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 420/4/10מספר  התנגדות לתכנית מתאר מפורטת  הנדון:

 

עיסאוויה בשם תושבי הקהילות ביר אל מסקוב, ואדי -פיתוח ושיקום אלבשם עמותת "במקום", בשם עמותת 

( לחוק תכנון ערים, 2)24בהתאם לסעיף אל מופקרא בא ומ, אבו נוואר, זערערה - סנייסל, אל קססארראת

"(, אנו מתכבדים להגיש לכם את התנגדותנו החוק הירדני)להלן: " 1966( לשנת 79כפרים ובניינים )מס' 

 .420/4/10 מפורטת מספר לתוכנית שבנדון, תכנית

 

I. :רקע עובדתי 

 המתנגדים .א

הוקמה על ידי מתכננים ואדריכלים,  )ע"ר( "מתכננים למען זכויות תכנון – עמותת "במקום .א

במטרה לחזק את הקשר שבין מערכות התכנון לבין זכויות האדם. במסגרת זאת פועלת העמותה 

למען שיתוף הציבור בהליכי התכנון ומסייעת לאוכלוסיות מוחלשות לממש את זכויותיהן בשדה 

הקנה  2005-המערבית. בהן בתחומי הקו הירוק והן בגדה  –התכנון, הבנייה והקצאת הקרקעות 

-( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה3)100שר הפנים לעמותה מעמד של מתנגד ציבורי, לפי סעיף 

1965 . 

 

ה שכן תכנית זו מתוכננת על אדמות עיסאווי-אל עמותת פיתוח ושיקום מוגשת בשםזו  ב. התנגדות

ר אינם מקובלים על ידי , אשר נלקחו ממנה באמצעות מניפולציות של החוק העותומאני אשהכפר

 בעלי האדמות. ,התושבים
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זו מוגשת בשם תושבי ותושבות קהילות בדואיות אשר אישורה של תכנית זו מאיים להפר  התנגדותג. 

 ולפגוע באופן ממשי באורח חייהן השברירי:

i.  התכנית שבנידון מתעלמת לחלוטין מקיומה של קהילה זו  -קהילת ביר אל מסקוב

על גביה ייעודי קרקע של דרכים, מגורים, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי   ומציעה

 התושבים יוביל להריסת בתי של התכנית עצם אישורהפתוח ושטח פתוח. 

 .הבכפיי תולהעבר

ii. התכנית שבנידון מתעלמת מנוכחותה של קהילה זו במרחב  -ל קהילת וואדי סנייס

יסת בתי התושבים ולהעברתם מימוש התכנית יוביל להר ולצרכיה היומיומיים.

 בכפייה.

iii.  בקהילה זו עשרות מבנים של תושבים המתגוררים  –קאססראת  -קהילת ערערה

כנית תחת ייעוד של שטח פתוח, שטח ציבורי פתוח נמצאים אף הם בתחום הת

הריסת הבתים והעברתם בכפייה של ל יובילאישור התכנית שבנידון ומגורים. 

 התושבים.

iv.  התכנית מכסה שטחים נרחבים משטחי המרעה של הקהילה  -קהילת אל מפקרה

 למערות ולמעיין בהם משתמשים התושבים. ,ונמצאת בסמיכות גבוהה לבתיהם

v.  קהילה זו נמצאת במרחק מה מהתכנית שבנידון אך יושבת בתחום  -קהילת זמבא

אשר פורסמה לתוקף  420/4/2ובתחום תכנית מפורטת  420/4תכנית המתאר 

אך טרם מומשה. אישור התכנית שבנידון עלולה להאיץ את מימוש  2002בספטמבר 

כך שהפגיעה של התושבים מקידום הפיתוח באיזור היא ממשית.  420/4/2תכנית 

 בנוסף, אדמות המרעה של התושבים גם הן מגיעות אל תוך תחום התכנית שבנידון.

vi.  בנידון אך היא קהילה זו אינה נמצאת בסמיכות גבוהה לתכנית ש -קהילת אבו נוואר

כך שכל פיתוח של  ,באיזור המיועד למגורים 420/4נמצאת בתחום תכנית המתאר 

עשוי להשפיע גם על קהילה זו. בנוסף אישור התכנית שבנידון ייצר  420/4תכנית 

הרחבה בלתי פרופורציונאלית של המרחב התיפקודי של ההתנחלות מעלה אדומים 

 .כלל זה תושפע גם קהילת אבו נווארכך שההשפעה על המרחב תהיה עצומה וב
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 מצ"ב ייפוי כוח מטעם המתנגדות והמתנגדים.

 התכנית .ב

)"התכנית"(, היא תכנית מפורטת המתבססת  420/4/10התכנית המופקדת מספר 

דונם,  1,315. התכנית, ששטחה הוא מעל ל420/4-ו 420לכאורה על תכניות המתאר 

משטח התכנית( למגורים, כמו כן היא מייעדת  24%-דונם בלבד )כ 318-מגדירה שטח של כ

רי משטח התכנית(, שטח ציבו 5.8%-משטח התכנית( מבני ציבור )כ 32%שטח לדרכים )

משטח  26.8%) ים פתוחיםשטחשטח נרחב מוגדר בייעוד קרקע של ( ו9.5%-פתוח )כ

יחידות דיור  2,173בסך הכל התכנית מציעה , מיועד לשטח פתוח ללא פיתוח כלל. (התכנית

עברה דרך ארוכה והדיונים הרשמיים בעניינה החלו, , 2004הוגשה בשנת התכנית חדשות. 

עת התכנית אושרה להפקדה  2012, נמשכו בשנת 2005כך על פי הפרוטוקולים, בשנת 

 עת הופקדה להתנגדויות הציבור.  2020והגיחה שוב בשנת 

 

II. עיקרי הטענות 

 לא נעשה פרסום של התכנית ומסמכיה בערבית -טענת סף  .א

 עיסאוויה אשר תושביה מבקשים להשתמש בהן.-התכנית מתוכננת על אדמות אל .ב

 בתחום התכנית ובסמוך לה היושבותהתכנית תעמיק באופן אנוש את הפגיעה בקהילות  .ג

מציעות להקים התנחלות עירונית חדשה במסווה של  420/4/7התכנית יחד עם תכנית  .ד

 שכונה להתנחלות קיימת

התכנית אינה מבוססת על פרוגרמה מקצועית ולמעשה אין צורך ממשי בתכניות אלה עבור  .ה

 ל מעלה אדומים לפני שמוצו אפשרויות הבנייה בתוך העירהגידול הטבעי ש

 ת המתאר שעליהן היא מתבססתוהתכנית סותרת את תכני .ו

 ההשפעה של התכנית על התנועה במרחב היא מרחיקת לכת .ז

 התכנית חסרה תסקיר השפעה על הסביבה .ח



 

 

 

III. השפה התכנית פורסמה בעברית בלבד ולא בשפה הרשמית היחידה בגדה המערבית,  - סף טענת

 הערבית

על האוכלוסייה הפלסטינית  240/4/10ו  240/4/7השפעתן מרחיקת הלכת של התכניות המפורטות . 1

בקנה מידה מקומי, איזורי ובין איזורי דורשת כי מסמכי התכנית יונגשו באופן מקסימלי לציבור. תכנית 

קפה, במיקומה היא תכנית מרחיקת לכת בהי E1הידועה גם בשמה כתכנית לאתר  420/4המתאר 

ובהשלכות שלה בקנה המידה המקומי, האיזורי והבין איזורי. הגם שהתכנית, כתכנית מתאר, אושרה 

באופן סופי לפני למעלה משני עשורים היא לא קודמה בשל העובדה שהיא שנויה במחלוקת. קידום 

א נעשה , ל420/4/10ו  420/4/7התכניות המפורטות של תכניות אלה, תכניות מפורטות מספר 

בהתאמה לנושאים תכנוניים או לצרכים ממשיים אלא הושפע מנושאים מדיניים גרידא לאורך עשר 

קידמה ישראל את התכניות ודחקה בלשכת התכנון במנהל האזרחי  2012השנים האחרונות. כך בנובמבר 

 לאשרן להפקדה בהליך בזק כתגובה לכך שעצרת האומות המאוחדות הכירה בנציגות הפלסטינית

במעמד של מדינה משקיפה. כמו כן ההחלטה על קידום התכניות שבנידון נעשתה על ידי ראש ממשלת 

 רק מספר ימים לפני הבחירות על כל המשמעויות הפוליטיות שבדבר. 2020ישראל בסוף חודש פברואר 

יים , באמצעות התכנית שבנידון, יא420/4מנקודת מבט תכנונית מימוש מלא או חלקי של תכנית  . 2

באופן ישיר ועקיף על מאות אלפי תושבים פלסטיניים ואולי אף למעלה מזה. בנייה של אלפי יחידות דיור 

באיזור אסטרטגי במרכז הגדה המערבית ובצמידות לשטח השיפוט של ירושלים, ייצר חיץ ממשי בין  דרום 

התושבים הפלסטיניים  הגדה המערבית לצפונה, וכך ישפיע על מערכת יחסי הגומלין התפקודיים של כל

בגדה המערבית. מנקודת מבט איזורית תכנית זו תמנע פיתוח פלסטיני של העיירות שעל ובסמוך 

לאדמותיהן היא מתוכננת וכן תשפיע על מערכות הדרכים הבין עירוניות.  כך למשל דרך ראשית מספר 

ם בתכנית שבנידון, לדרך פנימית , בין יריחו לירושלים, מתוכננת להפוך, על פי הפרוטוקולים של הדיוני1

בתוך ההתנחלות מעלה אדומים והשימוש של התושבים הפלסטיניים בדרך זו יוגבל או אף ייאסר. מנקודת 

מבט מקומית תכניות אלה התעלמו מהתושבים המשתמשים במרחב זה כבר עשרות רבות של שנים, 

ם את שטחי המגורים של מספר קהילות הבדווים והרועים הפלסטיניים אשר חלקים מהתכנית מכסי

קהילות אלה וחלקים אחרים מכסים את שטחי המרעה של מרבית הקהילות במרחב כך שקיומן של 

 הקהילות נמצא תחת איום ממשי.



