת ופורסם בשנת  90-שבוצע בשנות ה

 25  -, הדברים הבאים 58בתגובת המדינה לעתירה נטענו, בסעיף  .18

 26נערכו סקרי מרחקי הפרדה לחמשת המפעלים המרכזיים באזור התעשייה  2016"בשנת 

 27ם נוספים לכלל המפעלים המחויבים במדיניות נערכו סקרי 2020ובשנת נאות חובב, 

 28מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים של המשרד ואשר פועלים בשטח אזור 

 29ממצאי סקרים כאמור. יודגש כי  2016לרבות עדכון לסקרים שנערכו בשנת  התעשייה,

 30אלה תיקפו את הממצאים הידועים ואת הצורך בשמירה על תחום המגבלות הסביבתיות 
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 1לרבות בהיבטי חומרים  מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובבק" 5של 

 2 מסוכנים".

 3, ב"כ המדינה הצהירה שאכן קיימים סקרים המתקפים את הצורך 21.12.2021בדיון מיום  .19

 4ק"מ מצומת הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב וכי הנתונים בענין  5בשמירת מרחק של 

 5י יוצגו לבית המשפט. ובהתאם לכך נקבעה ישיבה זה ובענין עבודת הצוות הבין משרד

 6 נוספת. 

 7בהמשך, המדינה הגישה לבית המשפט מסמך המפרט בין היתר את הבדיקות שנערכו  .20

 8במפעלים הרלוונטיים לתכנית ואת הממצאים בנוגע למרחקי הביטחון  2021 – 2020בשנים 

 9 ם. הדרושים מכל אחד מהמפעלים, בנוגע לסיכון של חומרים מסוכני

 10מהדוח עולה, שמרחקי ההפרדה הנדרשים בהיבט של חומרים מסוכנים, מהמפעלים 

 11   -השונים הנוגעים לתכנית, הינם כדלהלן 

 12 ק"מ.  1.8 –מפעל ווייבלנגת' אנטרפייזס בע"מ, נאות חובב 

 13 ק"מ.  1.2 –מפעל פיברו בריאות בע"ח בע"מ, נאות חובב 

 14 ק"מ.  4.8 –מפעל אדמה מכתשים בע"מ, נאות חובב 

 15 ק"מ.  3.2 –מפעל תרכובות ברום בע"מ, נאות חובב 

 16 ק"מ.  1.8 –מפעל אסיא תעשיות כימיות בע"מ, נאות חובב 

 17 ק"מ.  2.7 –מפעל גז טכנולוגיות או.בי. בע"מ, נאות חובב 

 18 ק"מ.  1.5 –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, נאות חובב 

 19 ק"מ.  0.35 –בע"מ, נאות חובב  2002ו גז כולב

 20 ק"מ.  0.5 –גז גל חברה לגז בע"מ, נאות חובב 

 21 ק"מ.  2 –מרכז לוגיסטי גלובוס, נאות חובב 

 22 ק"מ.  2.4 –מרלו"ג רינקם קומפני )ישראל( בע"מ, נאות חובב 

 23 ק"מ.  4.8 –מקסימה, נאות חובב 

 24נערכו על ידי אנשי מקצוע מתאימים יצוין, שהבדיקות שעל יסודן נקבעו מרחקי הביטחון  

 25בתחום החומרים המסוכנים, מהשוק הפרטי, והממצאים והמסקנות נבחנו על ידי אנשי 

 26 המקצוע במשרד להגנת הסביבה, שקיבלו אותם. 
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 1ממונת תעשיות נאות חובב מטעם המשרד להגנת  –, גב'  לילך אהרון 14.3.2022בדיון מיום  .21

 2נמדדים , שטווחי הביטחון המצוינים בחוות הדעת הנ"ל הסביבה במחוז הדרום, הבהירה

 3. ואמרה, שהנתונים שעל יסודם הונחה ההנחה מגדר המפעלים ולא מצומת רמת חובב

 4לפני הגורמים  מידע שהיה בזמנוק"מ מהצומת, "מבוססים על  5לצורך בטווח ביטחון של 

 5 ". 2013בערך משנת המחליטים, 

 6ק"מ מצומת נאות חובב, המבוסס על  5ית, העומד על הפער בין תחום המגבלות שבתכנ .22

 7, שמקורו איננו ידוע, לתחום המגבלות הנגזר מסקרים עדכניים ומחוות 2013מידע משנת 

 8דעת מהזמן האחרון של אנשי מקצוע בתחום, הן באשר לעצם המרחק והן ביחס למקום 

 9 ממנו הוא נמדד, בולט ומשמעותי. 

