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המשיבי:

 .1ממשלת ישראל
 .2שר הפני
 .3שר התחבורה
 .4המועצה הארצית לתכנו ולבניה
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עתירה לצו על תנאי
בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבי לבוא ולית טע מדוע לא תבוטל התוכנית להארכת
כביש  6דרומה ,בקטע ) 21מקטעי  3 ,2ו ,(4שבי מחל +להבי למחל +הנגב  תוכנית מתאר ארצית
/31א/31 ,2/21/א 3/21/ו/31א) 4/21/להל – התוכנית(.
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ואלה נימוקי העתירה:
עניינה של העתירה בפגמי מהותיי שנפלו בתהליכי עריכתה ואישורה של התכנית ,ובכלל זה
התעלמות משיקולי רלוונטיי ,כמו הפגיעה האפשרית באלפי אזרחי בדואי המתגוררי בכפרי
לאור /התוואי ,מהתחייבויות קודמות לבג" ,0מהליכי תכנוניי מקבילי ומההמלצות של דוח
הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדווי בנגב בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג,
אשר פורסמו במהל /חודש דצמבר ) 2008להל  :דו"ח ועדת גולדברג(.

התשתית העובדתית
הצדדי
 .1העותרי  1ו 2ה תושבי כפרי שעלולי להיפגע כתוצאה מסלילת הכביש .העותר  1הוא תושב
הכפר ח'ש זנה ויו"ר הוועד המקומי .העותר  2הוא תושב ביר אלחמא וחבר הוועד המקומי.
 .2העותרת  ,3אל%עונה – המועצה האזורית לכפרי הערבי הבדואי הבלתי מוכרי בנגב ,היא
ארגו וולונטרי ,המאגד את הוועדי המקומיי בכפרי הבלתי מוכרי בנגב ,והיא פועלת
לקידו ההכרה בכפרי הבלתי מוכרי בנגב ,ובקידו זכויותיה של תושבי הכפרי ,ובכלל זה
זכויות התכנו  ,החינו /והבריאות.
 .3העותרת  ,4במקו – מתכנני למע זכויות תכנו  ,הינה עמותה שהוקמה בשנת  1999על ידי
מתכנני/ות ואדריכלי/ות אשר שמו לה למטרה לחזק את הקשר בי זכויות האד ומערכות
התכנו במדינת ישראל .כגו +מקצועי ,חותרת במקו למימוש הזכות לשוויו ולצדק חברתי,
בנושאי תכנו ופיתוח ובהקצאת משאבי קרקע ,ומסייעת לקהילות המצויות בעמדת נחיתות
מקצועית ,כלכלית או אזרחית לממש את זכויותיה בתחומי אלו.
 .4העותרת  ,5האגודה לזכויות האזרח בישראל ,היא עמותה העוסקת מאז  1972בקידו זכויות
האד בישראל ובשטחי הכבושי .האגודה פועלת ,בי היתר ,לקידו זכויותיה של האוכלוסייה
הערבית בישראל ובכלל זה לקידו זכויותיה של הערבי הבדואי בנגב.
 .5המשיבי  15ה הגורמי האמוני על הליכי התכנו ואישור התוכנית להארכת כביש  6דרומה,
ועל ביצועה.
העובדות הרלוונטיות
 .6כביש  6הינו אחד מעורקי התנועה המרכזיי במדינה ,המחבר בי דרו האר 0לצפונה .הנקודה
הדרומית ביותר נכו להיו הינה מחל +מאחז ,דרומית לקרייתגת .עניינה של העתירה בהחלטה
להארי /את הכביש דרומה עד לצומת הנגב.
 .7הנתוני עליה מתבססת העתירה נלקחו מחוות דעת מקצועית ,שערכו המתכנ סזאר יהודקי ,
מעמותת במקו ,והגיאוגר +סעיד אבו סמור מהמועצה האזורית לכפרי הבלתי מוכרי בנגב,
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהתשתית העובדתית בעתירה.
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העתק חוות הדעת והמפות הנלוות לה מצור +ומסומ ע.1/
 .8מהבדיקה המקצועית ,שממצאיה מפורטי בחוות הדעת ,עולה כי התוואי שאושר ,ממחל+
להבי למחל +הנגב ,מתעל מקיומ של כפרי בדואי בשטח התוכנית ובה הכפרי
אלמסעאדיה ,אלגרי  ,חירבת אלווט  ,ביר אלחמא ,ח'ש זנה ,סווי  ,אשאהבי וואדי אל נע
וואדי אל משאש .כפרי אלה קיימי בחלק עוד מלפני קו המדינה וחלק ,כמו ואדי אל נע,
הוקמו מחדש במקומ הנוכחי בהוראת השלטונות בשנות החמישי וה עקורי פני .חר+
היות כפרי היסטוריי ,ה מעול לא הוכרו על ידי הרשויות .בכל אחד מכפרי אלה
מתגוררי בי  1,400ל 5,000תושבי ,ומתקיימי בה חיי קהילה כמו בכל ישוב אחר.
 .9בנוס ,+תכנית הכביש מתעלמת א +מקיומו של הישוב המוכר או בטי  ,אשר זכה להכרה בשנת
 .1999התוואי המתוכ חוס כל אפשרות לפיתוח עתידי של הישוב ופוגע בצרכי העתידיי של
תושביו.
