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. תגובה מטעמםלהגיש  בזאת , העותרים מתכבדים10.5.2022בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 אחרות שנכללו בעתירה.התגובה תתמקד בהתפתחויות האחרונות, בלי שיש בכך משום ויתור על טענות 

השאלה האם ניתן לצמצם את מגבלות הבניה היא שאלת מפתח בהתדיינות זו. לעמדת העותרים לא היה  .1

מקום לקבל את התכנית מושא העתירה שכן תחום המגבלות לא נבחן שנים ארוכות חרף שינויים 

 ובוודאי שאין לאשר תכנית בשלב בו נדונה האפשרות לצמצוםוגיים רבים המצמצמים את הסיכון, טכנול

 המגבלות, וכבר קיים צוות שבוחן צמצום זה. 

באמצעות בדיקות פרטניות שביצעו במפעלים,  2020בתגובה טענו המשיבים שהם תיקפו את המגבלות בשנת  .2

 21.12.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום אלא שאמירה זו לא גובתה במסמכים. לכן 

תוצאות של בדיקות ובהם  העותריםיו קודם בידיעת שלא המסמכים  גישו לבית המשפט הנכבדהמשיבים ה

באיזור התעשייה נאות חובב "ביחס למרחק ההפרדה שנדרש  למפעלים 2020בשנת מקצועיות שנערכו 

 לשמור בין מקור הסיכון )המפעל( לרצפטורים ציבוריים". 

ישנם וכי  מוהמרחק המוגדר כמרחק ההפרדה צריך להימדד מהמפעל עצכי ממסמכים אלו התברר בבירור  .3

יחסית שנמצאים (, המפעלים המרכזייםבלבד, מקסימה נאות ואדמה מכתשים בע"מ )להלן רק שני מפעלים 

מהמפעל. וכי מרחקי  ק"מ 4.8 לשמרחק הפרדה משמעותי יחסית  המחייבים ,נאות חובב של מערביבחלק ה

רחק ק"מ מ 3.2-ק"מ 0.35ההפרדה של עשרת המפעלים האחרים שנבדקו הוא קצר משמעותית ונע בין 

 הפרדה מהמפעל עצמו. 

מפה שהוכנה על ידי מתכננת  14.3.2022 שהתקיים ביוםבדיון ב"כ העותרים הגישה לבית המשפט הנכבד  .4

 –ההפרדה ממקור הסיכון  ערים, ממנה עולה כי אם היו משרטטים את המגבלות בהתאם לרדיוסי מרחק

לצמצם כבר עכשיו  ים את טווח ההפרדה הגדול ביותר, ניתןשדורששני המפעלים המרכזיים אותם  –היינו 
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את השטח לתחום התכנית באופן משמעותי את רדיוס המגבלות מנאות חובב, באופן שיאפשר להכניס 

חלק של במקום  אפשר הסדרהבאופן שישלא נכללו בתוכנית, ווגם שטחים נוספים  "לפיתוח עתידישהוגדר "

 . ת לישוב אופי כפרי ההולם את אורח החיים של התושבים ותרבותםולהקנו אוכלוסיית וואדי אלנעםמ

הן בטענה שמרחק ההפרדה צריך להיות מהמפעל, ועמדו על כך שיש עוד במפה ובדיון הן פרו כ המשיבים .5

מטרדים שיש להתחשב בהם, ולכן נקבע שהמרחק יחושב משער הכניסה למפעל, שנמצא מזרחית למפעלים, 

 ען במסמכים שהמשיבים עצמם הגישו.מקצועי לטענה זו, שסותרת את הנטאולם לא היה כל גיבוי 

הקיימים אצל איפשר למשיבים להגיש מסמכים נוספים  14.3.2022החלטתו מיום בית המשפט הנכבד ב .6

חומרים מסוכנים, שהיוו בסיס להנחה בדבר אירוע המשיבים בנוגע לסיכונים האחרים מלבד הסיכון של 

 גדול יותר. הצורך במרחק ביטחון

רשימה של מסמכים. נציין כבר עכשיו כי המשיבים  3.5.2022ביום המשיבים הגישו לבית המשפט הנכבד  .7

בדיקות ההפרדה , בהתבסס על  לא הציגו מפה מטעמם המראה את רדיוס מרחק הסיכון מכל מפעל ומפעל