 

 

כך, כאשר תכניות אלה, אשר קנה המידה שלהן רחב כל כך ותחום ההשפעה שלהן חל על מאות  . 3

אלפי תושבים, מפורסמות אך ורק בשפה העברית ואינן מפורסמות בשפה הרשמית המקומית, השפה 

הערבית, יש קושי ממשי לתושבים אלה להבין את ההשלכות של התכניות על חייהן וכך נמנעת מהם 

 של התנגדות אליהן.  זכות בסיסית

במיוחד במקרה זה בו יש קושי ממשי להבין את כל המורכבויות של התכניות, שכן מדובר על מאות  . 4

דפים ועשרות מסמכים בנושאים שונים של תנועה, סביבה, פרוגרמה, חתכים, הוראות בינוי ויעודי קרקע, 

הרואים עצמם נפגעים מהתכנית יש יש צורך ממשי לאפשר נגישות אל המידע. בכדי לאפשר לתושבים 

צורך ראשוני להבטיח כי הם יוכלו להבין את התכנית ואת משמעותה. במקרה זה בו התכניות פורסמו אך 

ורק בשפה העברית, נפגעו באופן ממשי זכויותיהם של עשרות אלפי תושבים הרואים עצמם נפגעים 

 הבין את המשמעויות של התכנית.מהתכנית אך אינם מבינים את השפה העברית ואינם יכולים ל

. ראוי לציין שאין מדובר בקושי טכני שכן לשכת התכנון במנהל האזרחי מפרסמת מסמכים רשמיים 5 

בערבית ואף מפקידה תכניות עבור פלסטינים כולן בשפה הערבית. הפרסום של התכניות בערבית נעשה 

של התכניות על חייהן. לפיכך אם  בשל ההבנה כי זו הדרך לאפשר לתושבים להבין את המשמעויות

מערכת התכנון מבינה כי ראוי לפרסם תכניות מפורטות עבור פלסטיניים בשפה הערבית, בשל העובדה 

שתכניות אלה משפיעות באופן ישיר על חייהן ובכדי להבין את השפעה זו עליהן להיות נגישות באופן 

נה מידה עצום כמו התכניות שבנידון בשפה מרבי לכלל התושבים, קל וחומר שעליה לפרסם תכניות בק

 הערבית.

על כן אנו טוענים שיש צורך לעצור את הליך קידום התכנית, להפקיד אותה מחדש ולפרסם את כל . 6

 מסמכיה בשפה הרשמית המקומית, השפה הערבית.

 

IV.  אשר תושביה מבקשים להשתמש בה עיסאוויה-אלאדמות התכנית מתוכננת על 

נמצא עיסאוויה -של אלעיסאוויה. שטחה הבנוי -אלשטח התכנית שבנידון חל על אדמות מ חלק ניכר. 7

ברובו בתחום המוניציפאלי של ירושלים המזרחית, אך שטחיה הפתוחים והחקלאים נמצאים ברובם מחוץ 

דונמים, מראש ההר במערב  10,000-עיסאוויה מתפרסות על כ-אל. אדמות Cלגבולות ירושלים בשטח 

נכלל חלק מהכפר בתחום הקו הירוק כחלק  1967-1948אחמר במזרח. בשנים -'אן אלועד לאלח



 

 

מהמובלעת של הר הצופים, כאשר שאר אדמותיו נותר תחת שלטון ממלכת ירדן. לאחר כיבוש הגדה 

נכלל כל שטחו הבנוי של הכפר בתחום שטח השיפוט של עיריית  1967 בשנת המערבית על ידי ישראל

עיסאווייה קרקעות רבות לצורך פיתוח -ע מאדמות הכפר. מאז, הופקעו מתושבי אלירושלים יחד עם רב

אשר לא נגע לצרכיו של הכפר אלא לאינטרסים ישראליים באיזור. בעוד תחום המחייה של הכפר הולך 

 אך אינה מקבלת כלל מענה לצרכיה. ,ומצטמצם אוכלוסייתו הולכת וגדלה

ן אלא מרחב אורבני צפוף וגדול הכלוא בין שכונות חדשות, מוסדות עיסאוויה כבר אינה כפר קט-אלכיום . 8

ומיזמי פיתוח המגבילים את התפתחותו: קמפוס האוניברסיטה העברית, בית חולים הדסה הר הצופים, 

, כביש הטבעת המזרחי ובסיסי צבא. 1שכונת גבעת שפירא הגבעה הצרפתית, דרך ארצית מספר 

ניתק אותה במידה מסוימת משאר המרחבים הפלסטיניים האחרים של עיסאוויה -אלהפיתוח הענף סביב 

עיסאוויה כנגד תכנית לגן לאומי על גבי -אלהשנים האחרונות נאבקים תושבי  15-ירושלים המזרחית. ב

 אדמותיה הנמצאות בתחום המוניציפאלי של ירושלים.

גוררים בצפיפות גבוהה על תושבים אשר מת 18,320 -כ 2018עיסאוויה מנתה בשנת -אלאוכלוסיית . 9

משטחי אדמות הכפר המקוריות. מדיניות התכנון של  8%דונם המהווים כ 800-שטח מצומצם של כ

ישראל מנעה ועדיין מונעת מתושבי הכפר פיתוח ראוי התואם את צרכי הכפר ואף מייצרת מגבלות 

עיסאוויה מגיעה -אלסין בפות להגביל את פיתוח הכפר באמצעים שונים.  צפיפות האוכלואמרחביות השו

נפשות לדונם(. תושבי  8-מהצפיפות בגבעה הצרפתית הסמוכה )כ 3נפש לדונם ברוטו, שהם פי  23-ל

 2.5נפשות ליח"ד, שהם פי  9דירות בלבד. בצפיפות של כמעט  2,100-עיסאוויה מתגוררים בכ-אל

יפות המוצעת בתכנית נפשות לדירה( והצפ 4-מצפיפות הדיור הממוצעת בירושלים כולה )פחות מ

 שבנידון.

נתוני הצפיפות הקשים הם תוצאה ישירה של הזנחה ארוכת שנים והתמהמהות של עיריית ירושלים . 10

עיסאוויה, בסיוע עמותת -אלומוסדות התכנון בקידום תכנית המאפשרת פיתוח ראוי בשכונה. תושבי 

, אך התכנית נתקלה 2004-בבמקום, החלו בעריכת תכנית מתאר מעודכנת ורחבה לשכונה כבר 

במכשולים רבים, ביניהם התכנית לגן הלאומי שהוזכרה לעיל, ולא הגיעה לשלב האישורים. בימים אלה 

מקדמת עיריית ירושלים תכנית מתאר אחרת המרחיבה רק במעט את שטחי הפיתוח. באיחור רב של 

, אמורה להגיע לדיון ראשון עיסאוויה ולמתן זכויות בנייה משופרות-אלעשור שלם, תכנית להרחבת 

. התכנית החדשה אמנם נחוצה אך מסיבות פוליטיות גבולותיה 2020בוועדה המקומית בחודש ספטמבר 



 

 

דונם כולל השטחים המבונים בפועל( ופוטנציאל הבנייה בה מוגבל  1,100-נקבעו באופן מצומצם )כ

 בהתאם.

עיסאוויה נכללת בגבולות המוניציפאלים של ירושלים ותושביה הם בעלי מעמד של תושבי קבע -אל. 11

עיסאוויה לא -אלבמדינת ישראל. רוב אדמותיהם, כאמור, נותרו מחוץ לגבולות העיר. למרות זאת תושבי 

ולות מוכנים להשלים עם הפרדתם מאדמותיהם, הן אלה שנלקחו לצורכי מיזמי פיתוח ישראליים בתוך גב

עיסאוויה עומדים על כך כי אדמתם, -אלירושלים והן אלה שמתוכננים כעת מחוץ לגבולות העיר. תושבי 

גם אם הופקעה וגם אם הוכרזה כאדמות מדינה, היא אדמתם והם הראשונים שאמורים להשתמש בה 

 מפרייה. וליהנות

 עיסאוויה-. אדמות הכפר אל1מפה 

 

עיסאוויה שנותרו מחוץ לגבולות ירושלים -אלל על רוב שטחי הכריזה מדינת ישרא 1985בשנת . 12

כאדמות מדינה. על פי מידע שהגיע מהתושבים הם התנגדו להליך ההכרזה ואף הצליחו להוכיח כי חלק 

מהשטח מעובד. בסופו של דבר צומצם שטח ההכרזה והשטחים המעובדים נגרעו ממנו וחלקם מעובדים 



 

 

ז כאדמות מדינה ממשיכים התושבים להתייחס אליו כאל אדמות עד היום. למרות שרוב השטח הוכר

מושע של הכפר וממשיכים להתייחס אל החלוקה שנקבעה בין המשפחות. בהתאם לכך, במהלך השנים, 

 עיסאוויה למשפחות בדואיות שגורשו מהנגב, להתיישב על אדמתם.-אלהתירו תושבי 

, תכנית אשר התכנית המפורטת  420/4עת הופקדה תכנית המתאר  1997לכן, כאשר בשנת . 13

ה. למרות שההתנגדות עיסאווי-אלשבנידון היא פועל יוצא שלה, הוגשה לה התנגדות על ידי תושבי 

נדחתה, עדיין רואים התושבים את הצורך במניעת המימוש של התכנית  420/4 לתכנית המתאר

ר ישראלים יהודים שיעברו לגור באמצעות התכניות המפורטות אשר יובילו להקמת התנחלות חדשה עבו

 עיסאוויה. -אלעל אדמות הכפר בתנאים נוחים בהרבה מהתנאים בהם גרים תושבי 

אם המדיניות התכנונית של ישראל אינה מפלה בין יהודים וערבים ואם מהותן של התכניות הוא לחזק . 14

אזי אין יותר מתאימים למשימה  אחמר(-)בין אלקודס לאלח'אן אל את הקשר בין ירושלים למעלה אדומים

זו מאשר תושבי עיסאוויה אשר לא רק שהתכנית חלה על אדמותיהם אלא הם בעצמם גרים בסמוך מאד 

עיסאוויה יקבלו את התפקיד לחזק את -אללגבולות התכנית. לפיכך כתושבי ירושלים מן הראוי כי תושבי 

 ירושלים לגדה המערבית.  הקשר שלהם עם אדמותיהם ולתכנן עבורם את החיבור הזה של

מתנגדים להכרזה על אדמות  עיסאוויה-פיתוח ושיקום אל עמותתתושבי אל עיסאוויה באמצעות . 15

הכפר כאדמות מדינה, מתנגדים להקצאת אדמות אלה להתנחלות היהודית מעלה אדומים ולהכללתם 

ות עבור התנחלות בתחום שטח השיפוט שלה. הם מתנגדים לאישור תכניות מתאר ותכניות מפורט

חדשה אשר מוצגת לכאורה כחלק מההתנחלות מעלה אדומים ודורשים באופן מפורש כי אדמות אלה 

יושבו להם ויאפשרו פיתוח עבור הכפר בין אם בפיתוח כלכלי באמצעות מיזמים של חקלאות ותיירות ובין 

עיסאוויה דורשים -אלשבי לפיכך תועיסאוויה סובלים ממנה. -אלאם במענה על מצוקת המגורים שתושבי 

מוועדת המשנה להתנגדות לקבל את התנגדותם, לדחות את התכנית שבנידון ולהורות על הכנת תכנית 

 פיתוח עבור תושבי הכפר בשיתוף עימם ועם בעלי עניין אחרים המשתמשים במרחב.