 .10עוד עולה מחוות הדעת ,כי בתחו התוואי המתוכנ קיימי כ 400מבני שוני המשמשי את
האוכלוסייה הבדואית למגורי ,אירוח מסורתי ,מכלאות צא  ,חקלאות וצרכי אחרי .כ200
מבני נוספי נמצאי בסמיכות מיידית לתוואי הכביש המתוכנ ויושפעו באופ ישיר מסלילתו.
על פי חוות הדעת ,נית להערי* כי בי  2,500ל 3,500%תושבי מתגוררי בשטח התכנית או
בשטח אשר מושפע ממנה באופ ישיר ,ואלו יאלצו להתפנות מבתיה ומאדמותיה וייוותרו
ללא קורת גג ומבלי שיהיו בידיה פתרונות התיישבות נאותי ומוסכמי.
 .11כדי להמחיש את גודל הפגיעה ,ניקח למשל את המקרה של הכפר ח'ש זנה ,שהתוואי המתוכנ
עובר באמצעו .ח'ש זנה ,על א +היותו כפר בלתי מוכר ,הוא יישוב קיי ,ומתגוררות בו 1,400
נפשות .הישוב קיי עוד מלפני הקמת המדינה .בכפר ישנו בית קברות עתיק ,בורות מי עתיקי
לאגירת מי הגשמי ,מערה ששימשה להגנה על העדרי בימי החור +ושרידי של המבני
הישני של הכפר .בית הקברות העתיק שימש את התושבי עד לשנות החמישי .ע הקמת
המושב נבטי בשנת  1946נזנח בית הקברות ההיסטורי ,בשל התנכלות שומרי המושב לתושבי
ח'ש זנה .תושבי קוברי היו את מתיה בשני בתי קברות חדשי יותר .ועד התושבי של
הכפר ,בסיוע ארגוני זכויות אד שוני ,יז את הקמתו של ג משחקי בתו /הכפר .הוועד
המקומי ג מפעיל ג ילדי לגילאי טרו חובה ומועדונית לצעירי בשעות אחר הצהרי .המסגד
שהוק לפני כעשר שני ,משמש לתפילה ולשיעורי דת .לאור אישורה של התכנית להארכת כביש
 6דרומה ,אי ספק כי חיי הקהילה של תושבי ח'ש זנה נמצאי בסכנה.
ההליכי לאישור תוואי הכביש ופניות העותרי
 .12תכנו תוואי הכביש קיבל תאוצה בשנת  2007עת הורתה המשיבה  ,3המועצה הארצית לתכנו
ולבניה ,על הכנת תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לסלילת קטע  ,21מצומת מאחז ועד צומת
הנגב ,הנמצאת באמצע הדר /שבי בארשבע לירוח )תוכנית מתאר ארצית )תמ"א( /31א.(21/
אור /הקטע כולו הוא כ 60ק"מ .הקטע כולל ארבעה מקטעי משנה.
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 .13ביו  30.11.08התקיי דיו במינהל התכנו של משרד הפני להצגת התכנית במקטעי
הרלוונטיי לעתירה זו )מקטעי  ,(24מצומת להבי עד צומת הנגב .מטרת הדיו הייתה לקד
את התוכנית ולהכינה לדיו במועצה הארצית לתכנו ולבניה .לדיו הוזמנו נציגי רבי ,לרבות
נציגי המועצה המקומית להבי ,קק"ל והחברה להגנת הטבע ,א /לא נכח בה א +לא נציג אחד של
הקהילה הבדואית או של הארגוני המייצגי את האוכלוסייה .ההתייחסות להתיישבות
הבדואית לאור /התוואי הייתה שולית בלבד.
העתק פרוטוקול הדיו במינהל התכנו מצור +ומסומ ע.2/
 .14ביו  2.12.08החליטה המועצה הארצית לתכנו ולבנייה להעביר את שלושת המקטעי
הרלוונטיי לעתירה זו )מקטעי  ,(24מצומת להבי עד צומת הנגב ,להתייחסות הציבור
ולטיפול הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז דרו.
העתק החלטת המועצה הארצית לתכנו ולבניה מצור +ומסומ ע.3/
העתקי מסמכי התוכנית במקטעי הרלוונטיי מצורפי ומסומני ע 4/ע.6/
 .15במר 2009 0פורס דבר התוכנית בעיתונות לצור /קבלת השגות מ הציבור .הוועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה במחוז דרו דנה בתוכנית ובהשגות שקיבלה מ הציבור בישיבותיה מיו 25.5.09
ומיו .29.6.09
העתקי הקטעי הרלוונטיי מפרוטוקול הדיוני מצורפי ומסומני ע 7/וע.8/
 .16ביו  21.7.09דנה ועדת המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי )ולנת"ע( של המשיבה  3בתוכנית
ואישרה אותה בכפו +למספר הערות ,כמו למשל בעניי שיקו נופי .מעיו בפרוטוקול הוועדה
עולה ,כי לא נער /דיו מהותי בהשפעות התוואי על האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בכפרי
לאור /התוואי או על עתיד הכפרי.