 .ולא סתרו את המפה שהציגו העותרים, 2020העדכניות משנת 

ק"מ מצומת  5רדיוס המגבלות הוא כמו כן, המסמכים שהוגשו הם מסמכים תכנוניים ישנים שבהם צויין ש  .8

, אך לא נכללת בהן עמדה מקצועית כלשהי המסבירה מדוע תחום המגבלות נקבע דווקא משער נאות חובב

וקדי הסיכון מדוע מרחק ההפרדה נמדד דווקא מצומת הכניסה לאיזור התעשייה ולא ממ -הכניסה. אם כך 

עצמם? התשובה לדידם של המשיבים היא "כי כך קבענו". מכאן שהתגובה לוקה ב"הנחת המבוקש", ולא 

מספקת כל נתון חדש המצביע על מטרדים שונים או סיבות מיוחדות שבגינן יש לשרטט את רדיוס המגבלות 

 המפעלים עצמם. –משער הכניסה לאיזור התעשייה ולא ממקור הסיכון 

המשיבים הוצג ללא עוררין של ממש כי כל המידע היה בידי שנים תחום מגבלות הבניה לו טענו משך אכן, ב .9

הרשויות, ולא היה לעותרים מידע מפורט לגבי מקור הסיכונים עצמם. לכן העותרים דרשו לבחון מחדש את 

רועי חומ"ס המגבלות ולתקף אותם, בהנחה ששינויים טכנולוגיים משמעותיים המפחיתים סיכונים לאי

 מאפשרים לצמצם את המגבלות, וגם המועצה הארצית לתכנון ולבניה הורתה לבחון את המגבלות מחדש.

אלא שלא רק שהסתבר שבעוד שאצה לרשויות התכנון הדרך לאשר את התכנית, בחינת האפשרות לצמצם  .10

בתחום המגבלות,  הסתבר גם שגם אם לא ייעשה שום שינוי בלות נעשית בעצלתיים ובקצב תמוה;את המג

הוא מחושב באופן תמוה משער הכניסה בעוד שהמסמכים שהוצגו לראשונה מדברים על סיכון מגורם 

 המפעל. –היינו  –הסיכון 

לכן המסמכים שהוגשו עתה אינם תומכים בטענות המשיבים שנשמעו בעל פה בדיון, לפיהם קיימים עוד  .11

"למקרים של אירוע , נקבע שהרדיוס נועד 2004משנת  1מטרדים שיש לקחת בסיכון. כך, למשל, בנספח 

המסמך היחיד שמתייחס לשער הכניסה הוא מסמך  ., ולא בשל מטרדי ריח למשלחומ"ס ותקלות חמורות"

שנים, המצביע על צומת הכניסה כמוקד סיכון, אך ללא כל הסבר מקצועי לקביעה זו. אין  14שנכתב לפני  3

אשר  מרכז מבקרים אזרחיהאחרונה ולאור העובדה שבצומת הכניסה נבנה  לקביעה זו מהעתביסוס עדכני 

, מתבקשת המסקנה שאין כל סיכון מיוחד אזרחים מכל הגילאים ללא כל בעיה או חשש לחייהםבו קרים מב

 . דווקא בצומת הכניסה



 מדועלא  המשיבים, בדיון בכלליות שנטענושגם לאחר שניתן למשיבים הזדמנות לגבות טענות  מכאן .12

 מגורם ולא, חובב נאות מצומתדווקא  נמדדהמגבלות  שרדיוס לכך אחד נימוק ולו מספקים ולא במשימה

מכאן שהעותרים סבורים כי התכנית מבוססת על טעות מקצועית גסה המחייבת בחינה מחדש, . הסיכון

ון מחדש ומשעה שהתגלתה מצופה היה מהמשיבים מיוזמתם להחזיר את התכנית לשולחן הדיונים ולבח

 את ההנחה השגויה שלפיה נקבע רדיוס המגבלות.

שעה שהמשיבים מסרבים לעשות זאת, על בית המשפט להורות על מתן זכות ערר כמבוקש ולאפשר למועצה  .13

הארצית לשמוע את הטענות בנושא ולהכריע. קבלת הסעד לא תוביל לביטול התכנית או התערבות שיפוטית 

תאפשר לעותרים להישמע בפני גוף התכנון הבכיר בסוגיה שיש לה השלכות מרחיקות לכת  רקבתכנית אלא 

 ול בנגב.וב הבדואי הלא מוכר הגדעל היש

 12.5.2022היום 
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