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  העותרי

  

  ##  נ ג ד  ## 

    של מועצת התכנו� העליונהועדת המשנה להתיישבות  .1 

  ועדת המשנה להתנגדויות של מועצת התכנו� העליונה .  2

  ש"איות התכנו� העליונה במינהל האזרחי מועצ. 3

 ש"איומינהל האזרחי בוהנטוש הממונה על הרכוש הממשלתי . 4

' רח, משרד המשפטי�, ד מפרקליטות המדינה"כ עו"באמצעות ב

  ירושלי�, 29 די	#סלאח א

5   .�   המועצה האזורית מטה בנימי

� מטה בנימיוועדה המיוחדת לתכנו� ובנייהה.    6  

  02#9973113פקס , 02#9977105' טל, 90624מזרח בנימי	 . נ.ד, פסגות

7    .�  ועד היישוב גבע בנימי

  02#5851980 פקס, 02#6566036' טל ,90632 מזרח בנימי	 .נ.ד

   מגרו�האגודה השיתופית .   8

  02-5324430פקס  02-5322646 :  טלפו	

  

  

 

 

 

 

 

  

 המשיבי

 

  צו בינייל ועתירה לצו על תנאי
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ובהמש, , מדוע לא יוצא צו על תנאי, א יחפצו, להורות למשיבי לית� טעיתבקש הנכבד בית המשפט 

   :המורה כדלקמ�, צו מוחלט בתנאי שימצא לנכו� בית המשפט הנכבד

  

לדחות את , 2קבל את המלצת המשיבה ל #10.11.10המ 1 החלטתה של המשיבה תבוטלמדוע לא   .א

 :להל	( לשכונה חדשה ביישוב גבע בנימי	 240/2/14/1ת מפורטוגשו לתוכנית ההתנגדויות שה

רה של בהלי/ אישוחמורי� שנפלו בשל פגמי� זאת . ולאשר את התוכנית למת	 תוק. ")התוכנית"

 . מידתית והיותה בלתיאי חוקיות הכרוכה באישורה, התוכנית

שאיתורה יהיה צמוד דופ	 לשטח ,  תוכנית מפורטת חלופית1#2יאשרו המשיבות מדוע לא , לופי	חל  .ב

 . ואשר הקו הכחול שלה לא יקי. מובלעות קרקע פרטית פלסטינית, הבנוי הקיי� ביישוב גבע בנימי	

, 3יבה  המינוי שהוציאה המשלכתב) ב(5סעי. כי ) בתקיפה עקיפה(קבע ימדוע לא י, בתו/ כ/  .ג

 לאשר תכנו	 ליישוב ישראלי של 1לאפשר למשיבה ותה סמכה לעומד בראשה של האצלשמשמעותו 

 . אינו חוקי, חו� לתחו� שיפוטו של היישובשטח המצוי מ

  

עד  – לית� צו ביניי להקפאת המצב הקיי עד לבירור העתירהבית המשפט הנכבד יתבקש : צו ביניי

  :כדלקמ�יורה אשר , די� או להחלטה אחרת)לפסק

קבוע כי יוקפא ל, ככל שהתפרסמה למת	 תוק.ו, הימנע מפרסו� התוכנית למת	 תוק. ל:1ה למשיב  .א

 תוכניתה, באזורהחל בהתא� לדי	 (המתחיל  במועד פרסומה , רו� הזמ	 למת	 תוק. לתוכניתימ

   ;נוס. למימושהצעד הימנע מכל ל כ	ו, )יו� ממועד פרסומה 15 לתוק. תו/ תיכנס

 להימנע מהתקשרות ע� גורמי� שלישיי� לצור/ ביצוע עבודות בנייה בתחו� :#7 ו5 למשיבי�  .ב

  ;או הקצאת מקרקעי	 בתחומה/התוכנית ומשיווק ו

 . ממת	 היתרי בנייה בתחו� התוכנית להימנע:6למשיבה   .ג

  . בסו. כתב העתירהמובאי�הנימוקי� לבקשה לצו ביניי� 

מצב  שינוי הליכי מת	 התוק. לתוכנית ועל רעי שיאסור על המש/ בקש לית	 צו אבית המשפט הנכבד ית

  .וזאת עד להכרעה בבקשה לצו הביניי�, הדברי� הקיי�

  

  טיעו� ה הילו� – פתח דבר. א

 לדחות את ההתנגדות שהגישו 2ה  לאמ� את המלצת המשיב1המשיבה ת עתירה זו בהחלטעניינה של  .1

בע אשר ' דונ� מאדמות הכפר הפלסטיני ג335כוללת ה ,התוכנית ולאשר את  לתוכנית1#7העותרי� 

 עבור מפוני ידות דיור יח50בשלב הראשו	 הקמת לאפשר מטרת התוכנית היא . מצפו	 לירושלי�

ביישוב הקמת שכונת מגורי� חדשה , ובשלבי� עתידיי� בלתי מוגדרי�, המאחז הבלתי מורשה מגרו	

 בתו/ הקו הכחול של התוכנית כלואות שתי .דיור יחידות 184 בהיק. כולל של , )אד�(גבע בנימי	 

שטח	 של שתי המובלעות הללו . 1#6ובה� ג� העותרי� , בע'מובלעות קרקע ששייכות לתושבי הכפר ג

  . דונ�26.14הוא 
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הפוגעי� שלא לצור/ , תרונות בלתי מידתיי�תו/ בחירה בפ, י חוקיפגו� ובלתבהלי/ התוכנית אושרה  .2

 .  באזורוכ	 בשטחי� הפתוחי�,  האדמות הפלסטיני� שבמובלעות וביתר בעלי1#6בעותרי� 

  .1/עתכנספח  מצור/) בגרסת ההפקדה(� התוכנית תקנו  

 .2/עתנספח מצור/ כ) בגרסת ההפקדה(תשריט התוכנית   

  .3/עתנספח כ להמלי1 על דחיית ההתנגדות מצורפת ומסומנת 2החלטת המשיבה   

  .4/עתנספח  התוכנית מצורפת כלאשר את ו2שיבה ה של המ המלצתלקבל את 1החלטת המשיבה   

 

3. � :הילו, טיעו� העותרי יהיה כדלקמ

שיש בה	 כדי  ש"באיובהחלטות של מוסדות התכנו	 מתח� התערבות רחב לבית המשפט יש לקבוע   .3.1

רחב יותר  שיהיהראוי ש "מתח� ההתערבות בנושאי� אלה באיו. כלוסייה הפלסטיניתלהשלי/ על האו