העתק פרוטוקול הדיו בולנת"ע מיו  ,21.7.09לרבות נספח הרקע לדיו  ,מצור +ומסומ ע.9/
 .17ביו  7.9.09פנה מר יהודקי  ,בש עמותת במקו ,העותרת  ,4ליו"ר המועצה הארצית לתכנו
ולבנייה ,שנועדה לדו למחרת באישור התוכנית .מר יהודקי פירט את ממצאי חוות הדעת ,מה
עולה כי תוואי הכביש בקטע  21ייפגע בצורה קשה בזכויותיה של אלפי אזרחי בדואי
המתגוררי לאור /התוואי.
 .18מר יהודקי טע במכתב ,כי כפי שהדברי משתקפי בפרוטוקולי שפורסמו לציבור ,בעת
הדיוני בתכנית במסגרת ועדות המשנה של הוועדה המחוזית ובדיו במליאה שלה ,לא התקיי
דיו אמיתי ורציני אודות השלכות התכנית ועתידה של האוכלוסייה הבדואית שמתגוררת לאור/
תוואי הכביש .הוא הוסי ,+כי ג א לא נתקבלו השגות מהציבור שביקשו להתייחס לנושא זה
בשלב של הערות הוועדות המחוזיות ,אי בכ /כדי לפטור את לשכת התכנו במחוז דרו ואת
מליאת הוועדה המחוזית מחובת לקיי דיו בסוגיה ולדאוג להשלמת התהלי /התכנוני
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שמתקיי מזה שני רבות ,במטרה למצוא פתרונות תכנוניי ראויי לאוכלוסייה הבדואית
המתגוררת בכפרי הבלתי מוכרי.
 .19עוד הוסי +מר יהודקי  ,כי יש להמתי בקבלת ההחלטה ,שכ האוכלוסייה הבדואית ממתינה מזה
כשנתיי לתוצאות ההתנגדויות שהוגשו על ידה ועל ידי גורמי שוני לתכנית המתאר
למטרופולי באר שבע ,שאמורה ,בי היתר ,להסדיר את נושא ההתיישבות הבדואית באזור
התוכנית .השימוע בהתנגדויות התקיי במהל /החודשי יונייולי  .2008ככל שידוע לעותרי,
החוקרת ששמעה את ההתנגדויות והגישה את המלצותיה בתחילת שנת  ,2009א /הנושא עדיי
תלוי ועומד בפני המשיבה  .3מר יהודקי הוסי ,+כי אחת המטרות המרכזיות של תכנית המתאר
למטרופולי באר שבע הייתה להציע פתרונות התיישבות בני יישו לאוכלוסייה הבדואית
שמתגוררת מחו 0לישובי מוכרי ,וכי הדבר מעוג בהתחייבות המדינה בפני בג" 0בעקבות
עתירה שהוגשה נגד אישורה של תכנית המתאר המחוזית למחוז דרו )תמ"מ (14/4/בשנת .2000
 .20בנוס ,+טע מר יהודקי  ,כי התכנית סותרת את ההמלצות של ועדת גולדברג .בתארי18.1.09 /
החליטה הממשלה לאמ 0את העקרונות שהציעה ועדת גולדברג לפיתרו נושא תביעות הבעלות על
הקרקע וההתיישבות של האוכלוסייה הבדואית בנגב )החלטה מס'  .(4411בעקבות זאת ,מונה
צוות בי משרדי שתפקידו לבחו דרכי ליישו המלצותיה של ועדת גולדברג .בראש הצוות עומד
מר אהוד פראוור ,ראש האג +לתכנו מדיניות במשרד ראש שממשלה .ועדת גולדברג המליצה ,בי
היתר ,לסמ את הכפרי הבדואי הלא מוכרי במסמכי תכנית המתאר המחוזית החלקית
למטרופולי באר שבע כ"יישובי במעבר" )סעי.(109 +
העתק המכתב מיו  7.9.09מצור +ומסומ ע.10/
 .21ביו  8.9.09התכנסה המועצה הארצית לתכנו ולבניה ואישרה את תוכניות המתאר המפורטות.
המועצה סירבה לדו בהשגות של עמותת במקו .יו"ר המועצה ,מר גבריאל מימו )מנכ"ל משרד
הפני( ציי לפרוטוקול ,כי "התקבלה בקשה של עמותת במקו להוריד התכנית מסדר היו
וזאת עד למציאת פתרו לסוגיית הבדואי בדרו .לאחר ששקל את הבקשה החליט להשאיר
הנושא בשל חשיבותו הרבה ומאחר והציבור יכול היה להגיש את השגותיו".
העתק פרוטוקול הדיו במועצה הארצית מצור +ומסומ ע.11/
 .22ביו  21.9.09פנו העותרי ליוע 0המשפטי לממשלה ,מר מני מזוז ,בדרישה להנחות את מוסדות
התכנו לשוב ולבחו את הפגיעה בזכויות התושבי הבדואי בתוואי הכביש ולהנחות את
הממשלה לא לדו ולא לאשר את התוכנית .העתק המכתב נשלח ג למנכ"ל משרד הפני ויו"ר
המועצה הארצית לתכנו ולבניה ,ליוע 0המשפטי של משרד הפני ,לראש מינהל התכנו במשרד
הפני ,למזכיר הממשלה ולראש האג +לתכנו מדיניות במשרד ראש הממשלה.