V. פגיעה בקהילות הבדואיות במרחב 

. מאז הקמתה של ההתנחלות מעלה אדומים נוצרה פגיעה ממשית בכל הקהילות הפלסטיניות שהיו 16

במרחב. מאות בתים של משפחות נהרסו בשל הקמת ההתנחלות, מאות משפחות הועברו בכפייה 

ממקום מושבן בכדי לאפשר את הבנייה של מעלה אדומים, מרחב המחייה של הקהילות הצטמצם 

בע של שטחי מרעה ומים התמעטה באופן קיצוני. בשל הקמת ההתנחלות והנגישות למשאבי ט



 

 

והמרכיבים המקיפים אותה נוצרה פגיעה עמוקה באופן ישיר בעשרות רבות של קהילות המונות אלפי 

 משפחות. התנגדות זו מוגשת בשם נציגות ונציגים של חלק מהקהילות.

ומרחב המחייה שלהם נמצאים בתחום  התנגדות זו מוגשת בשם תושבים ותושבות אשר בתיהם. 17

אישור התכנית   תכנית שבנידון והאיום על קיומם השברירי יתממש במקרה שתכנית זו תאושרובסמוך ל

בתיהם. את אשר התכנית מכסה  ביר אל מסקובומימושה יגרמו פגיעה מיידית ומתמשכת בתושבי קהילת 

שנה לאחר שגורשו מאדמותיהם בנגב  70תושבי הקהילה משבט הג'האלין נמצאים במרחב כבר מעל ל

על ידי ישראל. כעת לאחר רדיפות מתמשכות, הדרה של הקהילה מהמרחב ואפלייה תכנונית שאין שנייה 

מקיומן של הקהילות  יםמתעלמלה, מוצע לקדם את התכנית שבנידון, כאשר מתכנניה והרשויות 

וד לפני הקמתה של ההתנחלות מעלה והתושבים בתחומה. ראוי לציין כי הקהילות נמצאות במקום ע

 . 420/4אדומים, לפני ההכרזה על אדמות אלה כאדמות מדינה ובוודאי שלפני אישורה של תכנית המתאר 

 המראה את הימצאות הקהילות בתחומה 420/4תצלום אוויר משנת הפקדת תכנית המתאר  2מפה 

 



 

 

קרקע של  יבתכנית שבנידון ייעוד ונקבע וביר אל מסקוב ליסת וואדי סניות קהילובמקום בו יושב. 18

  .יםפתוח יםשטחו, שטח ציבורי פתוח מגורים, דרכים, שטח למבנה ציבור

, 2.2.05של ועדת משנה להתיישבות של מועצת התכנון העליונה, מתאריך  2/05בפרוטוקול מספר . 19

. תשובתו של בני וייל, נציג 420/4/7 תכניתימצאותן של קהילות בדואים בתחום עלתה השאלה לגבי ה

משרד השיכון המקדם את התכנית, לשאלתו של דניאל חלימי מלשכת התכנון היתה: "במקרה הקו 

חיו וחיים  420/4/7חום גבולות תכנית נכונה שכן בתהיתה לא הכחול לא כולל בדואים". אך תשובה זו 

, אפילו לא 420/4/10פקדת תכנית עשרות שנים תושבים בדואים באופן רצוף. במקרה הזה של הדיון בה

נשאלה השאלה הזו. אחת הסברות שעשויות לעלות בהקשר הזה היא שככל הנראה היה ידוע למתכננים 

כך בתצלום כי במקרה הזה יש בתחום התכנית מספר קהילות והבחירה המודעת היתה להתעלם מהן. 

ישנן ת שבתחום התכנית שבנידון , ניתן לראו420/4הקודם לאישור תכנית המתאר  ,1994אוויר משנת 

 . לפחות שלוש קהילות שתחום התכנית מכסה את בתיהן, ואדי סנייסל, ביר אל מסקוב וקססראאת

זמן אישור התכנית שבנידון להפקדה המראה את הימצאות הבדואים  2005תצלום אוויר משנת  - 3מפה 

 בתחומה



 

 

 

מספר לא מבוטל של מבנים הנמצאים בתחומה ובכל מסמכי  ובמקרה של התכנית שבנידון ישנ. 20

המרחבי התכנית ובדיונים סביבה לא נמצאה שום התייחסות לסוגיה הזו ולדרך ההתמודדות עם המצב 

. האם העובדה שבתחום התכנית מתגוררות שלוש קהילות שונות אינה צריכה לעלות בדיונים והחוקי

האחרונות? מנקודת מבטנו יש כאן מחדל חמור וחוסר  השנים 16שקוימו סביב התכנית הזו במשך 

. ראוי לציין שאין מדובר כאן על Cאחריות ממשי של רשויות התכנון האחראיות על כל התושבים בשטח 

המצב תשריט נמצאים בלב התכנית. שחלקם מבנה בודד בשולי התכנית אלא על עשרות רבות של מבנים 

, אך בדרך פלא לא מופיעים בו 10.1.2020ידון עודכן בתאריך של התכנית שבנ (המדידההקיים )תכנית 

כלל כל המבנים של הקהילות הבדואיות בתוך ומחוץ לתחום התכנית. רק על בסיס הכשל הזה יש לפסול 

מעבר להעדר  אינו חוקי ואינו מוסר את כל המידע על השטח.  המצב הקייםאת התכנית, שכן תשריט 

חמור במנגנון התכנון והאפליה המוסדית אשר מבחינתה במקום מסוים החוקיות הטכנית, יש כאן כשל 

עומד בית אשר אינו חוקי בשל הזהות של תושביו וכך באותו המקום אותה רשות תאשר הקמת בית 

מגורים עבור תושב אחר רק בשל מוצאו האתני. זהו כשל מוסרי חמור שתכנית זו היא רק אחד המסומנים 

 שלו.



 

 

התשריט על ידי לשכת התכנון(  2004על פי אוגדן הנחיות למתכנן )שיצא בשנת שבדרך אגב נעיר . 21

 המצב הקיים. שריטלעריכת תהנחיות בנוגע פסול שכן הוא אינו עולה בקנה אחד עם של התכנית שבנידון 

מ' מעבר לגבולות  100שתשריט המצב הקיים יכלול רצועה ברוחב של  על פי ההנחיות למתכנן נדרש

דונם(. אך תשריט המצב הקיים של התכנית שבנידון לא  50התכנית )עבור תכניות ששטחן הוא מגדול 

רק שאינו עונה על הנחיה זו אלא אף ישנם חלקים בתכנית שכלל לא נמצאים בתחום תשריט המצב 

 על פי הנחיות לשכת התכנון.ולתקן את התשריט  ד את התכנית מחדש לפיכך יש צורך להפקיהקיים. 

בנוסף לפגיעה הוודאית והישירה של אישור ומימוש  -פגיעה בדרכי ההשתכרות של הקהילה . 22

יופרע השימוש שלהם במרחב אשר משמש להם כמרחב  הקהילות,התכנית שבנידון, על ידי הריסת בתי 

המשמשים לפרנסתם. שטחי המרעה נמצאים בתוך הקו הכחול של עדרי צאן לרעיית  חיים יומיומי

סכמה שניתנה לפני ה התושבים, נעשית בהסכמת הרשויות, התכנית המופקדת, והרעייה בהם, על פי

בלתי  , אך גם הגישה אליהם1שנים רבות. אמנם ישנם שטחי מרעה נוספים הנמצאים מדרום לכביש 

התכנית האחות של התכנית הם נמצאים גם הם בתחום מובילים אלישכן שני המעברים ה אפשרית

התנחלויות הישראליות בשטחי הגדה המערבית ישנם מנגנוני הכמו כן סביב  .420/4/7שבנידון, תכנית 

ומרכיבי ביטחון של גדרות, דרכי פטרול, שערים וחסימות ולעיתים, כפי שקורה במקרים רבים, מוגדר טווח 

שעל הרועים ייאסר להתקרב לשולי התכנית ומרחב התנועה והרעייה  בטחון שאותו לא ניתן לחצות כך

 שיכולתם להמשיך ולגדל את עדרי הצאן מוטלת בספק. עד ,שלהם יצומצם באופן דרמטי

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שטחי המרעה של הקהילות במרחב ובתחום התכנית שבנידון – 4מפה 

 

התכנית המופקדת מתעלמת מהדרכים הקיימות המשמשות את התושבים ולמעשה  -חסימת דרכים . 23

ניתנים בעיזרייה וביריחו.  וביר אל מסקוב סליואדי סניקהילות ומבטלת אותם לחלוטין. עיקר השירותים של 

הדרכים לרכב לעיזרייה עוברות בחלקן בתוך תחומי התכנית. מימוש התכנית יחסום את דרכים אלה 

ואדי סניסל לקהילת וביר אל מסקוב ההגעה וצריכת השירותים תפגענה. כמו כן, בין קהילת  ואפשרויות

, קיימים קשרים הדוקים הכוללים רעייה משותפת 420/4/7בתוך תחום תכנית  ,ית אליהםערבהיושבת מ

וקשרים חברתיים, הבאים לידי ביטוי מבחינה מרחבית בדרכים המחברות ביניהן, באיזורי המרעה 

תפים, ואף באוהל אירוח משותף )מדאפה(. לדוגמה, אחת הדרכים המשמעותיות לקהילות היא המשו

. בעוד שכביש מספר אחד לא מאפשר במקטע 1דרך עפר המחברת בין הקהילות ומקבילה לכביש מספר 