 שהתקבלו בהליכי� ,הלכה הפסוקה בדבר מתח� ההתערבות בהחלטות תכנוניותבע במאשר כפי שנק

  . קבלת ההחלטותקל וחומר בכל הקשור לפגמי� בהלי/ ,#1965ה"כתשהכנו	 והבנייה  חוק התמכוח

 :פגמי בהלי,  .3.2

שלושה (היה שונה מהותית מההרכב שהחליט לדחות אותה , ששמע את ההתנגדות, 2הרכב המשיבה  #

שניי� מארבעת החברי� ; ברי� ששמעו את ההתנגדויות לא היו נוכחי� בדיו	 על דחיית	מחמשת הח

 ).שהחליטו לדחות את ההתנגדות לא היו נוכחי� בשמיעת ההתנגדויות

 .שכלל חברי� שלא מונו לוועדה, חוקי# אישרה את הפקדת התוכנית בהרכב לא1המשיבה  #

 ה	 בדיו	 שבו –בעניינה של התוכנית  1 המשיבה נגוע בניגוד ענייני� מוסדי בדיוניהשתתפות חבר ה #

 . התוכניתלאשר אתההתנגדויות והוחלט להפקידה וה	 בדיו	 שבו הוחלט לדחות את 

 : חוקיותאי .3.3

 רשאית לאשר תכנו	  לא היתה1 המשיבה .ההחלטה על הפקדת התוכנית התקבלה בחוסר סמכות #

ר "נת	 יו בדיעבד ש. חוקי לאישורי	 תוקוא, וימי	 בשטחי� שמחו� לתחו� השיפוט שלבנליישוב גבע 

 . מועצת התכנו	 העליונה לתכנו	 זה

 י שהתקיי�בל, קטו על אדמות מדינהדה פגבולות התוכנית נקבעו בחוסר סמכות ומהווי� הכרזה  #

 .י�שימוע וזכות ערר לתושבי� הפלסטינללא מת	 זכות ,  באזורההלי/ הנדרש לפי תחיקת הביטחו	

 :תכנו� בלתי מידתי .3.4

 אל חלקותיה� שבמובלעות 1#6נית	 היה להשיג את תכלית התוכנית ללא פגיעה בנגישות העותרי�  #

שטר� , מוש התוכניות המפורטות המאושרות בגבע בנימי	 מיזאת על ידי. ובזכויותיה� הקשורות בכ/

    .לשטח הבנוי הקיי� ביישובמפורט צמוד דופ	  אישור תכנו	 ל ידילופי	 עלחו, מוצו

 . השטחי� הפתוחי� הסביבתי של שימור אינטרסמי� פוגעת התוכנית באופ	 לא מידתי במאות� טע #
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  רקע עובדתי. ב

לעתירה ה    צדדי

4.  :העותרי

 3 בגוש 706הוא מבעליה של חלקה הרשומה בספרי מס רכוש כחלקה , בע'גהכפר תושב , 1העותר  .4.1

 . סומנת בתשריט התוכניתרוב שטח החלקה נמצא בתחו� המובלעת הצפונית שמ. בע'באדמות הכפר ג

 3 בגוש 690 הוא מבעליה של חלקה הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה ,בע'גהכפר תושב , 2העותר  .4.2

  .תוכניתשמסומנת בכמחצית משטח החלקה נופל בתחו� המובלעת הצפונית . בע'באדמות הכפר ג

 באדמות הכפר 3 בגוש 725 הוא ג� מבעליה של חלקה הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה 2העותר   

 . תשריט התוכניתחלק משטחה נמצא בתחו� המובלעת הדרומית המסומנת ב. בע'ג

 3 בגוש 709הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה  הוא מבעליה של חלקה ,בע'גהכפר תושב , 3העותר  .4.3

 . חלק משטח החלקה נמצא בתחו� המובלעת הצפונית המסומנת בתוכנית. בע'באדמות הכפר ג

 3 בגוש 491 הוא מבעליה של חלקה הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה ,בע'גהכפר תושב , 4העותר  .4.4

 . תשריט התוכניתרוב שטח החלקה נמצא בתחו� המובלעת הצפונית המסומנת ב. בע'באדמות הכפר ג

 באדמות 3 בגוש 721 הוא מבעליה של חלקה הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה ,בע'תושב ג, 5העותר  .4.5

 . ח החלקה נמצא בתחו� המובלעת הדרומית המסומנת בתשריט התוכניתחלק משט. בע'גהכפר 

 באדמות 3 בגוש 715 הוא מבעליה של חלקה הרשומה במסמכי מס רכוש כחלקה ,בע'תושב ג, 6העותר  .4.6

 . חלק משטחה נופל בתחו� המובלעת הדרומית המסומנת בתשריט התוכנית. בע'הכפר ג

 .דולי� עונתיי� אחרי�גידול חיטה ולגיכל החלקות הללו משמשות ל .4.7

 הושלמה בנייתה של הגדר המקיפה את השטח הבנוי הקיי� בגבע בנימי	 ושטחי� נרחבי� #2003ב .4.8

 בה חס� את דר/ הגישה ההיסטוריתהצפוני קטע הגדר . מתחו� היישובניכרת תו/ חריגה , מצפו	 לו

בע 'וי של הכפר גמהשטח הבנכדי להגיע ,  ויתר בעלי המקרקעי	 במובלעות1#6השתמשו העותרי� 

דר/ הגישה היחידה , #2003מאז השלמתה של הגדר ההיקפית ב. במערב ועד אזור המובלעות במזרח

 העוברת באדמות הכפר ,היא דר/ חקלאית להגיע לאזור המובלעותעותרי� שבאמצעותה יכולי� ה

חק ניכר  ונמצאת במרהעוברת בטופוגרפיה תלולה, ארוכה ומשובשת, מדובר בדר/ עפר צרה. חיזמה

 .בע'מהשטח הבנוי של הכפר ג

 8ל הוגשה עתירה נפרדת לבית משפט נכבד זה על ידי העותרת "הנההיקפית  כי נגד הקמת הגדר צוי	י  

  ).  בוטל#22.11.10נקבע להדיו	 ש; אלו. פיקוד המרכז' בע נ'ראש מועצת הכפר ג 9061/09צ "בג(

יאות ובהתא� למצ, המובלעותמה את הכולאת בתחו,  של התוכנית נשוא העתירהע� מימושה  

אפילו לא , נגישות העותרי� לחלקותיה�לא תתאפשר עוד , הביטחונית והמרחבית השוררת באזור

 .)בהמש/' ר(באמצעות הדר/ החקלאית המשובשת העוברת באדמות הכפר חיזמה 

  .ו)א/5/עתנספח ב מצורפי 1)6של העותרי ) וצווי ירושהרכוש נסחי מס (הבעלות מסמכי   
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 .6/עתנספח ב  מצורפתעל רקע תשריט התוכנית 1)6חלקותיה של העותרי מיקו  מפת  