העתק המכתב מיו  21.9.09מצור +ומסומ ע.12/
 .23ביו  11.10.09התקבלה במשרדי האגודה לזכויות האזרח מכתב מיו  24.9.09על העברת הטיפול
בנושא לעו"ד שרית דנה ,המשנה ליוע 0המשפטי לממשלה.
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העתק המכתב מיו  24.9.09מצור +ומסומ ע.13/
 .24ביו  26.10.09התקבל במשרדי האגודה לזכויות האזרח מכתב מיו  18.10.09ובו נמסר כי
בעקבות הפנייה פנה נציג היוע 0המשפטי ליוע 0המשפטי של משרד הפני לקבלת התייחסותו
לדברי" .על התקדמות הטיפול בנדו נודיע /דבר" ,נמסר.
העתק המכתב מיו  18.10.09מצור +ומסומ ע.14/
 .25ביו  17.1.10נשלחה תזכורת מאחר שתשובה לפנייה טר התקבלה.
העתק התזכורת מצור +ומסומ ע.15/
 .26ביו  24.2.10התקבלה החלטת ממשלה  1421בה אישרה הממשלה תוכנית ביצוע רב שנתית
לסלילת דרכי והנחת מסילות ברזל בכל האר .0בי היתר ,הוחלט לאשר את הארכתו של כביש 6
לכיוו דרו עד לצומת הנגב ,כאשר קטעי  12עד לצומת שוקת אושרו לביצוע מיידי .שאר
הקטעי יבוצעו בהמש /בכפו +לאישור הממשלה.
העתק החלטת הממשלה ונספחיה מצור +ומסומ ע.16/
 .27ביו  10.3.10פורסמה ברשומות החלטת הממשלה לאשר את תוכנית המתאר הארצית להארכת
כביש  6דרומה )י"פ .(6069

הטיעו המשפטי
פגיעה בזכויות אד
 .28התוכנית תוביל לפגיעה קשה בזכויות אד ,ובמיוחד בזכות לכבוד האד ,לקורת גג ולקניי  .על
פי חוות הדעת המצורפת ,משמעותו של סלילת כביש  6בתוואי המתוכנ היא פגיעה קשה ביותר
בקהילה המתגוררת במקו עשרות שני ,חלקה עוד מלפני הקמת המדינה ,ואילוצה להגר למקו
אחר ללא דיור חלופי או פיצוי ,ותו /הרס המרק הקהילתי הקיי.
 .29בית המשפט הנכבד הכיר בכ /כי העברה כפויה של אד ממקו מגוריו פוגעת בזכויותיו
החוקתיות:
" ...הוצאתו של אד ממקו מגוריו והעברתו הכפויה למקו אחר פוגעת קשות
בכבודו ,בחירותו ובקניינו .ביתו של אד אינו רק קורת גג לראשו אלא ג אמצעי
למיקומו הפיזי והחברתי של אד ,של חייו הפרטיי ויחסיו החברתיי) "...בג"0
 7015/02עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,פ"ד נו).((2002) 352 (6
 .30א העברה כפויה של אד יחיד היא חמורה ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהעברה כפויה של
אלפי בני אד ,והרס קהילות שלמות .בעניי פינוי ישראלי מרצועת עזה פסק בית המשפט
העליו כי:
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יישו ההתנתקות מנתק את הישראלי המפונה מביתו ,מסביבתו ,מבית הכנסת
שלו ומבית הקברות שבו קבורי מתיו .הוא פוגע באישיותו ...הפינוי הכפוי של
הישראלי מהשטח המפונה פוגע בכבוד האד שלה .הוא פוגע בכבוד האד של
כל ישראלי מפונה ...פינוי הישראלי מהשטח המפונה פוגע במגוו זכויות אד
המעוגנות בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ובחוקיסוד :חופש העיסוק )בג"0
 1661/05המועצה האזורית חו .עזה נ' כנסת ישראל ,פ"ד נט)561562 ,481 ,(2
).((2005
 .31חומרה מיוחדת יש לפינוי כפוי של אד מביתו ,המתבצע ללא פתרו חלופי או פיצוי ,ובלי לבחו
את יכולתו להעמיד לעצמו קורת גג חלופית .במקרי אלו הפינוי עשוי להוביל לדרדור תנאי
המחיה של המפונה ומשפחתו עד למגורי ללא קורת גג כלשהי.
 .32מאז קיבלה הכנסת את חוק היסוד :כבוד האד וחירותו ,חזר בית המשפט העליו ופסק ,כי
היעדר קורת גג עולה כדי פגיעה בכבודו של אד .בפרשה שבה עמד לדיו היק +זכויותיו של חייב
בהליכי הוצאה לפועל ,נפסק כי "כבוד האד הוא ער /יסוד חוקתי בחברתנו .אי מי שיחלוק על
כ /שיש לשמור על כבודו של אד ג א כשל ושקע בחובות ואי להותירו ללא קורת גג מעל
לראשו" )ע"א  3295/94פרמינגר נ' מור ,פ"ד נ) . ((1997) 121 ,111 (5בעניי אחר ,שנגע לזכויות
חייבי ,נקבע כי "אד המתגורר בחוצות ואי לו דיור ,הוא אד שכבודו כאד נפגע" )רע"א
 4905/98גמזו נ' ישעיהו ,פ"ד נה) .((2001) 376375 ,360 (3בפרשה אחרת פסק בית המשפט ,כי
"הזכות למדור – כחלק מ הזכות למינימו תנאי קיו אנושיי – נתפסת ג היא כזכות יסוד
בעלת תוק +חוקתי" )ע"א  9136/02מיסטר מאני ישראל נ' רייז ,פ"ד נח).((2004) 942 ,934 (3
 .33בנוס ,+סלילת הכביש ללא בחינת השפעותיו על האוכלוסייה הנמצאת בשטח התוכנית עלולה
להביא לפגיעה בבטיחות התושבי עד סיכו חיי ,לפגיעה בבריאות התושבי ובאיכות האוויר
שה נושמי ,לפגיעה בנגישות של התושבי למוסדות חינו /ולמוסדות ציבור ועוד.