 437מספר  דרךחזור )אלא נסיעה עד לכניסה למעלה אדומים או לצומת עם -הזה תנועה חופשית הלוך

להסתובב(, דרך העפר מאפשרת תנועה חופשית, מיידית ונוחה, הלוך חזור בין שתי הקהילות. על מנת 

 תוביל לפגיעה בחיי שתי הקהילות.ם בין ואדי סניסל וביר אל מסקוב הריסת הדרך הזו ושאר הקשרי



 

 

אישור התכנית יצור הפרעה בנגישות אל ומהקהילה וישפיע באופן משמעותי על יכולתם לגדל את . 24

: כיום קיימות שתי אפשרויות הפרעה למכירת מוצרי חלבעדרים ולהמשיך ולהתפרנס ממשלח יד זה. ה

הקהילות בסביבה אל  B-ו Aעיקריות למכירת מוצרי החלב מעדרי הקהילה: הגעת פלסטינים מאיזורי 

יציאת בני הקהילה אל עיזרייה ומכירת התוצרת שם. הבנייה החדשה תחסום את במקום מושבן או 

יאה , לא תאפשר יצותהתנועה החופשית במרחב ובכך תימנע מלקוחות פוטנציאליים להגיע אל הקהיל

: כיום המספוא נקנה קניית מספוא לעדריםתיפגע באופן משמעותי.  ותנוחה לעיזרייה, ופרנסת הקהיל

, מסוחרים פלסטינים. באם הקשרים המרחביים איתם יחסמו ויהפכו לקשים, המסחר איתם לא יתאפשר

והעדרים יפגעו. כיוון שמספוא שנמכר על ידי סוחרים ישראליים יקר בהרבה והובלתו כרוכה בעלויות 

 גבוהות נוספות, גם זו לא תוכל להיות חלופה טובה. 

ידית ומתמשכת בתושבי הקהילות הסמוכות לגבול התכנית. ור התכנית ומימושה יגרמו פגיעה מאיש. 25

תשפיע על קהילות  420/4/10ו  420/4/7ה באמצעות תכניות אישור ובנייה של ההתנחלות החדש

הבדואים החיים בכל המרחב הזה הגם אם הן לא יושבות בתוך תחומן ממש. טווח ההשפעה של בניית 

ח הישראלי והתנחלות מהדהד הרבה מעבר לתחום התכניות שפורסמו להפקדה. למעשה הרחבת הפית

ויוביל באופן מוכח ווודאי להגברת ניסיונות הגירוש של הקהילות באיזור יגביר את אי הוודאות של הקהילות 

ממקום מושבן והריסת בתיהן. ההשפעה המרחבית על הקהילות הסובבות תהיה גדולה, ותיגע בתחומי 

חיים שונים: תעסוקה ורעייה בפרט, גישה למים, קשרים חברתיים, קשרים עסקיים, בריאות, חינוך ועוד. 

ור תצמצם את שטחי הרעייה, מה שידחוק רועים לשטחי מרעה אחרים וייצר כל תכנית שתמומש באיז

הזה. כיום חלוקת שטחי הרעייה בין המשפחות נעשית  דלעומס וסכסוכים בין הקהילות על המשאב ה

בדקדקנות, ובמקרים מסוימים ישנו שיתוף בהסכמה בין קהילות שונות. עם זאת, ככל שיגברו העומס 

תר להגיע להסכמות ועלולים להתגלע סכסוכים קשים מאוד בין משפחות רועים והמצוקה, יהיה קשה יו

 שונות.  

היא  לתכנית זו,אשר תושביה נמנים עם המתנגדים  ,בא(מזעאתרת אזעיים )זכך למשל קהילת . 26

משפחות ובסך הכל מתגוררים  30-כמונה כיום וקהילת רועים היושבת מערבית לתחום התכנית שבנידון 

ראשי צאן לפרנסתם. הקהילה, שהגיעה לאזור עוד בתקופה  1,200-אנשים ונשים ולהם כ 150-בה כ

העותמנית כאל אזור עונתי ומאז התיישבה בו דרך קבע, משתמשת באופן יומיומי במרחב הצמוד לשטח 

מים. הקהילה יושבת על אדמות גשהמי את התכנית בשביל לרעות את העדרים מבורות מים האוספים 

 .אך כל האדמות מסביבן הוכרזו כאדמות מדינה ,פרטיות אשר לא נכללו בהכרזה על האדמות באיזור



 

 

אשר מקיפה אותם מכל  420/4בתוך מובלעת של תכנית מתאר  קהילה זו מצאה עצמהמאוחר יותר 

כל קידום של חלק מתכנית  כך שבתחום הזה מתגוררת קהילה שלמה.עבריה מבלי לייחס כל חשיבות ל

כמו קידום התכנית המפורטת שבנידון, מאיים על הקהילה הזו באופן ישיר. האיום מתייחס לכך  420/4

שמימוש התכנית לא יאפשר לקהילה להתקיים ולהמשיך את אורחות חייה בתוך מובלעת מנותקת וכן 

 תחליף. שאדמות המרעה בהן הם רועים את עדריהם יילקחו מהם ללא מציאת כל 

 420/4קהילת זמבא בתחום מובלעת בתכנית מתאר  – 5מפה 

 

נמנים עם שאף הן , אבו נווארבאופן דומה קידום התכנית שבנידון ישפיע על תושבי קהילות . 27

כללה אותם בתחומה מבלי לייחס לכך כל חשיבות. הלחץ של  420/4תכנית המתאר שכן  לה, המתנגדים

הרשויות על קהילת אבו נוואר בשנים האחרונות היה משמעותי וכלל חלוקה של מאות צווי הריסה למבנים 

בקהילה, הריסה והחרמה של עשרות מבנים ובכלל זה גם מבני ציבור וניסיונות גירוש והעברה בכפייה. 

בפי הרשויות,  Gהעיקרית לכך היתה הרצון לפתח את האיזור בו הם יושבים, הנקרא גם שטח הסיבה 

יחידות דיור עבור מתנחלים ישראלים, גם כאן, במסווה של  1,500להרוס את בתיהם ולבנות במקומם 



 

 

שכונה והרחבה של מעלה אדומים ללא כל פרופורציה. לפיכך למרות שנדמה שהאיום על גירוש קהילות 

ו נוואר ממקומן והעברתן בכפייה למספר מקומות אינו בשיאו בשלב זה, הוא עלול להתעורר דרך אב

האינטרסים ההתנחלותיים של ישראל והרצון לפתח שטחים בהם מתגוררים פלסטיניים על ידי גירושם 

ום באמצעים תכנוניים. האיום שחוות קהילות הנמצאות בתחום התכנית שבנידון אינו שונה בהרבה מהאי

של תושבי אבו נוואר ולכן הם עומדים כנגד כל פיתוח ישראלי באיזור, פיתוח שפירושו הריסת בתיהם 

 והעברתם בכפייה.

 אשר תוכננה על מרחב המחייה שלהם 420/4קהילות אבו נוואר וייעודי הקרקע בתכנית המתאר  – 6מפה 

 

 העברה בכפייה של התושבים בשל אישור התכנית

החשש שיש לתושבים ולתושבות הבדואים המתנגדים לתכנית זו מפני העברה בכפייה הוא חשש . 28

מבוסס ואמיתי. אין חולק כי ברגע שתאושר התכנית יופעל על התושבים הפלסטינים הנמצאים בתחום 

ובסמוך לגבולות התכנית, לחץ אימתני אשר יוביל בסופו של דבר לגירושם ממקום מושבם זה עשרות 

כפי שנכתב לעיל היסטוריית הפיתוח של מעלה אדומים מאז הקמתה לוותה בהריסה ומחיקה של  שנים.



 

 

התושבים שחיו במרחב קודם לכן. בעבר הגירושים והריסות הבתים לא קיבלו תיעוד מספק והיכולת של 

התושבים להתנגד היתה קטנה, אך בעשורים האחרונים ובמיוחד מאז הסכם הביניים נוצרה התייחסות 

 חרת למהלכים של גירוש בכפייה.א

(, 07ו 06של המאה הקודמת הוכנו תכניות הרחבה למעלה אדומים )שכונות  90-כך כאשר בשנות ה. 29

הם כללו בין היתר העברה בכפייה של מאות משפחות בנות שבט הג'האלין. במקרה הזה נעשה מהלך של 

ונכללו בתחום השיפוט של מעלה אדומים  הקצאת אדמות אבו דיס, אשר הוכרזו קודם לכן כאדמות מדינה

משפחות בדואים אשר התגוררו ורעו באיזור בו ישראל רצתה  150ואף כחלק מהתכניות המאושרות, עבור 

להרחיב את ההתנחלות מעלה אדומים. מהלך זה לווה בהעמסת אנשים על אוטובוסים ומשאיות והובלתם 

ד הוקם ישוב סמי אורבני, הנקרא אל ג'בל, רחוק מאיזורי אל מגרשים ריקים בסמוך לאל עזרייה. כך בהינף י

המרעה וסמוך למרחב העירוני של ירושלים המזרחית, ובו ישראל בחרה לשכן את משפחות הבדואים 

 שהפריעו למימוש תכניות ההרחבה של מעלה אדומים.

, העתקת ההשפעה של המעבר הזה על הקהילה, ועל נשות הקהילה בפרט, היתה הרסנית. ראשית. 30

גידול  -הקהילה מהמרחב הפתוח לישוב עירוני למחצה פגעה במקור פרנסה משמעותי של הקהילה 

עדרים. אורח החיים הבדואי מתבסס על הרעייה במרחב ונשות הקהילה לוקחות חלק עיקרי בטיפול 

עוד מקומות בעדרים ובייצור מוצרי החלב. עם המעבר לאל ג'בל הרעייה נאלצה להיפסק, הן בגלל שלא היו 

למרעה, והן בשל העלות הגבוהה של בניית הבתים שאילצה את הקהילה למכור את עדריה. בנוסף, תכנון 

המגרשים באל ג'בל לא איפשר להחזיק את העדרים בתחום המגרש, ולא היה מקום לגדלם. בכך צומצם 

מה שנתן להן  הביטחון הכלכלי של המשפחה. הנשים, שעד אותו הזמן לקחו חלק בפרנסת המשפחה,

תעסוקה, עצמאות כלכלית מסויימת ותפקיד מהותי בכלכלת המשפחה, נותרו חסרות מעש, ללא פרנסה 

ותלויות לחלוטין בגברים. אחת הנשים הבדואיות שעברה לאל ג'בל, תיארה את התחושה בבית החדש 

הפרנסה עזה.  כ"כלא". בנוסף, מצב שוק העבודה בערים הפלסטיניות בסביבה קשה מאוד והתחרות על

בשל כך, מעט מאד מהבדואים שעברו לאל ג'בל ונאלצו להפסיק לגדל צאן, הצליחו למצוא עבודה אחרת. 