שמטרתה קידו� זכויות האד� ,  התכנו	 והבנייה בשדה היא עמותה רשומה של אנשי מקצוע7העותרת  .4.9

1# ייצגה את העותרי� 7 העותרת .בתחו� התכנו	 המרחבי בישראל ובשטחי� הנתוני� תחת שליטתה

  .התנגדות לתוכנית בהליכי ה6

מצב זכויות האד�  לשיפור תפועלה, פוליטית לזכויות אד�#היא עמותת מתנדבי� א 8העותרת  .4.10

 .אזורב

#בו כיו� למעלה ממתגוררי� ס הפלסטינית "אשר לפי נתוני הלמ, בע' היא מועצת הכפר ג9העותרת  .4.11

 . תושבי�3,300

 

5.  המשיבי

 בדבר 2על אימו� המלצתה של המשיבה , וכנית היא מוסד התכנו	 שהחליט על הפקדת הת1משיבה ה .5.1

 .דחיית ההתנגדות שהוגשה לה ועל אישור התוכנית למת	 תוק.

החליט לדחות את ,  לתוכנית1#7 היא מוסד התכנו	 ששמע את ההתנגדות שהגישו העותרי� 2המשיבה  .5.2

 . למת	 תוק. לאשר12עיקריה והמלי� למשיבה 

ואשר האציל , המחזיק במלוא סמכויות התכנו	 באזור, ר היא מוסד התכנו	 העליו	 באזו3המשיבה  .5.3

 האצילה ליושב הראש שלה את הסמכות לאפשר למשיבה 3המשיבה .  את סמכויותיה	#2 ו1למשיבות 

 .יישובשטחי� שה� מחו� לתחו� השיפוט של אותו  לכלול בתכנו	 ליישוב ישראלי 1

, רה של התוכניתבמסגרת הליכי אישו.  הוא בעל הסמכות להכריז על אדמות מדינה באזור4המשיב  .5.4

הקבוע הלי/ וזאת בלי לנקוט את ה,  דונ� כאדמות מדינה#24פקטו על למעלה מ# בוצעה הכרזה דה

 .בע' ומשאר תושבי ג1#6 מהעותרי� שימועה זכות לכ/ בתחיקת הביטחו	 ותו/ שלילת

 ובתו/ מרחב  אשר רוב שטח התוכנית נמצא בתחו� שיפוטה היא הרשות המוניציפלית5המשיבה  .5.5

 ע.התכנו	 המקומי שלה

 .5 היא ועדת התכנו	 המקומית של המשיבה 6המשיבה  .5.6

לפי נתוני .  בתחומוהתוכנית נמצארוב שטח אשר , גבע בנימי	יישוב  הוא הוועד המקומי ב7יב המש .5.7

 . תושבי�#4,150כיו� למעלה מביישוב גבע בנימי	 מתגוררי� , ס"הלמ

שר למיטב ידיעת העותרי� מאגדת את התושבי� המתגוררי� א, יא המסגרת המשפטית ה8 ההמשיב .5.8

ואשר התוכנית נשוא , כמה עשרות משפחותשבו מתגוררות כיו� , מאחז הבלתי מורשה מגרו	ב

 צירופ� .בניימי	#לאפשר את העברת	 אל תחו� היישוב גבע,  היתרי	בשלב ראשו	 וב, העתירה נועדה

ומבלי להכיר בכל זכות השמורה לה� מכוח , בדשל תושבי מגרו	 לעתירה היא לש� הזהירות בל

 .התנחלות� באופ	 בלתי חוקי במגרו	
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  1/14/2240/תוכנית 

  שטח התוכנית .6

נמצא ) שטח הבנוי הקיי� של גבע בנימי	למעט דר/ שמחברת בינה לבי	 ה(הגבול המערבי של התוכנית  .6.1

 מדובר אפוא. ל גבע בנימי	בנוי הקיי� שבקו אווירי מזרחית מגבול השטח ה'  מ#500 במרחק של כ

 ". מדלג"אלא בתכנו	 , בתכנו	 שאינו צמוד דופ	

שנעשתה בתקופת המנדט , לפי החלוקה המינהלית של הגדה המערבית.  דונ�335התוכנית כוללת  .6.2

שטח  רוב, למיטב ידיעת� של העותרי�. בע'באדמות הכפר גשטח התוכנית נמצא כל , הבריטי

 של בתו/ הקו הכחול, ע� זאת. #20 של המאה ה#80בשנות ה ממשלתי הוכרז כרכושהתוכנית 

 .רכוש פלסטיני פרטינחשבי� ללא נכללו בהכרזות הללו ואשר ג� שטחי� מסוימי� ש יש התוכנית

 התוכנית נכללו בתחו� היישוב גבע אדמות המדינה המוכרזות שבתו/, ו	בהתא� לתחיקת הביטח .6.3

 ובמרחב התכנו	 3בתחו� השיפוט של המשיבה , #1999כפי שנחת� על ידי המפקד הצבאי ב, בנימי	

 .המקומי מטה בנימי	

   .7/נספח עתמצורפת בתחו היישוב גבע בנימי�         מפת

,  עבור מפוני המאחז הבלתי מורשה מגרו	ידות דיור יח50 צור/ הקמתהתוכנית נועדה בשלב ראשו	 ל .6.4

 8887/06צ "ת המשפט הנכבד בבגוזאת במסגרת התחייבות המדינה לפנות את המאחז שנמסרה לבי

   במדויקהתוכנית אינה קובעת היכ	. 'שר הביטחו	 ואח' נ' ראזק אל נבות ואח#יוס. מוסא עבד א

 . יחידות דיור ראשונות אלה50  בתחומהייבנו

 1' יחידות דיור בייעוד מגורי� א78מה	 ,  יחידות דיור184 בניית ,במימוש מלא, התוכנית מאפשרת .6.5

בצפיפות  (2' יחידות דיור בייעוד מגורי� א#106ו)  יחידות דיור לדונ� נטו1.9עת של בצפיפות ממוצ(

#המהווי� כ,  דונ�#70 מייעדת התוכנית למגורי� כ/ הכלבס).  יחידות דיור לדונ� נטו3.7ממוצעת של 

 . יחידות דיור לדונ� נטו#2.6ובצפיפות ממוצעת של כ,  אחוזי� משטחה הכולל21

 . לייעור ועוד, לשטח ציבורי פתוח, למבני ציבור, יועד לדרכי�שאר שטח התוכנית מ .6.6

ששייכות לתושבי� ,  שתי מובלעות בבעלות פלסטינית פרטיתשכונת המגורי� שבתוכנית מקיפה .6.7