 .34זאת ועוד ,סלילת הכביש תביא לפגיעה בעסקי שוני של התושבי ,ותפגע בקניינ ובחופש
העיסוק שלה ,וזאת בלי פיצוי ובסביבה שבה מחסור חרי +במקומות תעסוקה .אנשי
שפרנסת תיפגע עלולי לאבד את כושר ההשתכרות שלה ולהידרדר לעוני.
 .35כפי שנראה לה  ,הפגיעה בזכויותיה החוקתיות של התושבי שתיגר מסלילת הכביש לא רק
שאינה מידתית ואינה סבירה אלא שהיא כלל לא נשקלה במסגרת הכנת התוכנית.
הפרת החובה לשקול את כלל השיקולי הרלוונטיי
 .36מוסד תכנו  ,כמו כל רשות מינהלית ,מוסמ /וא +חייב לשקול את כלל השיקולי הרלוונטיי
בטר אישור תוכנית.
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ר' בג" 5593/07 0ניס נ' המועצה הארצית לתכנו ולבניה )מיו  (21.12.09בפיסקה  ;41בג"0
 237/88מועצה מקומית גבעת שמואל נ' מנכ"ל משרד הפני ,פ"ד מב) ;(1989) 849 ,841 (4עת"מ
)ת"א(  1253/05מוחארב נ' המועצה הארצית לתכנו ולבנייה )מיו  ,(4.5.06בפיסקה .24
 .37הביקורת השיפוטית על תוכניות מופעלת "ה לגבי הליכי קבלת ההחלטה וה לגבי תוכנה .בבחינת
הליכי קבלת ההחלטה ייבדקו איכות הנתוני ששימשו בקבלתה; טיב של השיקולי על פי ה
נתקבלה והאיזו שנעשה ביניה".
ר' עע"מ  9316/05הוועדה המקומית לתכנו ולבניה הרצליה נ' בכור )מיו .(5.3.08
 .38השיקולי שעל מוסד התכנו לשקול אינ מתמצי בהיבטי הפיזיי של התוכנית אלא
בשיקולי רחבי יותר ,ובראש ובראשונה – רווחת האוכלוסייה המצויה בשטח התוכנית .לכ ,
לוועדות התכנו ניתנו סמכויות רחבות "לתכנו מכל ההיבטי הרלוואנטיי לטובת אוכלוסיית
שטח התכנית" )פרשת גבעת שמואל ,בעמ'  .(847ואכ " ,דיני התכנו והבנייה עברו התפתחות
משמעותית לאור /השני .דיני התכנו והבנייה משמשי כיו כלי להשגת יעדי חברתיי
ראשוני במעלה ,כטיפול בצורכי נכי וקבוצות חלשות" )הנשיא ברק בע"א  3901/96הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה רעננה נ' הורווי ,פ"ד נו)" .((2002) 939 ,913 (4איננו מדברי עוד -
כבעבר – א /בשימושי קרקע למיניה ,אלא בתפיסה סביבתית כוללת של חברה ,של כלכלה ושל
איכות חיי בעיר ובכפר" )בג" 2920/94 0אד טבע ודי נ' המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,פ"ד
נ) .((1996) 450 ,441 (3ג חוק התכנו והבנייה הול גישה זו .במועצה הארצית יושבי לא רק
מהנדסי ואדריכלי אלא ג נציגי ציבור ממגזרי שוני כמו נשי וצעירי ,נציגי אקדמיה
המתמחי בהיבטי חברתיי של תכנו וכדומה .כ ,/תוכנית מתאר ארצית תתייחס בי היתר ג
ל"תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה ושלבי פיתוחה ועיתויי הרצוי ,גדל החזוי של
ישובי ,מיקומ וגדל של ישובי חדשי ומקומ של ישובי ,סוגיה וגדל" )סעיפי  2ו49
לחוק התכנו והבנייה ,התשמ"ה.(1965
ר' ג רחל אלתרמ " ,חוק התכנו והבנייה ותכנית המתאר :הנחיות גמישות או מסגרת גמישה?",
משפטי י"א ) 209 ,197תשמ"א(.