 10ק"מ מצומת נאות חובב  5 -ידת טווח הביטחון של הפער זה, ואפילו רק הפער שבין מד

 11למדידתו מגדר המפעלים השונים, עשוי להגדיל באופן משמעותי את מספר המשפחות 

 12 בפזורה שיוכלו להסדיר את מגוריהם, בהתאם לתכנית, במקום מושבם הנוכחי. 

 13לא היו בפני  נתונים אלה לא היו בפני גורמי התכנון שדנו בתכנית ואישרו אותה. ולמעשה, .23

 14גורמי התכנון נתונים מבוססים כלשהם בנושא, אלא יותר "הערכות" ו"עמדות" כלליות 

 15של "גורמי מקצוע", משנים עברו, שהתגלגלו על פני השנים כמעין הנחה מקובלת שאינה 

 16 צריכה ראיה. 

 17גורמי התכנון היו ערים למשמעויות הנגזרות מתחום המגבלות הסביבתיות הרחב   .24

 18ית, והיו מודעים לכך שטווח המרחק שעל יסודו נקבע תחום המגבלות איננו עדכני שבתכנ

 19ושצריך לבחון אותו מחדש מתוך מגמה לבדוק אפשרות להקטינו. אולם, בדיקה מחודשת 

 20של הנושא אורכת זמן וקיים אינטרס להניע את התכנית קדימה, והפתרון שנמצא על ידם 

 21נית כפי שהוא, תוך הותרת אפשרות עתידית למצב הוא לקבוע את תחום המגבלות בתכ

 22 לצמצומו, והקמה מידית של צוות לבדיקת הנושא.  

 23סימן השאלה שנותר מרחף מעל שטח המגבלות הסביבתיות בתכנית, שהוא בעל משמעות  .25

 24מיוחדת נוכח ריכוז המגורים הגדול הקיים בו כעת והשפעת שטח המגבלות על משפחות 

 25 א. אלה, כשלעצמו, איננו ברי

 26קבלת ההחלטה לאשר את התכנית כפי שהיא תחת המידע החלקי, הבלתי מעודכן, 

 27כשהרשות מודעת לכך, פוגמת בהליך המנהלי, הן מצד מקבלי ההחלטה והן מצד מתן 

 28האפשרות המהותית לאלה שמבקשים להתנגד לתכנית להציג את נימוקיהם אל מול 

 29 4753/19. )ראה והשווה דנ"מ עובדות מבוססות שעל יסודן הרשות קיבלה את ההחלטה

 30 (. 6.5.2021עיריית הרצליה נ' הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור )
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 1בנסיבות כבענייננו, בהן המידע הרלוונטי קשור למפעלים יוצרי הסיכון הסביבתי והשגתו  .26

 2דורשת ביצוע בדיקות בשטח ומהלכים נוספים המחייבים שיתוף פעולה מצד המפעלים, 

 3ככלל בצד הנגדי של המתרס, אין זה הולם לצפות מהמתנגדים להציג חוות דעת הנמצאים 

 4בתגובתה  29-ו 5מטעמם התומכת בצמצום שטח המגבלות )ראה דברי המדינה בסעיפים 

 5 המקדמית(.

 6מהנתונים שהמדינה הציגה לבית המשפט עולה, שהצוות הבינמשרדי שהוקם לבדיקת  .27

 7, ומאז הוא קיים דיונים 2/2020 -כנית התגבש רק בסוגיית תחום המגבלות הסביבתיות בת

 8בודדים בלבד, לרוב בפורום מצומצם, ולא חלה בעבודתו התקדמות של ממש. ונראה, 

 9שמסיבות שונות, אין לצפות בעתיד הנראה לעין לקבלת ממצאים ומסקנות בנושא 

 10 הבדיקה. 