 עבור רובם ההשתלבות בשוק העבודה התחרותי לא צלח, והם נותרו ללא מקור פרנסה משמעותי. 

ים לא רבות, עבור דוגמה מטרידה זו של העברה בכפייה של קהילה, שקרתה באותו האיזור לפני שנ. 31

אותה מטרה של בניית התנחלות מעלה אדומים, מראה כי הנזק מההעברה בכפייה של קהילות בדואיות 

הוא אדיר. התכנית המופקדת עלולה לייצר את אותה הסיטואציה, ואי אפשר להתעלם מנוכחות הקהילות 

 בתחומה ומאורח החיים הייחודי והמסורתי המאפיין אותן.



 

 

בנוסף, דחיקה של תושבים לאחד היישובים מסביב, כדוגמת עיזרייה, יצור לחץ ועומס על היישובים . 32

האלו, שגם כך נמצאים במציאות של עוני, הזנחה וצפיפות. המעבר בכפייה של משפחות בדואיות שלמות, 

ם, ועלול שזה עתה איבדו את פרנסתן ונמצאות במצוקה כלכלית, ליישוב שכזה, יגרור מאבק על משאבי

 להוביל לאלימות כתוצאה מסיר הלחץ של העוני. 

VI.  התכנית המופקדת מציעה להקים התנחלות חדשה, בסדר גודל עירוני, במסווה של שכונה נוספת

 להתנחלות קיימת

כל הדיונים .420/4/7הגם שתכנית זו הופקדה בפני עצמה היא חלק מרצף מתוכנן יחד עם תכנית . 332

התכנון לא הבדילו בין התכניות ואף נפלו מספר טעויות בפרוטוקולים שפורסמו  בשתי התכניות במוסדות

לא נראית סיבה ממשית לעין להפריד בין התכניות ולהפקיד את שתי , כךלאור  .כחלק ממסמכי התכנית

 התכניות בנפרד למעט העובדה שלכל אחת מהתכניות היה מתכנן אחר. 

 112,000יחידות דיור עבור  3,500-ינף יד עיר קטנה של כשתי התכניות יחדיו מציעות להקים בה. 43

תושבים. רק בכדי לסבר את העין על קנה המידה של תכניות אלה, מדובר על עיר שתהיה גדולה יותר 

 11,000-)כ 1960תושבים( גדולה מצור הדסה שנוסדה ב 10,000-)כ 1951מהעיר ירוחם שנוסדה בשנת 

בהקמת  תושבים(. אין מדובר 13,000-)כ 1929תושבים( וכמעט בגודל של תל מונד שנוסדה בשנת 

שכונה שתיתן מענה לגידול הטבעי של מעלה אדומים אלא בהקמה של עיר חדשה שתהווה יעד להגירה 

 38,000-היה כ 2018-מסיבית של תושבים. על פי נתוני הלמ"ס, גודל האוכלוסיה במעלה אדומים נכון ל

ציונלית לעיר בת תושבים, כגודלה של עיר קטנה, אינה פורפור 12,000תושבים. תוספת פוטנציאלית של 

מדובר בהקמת התנחלות ש כךתושבים, ונראית לא סבירה כתוספת של עוד שכונה אורגנית,  38,000

 עירונית גדולה וחדשה.

יש ספק אם נערך דיון ציבורי משמעותי בנוגע להקמה של עיר חדשה שתכנית המתאר שלה אושרה . 34

בהקמה של עיר זו בעת הנוכחית מתוך נקודת  שנה. לא נערך דיון בנוגע לצורך הממשי 20לפני יותר מ

מבט תכנונית אחראית ורציונאלית ולא מתוך גחמה פוליטית שמלווה את כל אחד מהמהלכים 

 .2004הסטטוטוריים שקודמו בעניין התכנית שבנידון מאז הוגשו ללשכת התכנון לראשונה בשנת 

                                                      
מציג אילון ברנרד, נציג משרד הבינוי והשיכון את התכנית  27.5.2005בדיון  בוועדת המשנה לאיכות סביבה בתאריך  1 

 תושבים. 15,000( יהיה 420/4/10ו 420/4/7וטוען כי מספר התושבים בשתי התכניות )



 

 

חום שיפוט שנקבע אף הוא ללא הגם ששטח התכנית נמצא בתחום השיפוט של מעלה אדומים )ת. 35

תפקדו, אם ייבנו, , י420/4/7תכנית תכנית זו יחד עם הגיון תכנוני אלא כחלק משאיפת השליטה במרחב( 

כגוף עצמאי ללא יחסי גומלין ממשיים לעיר האם שאליה הן שייכות מבחינה מוניציפאלית. בין מעלה 

המחלף הקיים לא יכול ייצר קשר פונקציונאלי כך שגם  1אדומים לשטח התכניות עובר כביש ארצי מספר 

ישיר בין שתי הערים מעלה אדומים והעיר החדשה והקשר התנועתי ברכב, ובוודאי ברגל, יהיה קשה ולא 

יה טבעי. המרחקים הגדולים, הדרכים הארוכות והמפותלות והטופוגרפיה המקומית מייצרים סיטואצ

שטח התכנית, כך שרק מטעמים אלה יש ספק ממשי נטולת הקשר פיסי בין מעלה אדומים ל מרחבית

 אם מדובר בחלק אורגני לעיר הקיימת או בהקמה של עיר חדשה. 

 ושל התכנית שבנידון מהשטח הבנוי של מעלה אדומים 420/4הניתוק בין שטחי הפיתוח של תכנית  – 7מפה 

 

  פרוגרמת התכנית

 18/05/2020רבות ועודכנה לאחרונה בתאריך הפרוגרמה הוכנה על ידי בנימין וייל לפני שנים . 36

, לאחר שהתכניות הופקדו, כך שיש קושי משמעותי להבין את הרלבנטיות של הפרוגרמה לתכנית



 

 

אמורה להוות בסיס איתן לתכנית ולא להיכתב או להתעדכן ביום הפקדת התכנית. שכן פרוגרמה 

למשל בפסקה העוסקת במחסור  המסמך שפורסם אינו נהיר לא עקבי ונראה שלא הושלם כלל. כך

דירות חדשות בעיר נכתב בסוגריים קטע להשלמה כך שנדמה שהמסמך עוד לא הושלם )חלק מן 

 (. 18/05/20וחלק ל 17/05/20המסמך מתוארך ל

האתר הוא חלק מ"תכנית אב למבואות אדומים" שהוכנה על ידי בהקדמה לפרוגרמה נכתב כי . 37

לפיתוח המרחב עם מספר יישובי לווין ממזרח לירושלים. כלומר תכנית משרד השיכון כתכנית מנחה 

גדר מלכתחילה האב למבואות אדומים מדברת על מספר יישובים ולא על יישוב אחד כך שהאתר הו

כיישוב נפרד, פסקה זו מחזקת את הטענה שמדובר ביישוב נפרד ולא בשכונה של מעלה אדומים כך 

 שגויה מייסודה.בהתחלות בנייה בהתנחלות מעלה אדומים, העוסקת שהפריזמה של הפרוגרמה 

רב של משתנים ולא ניתן לקבוע כי בשל העובדה  התחלות בנייה הן מסמן שמתייחס למספר. 38

כפי שמציעה  בהקמת עיר חדשה בסמוך לה תחלות בנייה במעלה אדומים יש צורךט השיש מע

של ביקוש וככל שהביקוש קטן מספר התחלות משתנה  ן היתריב. התחלות בנייה הן התכנית שבנידון

נדמה כי ישנה הגירה  הבנייה מושפע מכך. סיבה משמעותית לביקוש קטן היא הגירה שלילית ואכן

 . זאת בניגוד למצג השווא שמראה הפרוגרמה שלילית בשנים האחרונות במעלה אדומים

. כך למשל ואינם מבוססים המידע והמספרים המופיעים בפרוגרמה אינם מדויקים ראוי לציין כי. 39

)שבוע לפני עדכון הפרוגרמה( קובץ נתונים על גודל  11/05/20202על פי הלמ"ס פורסם בתאריך 

ולא  38,239)נתונים ארעיים( מספר התושבים במעלה אדומים היה  2019יישובים עד לסוף שנת  

)לא הצלחנו לאתר אומדן אוכלוסייה  על פי משרד הפנים 2019בשנת  41,300יל כפי שכותב בנימין וי

  29/07/2020בתאריך על ידי הלמ"ס פורסם קובץ נוסף של נתוני אוכלוסייה ש .של משרד הפנים(

כלומר  38,008הוא במעלה אדומים שם אומדן התושבים  2020מתייחס למספר התושבים עד יוני 

 ורך חצי שנה. תושבים לא 231ירידה של 

בפרוגרמה נטען מחד שמשפחות רבות עוזבות את העיר בשל העובדה שאין בה פתרונות דיור . 40

כאשר הגידול  2019ל 2018בין  תושבים בשנה אחת 3,000גידול של מעל ל נטען שישומאידך 

. בסך הכל תושבים 2,500-המספרי של תושבים במעלה אדומים בשמונה השנים שקדמו לכך היה כ

                                                      
 2

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7
%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D.aspx-%99%D7%94 

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D.aspx


 

 

הטענות הללו אינן מתיישבות אחת עם השנייה. סתירות פנימיות, נתונים לא מבוססים והנחות 

טות כך שהוא אינו רלבנטי שגויות מאפיינים את מסמך הפרוגרמה כפי שצורף לתכניות המפור

פרוגרמה כך לא תוכננו באופן ממשי על פי  ,420/4תכניות האלה, כמו גם לתכנית המתאר ולמעשה 

 לייחס להן רציונאל תכנוני מקצועי ורציני.שלא ניתן 

מעלה אדומים זקוקה לבנייה חדשה על נטען כי בנוסף, על פי הפרוגרמה המצורפת לתכנית, . 41

מנת שיהיה לתושביה הצעירים איפה לגור ושלא יצטרכו לעזוב. עם זאת, על פי נתוני הלמ"ס, 

, גידול 2018-ל 2010בלבד בשמונה השנים שבין  תושבים 2,500-אוכלוסיית מעלה אדומים גדלה בכ

 של מאות תושבים בלבד כל שנה.