 .39שלושה שיקולי רלוונטיי וחיוניי כלל לא נלקחו בחשבו בהלי /התכנוני דנ :
א .המשיבי לא לקחו בחשבו את הפגיעה הקשה באוכלוסייה המתגוררת בשטח התוכנית
 .40כאמור ,רווחתה של האוכלוסייה הקיימת בשטח התוכנית הינה בגדר שיקול שחובה על כל מוסד
תכנוני סביר לשקול בהלי /התכנוני .בענייננו כמעט בלתי נתפס כיצד התעלמו מוסדות התכנו
בצורה כה בוטה מההתיישבות הבדואית לאור /תוואי הכביש ומהפגיעה שתיגר לזכויותיה
הבסיסיות ביותר של אלפי אנשי ,שיאלצו להתפנות מבתיה ,לפרק קהילות המתגוררות במקו
עשרות שני ,ולאבד את מקור הכנסת .כלו יעלה על הדעת שבוקר בהיר אחד ,כ /סת ,יעלו
הבולדוזרי על בתי הכפר ח'ש זנה ,על  1,400תושביו ,בלי שעניינ נשקל כראוי בהלי /התכנוני?
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 .41לא מדובר בעניי פרטני או השפעה שולית .סוגיית ההתיישבות הבדואית בנגב מעסיקה כעניי של
שגרה את הממשלה ,את הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז דרו ואת המועצה הארצית
לתכנו ולבנייה ,וכפי שנציי להל  ,היא נדונה כעת בשני הליכי מרכזיי :בהליכי אישור תוכנית
המתאר החדשה למטרופולי באר שבע במועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,ובועדת היישו
הממשלתית לדוח גולדברג – ג אלו לא קיבלו כל ביטוי בהלי /התכנוני .מוסדות התכנו מכירי
את המצב הקיי בשטח התוכנית והתעלמות מהאוכלוסייה מהווה על כ פג מהותי ביותר.
ב .המשיבי לא לקחו בחשבו את ההליכי התכנוני המקבילי להסדרת ההתיישבות הבדואית
בשטח התוכנית והתחייבויות קודמות לבג"
 .42התעלמות מוסדות התכנו והממשלה מהאוכלוסייה הבדואית הנפגעת אינה דבר חדש .רק לפני
מעט יותר משנה ,פורס דוח הוועדה הציבורית שמינתה הממשלה לבחינת סוגיית ההתיישבות
הבדואית בנגב ,בראשות שופט בית המשפט העליו בדימוס אליעזר גולדברג )להל – ועדת
גולדברג( .לא בכדי הוועדה ראתה לנכו לציי כי "הבדואי הינ תושבי המדינה ואזרחיה,
וככאלו ה אינ "שקופי" וחסרי מעמד וזכויות" ,וכי "יש להאזי לטענותיה ולהתחשב
בצרכיה ,ויש לשתפ בתהליכי לקביעת עתיד".
העתק החלק המרכזי בדוח מצור +ומסומ ע.17/
הדוח המלא על כל נספחיו מצוי באתר האינטרנט של משרד השיכו  ,בכתובת:
.http://www.moch.gov.il/Moch/VariousPages/DochVaadaHetiashbutBeduit.htm
 .43במש /שני רבות היו הבדואי בכפרי הבלתי מוכרי שקופי למוסדות התכנו  ,והדבר בלט
במיוחד בהיעדר המוחלט של הקהילות הבדואיות ,שחלק קיימות מלפני קו המדינה ,ממפות
התכנו  .מערכת התכנו פעלה ליישו מדיניות העיור של הממשלה ,שמטרתה היתה לרכז את
האוכלוסייה הבדואית במספר עיירות .הדבר השתק +בתוכנית המתאר המחוזית למחוז דרו,
תמ"מ ,14/4/שהכנתה החלה בשנת  .1994בשנת  2000הוגשה עלידי העותרות  3ו ,5ביחד ע
עותרי נוספי ,עתירה לבית המשפט הנכבד נגד התוכנית ,בטענה שהיא מפלה את האוכלוסייה
הבדואית ,מתעלמת מהכפרי הבדואי הקיימי עשרות וא +מאות שני ואינה נותנת מענה
לצרכיה ולתרבותה של האוכלוסייה הבדואית )בג" 1991/00 0אבו חמאד נ' המועצה הארצית
לתכנו ולבניה(.
 .44ביו  29.11.00הוצא צו על תנאי בעתירה .ביולי  2001הגישו באי כוח בעלי הדי הודעה משותפת
מטעמ לדחיית מועד הדיו בשנה וחצי ,על מנת לאפשר למשיבות לתת מענה ראוי לעתירה
במסגרת ההכנה של תכנית מתאר מחוזית חלקית למטרופולי באר שבע )תמ"מ .(23/14/4/הסדר
זה בי הצדדי עוג בהחלטת בית המשפט הנכבד מיו .9.7.01
 .45מוסדות התכנו התחייבו בפני בג" 0שהתכנית למטרופולי באר שבע תית מענה ראוי לדרישת
התושבי ,וכי המתכנני מתחייבי לגבש הצעות לפתרו בעיית ההתיישבות הבדואית באזור זה.
כמוכ  ,התחייבו המתכנני ,שצורת ההתיישבות הכפרית תיבח כאחד הפתרונות ליישוב של
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התושבי הבדואי ,שמחו 0לעיירות הקיימות .יתרה מכ ,/התחייבו להיפגש ע נציגי התושבי
האמורי ולבחו ביחד אית הצעות קונקרטיות ליישובי חדשי ,ובה ישובי כפריי ,לרבות
התכנית לפריסת ישובי כפריי שהוגשה ע"י המועצה האזורית לכפרי הבלתי מוכרי בנגב
)העותרת  3כא (.
