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 מענם: כפר ואדי אלנעם

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

( ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק 44346)מ"ר  וורּכד ראןּבג'ו ירּבע"י ב"כ עוה"ד ע
מור ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי -ויס ו/או גיל גן-ו/או עודד פלר ו/או שרון אברהם

חיו ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי ו/או רעות -גילד
 שאער 

 לזכויות האזרח בישראל מהאגודה
 9153102, ירושלים 53262, ת"ד 15' יד חרוצים רח

  02-6521219, פקס: 0502205526, נייד 02-6521218: טלפון
 Abir@acri.org.il"ל: דוא

ד- ג  -נ

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

 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום .2

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

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

 Maz_EZ_BSH@justice.gov.il"ל: דוא

 בקשה למתן צו ביניים ולצו ארעי

מתן תוקף של ללהימנע מפרסום ית המשפט הנכבד יתבקש להורות על מתן צו ביניים המורה למשיבים, ב

( , וככל שתפורסם למתן תוקף עד התוכניתנעם" )להלן -אדי אלו"ו 699-0669481ית מתאר מקומי מס' נתוכ

 .לתוקף עד להכרעה בעתירהלהורות על אי כניסת התכנית  –מועד הגשת העתירה 

 להימנע מכל פעולה למימוש התכנית.ים וכן להורות על מתן צו ביניים המורה למשיב

בבקשה כן יתבקש בית המשפט להורות על מתן צו ארעי דומה לצו הביניים המבוקש, עד לקבלת החלטה 

 למתן צו ביניים. 

 ואלה נימוקי הבקשה:

שעות בלבד את בקשת  24לדחות תוך  27.4.2021מיום  1המשיב  עניינה של העתירה הוא בהחלטת .1

רשות הערר של העותרים, תושבי ואדי אלנעם ונציגי הועד המקומי של ואדי אלנעם, למועצה הארצית 

. הבקשה נדחתה בחופזה תנגדויות שלהם לתוכניתלדחות את הה 2לתכנון ובניה כנגד ההחלטת המשיבה 

על אף שהבקשה מעלה מעבר לנושא הספציפי של ואדי אלנעם נושאים בעל אופי עקרוני וכבד משקל, 

 נושאים מקיפים ובעל חשיבות ורגישות ציבורית. 

ה פרסום הודעיום ממועד  15תחילת תוקפה של תכנית הוא )א( לחוק התכנון והבניה, 119סעיף לפי  .2

. לפיכך אישור התכנית, ככל שטרם נעשה, ופרסומה יביאו לכניסתה ברשומות או בעיתון על דבר אישורה 

 .שעלול לייצר הסתמכות ו/או לפגוע ביכולת מימוש סעד שיינתןלתוקף באופן 
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פגיעה בזכות הטיעון של תושבי ואדי מימוש התכנית בפועל ו/או תחילת מימושה פירושם יהיה  .3

למזער את פגיעתם ועצה הארצית ככל שתתקבל עתירה זו, ; ומבלי שניתנה להם האפשרות אלנעם בפני המ

 לבלתי רלוונטית. להפוך העתירה עלולה ממנה ובכך 

קידום תכנית מפורטת ביצוע פעולות למימוש התכנית כגון התקשרות לביצוע עבודות ו/או פעולות ל .4

להסתמכות של צדדים שלישיים ובכך עלול להגרם להם נזק. לפיכך יטענו  עלולים להביאוכיוצא באלה 

 להימנע מכל פעולה למימוש התכנית.  למשיביםהעותרים כי יש להורות 

כידוע, צו הביניים מטרתו לשמר את המצב הקיים כדי לאפשר לבית המשפט להיענות לסעד  .5

מפעלי תחנות בע"מ נ' הוועדה  8777/06ם המתבקש על ידי העותרים, ככל שימצא לנכון לעשות זאת )בר"

מטרת בקשה זו למנוע נזקים לצדדים שלישיים, ולצמצם  (.19.11.2006, המקומית לתכנון ובנייה טבריה

 ככל הניתן את ההסתמכות על התכנית, ולאפשר דיון אפקטיבי בעתירה. 

תלויים באופן הדוק  . כמו כן, מימושה והצלחתהנוסיף כי מדובר בתכנית שאין בה דחיפות מיוחדת .6

וגם אילו היתה, אין הדבר יכול לגבור על זכותם של  בשיתוף הפעולה של התושבים, תושבי ואדי אלנעם;

שדחה את בקשתם להגשת בקשת רשות ערר תוך למועצה  1ולבחון את החלטת המשיב  העותרים להישמע

ת בלבד, דבר שמעלה תהיות לגבי שעו 24פרק זמן קצר ביותר ובלתי סביר, הארצית לתכנון ובנייה, תוך 

ארוך ומסורבל  –פי עצם טיבו וטבעו -על –. כבר נפסק כי "אכן, הליך דמוקרטי המשקל שניתנה לבקשה

הוא מהליך שאינו דמוקרטי. ואולם שנה תמימה נישא על גבנו הליך דמוקרטי מורכב וקשה, ונבכר אותו 

רך ארוכה וקצרה יפה וראויה מדרך קצרה על הליך שאינו דמוקרטי המתחיל ומסתיים ביום אחד. ד

, , פורסם בנבומוניר נבואני נ' השר לענייני דתות 7351/95צדק עדיף" )בג"צ  –וארוכה. צדק ויעילות 

11.9.1996.) 

בזכותם של העותרים שזכויותיהם החוקתיות נפגעות מהתוכנית להגיש ערר בפני העתירה עוסקת  .7

את טעונתיהם בעניינם עקרוניים, בעלי השלכות רחבות ורגישות  המועצה הארצית לתכנון ובניה, להשמיע

, ובזכותם של העותרים ציבורית מיוחד הנתונתה למחלוקת קשה בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה

לממש זכות זו. צו ביניים לכל היותר יעכב את כניסת התכנית לתוקף ו/או את מימושה, בעוד שללא צו 

 ה להתייתר, ובכך מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת העותרים.ביניים עלולה העתירה כול

 כאמור לעיל התכנית אינה מראה דחיפות מיוחדת.  .8

משכך, מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת העותרים ולכיוון של הוצאת צו הביניים והצו הארעי  .9

 כמבוקש. 

 .אישור התוכניתעד להגשת העתירה טרם פורסמה הודעה באתר מינהל התכנון בדבר נציין כי  .10

אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן צו ביניים עד למתן פסק דין סופי בעתירה, ועל מתן 

 צו ארעי עד למתן החלטה בבקשה למתן צו ביניים. תוכן הצווים המבוקשים כאמור ברישא לבקשה זו. 

 . 2021ביוני  10היום, 

 

______________________ 
 עּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"ד

  ב"כ העותרים