 מספר תושבים שנה

2018 38,193 

2016 37,670 

2014 37,404 

2012 36,862 

2010 35,633 

, ברור לכל כי העיר החדשה אינה מתוכננת בכדי לתת מענה לגידול נתונים אלהבהתייחס ל. 42

הטבעי של תושבי מעלה אדומים אלא שואפת להרחיב את השטח הבנוי בנקודה קריטית ואסטרטגית 

מנסה לייצר צורך הההצדקה היחידה וזו של מרחב הגדה המערבית מבלי לקיים דיון תכנוני מקצועי, 

מגיעה דרך מעטפת פרוגרמתית מנותקת מהמציאות. לפיכך לא ניתן להתייחס לשיקולים  ,בעיר הזו

תכנוניים הנוגעים למחסור בהתחלות בנייה בעיר מעלה אדומים )מחסור, שאם קיים, הוא נוצר 



 

 

, על כך ממרכיבים רבים נוספים ולאו דווקא בפוטנציאל יחידות הדיור בתכניות קיימות ומתוכננות

 להצדיק מבחינה תכנונית את הקמת העיר החדשה במסווה של שכונה של עיר קיימת. ( בכדי בהמשך

ראוי בהקשר הזה להתייחס לתשובתו של היועץ המשפטי לממשלה בתשובתו לעתירה )בבג"צ . 43

נדחו. על פי תשובת היועץ  420/4( שהוגשה לאחר שההתנגדויות לתכנית המתאר 3125/98

נעשתה לצורך תכנון מרחב התכנון של מעלה  420/4ית תכנ( "91המשפטי לממשלה )סעיף 

אדומים. תכנית זו תשרת את תושבי מעלה אדומים כאשר יוזמת התכנית היא עיריית מעלה אדומים 

על פי תשובה זו התכנית שבנידון, אשר הינה פועל יוצא של תכנית בשיתוף משרד הבינוי והשיכון". 

ומים ולא עבור תושבים אחרים כך שחייבת להיות , נעשתה עבור תושבי מעלה אד420/4המתאר 

 הצדקה תכנונית מהותית לאישורה. הצדקה זו לא קיימת.

ל האוכלוסייה של מעלה אדומים בעשור האחרון, המענה של ודכפי שנראה מהנתונים של גי. 44

י אינו פרופורציונאל לגידול הטבעי של מעלה אדומים (420/4/10ו  420/4/7) אישור תכניות אלה

, וזאת בהנחה שלא ייבנו כלל יחידות דיור חדשות במעלה אדומים עצמה. 2070לשנת ורואה פני עתיד 

המסקנה הטבעית היא שהדיון סביב הגידול הטבעי והמחסור בהתחלות בנייה הוא סיפור כיסוי  לפיכך

האמיתית היא למשוך תושבים רבים חדשים שאינם קשורים למעלה אדומים כיום.  כוונהקלוש וה

תושבים, שאחוז ניכר מתושביו חדשים באיזור, ונמצא  12,000בניית יישוב עבור   -במילים אחרות 

לגבי ההתייחסות אליה כאל שכונה בתוך עיר ולא כאל התנחלות  מטילה ספקמעבר לכביש ראשי, 

 דה חסר תקדים.חדשה לגמרי בקנה מי

 פוטנציאל הדיור במעלה אדומים

לא לחילופין, אם יטען כי זו אכן שכונה חדשה שבאה לתמוך בגידול הטבעי של מעלה אדומים ו. 45

למשוך תושבים חדשים, אין הצדקה תכנונית וסביבתית לשכונה חדשה כל כך גדולה, לפני שמוצו 

 4,000 יח"ד עבור מעל ל 1,166כוללות כבר עתה אפשרויות הבנייה בתוך העיר. התכניות המאושרות 

 12-לעוד כ ,שלהעל פי הגידול הטבעי הנוכחי  ,תושבים כך שהן עשויות להספיק למעלה אדומים

 .השנ

 

 

 



 

 

 תכניות מאושרות ומכרזים פתוחים במעלה אדומים שעוד לא מומשו: . 46

נפשות,  1600-יחידות דיור בכיכר קדם, עבור כ 459אשר מתוכננות בה  ,420/1/24תכנית מספר א. 

עדיין לא נבנתה. תוספת כזו היא משמעותית מאוד לבחינת מיצוי פוטנציאל המגורים בתוך מעלה 

 אדומים. 

 104, לבניית 06.07.2020-, ברחוב הגיתית, שנסגר רק ב2018-מ 506/2018יש/ מכרז מספרב. 

 נפשות(, שעדיין לא נבנו. 360יחידות דיור בתכנית מחיר למשתכן )מעל 

במקומן, דוגמה  750יח"ד ובניית  147אושרה תכנית פינוי בינוי ברחוב הקרן, הכוללת הריסת ג. 

לפרויקט שמוסיף כמות דרמטית של יחידות דיור. ציפוף שכזה ראוי שיקרה במתחמים נוספים של 

ר, לפני הפניה לבנייה בשכונות קומות, בדומה למאפייני הבינוי במתחם המדוב 4-5בניינים ישנים בני 

 חדשות בשטח פתוח.

שכונות רבות הבינוי במעלה אדומים מורכב מאחוז ניכר של בנייה שלא מנצלת היטב את השטח. . 47

קומות. סוג בינוי זה מאפיין בנייה  2-3במעלה אדומים מרוצפות בבתים צמודי קרקע ומדורגים בני 

שטחים נרחבים, מבוססת על שימוש ברכב פרטי, עירונית, המתפרשת על פני -כפרית ואנטי

 ומתאפיינת בשטחים גדולים המיועדים לחניות בחזיתות הבתים. 

לדוגמה, ניתן לראות שלוש תכניות המקצות שטחים גדולים עבור שכונות בצפיפות נמוכה, של . 48

 קומות:   2-3חד ודו משפחתיים, ומבנים של 

-משפחתיים ודו-מ"ר לפרויקטים של בנה ביתך חד 65,000-, המקצה כ420/1/1תכנית מספר 

 קומות בלבד. 4קומות. שאר התכנית מוקדשת למבנים בני  2מ"ר למבנים בני  56,000-משפחתיים ו

מ"ר  110,000-מ"ר לבתים צמודי קרקע ו 16,000(, המקצה 07)שכונה  420/1/7תכנית מספר 

 קומות. 4פים מוקדשים לבניינים עד מ"ר נוס 37,000קומות בלבד.  2-3למבנים מדורגים בני 

 מ"ר לבתים של בנה ביתך ולבתים דו משפחתיים. 63,000-מקצה כ 420/1/3תכנית א/

כעיקרון תכנוני חברתי, כלכלי וסביבתי, ערים צפופות, השמות דגש על הליכה רגלית ויוממות . 49

ערים ראויות יותר.  במקום על תלות ברכב פרטי והתפרשות על מרחבים גדולים ולא הליכים, הן

שימוש ומיצוי תשתיות קיימות כגון כבישים, מערכות ביוב ועוד, עדיף מבחינה כלכלית וסביבתית על 

פני פרישת תשתיות נרחבות חדשות. גם במקרה הנדון, אם יש צורך בתוספת יחידות דיור למעלה 



 

 

טה של שטח פתוח. על אדומים, יש להעדיף ציפוף של העיר וניצול שטחים בתוכה על פני הפרה בו

אחת כמה וכמה כשאותו שטח פתוח מהווה חיבור בין קהילות וכפרים פלסטינים באיזור ומאפשר 

ה מממשת את פוטנציאל כפי שהראינו לעיל, מעלה אדומים היום אינ. רצף תעסוקתי וחברתי ביניהם

 המגורים שלה.

מים )או כל התנחלות אחרת הגם שהמתנגדות טוענות לאי חוקיות של ההתנחלות מעלה אדו. 50 

שנבנית מחוץ לתחומי ישראל( הן מבקשות לטעון מנקודת מבט תכנונית מקצועית, שאין כל הצדקה 

להרחיב את השטח הבנוי של ההתנחלות. אופי בניית ההתנחלויות בגדה המערבית מנוגד לרציונאל 

ר אין כל הצדקה תכנונית תכנוני ושואף לייצר שליטה על המרחב, כך בדיוק גם התכנית שבנידון אש

 לאשר אותה.

VII. סתירה בין תכניות המתאר לתכניות המופקדות 

בשנת שאושרה  420, תכנית לאיזור הוכנו מספר תכניות מתאר אשר אושרו לפני שנים רבות, האחת. 51

עתירה לבג"צ(. במהלך השנים הוכנו דחיית )לאחר  1999בשנת שאושרה  420/4תכנית  והשנייה 1980

מתא"מ אשר לא   420/4/2, האחת תכנית 420/4ואושרו שתי תכניות מפורטות על פי תכנית המתאר 

לבניית בניין מחוז המשטרה באיזור שיעודו  420/4/9 והשנייה תכניתקודמה ואף חלק בה לא מומש 

אך  ,כזו או אחרת את התכנית המתאריתתכניות אלה תואמות במידה . פרויקט מיוחד, תכנית זו מומשה

כך למשל במקרה דנן ישנו פער משמעותי ואף סתירה בין התכניות המפורטות לתכנית המתארית. 

לאיזורים מבונים , הפכו ייעור והפרדהייעוד קרקע של שטח ב 420תכנית מס' ו באיזורים שנקבע

למרכז תחבורה  420ועד בתכנית באינטנסיביות בניגוד גמור לרוח תכנית מתאר. או שטח שהיה מי

אחסנה ושינוע הפך גם הוא לשטח אינטנסיבי. באופן תמוה יעוד הקרקע שסומן כמטעי זיתים בתכנית 

ומטעים אלה נותרו ברובם מחוץ לתחום התכנית למעט  420/4/10לא תוכנן כלל בתכנית  420המתאר 

כמובן אינו מסתדר עם ההתעלמות  קטע אחד שנקבע לו ייעוד קרקע של שטח ציבורי פתוח. עניין זה

מהתושבים הקיימים במקום אשר התכנית כלל לא התייחסה אליהם ועצם הימצאותם לא השפיעו על 

אינה פחותה ולמשל שטח שיועד  420/4הסתירה בין התכנית שבנידון עם תכנית המתאר  גבולותיה.