 11במהלך הדיונים  כאמור, גופי התכנון שאישרו את התכנית הצהירו, בדברים שאמרו .28

 12ובהחלטות שהתקבלו, שאם בעתיד יסתבר שטווח הביטחון הדרוש קטן מזה שעל יסודו 

 13נקבע תחום המגבלות הסביבתיות בתכנית, התכנית תשונה בהתאם. הנתונים העדכניים 

 14שהוצגו לבית המשפט, שהמדינה איננה חולקת על טיבם ואמינותם, ממלאים לכאורה את 

 15 בחינה של צמצום תחום המגבלות בתכנית.התנאי האמור, ומצדיקים 

 16להשלמת התמונה יצוין, שהמדינה טענה שטווח המגבלות הסביבתיות בתכנית נובע  .29

 17כמו ריח, וזיהום אוויר וכן קווי מתח  -מסיכונים נוספים מלבד סיכון החומרים המסוכנים 

 18עליון וקווי גז. אולם, למרות התחייבות  המדינה להציג נתונים בנוגע לטווח הביטחון 

 19ומרים מסוכנים, הדבר לא נעשה. וב"כ המדינה הצהירה הנדרש על רקע מפגעים שאינם ח

 20שאין בידי המדינה סקר כלשהו הבוחן את ההשפעה של מפגעים שאינם חומרים מסוכנים 

 21 (. 15.5.2022ומיום  14.3.2021על טווח הביטחון שבתכנית. )ראה פרוטוקולי הדיונים מיום 

 22שר בין היתר, למי שהתנגדותו , מאפ1965-)א( בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 110סעיף  .30

 23לתכנית נדחתה בוועדה המחוזית, לערור על ההחלטה למועצה הארצית לתכנון ולבניה, 

 24 ברשות יו"ר הועדה המחוזית.  

 25החוק איננו קובע באלו נסיבות תינתן רשות לערור למועצה הארצית, והפסיקה שדנה  .31

 26 בנושא לא קבעה קריטריונים נוקשים לכך. 

 27המקובלות הן לגבי מקרים המעוררים עניין בעל השלכה רחבה או אופי "אמות המידה 

 28ראה עע"מ  –חקרוני או מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת או נתון למחלוקת ציבורית קשה" 

 29( והפסיקה 1.11.2020הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום נ' אבו קרינאת ) 2098/20

 30 המוזכרת שם.  
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 1ת הינה, שאין לתת רשות לערור על עניינים נקודתיים פרטניים, אפשר לומר שהרוח הכללי

 2שגרתיים, המצויים בלב סמכותה של הוועדה המחוזית, ומנגד, אין להתנות את האפשרות 

 3לערור בתנאים חריגים ויוצאי דופן, ההופכים את המהלך לנדיר. וכאשר מדובר בסוגיה 

 4זכר המובן מאליו, שהאפשרות לערור רצינית, בעלת ענין ציבורי, יש לאפשר הגשת ערר. יו

 5 הינה מהלך פרוצדוראלי בלבד, ושההחלטה המהותית מסורה לגוף השומע את הערר. 

 6 נתוני המקרה כאן, מצדיקים מתן רשות להגשת ערר. .32

 7ראשית, מדובר בתכנית חשובה. התכנית הינה תכנית מתאר ראשונה ליישוב חדש, ונתון זה 

 8לית מיוחדת. שנית, שטח התכנית גדול ומרשים. התכנית כשלעצמו מקנה לה חשיבות סגו

 9דונם  8200 -דונם. לסיבור האוזן יצוין, ששטח העיר בת ים עומד על כ 12,000 -חלה על כ

 10דונם. שלישית, התכנית אמורה להסדיר התיישבות  12,000 -ושטח העיר רמת גן עומד על כ

 11ה בפרוטוקול הדיון בבג"ץ של אוכלוסיה בסדר גודל משמעותי )ראה דברי ב"כ המדינ

 12(. רביעית, הקמת היישוב הינה חלק ממהלך כולל להסדרת ההתיישבות הבדואית 1705/14

 13בנגב, שהמדינה רואה בו כמהלך חשוב ואסטרטגי, בעל השלכות רוחב רבות וחשובות. 