 1#2המשיבות .  דונ�26.14  של המובלעות הוא שטח	 הכולל. 1#6ובה� ג� העותרי� , בע'מהכפר ג

ובלי , #1942לפי תוכנית מנדטורית שפורסמה למת	 תוק. ב, בייעוד חקלאי" אי"החליטו להותיר	 כ

 . כללזכויות בנייה

שאינה כוללת הוראות מפורטות ועל כ	 לא נית	 , 240/1 שהתוכנית מהווה שינוי לתוכנית המתאר יצוי	 .6.8

, 240/2בחלקה המערבי מהווה התוכנית ג� שינוי לתוכנית מפורטת . להוציא מכוחה היתרי בנייה

, 240/1בהשוואה לתוכנית המתאר התקפה . זה מתבטא רק בהתוויה מחודשת של דרכי�אול� שינוי 

ובה� שינוי בייעודי הקרקע ובמערכת הדרכי� , מציעה שינויי� רבי�התוכנית נשוא העתירה 

 .) יחידות דיור לדונ� נטו בלבד2.6 יחידות דיור לצפיפות ממוצעת של #10מ(והפחתה ניכרת בצפיפות 
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 של התוכניתהליכי אישורה  .7

 ,240/2/14/1בדבר הפקדתה של תוכנית הודעה " מעריב"בעיתו	  1המשיבה  פרסמה #2.2.10ב .7.1

 . בגבע בנימי	"ע והוראות בנייה לשכונת מגורי�קביעת ייעודי קרק"שמטרתה 

 .התנגדות מנומקת לתוכנית, 7באמצעות העותרת , 1#6 הגישו העותרי� #15.4.10ב .7.2

  .8/תענספח כ כתב ההתנגדות מצור/  

 . לדחות אות	1 בהתנגדות והמליצה למשיבה 6 דנה המשיבה #17.5.10ב .7.3

 .9/עתנספח כ  מצור/6פרוטוקול הדיו� אצל המשיבה   

דיו	 טענו המתנגדי� כי התוכנית ב.  בנוכחות המתנגדי�דיו	 בהתנגדות 2המשיבה  קיימה #20.5.10ב .7.4

מדינה ואשר נמצאי� מחו� לתחו� שכ	 היא כוללת שטחי� שלא הוכרזו כאדמות , לוקה באי חוקיות

.  ומחו� למרחב התכנו	 מטה בנימי	5מחו� לתחו� השיפוט של המשיבה , היישוב גבע בנימי	

 2המשיבה קיבלה לאור זאת . המתנגדי� הוכיחו את טענותיה� באמצעות מפות ותצלומי אוויר

רקעית מקיפה על ידי בדיקה ק"תועבר התוכנית ל,  בהתנגדויות גופ	 טר� הכרעהכי, החלטת ביניי�

 .  לש� בחינת טענות המתנגדי�"הגורמי� המקצועיי�

 .10/עתנספח כ  מצורפי20.5.10)פרוטוקול הדיו� בהתנגדויות והחלטת הביניי מה  

 מזה ששמע שונההפע� בהרכב , דיו	 פנימי לש� הכרעה בהתנגדויותל 2המשיבה  התכנסה #17.10.10ב .7.5

שניי� ואילו ,  בדיו	 זהי� ששמעו את ההתנגדות לא השתתפושלושה מחמשת החבר: את ההתנגדויות

 2 בסו. הדיו	 החליטה המשיבה . בשמיעת ההתנגדויותלא נכחו,  בדיו	 זה שנטלו חלק,מהארבעה

כי אלו , 2בעניי	 גבולות התוכנית קבעה המשיבה . לדחות את עיקרי ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית

 .)3/נספח עת' ר (ת החוזרת שבוצעהתוקנו לאור ממצאיה של הבדיקה הקרקעי

, תבהיר את זהותו של הגור�כי וביקש  2המשיבה ר " בפקס אל יו7 פנה נציג העותרת #31.10.10ב .7.6

 תשלח לו מפה המראה את 2 כי המשיבה 7כ	 ביקש נציג העותרת . שביצע את הבדיקה הקרקעית

 לא נתנה מענה על 2שיבה המ, עד מועד הגשתה של עתירה זאת. הגבולות המתוקני� של התוכנית

 #21.11.10 בא/ , שבעקבותיה תוקנו גבולות התוכנית השאלה מי הגור� שביצע את הבדיקה הקרקעית

מראה את הגבולות המתוקני� אשר , 2 מפה שנשלחה על ידי המשיבה 7התקבלה במשרדי העותרת 

עקבות הבדיקה  מפה זאת נעשתה ב,ככל הידוע לעותרי�. של אדמות המדינה באזור גבע בנימי	

 .כפי שאושרה,  והיא משקפת את הגבולות הסופיי� של התוכניתהקרקעית החוזרת

  .11/עתנספח כ  מצור/31.10.10)ב 2המשיבה ר " ליו7ציג העותרת העתק מכתבו של נ  

  .21/תענספח המפה המתוקנת של אדמות המדינה באזור גבע בנימי� מצורפת כ  

יד לאחר קבלת ההחלטה כי מביקש  ו1למשיבה ,  ובדוארבפקס, 7נציג העותרת פנה  #3.11.10ב .7.7

 ע� 7 שוחח נציג העותרת #14.11.10ב. על כ/הודעה  7עותרת  תימסר ל בעניינה של התוכניתהסופית

וכי לכשיושלמו ,  וזו אמרה לו כי פרוטוקול הדיו	 וההחלטה נמצאי� בהכנה1מזכירת המשיבה 

שמסרה לו כי , 1 שוב אל מזכירת המשיבה 7 העותרת  התקשר נציג#17.11.10 ב .יישלחו אליו בפקס

היא מנועה מלשלוח אות� , ש"איוהיוע� המשפטי אול� בלי אישור , הפרוטוקול וההחלטה מוכני�
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 את 7 ודרש ממנה להעביר לעותרת #18.11.10 ב2מ למשיבה "לאור תשובה זאת פנה הח. 7לעותרת 

 .הפרוטוקול וההחלטה

  .31/עתנספח כ מצור/ 3.11.10)מה 2 למשיבה 7ת של נציג העותרהעתק מכתבו   

 .41/עתכנספח  מצור/ 18.11.10)הכ העותרי מ" העתק מכתבו של ב  

 ואשר בו #10.11.10 ב1 בפקס את פרוטוקול הדיו	 שקיימה המשיבה 7קיבלה העותרת  #21.11.10ב .7.8

ולאשרה למת	 לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית , 2החליטה לקבל את המלצתה של המשיבה 

 למת	  ימי� ממועד פרסומה15התוכנית תיכנס לתוק. תו/ , באזורשחל לפי הדי	 . )4/נספח עת' ר (תוק.