העתק התחייבות המועצה הארצית בפני בג" 0מיולי  2001מצור +ומסומ ע.18/
 .46ביו  26.12.06אושרה להפקדה תמ"מ 23/14/4/ע"י ועדת המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי
)ולנת"ע( .התוכנית שהופקדה לא ענתה לדרישות העותרי בבג" ,1991/00 0א /בשל הצור/
למצות את הליכי התכנו הרגילי ,לאור הפקדת תוכנית המתאר החדשה ,הוסכ על מחיקת
העתירה.
העתק פסק הדי בבג"צ  1991/00אבו%חמאד נ' המועצה הארצית לתכנו ולבניה )מיו ,(26.7.07
מצור +ומסומ ע.19/
 .47במהל /החודשי ספטמבר ואוקטובר  2007הגישו תושבי הכפרי הבלתי מוכרי בנגב וארגוני
זכויות אד שוני התנגדויות לתמ"מ ,23/14/4/ואלו נשמעו כאמור בחודשי יוני ויולי  2008בפני
החוקרת שמינתה המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,גב' תלמה דוכ  .למיטב ידיעת של
העותרי ,המלצות החוקרת הועברו למועצה הארצית לתכנו ולבניה כבר בתחילת שנת  ,2009א/
עד עתה טר התקיי דיו בהמלצות ובשל כ /אי הכרעה הא לקבל את ההתנגדויות במלוא או
בחלק או לדחות  .בי מגישי ההתנגדויות היו ג תושבי כפרי הנמצאי על תוואי הכביש ,כמו
ח'ש זנה ,שביקשו הכרה ביישוב ,במקו הימצאו ,וג העותרות .35
 .48הנה כי כ  ,בשעה שהמועצה הארצית לתכנו ולבניה יושבת על המדוכה ,ודנה בקידו תוכנית
המתאר למטרופולי באר שבע תו /התחייבות מפורשת לבג" 0להתייחס במסגרתה לאוכלוסייה
הבדואית ,צרכיה ותרבותה ,ועוד בטר התקבלה ההחלטה ,מקודמת תוכנית אחרת ,שמטרתה
להארי /את כביש  6דרומה ,ואשר מתעלמת לחלוטי מההתיישבות הבדואית לאור /תוואי
הכביש .תוכנית זו עשויה לקבוע עובדות בשטח ולסכל כל אפשרות להכיר בכפרי שבתוואי
הכביש ,דבר שרשויות התכנו התחייבו לבחו  ,ונתו להכרעת.
 .49התעלמות מוחלטת מהליכי תכנוניי מקבילי ,שיכולי להביא להכרה תכנונית בכפרי
שנמצאי בתוואי הכביש ,והתעלמות מהתחייבויות המדינה לבג" 0מהווה התעלמות משיקול
מרכזי ורלוונטי לתכנו הכביש .בהתנהלות זו נפל פג מהותי היורד לשורשו של עניי .
ג .המשיבי לא לקחו בחשבו את ההשלכות של המלצות דוח ועדת גולדברג
 .50דוח ועדת גולדברג פורס בדצמבר  ,2008בסמו /להחלטת המועצה הארצית לתכנו ולבנייה
להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות והתייחסות הציבור ,בטר התקיימו הדיוני
בוועדה המחוזית .למרות חשיבותו המכרעת לעתיד אזור התוכנית ,והיותו ,ללא כל ספק ,נתו
רלוונטי ,אי לו זכר בדיוני לקראת אישורה של התכנית .ג בכ /נפל פג מהותי.
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 .51מדובר בדוח המקי +והרציני ביותר בנושא ההתיישבות הבדואית בנגב שהוכ עלידי ועדה
ציבורית .הדוח סוקר את ההיסטוריה של ההתיישבות הבדואית בנגב ,ויש בו קביעות חשובות
בעניי המדיניות התכנונית כלפי האזרחי הבדואי .הוועדה הכירה בכ /שחלק מהכפרי הבלתי
מוכרי היה קיי עוד מלפני הקמת מדינת ישראל ,ואילו היתר הוקמו מחדש בשנות החמישי,
עת ביצעו זרועות המדינה העברת אוכלוסייה בדואית מטריטוריות ,שהיו מסורתית בבעלותה ו/או
בהחזקתה ,אל שטח מצומצ יותר המכונה אזור הסייג )דוח הוועדה ,בפיסקאות " .(1820לא
נית להגיד על השבטי שהיו ועל אלו שהועברו ,כי ה פלשו לאזור הסייג ,ג א ברור ,כי ה
הרחיבו במש /השני את גבול באזור שלא כדי מעבר לגבולות הקרקע המקוריי" ,קבעה
הוועדה )פיסקה .(71
 .52הוועדה הכירה בכ ,/שתהלי /העיור הכפוי ,שבבסיסו עידוד המעבר לעיירות ,נחל כישלו חרו,0
בי היתר בשל כ /שעיירות אלו תוכננו בלי לפתור את הבעיה של תביעות הבעלות בשטח  ,וכ בשל
כ /שה הוקמו ברמת פיתוח מזערית ,ללא מערכות ביוב ראויות ,ע תשתיות בלתימספקות ,ללא
פיתוח מספק של שטחי ציבוריי פתוחי ובשל מיעוט מוסדות הציבור )פיסקאות .(57 ,51
 .53ועדת גולדברג הכירה בכ /שאי ההכרה של מדינת ישראל בכפרי הבלתי מוכרי גור לפגיעה
קשה ומתמשכת בזכויותיה הבסיסיות ביותר של תושבי הכפרי )פיסקה .(63
 .54וחשוב מכל ,הוועדה קיבלה את העמדה ,כי יש לשנות את המדיניות ,ולהעדי +את הדר /של הכרה
בכפרי הבלתי מוכרי על פני פינויי" :הכרה בכפרי הבלתי מוכרי ,בסייגי שיפורטו,
ומיסוד ,היא שתמנע הנצחת המצב הבלתי נסבל בה כיו על כל תוצאותיו השליליות" ,קבעה
הוועדה )פיסקה  .(108הוועדה א +המליצה ,בי היתר ,לסמ את הכפרי הבדואי הלא מוכרי
במסמכי תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולי באר שבע כ"יישובי במעבר" )סעי+
.(109
 .55כאמור ,בתארי 18.1.09 /החליטה הממשלה לאמ 0את העקרונות שהציעה ועדת גולדברג לפיתרו
נושא תביעות הבעלות על הקרקע וההתיישבות של האוכלוסייה הבדואית בנגב )החלטה מס'
 .(4411בעקבות זאת ,מונה צוות בי משרדי שתפקידו לבחו דרכי ליישו המלצותיה של ועדת
גולדברג .בראש הצוות עומד מר אהוד פראוור ,ראש האג +לתכנו מדיניות במשרד ראש
הממשלה.