 14חמישית, מדובר בישוב שהוקם על פי החלטת ממשלה. שישית, המועצה הארצית לתכנון 

 15המועצה המליצה לממשלת ישראל על  –בת ומעורה בענין בשלביו השונים ולבניה מעור

 16הקמת היישוב המתוכנן, וועדותיה היו מעורבות בתכנית ובקבלת ההחלטות לגביה, במיוחד 

 17 בהקשר של תחום המגבלות. 

 18מבחינה מהותית, טענת העותרים בנושא תחום המגבלות, רצינית, והנתונים החדשים  .33

 19בבית המשפט מצדיקים בחינה מחודשת של הסוגיה. אולם, קביעת שהוצגו בהקשר זה 

 20תחום המגבלות המדויק בתכנית הוא ענין מקצועי מובהק, שמוטב שגורמי התכנון 

 21 המוסמכים הם שידונו ויכריעו בו ולא בית המשפט. 

 22השלב בו התכנית נמצאת, מאפשר הכנסת שינוי מתאים כעת בקלות יחסית, בהשוואה  .34

 23וי כזה בעתיד, בהתחשב בקושי הכרוך בהתנעת היוזמה, ברתימת הגופים לביצוע שינ

 24המעורבים אליה ובהוצאתה אל הפועל. ונראה שמיצוי המהלך כעת יתרום ליעילות 

 25 התהליך ויגדיל את הסיכוי למימוש התכנית. 

 26לא למותר להזכיר שהתכנית מיועדת מיסודה למתן פתרון לתושבי הפזורה המתגוררים  .35

 27כנית או בשטחים סמוכים; שהמדינה מעוניינת לא רק לאשר תכניות מתאר, אלא בשטח הת

 28לגרום בפועל ליישוב תושבי הפזורה בישובים מוסדרים; ושכל הגורמים המקצועיים 

 29 הנוגעים לענין מאוחדים בדעה ששיתוף הפעולה של התושבים חיוני למימוש המטרה.

 30נגדויות, ובעקבותיה יו"ר הוועדה מבחינה פורמאלית, הוועדה המחוזית שדנה בהת .36

 31המחוזית שדן בבקשה למתן רשות ערר למועצה הארצית, יצאו מהנחה שתחום המגבלות 
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 1, איננו נתון לדיון, וההכרעה לגביו איננה בסמכות 2/23/14/4ק"מ שעוגן בתמ"מ  5של 

 2ף שצור – 1705/14הועדה המחוזית. בהקשר זה מן הראוי להפנות לפרוטוקול הדיון בבג"ץ 

 3לתגובה המקדמית של המדינה כנספח ו', בו מצוין פעם אחר פעם, על ידי השופטים ועל ידי 

 4נציג המדינה, שפרטי התכנית וגבולותיה המדויקים פתוחים לדיון בהליך התכנון. ובמיוחד 

 5בגדרו ) העותרים יוכלו להשיג על התכנון שיקבע" -לפסק הדין בעתירה, שקבע מפורשות ש

 6והמגבלות שיושתו בגין ההשפעות גבולות הישוב, נושא העתירה, אופיו , בין השאר יתחמו

 7לאחר שזה יאושר. במקרה כזה זכויות  –( הסביבתיות של רמת חובב וגורמים נוספים

 8 2/34/14/4ואולם לא תהיה עוד תקיפה של תמ"מ וטענות כל הצדדים שמורות להם, 

 9 ". המקורית

 10, בה מוטמע 2/34/14/4תקפותה של תמ"מ  הנה כי כן, בית המשפט קובע למעשה, שלמרות

 11ק"מ, ניתן יהיה לדון בגופי התכנון בין היתר במגבלות  5תחום המגבלות הסביבתיות של 

 12 שיכללו בתכנית בגין ההשפעות הסביבתיות של רמת חובב וגורמים נוספים. 