לא נותר ,  במערכת התכנו	 הפועלת במינהל האזרחיובהעדר מנגנו	 ערר פנימי, בעקבות החלטה זו. תוק.

 .לעותרי� אלא לבקש סעד מבית משפט נכבד זה

  

  הטיעו� המשפטי. ג

 רחב במיוחד בענייני הנוגעי להלי, התכנונישיפוטית מתח התערבות  .1.ג

שבית המשפט יגלה זהירות בהתערבות בהחלטות תכנוניות של מוסדות ,  היאפסוקהההלכה ה .8

ית המשפט לא ישי� עצמו כמתכנ	 ב. וזאת לאור ההיבט המקצועי המובהק שבהחלטות אלה, התכנו	

הדברי� ידועי� ואינ� . הואי של מוסד התכנו	 בשיקול דעתו דעתו המקצוע ולא ימיר את שיקול על

המועצה הארצית ' התנועה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ 2324/91צ "בגלמשל ' ר(טעוני� פירוט 

 63, )2(ד נו" פמשרד התשתיות' מחצבות כנרת נ 1805/00א "ע; )1991 (678, )3(ד מה"פ, ב"ולת

 .)1158) 2(על#תק, 'שר הפני� ואח' ננסי 'מלו	 רג 4776/03צ "בג; ))2001(

ג� ,  רשות מינהליתכלכ. פירוש הדבר כי מוסדות התכנו	 חסיני� מפני ביקורת שיפוטיתאי	 אול�  .9

. הלי/ מינהלי תקי	לקיי� ו לפעול במסגרת הסמכויות שהוקנו לה� בחוק נדרשי�מוסדות התכנו	 

שעשויות כל אלה מהווי� עילות , יונסבירות קיצחריגה מסמכות או חוסר , פגמי� בהלי/ המינהלי

 402/03מ "עע(המוסמכי� התכנו	 מוסדות  שיפוטית בהחלטות תכנוניות שקיבלו תערבותלהלהביא 

  ).199) 3(ד נח"פ, מחוז דרו�, ועדת ערר לתכנו	 ולבנייה' נ) לשכת המסחר(עצמאי� באילת עמותת ה

 ההחלטהסבירות בות בעילות הנוגעות ללר, בפועל מתערבי� בתי המשפט בהחלטות תכנוניות, ואמנ� .10

 בדברשפסל החלטה  ,משפט נכבד זהפסיקה עדכנית של בית , לש� הדוגמה', ר. מבחינה מהותית

שנדרש , לאחר שמצא כי ההנחיות שניתנו להכנת התסקיר הסביבתי,  בשרו	9לכביש אישור תוכנית 

ב "הוועדה הארצית לתו'  נ טבע ודי	אד� �9409/05 "בג (לקו בחוסר סבירות, בעניינה של תוכנית זאת

 שהחלטה אחרונה זו של בית דומה). #24.10.10ה מק די	פס, טר� פורס�, של תשתיות לאומיות

 תו/ הכרה,  יותר של ההלי/ התכנוני ושל תוצאותיוכונות לבחינה מעמיקהמשקפת נהמשפט הנכבד 

 . בלתי סבירתי� לאיזו	 אינטרסי�עלולות להביא לעאשר , הטמונות בובמגבלות 

דווקא בשל הריסו	 שבית המשפט נוהג בכל הנוגע לביקורת כי , בית משפט נכבד זה קיבל את התזה .11

יש מקו� לביקורת קפדנית במיוחד בכל הנוגע ,  החלטותיה� של מוסדות התכנו	תוכ�שיפוטית על 

 הארצית המועצה' החברה להגנת הטבע נ �3189/09 "עע(החלטות השבו מתקבלות , הלי, המינהליל
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 )):2009 (26' ס, עליו	#תקדי	, ב"לתו

ולפיכ� אי� מקו� כי , בית המשפט אינו מומחה מקצועי לבחינת� של שיקולי� תכנוניי� צרופי�"

יש להתייחס , בהבחנה מכ�... אלא במקרי� חריגי�, הוא יתערב בהחלטות תכנוניות מובהקות

בבחינת ההלי� עצמו יש מקו� . ניתבאופ� שונה לבחינת ההלי� שהוביל לקבלת ההחלטה התכנו

אשר אינו נדרש בבחינה זו לשקול שיקולי� מקצועיי� , להתערבות רחבה יותר של בית המשפט

מסכימה אני ע� המערערת כי מאחר . גרידא או לשי� שיקול דעתו במקומה של הרשות המינהלית

קפדנית יותר באשר יש מקו� לבחינה , שאי� בית המשפט נוהג להתערב בעצ� ההחלטה התכנונית

 .1"לתקינות ההלי� הקוד� להחלטה

 

מינהל היק/ ההתערבות של בית המשפט בהחלטותיה של מוסדות התכנו� ב. 2.ג

  צרי, להיות רחב במיוחד, על האוכלוסייה הפלסטיניתשיש בה� כדי להשפיע , האזרחי

, החלטות תכנוניות על הביקורת השיפוטית, כי באופ	 עקרוני, בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע .12

צריכה להיות ,  ש�י�החלותחיקת הביטחו	 ש מכוח הדי	 "יוידי מוסדות התכנו	 באהמתקבלות על 

ידי מוסדות החלטות תכנוניות המתקבלות על היק. הביקורת השיפוטית על להשוואה קפדנית יותר ב

 ").התכנו� הישראליחוק : "להל	 (#1965ה"הפועלי� לפי חוק התכנו	 והבנייה התשכ, ישראלכנו	 בהת

לו בהחלטות תכנוניות המתקבלות על תח� ההתערבות הנתו	 י מכ, בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע

 על האוכלוסייה בודאי החלטות שיש לה	 השלכות, כנו	 של המינהל האזרחיידי רשויות הת

  .הוא רחב במיוחד – ה	 ביחס לסבירות ההחלטה וה	 ביחס לתקינות ההלי/ – הפלסטינית

איננו מדברי� ": חיי�הומי כל תחשל התכנו	 על עמוקה דיני התכנו	 המודרניי� מכירי� בהשפעתו ה .13

של כלכלה , אלא בתפיסה סביבתית כוללת של חברה,  א/ בשימושי קרקע למיניה�– כבעבר –עוד 

'  אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ–אד� טבע ודי	  �2920/94 "בג ("ושל איכות חיי� בעיר ובכפר

