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 אריאל ואגו סגן נשיאהה כבוד פניב

 
 

 המבקשים:
 

 לבאד אבו עפאש ואח'
 על ידי ב"כ עו"ד עביר ג'ובראן דכוור ועו"ד גיל גן מרום

      
 

 נגד
 

 ואח' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום :המשיבים
 –על ידי ב"כ עו"ד יפית ברקוביץ ועו"ד גלי צימרמן חדד 

 פמ"ד
 
 
 
  
 

 
 החלטה

 
 1המורה למשיבים להימנע מפרסום למתן תוקף של תכנית מתאר מקומי   ,מתן צו בינייםבפני  התבקש

 2 נעם" וזאת עד להכרעה בעתירה גופה. -"וואדי אל-699-0669481מספר 

 3 

 4לדחות את בקשת רשות הערר  27.4.21העתירה מכוונת כנגד החלטת יו"ר הוועדה המחוזית מיום 

 5למועצה הארצית לתכנון ובניה כנגד החלטת הוועדה המחוזית נעם, -של העותרים, תושבי וואדי אל

 6 לתכנון ובניה במחוז הדרום שלפיה נדחו התנגדויות המבקשים לתכנית. 

 7 

 8)א( של חוק  119, אזי, ולפי הוראת סעיף כי אם תפורסם התכנית למתן תוקף ,המבקשים גורסים

 9לממש  םימים ממועד הפרסום, ויפגעו האפשרויות שבפניה 15התכנון והבנייה, יחל תוקפה בתוך 

 10 סעד, ככל שינתן, בעתירה. 

 11 

 12שר, היום, במסגרת תורנות הפגרה, בא ,המשיבים התנגדו למתן צו הביניים והתקיים בפני דיון

 13 העתירה עצמה טרם נקבעה לדיון בפני המותב של בית המשפט לעניינים מנהליים אשר יזקק לה. 

 14 

 15הנקודה הראשונה, שיש להבהירה, בזיקה להכרעה בדבר סעד הביניים שהתבקש, עניינה בכך, 

 16שההליך העיקרי אינו צפוי להיות מורכב או ממושך, כלל ועיקר, לפי שמדובר בנקודה אחת ויחידה 

 17ונה ליבון, ושאינה משתרעת על מכלול המחלוקות והפלוגתאות שסביב אישור תכנית המתאר. הטע

 18את צדקת הימנעות יו"ר יצטרך לבחון, בשלב ההתדיינות הנוכחי, ביהמ"ש לעניינים מנהליים 

 19 הוועדה המחוזית ליתן רשות ערר לבחינה הנוספת של התכנית בפני המועצה הארצית.
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 1  ומסובך. לא מדובר על בירור מורכב

 2 

 3שמשליכה על ההכרעה בבקשה הנוכחית, היא, הבהרת המשיבים, על כי, היה ולא  ,נקודה שנייה

 4המבקשים, טענה של "מעשה  –ינתן צו ביניים, והתכנית תקבל תוקף, לא תועלה כלפי העותרים 

 5 עשוי". 

 6 

 7שהשאלה המרכזית שבפני, בהינתן ההבהרה הנ"ל, ולאור לוח הזמנים הלא ממושך הנחזה  –מכאן 

 8 למיצוי והכרעה של העתירה דנן, הינה, לאו דווקא במישור איתנות העילה וסיכויי העתירה, כי אם

 9אלו נפקויות יכול שיהיו לביצוע הפרסום למתן תוקף, אם בקשת הביניים תסורב והאם מדובר  -

 10ניתן להניח על עניינם של העותרים. בזיקה לשאלה זו,  ,או מאוד מכבידות ,תי הפיכותבתוצאות בל

 11תפתח הדרך שכ"הנחת עבודה", ובלי להביע עמדה משלי, שקיימת אפשרות שהעתירה תתקבל, ו

 12 בפני העותרים להביא עניינם והתנגדויותיהם בפני המועצה הארצית. 

 13 

 14של יום, ברור, שהעותרים יוכלו לפנות, בהתאם  בתרחיש כזה, ובהנחה שהעתירה תתקבל, בסופו

 15בבקשה מעודכנת לעכב את יישום התכנית ואת הפעולות האופרטיביות בגדרה,  ,לנסיבות העדכניות

 16בליבון שיש להתמקד כעת ברי, וביתר שאת,  –גם אם זו כבר פורסמה וקיבלה תוקף פורמלי. לכן 

 17ולות להיגרם, באותו פרק זמן של שבועות, לא נפקויות בלתי הפיכות או מכבידות על בדבר השאלה 

 18 מהפרסום, שהתבקש עיכובו, ועד להיוודע גורל העתירה לגופה. שיחלפו, רבים, 

 19 

 20כוח העותרים וגם בנימוקי בקשתם -על שאלה מרכזית זו, לא קיבלתי תשובה מניחת דעת מטעם באי

 21 לא נמצאה תשובה כזו. 