 .56התעלמות מוחלטת מהמלצות הוועדה ומההשלכות האפשריות של הכרה בכפרי הנמצאי על
התוואי המוצע בתוכנית ,שקולה להתעלמות משיקול ענייני ורלוונטי ואינה סבירה באופ קיצוני,
וג בכ /נפל פג מהותי.
אישור תוכנית המתאר הינה החלטה בלתי מידתית ובלתי סבירה
 .57בנוס +לכל האמור לעיל ולחלופי  ,וא +א יטענו המשיבי באופ היפותטי כי לקחו בחשבו את
הפגיעה באוכלוסיה ,את התחייבות לבג" ,0את ההליכי התכנוניי המקבילי שאמורי לתת
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מענה להתיישבות הבדואי בשטח התוכנית ואת המלצות ועדת גולדברג ,ובכל זאת החליטו
לאשר את התוכנית – הרי שהיא אינה מידתית וחורגת במובהק ממתח הסבירות.
 .58העותרי כמוב יבקשו להרחיב בעניי זה ,ככל שתינת תשובה מטע המשיבי ,שכ עד עתה לא
טרחו המשיבי להשיב תשובה עניינית לפניית .א /כבר עתה נית לומר כי קידו תוכנית
העשויה לפגוע בזכויות הבסיסיות ביותר של אלפי בני אד ,להביא לפינויי מבתיה ,לפרק את
קהילותיה ,לפגוע בקניינ ובעיסוק; וכל זאת בלי לשתפ בהלי /באופ יזו ,לבחו חלופות
מידתיות יותר ,או להציע מנגנו פיצוי הול ,היא בלתי מידתית ובלתי סבירה באופ קיצוני.
 .59ג א התכלית של סלילת הכביש היא ראויה ,ברי כי ישנ אמצעי שאינ פוגעי בצורה כה
דרסטית בזכויות אד חוקתיות כדי להגשימה ,כמו מציאת תוואי חלופי ,או פתרונות אחרי,
שיצמצמו את הפגיעה בתושבי ,באותו תוואי.
 .60בנוס ,+אישור התוואי המתוכנ במנותק מההליכי הפוליטיי והתכנוניי המקבילי לוקה
בחוסר סבירות קיצוני .בעוד דורשי מ האוכלוסייה לשת +פעולה ע הליכי התכנו וע ועדת
גולדברג ,ועוד בטר התקבלה הכרעה סופית בהתנגדויות שהגישו תושבי רבי בכלל והעותרות
בפרט ,קובעי המשיבי עובדות בשטח שיסכלו את היכולת לממש החלטות עתידיות.
 .61אי זה סביר לקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטח ,שעה שמתקיימי דיוני בנוגע לעתיד הכפרי
המצויי לאור /תוואי הכביש .א +יש בכ /לערער את אמו הציבור במוסדות השלטו ובכנות
פעולת .א המשיבי מבקשי לקד ברצינות פתרו מוסכ לסוגיית ההתיישבות הבדואית
בנגב – כפי שה מתיימרי לעשות במסגרת הליכי התכנו של מטרופולי באר שבע ובמסגרת
הליכי היישו של המלצות ועדת גולדברג  עליה לכבד את התהלי /ולא לקבוע עובדות בשטח,
שמציגות את המשיבי בעיני האוכלוסייה כמי שלוקי במשוא פני ,אחד בפה ואחד בלב.
 .62נוסי +לכל האמור לעיל ,כי אי כל שיקול נגדי כבד משקל נגד החזרת הנושא לבחינה מחדש של
מוסדות התכנו  ,תו /שקילת כל השיקולי הרלוואנטיי והחלופות השונות לתוואי שנבחר.
מדובר בתוכנית שקידומה ממילא יאר /זמ ממוש./

מכל הטעמי האלה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבי כמבוקש בראש עתירה זו.
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