שהתכנו	 אינו , אי	 ל/ תחו� חיי�. ))1996 (454,  441) 3(ד נ"פ, המועצה הארצית לתכנו	 ולבניה

  :הדברי� במלי� הבאותבאחת הפרשות סיכ� בית משפט נכבד זה את . משפיע עליו

הוא . תכנו� סביבתי נמנה ע� הנושאי� המורכבי� והחשובי� ביותר בהשפעתו על חיי האד�"

. הוא כור� עמו כמעט כל זווית של חיי אד� בסביבתו. יבור כאחדמשפיע על הפרט ועל הצ

חינו� , בריאות, תחבורה, כלכלה ועסקי�, במסגרתו מתגבשי� דפוסי חיי� בענייני מגורי�

צ "דנג(" בטיחות וביטחו� ועוד כהנה וכהנה, תיירות, ערכי טבע ונו�, איכות סביבה, ותרבות

יה 'פרוקצהשופטת ' כב של ק הדי� לפס3 עי�ס, 145 4) (ד נט "  פש"היועמ' חיי� פלק נ 5361/00

)2005((.  

                                                

אשר עמד על הקשר , דינו של בית המשפט המינהלי בחיפה בפסק '  דוגמה ליישו� העיקרו	 בבתי המשפט לענייני� מינהליי� ר1
להזכיר ג� לא למותר :  "קבלתההתכנונית לבי	 היק. התערבות רחב בהלי/ שהוביל לשבי	 היק. התערבות צר בהחלטה 

כמעט בכל עתירה בענייני תכנו	 . המשפט שלא להתערב בשיקולי� מקצועיי� של גופי� תכנוניי� בהקשר זה את נטיית בתי
 הצד השני של כלל זה משמעותו הקפדה שאמנ� הגופי� ...מדגישי� המשיבי� את הכלל האמור, ובניה המוגשת לבית המשפט

מ "עת" ( גופי� מעי	 שיפוטיי� כוועדת הערר בענייננו יפעלו בהרכב ובדר/ שנקבעה בחוק התכנו	 והבניההתכנוניי� ובכלל זאת
  .))2006( 13' ס, וזימח#די	תק, ועדת ערר מחוזית לתכנו	 ולבניה מחוז צפו	' ברנשטיי	 אמירה נ 3058/06) 'מחוזי חי(
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בכוחו של תכנו	 .  בי	 פרטי� ובי	 קהילות משאבי�חלוקתרחבי יש השפעה עמוקה ג� על לתכנו	 המ .14

פר את איכות החיי�  ולשלאפשר פיתוח לקהילה, ר/ המקרקעי	ובכ/ להעלות את ע,  בנייההתירל

 את צמצ�יה ולילמנוע בנ, להגביל פיתוח, לרבות הימנעות מתכנו	, תכנו	בכוחו של , בה בעת. שלה

אשר , מוסדות התכנו	 נדרשי� אפוא להכריע על בסיס יומיומי בסוגיות. אפשרויותיה של הקהילה

תו/ יצירת האיזו	 הראוי בי	 , בהגדרה ומעצ� טיב	 ה	 שנויות במחלוקת בי	 הגורמי� הרלוונטיי�

 .חרי�תי� המתלע, שוני�האינטרסי� ה

 ולמידת יכולתו של האינטרסי� השוני� במוסדות התכנו	יש חשיבות רבה לאופ	 הייצוג של , משו� כ/ .15

ליות וה	  ה	 בדרכי� פורמ–להשפיע על הליכי התכנו	 , ושל קבוצות אינטרסי� בתוכו, הציבור הרחב

אחת  הוא ייצוג האינטרסי� המגוו	 במוסדות התכנו	 ובהלי/ התכנוני. ליותתי פורמבדרכי� בל

המייצג , חזקה על מוסד תכנו	: שלא להתערב בהחלטות התכנוניותהסיבות לכ/ שבתי המשפט נוטי� 

 . ראוי בי	 אינטרסי� אלהיבל משקפת איזו	 קשההחלטה ש,  ומגווני�הרכבו אינטרסי� שוני�ב

לל אינו מיוצג כ,  תחת שליטתה של מדינת ישראל,גדה המערביתהציבור הפלסטיני החי ב, ואול� .16

והשפעתו על , אי	 לו כוח פוליטי מקומי או מרכזי, אי	 לו ייצוג במוסדות התכנו	: בהליכי התכנו	

בנסיבות מיוחדות , לפיכ/.  ספק א� היא בכלל קיימת–הליכי תכנו	 בדרכי� אחרות מוגבלת מאד 

ת  מחייבות ביקורעל ידי מוסדות התכנו	 במינהל האזרחיההחלטות התכנוניות המתקבלות , אלה

 .ומתח� התערבות שיפוטית גדול יותר מאשר בתו/ ישראל, רחבה במיוחדשיפוטית 

  

 יאינטרסי הפלסטיניולפלסטיני לאי ייצוג  .17� ש" באיובמוסדות התכנו

מבטיח איזו	 ,  במוסדות התכנו	ציבור הרחבייצוג ישיר ועקי. של הלרבות , הייצוג המגוו	 .17.1

ניסיונו , מוסד תכנו	 מביא עמו את מטע	 השקפותיוכל חבר ב,  מטבע הדברי�2.מיטביאינטרסי� 

, לפיכ/. ואלה משפיעי� על החלטותיו, והאינטרסי� של המגזר החברתי שהוא מהווה חלק ממנו

 כל –האינטרסי� שה� מייצגי� וניסיו	 החיי� שלה� , השקפותיה� של החברי� במוסדות התכנו	

 יו� את שימושי הקרקע המותרי� אלה באי� לידי ביטוי בהחלטותיה� וקובעי� בסופו של

 מתו/ הכרה בכ/ .חשיבות עליונהאפוא  נודעת  בהליכי התכנו	צוג של הציבור הרחבליי. והאסורי�

, לשלטו	 המרכזיויכלול נציגות ,  יהיה מגוו	י כי הרכב מוסדות התכנו	קבע המחוקק הישראל

  .גורמי� ציבוריי� אחרי� וללשלטו	 המקומי

מיוצגי� האינטרסי� של הציבור הרחב , כנו	 הישראלי לפי חוק הת,בישראל שנעשי�בהליכי תכנו	  .17.2

במקרה . שיושבי� בהרכב מוסדות התכנו	 הקבוע בחוק, על ידי נבחרי הציבור בשלטו	 המקומי

העובדה  3.ידי הציבור שנבחרה על להרכב מועצת הרשותזהה כידוע הרכב הוועדה המקומית , הרגיל

                                                