 22 

 23על כי יש להרחיב את גבולות הישוב המתכונן כך  ,נתםבליבת התנגדות העותרים לתכנית, מצויה טע

 24בתוך טווח  בחלקםשיכלול את מרבית שטחי המגורים הנוכחיים שלהם, שלפי התכנית מצויים 

 25שבדיקה מקצועית  ,רדיוס המגבלות הסביבתיות של אזור התעשייה נאות חובב. העותרים סבורים

 26שניתן לצמצם את טווח המגבלות, באופן שייטיב עם מבוקשם להישאר  ,נוספת ויסודית תעלה

 27חקלאי, יוסיף ויתאם את -שאופייה, הכפרי ,במקום מגוריהם הנוכחי ולקיים התיישבות מוסדרת

 28 אורח חייהם.

 29 

 30מהאמור עולה, שהחשש המרכזי, מתוצאות בלתי הפיכות, או קשות לשינוי, של יישום תכנית 

 31לפנות שטחים ומבנים שיהיו  ,יות המדינהרשוטעם מ ,שה האפשריתהמתאר, הוא במישור הדרי

 32מדובר  –מחוץ לגבולות התכנית, ואף אולי להרוס בנייה קיימת שהסדרתה לא תהיה אפשרית. אולם 

 33בחשש שצופה פני עתיד רחוק בהרבה מהאופק הנחזה לדיון ולהכרעה בעתירה. אין כיום כל הליך 
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 1מבקשים, שעילתו -העתקת מגורים, המופנה כלפי מי מהעותרים אקוטי של דרישת פינוי, הריסה, או

 2 בעצם קיומה של תכנית המתאר ובתוקף העומד להינתן לה. 

 3 

 4כוח המשיבים השיבו לשאלות ביהמ"ש, במהלך הדיון, שהפעולה האופרטיבית המרכזית, -באי

 5חינוך, שתתבטא בשטח, לאחר מתן התוקף, תהיה במישור הסדרת ומיסוד דרכי גישה למוסדות 

 6בתחום התכנית, מבלי שהסדרה מבורכת זו של דרכי הגישה תצריך פינוי מבנים או רכוש של מאן 

 7ומשנות זכויות לגבי המבקשים,  ידי, לפעולות אחרות שהן משנות מצבידהוא. אין צפי, בטווח המ

 8 או שפוגעות באינטרסים של מי מהם. 

 9 

 10להיגרם למרשיהם, אם  יםות שעלולכוח המבקשים התקשו למקד נזקים או פגיע-כאמור, באי

 11התכנית תקבל תוקף, ואף אם יחלו מהלכים "פנימיים" אצל הרשויות, להמשך תכנון ויישום של 

 12מה שהם כינו "לחצים" על התושבים  תעצמוכל שיכלו לומר הוא, שי המתחייב מתכנית המתאר.

 13ומחזיקים באתרים  להתפנות ולמצוא הסדרי התיישבות חלופיים, ככל שהם, או חלק מהם, גרים

 14לות התכנית. לא הוברר טיבם של אותם "לחצים", או מאמצי שכנוע למציאת ובגבשלא יכללו 

 15הסדר, לא התבהר מדוע אותם מאמצי שכנוע יהיו יותר מכבידים על המבקשים מכפי הקיים כעת, 

 16או דירה ובוודאי שאין מדובר על פעולה שלטונית אופרטיבית ואקטיבית, אשר תהפוך לבלתי ה

 17 מקשה, היה והתכנית תפורסם למתן תוקף. 

 18 

 19של הבקשה, ולפיה, פעולות למימוש התכנית,  4אין גם אינדיקציה ופירוט לטענה, העמומה, בסעיף 

 20שעניינן התקשרות לביצוע עבודות כלשהן, תביא להסתמכות של צדדים שלישיים על התכנית, ובכך 

 21די יכאן, לא מדובר על אירועים שבטווח הזמן המיבוודאי, שגם לגרום נזק לעניינם של העותרים. 

 22 או המאוד קרוב. 

 23 

 24באופן  ,ברור, שאם התכנית תכנס לתוקף, ובעוד שהעתירה טרם הוכרעה, יהיו שינויים בנסיבות

 25להכבדה על מיצוי טענות המבקשים, או שפעולה קונקרטית או מצב דברים עדכני, יכול שיביאו 

 26 ם לעתור לסעד נקודתי, בבוא הזמן. לתרחיש בלתי הפיך, יוכלו המבקשי

 27 

 28לעת הזו, ובלית הנחת תשתית לנזק שעלול להיגרם לעניינם של המבקשים, אם לא יקבלו את צו 

 29הביניים שעתרו לו, אין מקום להיעתר לבקשה, ומתייתר הצורך להיכנס לעובי הקורה של בירור 

 30 המחוזית.  סיכויי ההליך ואיתנות הטענות שהועלו כלפי החלטת יו"ר הוועדה

 31 

 32 מטעמים אלה, החלטתי לדחות את הבקשה למתן צו ביניים. 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5אני מניח, שאם וככל שישקלו הוצאות העתירה, אצל המותב שידון בתיק, תילקח הבקשה הנוכחית 

 6 במניין השיקולים הצריכים לכך. 

 7 

  8 

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.2021יולי  28, י"ט אב תשפ"אהיום,  נהנית

 11 

 12 
 13 

 
 ואגו, סגן הנשיאהאריאל 