החדש בבית עלמין אך שינוי מהותי  לבית עלמין תוכנן כשטח למגורים ולפיתוח. ייתכן שאין צורך לישוב

ו מקום להתאמות של התכנית עם צרכים חיצוניים כך שיש מקום להשפיע על זה מראה כי לעיתים ישנ

מהותה של התכנית ולבחון האם בכלל יש בה צורך. כפי שטענו לעיל אין צורך בתכנית זו ועל וועדת 

  המשנה להתנגדויות לקבל את ההתנגדות ולבטל את התכנית.



 

 

 סתירה בין התכנית שבנידון לתכניות המתאר – 8מפה 

 

, העוסק בתכנית מפורטת, נקבע כי 79( בחוק תכנון ערים כפרים ובניינים מס' 1) 23על פי סעיף . 52

לאחר אישור תכניות התכנון המתאריות, תוכן תכנית תכנון מפורטת לחלקים השונים של תכניות התכנון 

"ניתן לקבוע בתכנית תכנון מפורטת אזור שלדעת הוועדה ( קובע כי: 6) 23יחד עם זאת סעיף המתאריות. 

לתכנון או לתכנון מחדש לצרכים  זקוק במלואו המקומית לתכנון ובאישור הוועדה המחוזית לתכנון,

 הבאים:  

 תכנונו מחדש על בסיס חדש, או עקב היות האזור מיושן או בעל תכנון גרוע.       .א

 לצורך שינוי אזורי המגורים והתעשיות.          .ב

 ." לצורך הגשמת מטרה כלשהי שנקבעה בתכנית .ג

להיעשות בהתאמה התכנית המפורטת צריכה להיות פועל יוצא של התכנית המתארית ו ,כלומר מחד. 53

לחלק המסוים של תכנית המתאר ומאידך, במקרים שונים, ישנה אפשרות, באישור הוועדות, לתכנן 

היא תכנית ישנה מאד שספק  420חדש את תכנית המתאר על פי תנאים מסוימים. אין חולק שתכנית מ



 

 

 420/4אם היא תואמת את רוח התקופה שכן עברו שנים רבות מאז אושרה. יחד עם זאת הפער בין תכנית 

ה והתכנית שבנידון הוגש 1997לתכניות המפורטות שנעשו בהבדל של מספר שנים )המתארית הוכנה ב

מחדש של תכנית המתאר תכנון  ,( לא צריך להיות כל כך גדול. בנוסף, על פי החוק2004לראשונה בשנת 

להיעשות באישור הוועדה ובתנאים מסוימים. על פי הבנתנו ועל סמך קריאת הדיונים וההחלטות  ךצרי

שהובילו לקידום התכנית שבנידון לא עלה כלל הדיון בפער שבין התכנית שבנידון לתכנית המתאר ולא 

נן את לתכ ,על ידי הוועדה המחוזית, או במקרה זה מועצת תכנון עליונה ניתן אישורספק אם כל שכן 

כפי שעולה מהפערים והסתירות בין תכניות המתאר לתכניות המפורטות. בנוסף, מטרות  ,מחדש האיזור

 התכנית המפורטת אינה קובעת מטרה כלשהי שבכדי להגשימה יש צורך לתכנן את האיזור מחדש. 

אר תכנית מית( קובעת כי: "1965לחוק התכנון והבנייה בישראל )התשכ"ה  129הוראת סעיף . 54

מכאן עולה כי כוחה של   כוחה יפה מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר". -מקומית 

תכנית מתאר עולה על כוחה של תכנית מפורטת, ובמקרה של סתירה בין השתיים, ידה של תכנית 

ן המתאר על העליונה. התכנית המפורטת שואבת את כוחה מתכנית המתאר ומבוססת על הוראותיה, ולכ

  היא אינה יכולה לסטות ממנה.

אם ניתן בקלות רבה כל כך להפוך את ייעודי הקרקע שנקבעו בתכנית המתאר לאחרים לגמרי . 55

התכנית רבה. כה בתכניות המפורטות, אזי מדוע יש צורך לשמר את גבולות התכנית שנשמרו באדיקות 

ה ממנה באופן משמעותי כך שהיא המפורטת שבנידון מבוססת רק באופן חלקי על תכנית המתאר וסוט

תוך  עצמה מייתרת את הצורך בתכנית המתאר ומתוך כך שומטת את הקרקע תחת הבסיס התכנוני שלה

  מעלה ספק גדול עוד יותר לגבי נחיצותה.שהיא 

VIII.  בו על ידי שימוש ה בתחום התכנית ימנע את עירוניפנימי לכביש  1מספר ארצי הפיכת כביש

 מהותי באורח חייהם של מאות אלפי תושבים. ויפגע באופןפלסטינים 

משני צדדיו בשכונות  1, יתחם כביש מספר 420/4/7עם מימוש התכנית הנדונה ותוכנית מספר . 56

הכביש. בפרוטוקול מספר  את קיףמגורים יהודיות. הבנייה תתבצע על שלוחות ההרים מסביב ולמעשה ת

הופכת  1כי "דרך ראשית מספר  חלימי סגן מנהל לשכת התכנון , אומר דניאל05.12.12מתאריך  12/12

שיעקוף את העיר ולא  45לכביש פנימי בתוך המרחב של העיר מעלה אדומים", ולכן יש לקדם את כביש 

יה, אבו דיס, יריחו וירושלים. מאז דיונים אלה ועד היום לא ייכנס דרכה, וישרת את הפלסטינים בין אל עזר

יהפוך להיות ככביש פנימי  1עוקף, ועל כן אין כרגע כל פתרון תחבורתי למצב בו כביש נסלל כל כביש 

 בתוך עיר.



 

 

 

תושבים  12,000, התכנון לא תואם את המציאות. תוספת של 1גם מבחינת קיבולת כביש מספר . 57

ים עלולה לייצר עומסי תנועה רבים על מקטע הכביש ועל הצמתים המקיפים אותו. גם כמות הפלסטינ

המשתמשים בכביש זה גדולה בהרבה מהכמות שנסעה בו בעת תכנון התכניות, וביחד עם אי סלילת 

אומר סא"ל אביעד זילברמן, רת"ח  05.12.12-כביש עוקף, הדבר יוביל לעומסים רבים. בדיון בתכנית מ

לו באופן ( אך לא בנפחים של היום אשר יגדי1תשתיות כי "הם )הפלסטינים( תמיד נסעו )בכביש מספר 

 משמעותי את העומס בציר".

 

, תחת החלטות הועדה, נכתב כי "יש חשיבות לסלילת דרך 27.07.05מיום  1/05בפרוטוקול מספר . 58

לא נסלל  45". היום כביש מספר 1, שיביא להפחתת עומסי התנועה על כביש מספר 45ראשית מספר 

 .1ואין טיפול בעומס העתידי על כביש מספר 

 

יחיד העובר במרחב עירוני בנוי, יהיה קל מאוד להציב בו מחסומים מעת לעת ולעצור בו את ככביש . 59

התנועה בשל שיקולים בטחוניים ואחרים. קיים גם חשש כי הכביש יהפוך לאזור סגור בפני פלסטינים, 

ת כך שהקהילות מהאיזור תצטרכנה לחיות תחת משטר היתרים. כל אלה יובילו לקשיים תכופים בהתנהלו

 היומיומית הפלסטינית ולחוסר ודאות.

 

ואת המעברים בינה לבין מעלה  1מסמכי התכנית לא מציגים את חיבור השכונה לכביש מספר . 60

אדומים. על אף שהחיבורים לא קורים בתוך תחום הקו הכחול, ראוי להציג בין מסמכי התכנית נספח 

השכונה, ביניהם את ההתייחסות של התכנון תנועה רחב, המציג את הקשרים המרחביים הרחבים של 

מנקודת מבט של הקהילות הנמצאות בתחום ובסמוך לתכנית שבנידון ישנה התעלמות   .1לכביש מספר 

מוחלטת ממערכת הדרכים הקיימת העוברת בתחום התכנית בדומה להתעלמות מקהילות הרועים עצמן. 

כנגד אישור   3125/98ה לעתירה לבג"צ ראוי בהקשר הזה לבחון את תשובת היועץ המשפטי לממשל

הפתרונות לדרכי גישה למתחמים השונים הן , שם נכתב כי: "420/4וקידום תכנית המתאר מספר 

סעיף קטן   19גרת תכנון מפורט )סעיף  בתחום התכנית והן בנוגע למובלעות שמחוצה לה יימצאו במס

. אך בתכנית שהופקדה אין כלל התייחסות למצב הקיים ולתנועה המתקיימת בתחום התכנית, כך (7

שלמעשה אמירתו של היועץ המשפטי היתה מן החוץ אל הפה ואין כל מנגנון שיבטיח שהתחייבויות אלה 

כה חייב לבחון את כל ההיסטוריה הארוהימומשו. על כן לועדת המשנה להתנגדויות יש תפקיד משמעותי 



 

 

והענפה של התכנון באיזור ולהקפיד לממש את ההתחייבויות שניתנו על ידי הגוף המוסמך. על כן על 

וועדת המשנה להתנגדויות למנוע את אישור התכנית שכן היא אינה עולה בקנה אחד עם התחייבויותיו 

 של היועץ המשפטי לממשלה.

 

 3125/98בג"ץ בהיועץ המשפטי לממשלה בתשובת  108סעיף בנוסף ובקנה מידה רחב על איזורי, . 61

, מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה והשומרון, היא לאפשר תנועה לכלי רכב 1קובעת כי עמדתו של משיב 

 פלסטינים בצירים המצויים בתחום המוניציפאלי של מעלה אדומים כל עוד אין צירים חלופיים אחרים.

ובע כי ביטול של דרכים קיימות אפשרי רק אם תימצא טענה זו מתבססת בין היתר על החוק הקיים אשר ק

נדמה שהתכנית שבנידון והכוונות שמאחוריה בנוגע לדרכים ב'(.  2, סעיף קטן 59דרך חליפית )סעיף 

כך שישנו צורך  ושל החוק הקיים אינם עולים בקנה אחד עם תשובה זו של היועץ המשפטי לממשלה

 ממשי להבטיח את זכויותיהם של התושבים המוגנים הפלסטיניים ולמנוע את אישור התכנית.