ועדה וכי הרכב שונה של ה, אי	 לשלול: "כנו	 בהרכב חסרבהקשר של דיו	 בהחלטה שהתקבלה על ידי מוסד ת, לדוגמה' ר 2
כדי לבסס , די באפשרות סבירה שכ/ היה קורה. היה מביא לתוצאה שונה, כדרישת המחוקק, המייצג אינטרסי� מגווני� יותר

ר הוועדה "יו' נ'  אח#21סברנסקי צבי ו 02657/מ "עת" (חשש לקיומו של עיוות די	 כלפי העותרי� ולהביא לבטלות ההחלטה
  .))2003,  חוק ומשפטdata –מחוזי  (המחוזית לתכנו	 ובניה ירושלי�

 18לפי סעי. ( מורכבת מנבחרי הציבור המקומיי� הוועדה המקומית, מקומית אחתבמרחב תכנו	 מקומי הכולל תחו� רשות  3
רוב )  לחוק19לפי סעי. (חביות בוועדות המר. כל חברי מוסד התכנו	 ה� נבחרי הציבור,  כלומר–) כנו	 הישראלילחוק הת
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שהיא שהתכנו	 ,  תורמת רבות לכ/ בשלטו	 המקומינבחרי הציבורשהוועדה המקומית מורכבת מ

� הבוחריישרת את האינטרסי� של ציבור , בהתא� לעניי	, ממליצה לאשרמקדמת או , מאשרת

תחשבות יתר בשיקולי�  לגרו� להית עלולשהרכבה זה של הוועדה המקומ, לביקורת על כ/(

פז '  מחוז המרכז נ–ועדת ערר מחוזית  2528/02מ " עע'ר, פני שיקולי� רחבי� יותרהמקומיי� על 

ולפסיקה עדכנית ; )2008(פורס� במאגרי� , ק הדי	 לפס34#39, 24#28 עיפי�ס, מ"חברת נפט בע

 55#58 עיפי�ס, מעונה חברה לבניי	' ב שומרו	 נ"הוועדה המקומית לתו 4079/05א "ע: בעניי	 זה

 .))11.11.10, טר� פורס� (ק הדי	לפס

יש השפעה עמוקה ג� על ההחלטות המתקבלות , המורכבת מנבחרי הציבור, מיתלוועדה המקו .17.3

 ה	 משו� ;ות לשלטו	 המקומי בוועדה המחוזיתה	 משו� שקיימת נציגזאת . ברמה המחוזית

מכינה , תוכנית המתאר המקומיתכולל , שתוכניות משמעותיות רבות שבסמכות הוועדה המחוזית

ר התוכניות שבסמכות הוועדה המחוזית טעונות  וה	 משו� שג� ית;הוועדה המקומית

התכלית ). כנו	 הישראלי לחוק התב62סעי. (דעת של הוועדה המקומית הנוגעת לעניי	 # חוות/המלצה

כי , וההלכה היא, "צורכי התושבי�"א לתת ביטוי לראייה המקומית ולהמוצהרת של הסדר זה הי

 2902/97א "ע(ל הוועדות המקומיות הדעת ש המחוזית לתת משקל משמעותי לחוות על הוועדה

 .))382#381, 369) 1(ד נג"פ, גליקמ	' מ נ"אחי� עופר הנדסה ופיתוח בע

שא. ה� רוב� ככול� , ידי השרי�המתמני� על , � רוב לנציגי הממשלהבוועדות המחוזיות קיי .17.4

	 באמצעות נציגי נבחריו מהשלטו, לפיכ/. אמורי� לקד� את מדיניות�אלה ו, נבחרי הציבור

יושבי� ג� נציגי וועדות המחוזית ב. יש לציבור הרחב ייצוג ג� בוועדת התכנו	 המחוזית, המרכזי

  למשל נציגי� של ארגוני� אזרחיי�–נציגי ציבור ובנוס. לה� , ציבור נבחרי� מהשלטו	 המקומי

קק שהמחו, ציבור הרחבנציגי� אלה א. ה� מייצגי� אינטרסי� ש ל ה. כמו ארגוני� להגנת הסביבה

 . שלא לית	 לה� את המשקל הראויהתכנו	 עלולי�מוסדות � האחרי� בחבריסבר כי ה

כפרי� ובנייני� , חוק תכנו	 ערי�(חל בגדה המערבית הוא כידוע חוק התכנו	 הירדני חוק התכנו	 ש .17.5

ת בהרכב מגוו	 ג� בחוק זה נמצא ביטוי להשקפת העול� הרו3ה חשיבו). 1966לשנת ) 79' חוק מס(

בדומה לחוק התכנו	 . ייצוג ישיר ועקי. של הציבור הרחב באמצעות נבחריותו/ ,  התכנו	במוסדות

ועדות , הכוללת ועדות מקומיות, ג� חוק התכנו	 הירדני יוצר מערכת תכנו	 תלת שכבתית, הישראלי

ציבור הרחב  הו שלמעג	 את ייצוגחוק התכנו	 הירדני . תכנו	 עליונה ברמה הארציתמחוזיות ומועצת 

בצד נציגי� ,  נבחרי ציבור מהשלטו	 המקומיהכוללי�, הליכי התכנו	 בהרכב� של מוסדות התכנו	ב

דומה של מערכת התכנו	  הייצוג ברמות השונות אופ	. של החברה האזרחית ונציגי השלטו	 המרכזי

  4. הישראליכנו	 בחוק התעקרונות הייצוג המעוגני�ל

                                                                                                                                       

וכ	 נציגות , לשלטו	 המקומי יש נציגות ישירה ג� בוועדה המחוזית. במרחב התכנו	מומלצי הרשויות המקומיות שהחברי� ה� 
  .כנו	 ובנייהבמועצה הארצית לת

של הציבור בשלטו	 שמורכבת מנציגיו הישירי� , הוועדה המקומית היא מועצת הרשות המקומית, לפי חוק התכנו	 הירדני 4
אחד מששת החברי� הוא נציג ועדת התכנו	 , וועדה המחוזיתב; )לחוק) ג(#ו) ב (,)א)(1(9סעיפי� (ידו #הנבחרי� על, המקומי

המונה תשעה , במועצת התכנו	 העליונה ;)לחוק התכנו	 הירדני) 1(8סעי. (נבחר ציבור בשלטו	 המקומי : דהיינו, המקומית
, נציגי השלטו	 המרכזיצד ב, � כנציג של החברה האזרחיתר ארגו	 המהנדסי"ר ראש עיריית הבירה ויויושבי� בי	 הית, חברי�

  ).הירדניהתכנו	 לחוק ) 1(5סעי. (ידי נבחרי ציבור מהשלטו	 המרכזי המתמני� על 
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שינויי� מפליגי� , בתחיקת הביטחו	, ישראל בוצעולאחר כיבוש הגדה המערבית על ידי , ואול� .17.6