 13 2098/20המדינה ביקשה לדחות את עתירת העותרים בין היתר על יסוד פסד הדין בעמ"מ  .37

 14אשר גם  (01.11.2020הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום נ' סלמאן אבו קרינאת )

 15יו"ר הועדה המחוזית הסתמך עליו בהחלטתו לדחות את בקשת העותרים למתן רשות 

 16להגשת ערר למועצה הארצית. אולם, אין הראיה דומה לנדון ופסק הדין אף תומך בקבלת 

 17 העתירה. 

 18בענין אבוקרינאת דובר בתכנית מתאר מקומית לאזור תעשיה מיוחד, המייעדת את השטח 

 19לקליטת תעשיות מיוחדות המאופיינות בסיכונים סביבתיים, כולל מפעלים ביטחוניים 

 20שאמורים לעבור ממרכז הארץ, ולשטחי ניסויים לתעשיות ביטחוניות. שבית המשפט תיאר 

 21רטגיים". ובמשיבים שהשטחים שבבעלותם, כ"תכנית בעלת היבטים לאומיים אסט

 22הכלולים בתכנית, נמסרו להם לצורך עיבוד חקלאי בלבד והם בנו עליהם בתים ללא היתר, 

 23והם דרשו להחריג את שטחיהם מגבול התכנית, כדי שהם יוכלו להכשיר את המבנים שבנו 

 24המשיבים  עליהם ללא היתר. בית המשפט ציין את קביעת גורמי התכנון שהשטח שבבעלות

 25נתון להשפעות סביבתיות משמעותיות ואיננו מיועד למגורים לפי התקנים והנורמות 

 26 40 -בישראל, ושהשטח המדובר היה כבר תחת מגבלות בניה מתוקף תכנית הקיימת מזה כ

 27איננו קשור "עם הנושא הכללי שנה. והטעים במיוחד, שעניינם הפרטני של המשיבים 

 28המשיבים לא התיימרו לייצג  אוכלוסיה הבדואית בנגב.והרגיש של הסדרת התיישבות ה

 29את כלל האוכלוסיה הבדואית בנגב או האוכלוסיה שבמרחב התכנית, ודרישתם להכשיר 

 30את הבניה למגורים היא סוגיה נקודתית שאין מקום להביאה לדיון בפני המועצה". וכן 

 31שיבים נועדה הדגיש, שהתכנית אינה מסמנת את בתי המשיבים להריסה והתנגדות המ
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 1להחריג את שטחם מהקו הכחול של התכנית. ושהמקום שנועד למגורים עבור המשיבים 

 2 הוא הישוב אבו קרינאת, שאיננו כלול בתחום התכנית. 

 3ענייננו שונה בתכלית. ההבדל המשמעותי והעיקרי נעוץ בכך, שכאן, התכנית נועדה ממש 

 4חלה. ולמעשה היא תוכננה עבור להסדרת התיישבות הפזורה הבדואית במרחב עליו היא 

 5העותרים ושכניהם, הגרים בשטח הרלוונטי מזה עשרות שנים, ובמסגרתה ניתן יהיה 

 6להכשיר מבנים שנבנו ללא היתר. והשטח עליו חלה התכנית הוא השטח המיועד לישוב 

 7המגורים של העותרים. כך שאין המדובר בענין פרטני של העותרים בלבד, שהוא צדדי 

 8 העיקריות של התכנית, אלא בענין מהותי, כללי, הנמצא בלב מטרות התכנית.למטרותיה 

 9בנוסף, הגם שבתכנית עצמה הבתים שבתחום המגבלות הסביבתיות אינם מסומנים 

 10להריסה, הרי שהקשר בין התכנית לפינוי הבתים, מובהק )ראה דברי המדינה בסייפת סעיף 

 11 לתגובתה המקדמית(.  12

 12ני הולנת"ע, מלמדים בבירור שהרשות רואה בפינוי הבתים הדברים הבאים מתוך דיו

 13  -המצויים בתחום המגבלות הסביבתיות, כחלק ממימוש התכנית 

 14 נאמר: 24.11.15בהחלטת הולנת"ע מיום  

 15"בכל הנוגע להרחבה מערבה סבורים העותרים כי לאור צמצום מגבלות נאות חובב בעבר 

 16ק"מ  2.5באם ניתן לצמצם עתה למרחק של  ק"מ מצומת הכניסה(, יש לבחון 5)לטווח של 

 17הוועדה מצומת הכניסה, מה שיאפשר הסדרה לחלק ניכר מהפזורה במקום מושבה". 