 

IX.   העדר תסקיר השפעה על הסביבה  

דונם, הגם  2,133-משתרעות על שטח עצום של כ 420/4/7התכנית שבנידון יחד עם תכנית מס'  .62

לא מתוכנן בו פיתוח, הוא ישמש  ששטח ניכר ממנו נמצא תחת ייעוד קרקע של שטח פתוח אשר

ככל הנראה לצורכי השטח הבנוי. השטח המתוכנן כולל שלוחות הר, אזורי מרעה, נקודות נופיות 

 ומרחבים שאינם מופרעים ומשמשים כאיזורים טבעיים אשר מועדים לכלייה אם תאושר התכנית

גם על השטחים מסביב,  משמעותיבאופן להשפיע  והאיזור יפותח כפי שמתוכנן. פיתוח השטח עלול

בנושאי ניקוז, סחף, אזורי מחייה של בעלי חיים, צמחיה מקומית ועוד. על מנת שיהיה ניתן לבחון גם 

את היקף התכנית )הקו הכחול(, וגם את התכנון המפורט שלה )תכנית ניקוז מי גשמים, שימור 

על הסביבה שבוחן  ג תסקיר השפעהושיקום אזורים פתוחים, שימור צמחיה מקומית ועוד(, יש להצי

במקרה דנן לא נערך כלל תסקיר השפעה על  את ההשפעות של התכנית המוצעת על סביבתה.

הסביבה אלא רק חוות דעת סביבתית הבוחנת את ההשפעה של מפגעים בסביבה על אוכלוסיית 

 התכנית העתידית.

 

קנות בדבר הכנות תסקירי השפעה , ת1966לשנת  79על פי חוק תכנון ערים כפרים ובניינים מס'  .63

, לא כל תכנית מפורטת מחויבת בתסקיר השפעה על 2001 -יבה )יהודה ושומרון( התשס"אבעל הס

ישנה  שאישרו את הפקדת התכניתשל הדיונים , כפי שמופיע בפרוטוקולים הסביבה. אך במקרה דנן

. התקנות קובעות, בין החלטה, על פי הנחיות קמ"ט איה"ס, של הכנת תסקיר השפעה על הסביבה



 

 

היתר, את תוכן התסקיר והנחיות לעריכת התסקיר. בין מסמכי התכנית שפורסמו אין תסקיר השפעה 

על הסביבה אלא דו"ח סביבה המתאר את הנושאים הסביבתיים בסמוך לתכניות שבנידון, שהוכן 

מימוש התכניות  .  דו"ח הסביבה אינו מתייחס כלל להשפעה של2005שנה, ביוני  15לפני יותר מ

בקנה מידה עצום כמו תכניות אלה על הסביבה. ראוי לציין כי תסקיר השפעה על הסביבה נפקד גם 

. כך שלמעשה לא נבדקה כלל ההשפעה של התכנית 420/4ממסמכי תכנית המתאר, תכנית מספר 

 שבנידון על סביבתה. 

 

החשיבות של תסקיר השפעה על הסביבה הוא ראשון במעלה וככלי מקצועי ואובייקטיבי, נועד  .64

להעמיד בידי הרשויות, מוסדות התכנון והציבור את מירב המידע הנדרש על מנת לגבש דעה מושכלת 

ומבוססת ידע על ההשפעה של הפיתוח המוצע בתכנית על סביבתה הטבעית והאנושית. על סמך 

יקטיבי שנותן תסקיר ההשפעה על הסביבה עומדת בפני מקבלי ההחלטות האפשרות המידע האובי

אם לאשר את התכנית, להעמיד בפניה סייגים, לשנותה באופן כזה או אחר או, במקרה שההשפעה 

על הסביבה חריפה, לבטל את התכנית. בנוסף, מהצד השני, תסקיר ההשפעה על הסביבה עשוי 

פעות שליליות של התכנית על סביבתה. במקרה דנן אין למוסדות להפיג חששות או טענות על הש

התכנון כל כלי עדכני, מקצועי ומדויק המאפשר להם להבין את ההשפעה של התכנית על סביבתה. 

כל מה שעומד מול עיניה הוא מסמך מורכב ישן ולא רלבנטי בעליל שאינו מתייחס להשפעת התכנית 

 תכנית.  על הסביבה אלא להשפעת הסביבה על ה

 

צורף למסמכי התכנית, כמעין תחליף לתסקיר השפעה על הסביבה, מיתרה מזאת בדו"ח הסביבתי ה .65

חוות דעת זו מוגשת במסגרת מילוי התנאים להפקדת התכניות. זוהי חוות דעת נכתב במבוא לדו"ח: "

, סגן שהוציא אדר' דניאל חלימי 13.04.05 -מקדמית שנערכה בהתאם לדרישות שבסיכום הדיון מ

(. עפ"י הסיכום, תסקיר השפעה על הסביבה מלא, 1מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי )נספח 

  יוגש בשלב מאוחר יותר, טרם מתן התוקף לתכניות". 10.03.05עפ"י הנחיות קמ"ט איה"ס מיום 

 

) אף לא אחד מהנספחים שרשומים בדו"ח  1כלומר על פי קמ"ט איכות הסביבה והסיכום שבנספח  .66

הסביבתי, מצורפים לנוסח שנלווה למסמכי התכנית( מדובר על חוות דעת מקדמית ולא על תסקיר 

השפעה על הסביבה מלא שיוגש בשלב מאוחר יותר.  ראוי לציין בהקשר זה כי אין שום הגיון בהכנת 

ר השפעה על הסביבה בשלב מאוחר יותר שכן ממצאי התסקיר צריכים להשפיע על מקבלי תסקי



 

 

ההחלטות כבר בשלבים המוקדמים של התכנית. החלטה זו, של הכנת תסקיר השפעה על הסביבה 

טרם מתן תוקף לתכניות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במבוא לדו"ח הסביבתי, משקפת התייחסות 

ו של עריכת תסקיר השפעה על הסביבה ורואה בו כמעין מטלה שאין בה שאינה מקצועית לחשיבות

בכדי להשפיע על החלטת מוסדות התכנון. גם אם נניח שהסיבות להחלטה של הגשת דו"ח מקדמי 

שנים בהן מסמכי התכנית נדונו שוב במוסדות התכנון  15היו נעוצות בחוסר זמן, מאז החלטה זו עברו 

, כך שמן הראוי היה לערוך תסקיר השפעה מלא על 2012ר בשנת אשר אישרו אותן להפקדה כב

 הסביבה טרם הפקדת התכניות.

לפיכך אנו דורשים שהתכנית לא תקודם ותופקד מחדש רק לאחר עריכה מקצועית, עדכנית  .67

ואובייקטיבית של תסקיר השפעה של התכנית על הסביבה ולא להיפך כפי שמציג הדו"ח הסביבתי 

לחילופין, אם מוסד התכנון אינו מקבל דרישה זו למרות הרציונאל התכנוני  .2005המקדמי משנת 

שבה, אנו דורשים שיוכן תסקיר השפעה על הסביבה טרם הדיון להתנגדויות  בתכנית ושלמתנגדים 

 תהיה שהות מספיקה להתייחס לתסקיר ולהעלות טענות בעניינו במהלך הדיון.

 

X. סיכום 

העוסקת  1949משנת  ר שלא להתייחס לאמנת ג'נבה הרביעיתהרציונאל של תכנית זו אינו מאפש .68

כפייה של מוגנים, יחידים או המונים, וכן -העברתבאיסור על העברת אוכלוסייה משטח כבוש "

גירושם של מוגנים, משטח כבוש לשטחה של המעצמה הכובשת או לשטחה של כל ארץ אחרת, 

המעצמה הכובשת לא … המניע מה שיהיהבין שטח כבוש ובין שטח בלתי כבוש, אסורים, ויהי 

זו המהות  (. 49" )סעיף תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית שלה לשטח כבוש על ידה

 של תכנית זו ורק בשל הטיעון הזה היא תכנית פסולה וראויה להידחות על הסף.

 

מבקשות להעביר בכפייה תושבים מוגנים ולגרשם ממקום מושבם  420/4/7תכנית זו יחד עם תכנית  .69

תוך שהיא מבקשת באופן שלא משתמע לשתי פנים, להעביר את אוכלוסייתה האזרחית לשטח 

בעקבות הקמת ההתנחלות מעלה אדומים הכבוש במקום אותם תושבים מוגנים אותם היא מגרשת. 

ם המוגנים באיזור על ידי פיתוח והרחבת מופרות בזו אחר זו באופן גסה הזכויות של התושבי

ההתנחלות. התכנית שבנידון מגדילה באופן ניכר את ההפרה הזו באופן חסר תקדים כאשר היא 

 נעדרת כל רציונאל תכנוני ומונעת אך ורק ממניעים מדיניים.

 



 

 

בקנה אין מדובר בהרחבה של ההתנחלות לצורך גידול טבעי אלא לשם הקמה של יישוב עירוני חדש  .70

אשר השפעתו היא לא רק בקנה המידה המקומי של הקהילות הנמצאות  ,חסר תקדים ,מידה גדול

אלא על מאות אלפי תושבים שאינם מיוצגים בהתנגדות זו אך עשויים  ,בתחום התכנית או בסמוך לה

ם באופן משמעותי מאישורה של התכנית שבנידון ולכן על מוסדות התכנון לקחת את זכויותיה להיפגע

 בחשבון גם אם קולם לא נשמע. 

 

אין צידוק תכנוני לאישור התכנית ובהתנגדות זו הוכחנו באופן שאינו משתמע לשתי פנים  .71

שלהתנחלות מעלה אדומים יש אפשרויות רבות נוספות לתת מענה לגידול הטבעי ואין לה באמת 

 .להבתכנית זו בניגוד למצג השווא שמייצרת הפרוגרמה שהוכנה  צורך

 

מבקשים מוועדת המשנה להתנגדויות לקבל את טענותינו ולדחות את התכנית, כמו כן אנו  אנו .72

מבקשים להזמיננו לדיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית זו ולאפשר לנו להעלות טיעונים נוספים בעת 

 הדיון.

 

  בברכה,

 

אלון כהן, אדריכל                                    מיה עתידיה, אדריכלית                                                     

          

 מתכננים למען זכויות תכנון  -עמותת במקום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ייפויי כוח מטעם המתנגדות והמתנגדים:
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 