 18כי ניתן למצוא פתרון תכנוני שתחילתו באזור שטח החפיפה, זאת תוך קביעת אזור  סבורה 

 19מת בקע. המגורים ומבני הציבור מחוץ למגבלות נאות חובב ומחוץ למגבלות איסור בניה מר

 20העתקת האוכלוסיה  פתרון זה ראוי שימומש בשלבים, אשר יאפשרו בשלב הראשון את

 21מנאות חובב ומתחת לרצועת החשמל, וקביעת שימוש ק"מ  2.5הנמצאת כיום בתחום 

 22אליו תועבר כל תקבע הרחבת היישוב מזרחה,  –לחקלאות באזור המתפנה. ...במידה ולא 

 23, תוך יצירת חייץ ברור בין תחום היישוב ק"מ 5-האוכלוסיה הנמצאת בתחום מגבלת ה

 24 לשגב שלום". 

 25, מר ארי כהן מצוות התכנון מציג את עקרונות התכנית 26.11.2019ובדיון הולנת"ע מיום 

 26 (:216ואומר בין היתר את הדברים הבאים )נספח י"א לתגובת המדינה עמ' 

 27בשלב ראשון יאפשר "בנוסף, ראתה הולנת"ע את הצורך שהישוב עצמו ימומש בשלבים. 

 28בעיקר בעיקר  וחצי ק"מ. 2העתקה של האוכלוסיה שנמצאת בטווח מסוכן יותר של 

 29בהירתמות כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לאפשר את צמצום המגבלות באמצעים 

 30טכנולוגיים. כמו כן אנחנו עבדנו הרבה מאוד עם ההסדרה ברשות... שכן בבסיסו של הדבר 



 
 בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע

  

  אבו עפאש ואח' נ' ובנייה מחוז דרום ואח' 27177-06-21 עת"מ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 11מתוך  11

 1העזיבה מובאת לפתחו כצורך מעוניין לעזוב את המקום.  הזה הקהל שמתגורר אינו

 2 ". שהמדינה רואה ולא כמעשה שהם בוחרים לעשות אותו

 3סיכום הדברים הוא, שסוגיית גודל תחום המגבלות הסביבתיות שבתכנית, העומד היום על  .38

 4ק"מ מצומת נאות חובב, ומונע הקמת או הכשרת בתי מגורים בתחום זה, הינה סוגיה  5

 5מעותית, המשפיעה על תושבים רבים המתגוררים בתחום התכנית; הנתונים העדכניים מש

 6שהתקבלו במהלך הדיון בעתירה מגורמי מקצוע המקובלים על אנשי המשרד לאיכות 

 7הסביבה, שלא היו לפני גורמי התכנון בעת אישור התכנית, עשויים להצדיק את צמצום 

 8תכנית ובמטרות שהיא באה לקדם, ובכך טווח המגבלות הסביבתיות; ובהתחשב באופי ה

 9שהתכנית נדונה בשלביה השונים במסגרות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה; מן הראוי 

 10לאפשר לעותרים לערור על החלטת הוועדה המחוזית בענין גודל תחום המגבלות 

 11 הסביבתיות בתכנית, למועצה הארצית לתכנון ובניה. 

 12העתירה מתקבלת אפוא, במובן זה שהעותרים רשאים לערור נגד החלטת הוועדה המחוזית  .39

 13 בנושא גודל תחום המגבלות הסביבתיות בתכנית, למועצה הארצית לתכנון ובניה. 

 14  ₪.  25,000המדינה תישא בהוצאות העותרים בסך של  .40

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.2022יולי  31, ג' אב תשפ"בהיום,  ןנית

 17 המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.

      18 

             19 
 20 