הביאו להדרת האוכלוסייה המקומית מייצוג ואלה , � של מוסדות התכנו	 הקבוע בדי	בהרכב

כפרי� ובנייני� ,  פרס� המפקד הצבאי את צו בדבר חוק תכנו	 ערי�#1971ב. במוסדות התכנו	

 ביטל את ועדות 418' צו מס"). 418' מסצו : "להל	 (#1971 א"תשל, )418' מס) (יהודה והשומרו	(

וכל סמכויותיה	 הועברו למועצת , ואת הוועדות המחוזיותבכפרי� הפלסטיניי� התכנו	 המקומיות 

היא (הצו הסמי/ את מועצת התכנו	 העליונה . שהרכבה נקבע על ידי מפקד האזור, התכנו	 העליונה

בהתא� לכ/ מינתה . יל לה	 מסמכויותיהלמנות ועדות משנה לענייני� מסוימי� ולהאצ) 3המשיבה 

 . וקבעה את סמכויותיה	1#2מועצת התכנו	 העליונה את המשיבות 

וללת תשעה כ, #31.5.06בהרכבה האחרו	 שנקבע על ידי המפקד הצבאי ב, מועצת התכנו	 העליונה .17.7

 ,בהרכבה זה מהווה מועצת התכנו	 העליונה. כזי נציגי� של השלטו	 הצבאי המר כול�–חברי� 

בהרכבה של מועצת . זרוע של השלטו	 הצבאי העוסקת בתחו� התכנו	 והבנייה, הלכה למעשה

. של הציבור המקומי שמתגורר באזור, ישירה או עקיפה, התכנו	 העליונה אי	 אפוא נציגות כלשהי

ג� הרכב	 של ועדות המשנה שמינתה מועצת התכנו	 העליונה כולל רק נציגי� של השלטו	 הצבאי 

 . ואי	 בו ולו נציג אחד של האוכלוסייה האזרחית המתגוררת באזור,הישראלי

  .51/עתנספח כ מצור/ 2006)מכתב המינוי של מועצת התכנו� העליונה     

   .61/עתנספח כ מצור/ 2009)כתב המינוי של ועדות המשנה של מועצת התכנו� העליונה מ    

 את הרכב� של מוסדות תקפובית משפט נכבד זה דחה עתירות ש, שני מקרי� שהובאו לפתחוב .17.8

 ואת העובדה שהרכב זה אינו עולה בקנה אחד ע� הקבוע בחוק התכנו	 התכנו	 במינהל האזרחי

לא היה מנוס , בית המשפט מצא כי מאחר שהאזור נתו	 תחת תפיסה לוחמתית ישראלית. הירדני

 כלל להפעיל את שכ	 בלי שינוי זה לא נית	 היה, משינוי הרכב� של מוסדות התכנו	 הקבוע בדי	

' לא נפל פג� בצו מס, פסק בית המשפט, על כ	. לאשר תוכניות ולהנפיק היתרי בנייה, מערכת התכנו	

מפקד ' נ' דודי	 ואח עזמי 4154/91 �"בג(וא. לא בהרכבה העכשווי של מועצת התכנו	 העליונה , 418

ראש מועצת הכפר בילעי	  1526/07 �"בג; )1991 (89, )1(ד מו"פ, ל באזור הגדה המערבית"כוחות צה

 ).)2007(עליו	 #תקדי	, 'שר הביטחו	 ואח' נ' ואח

דש את ו או להעלות לעיו	 מח1#3 מבקשת לבצע תקיפה עקיפה של הרכבי המשיבות לאעתירה זו  .17.9

עתירה זו מבקשת את בית המשפט הנכבד . של בית משפט נכבד זהבנושא פסיקותיו הקודמות 

חייבות להיות השלכות , �"גידי בעל אושר  כפי ש,ל"משפטי הנה#הליכי למצב הדברי� המינ, לקבוע

 .ש" רשויות התכנו	 באיויה	 שלהביקורת השיפוטית על החלטותמבחינת היק. 

 

 הזקוקה להגנת בית המשפט , ה הפלסטינית כמקרה מיוחד של קבוצה מוחלשתיהאוכלוסי .18

 . מיוחד של קבוצה מוחלשתיש לראות בציבור הפלסטיני בגדה המערבית מקרה קשה וחרי. ב .18.1

הגשת וב,  בכללנהליי�יבתהליכי� הפוליטיי� והמלהיות מעורבות קבוצות מוחלשות מתקשות 

. המהווה חס� משמעותי בפני עצמו, כס.מחסור באי	 המדובר רק ב. התנגדויות לתוכניות בפרט

בוצות אלה ק, לפיכ/. ות ובמשאבי� אחרי�בנגיש, בפנאי, דעותבמו, למחסור בידע ג� הכוונה

 .זקוקות להגנה מיוחדת של בית המשפט
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, לעיו	 תיאורטי נרחב בחסמי� המקשי� על מעורבות של קבוצות מוחלשות בתהליכי� תכנוניי� .18.2

 ,פרדס דכהעניי	 גונ	 ב#ר אגמו	"דינה של השופטת ד בפסקראו , להג	 עליה	 עקב כ/שק� הצור/ על ו

והאסמכתאות , 8בסעי. , )2008מחוזי #תקדי	 (א"עיריית ת' מוסא דכה נ 080137/07) א"ת(א "עפ

נדה משפטית לעוסקי� 'הצעה לאג?  מה על סדר היו�–משפט ועוני "ר נטע זיו "ד: ובעיקר, ש�

נגישות ", אלבש	' י; 24, 17) #2005ה"תשס ('עלי משפט ד,  "בייצוג אוכלוסיות החיות בעוני

בית המשפט העליו	 ביטל . 497)  2003 ('עלי משפט ג, האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט

בית לגביו א. ציי	 ש, א/ לא מטעמי� הנוגעי� לעניי	 זה,  בעניי	 פרדס דכהדי	 האת פסקאמנ� 

ידיה� על אוכלוסיות מוחלשות  קוראי� מתו/ אהדה את אשר נכתב עלאנו "שמפט נכבד זה כי 

ז "סעי. י, מוסא דכה' יפו נ#אביבה תל יעדה המקומית לתכנו	 ולבניוהו 2885/08פ  "רע(" ובעיותיה	

 . ))2009עליו	 #תקדי	 (ק הדי	לפס

 אחוזי� #60המקי. כ,  אותו אזור בגדה המערבית– C בשטחהאוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת  .18.3

היא מקרה  –לרבות בתחומי התכנו	 והבנייה , משטחה הכולל והנמצא תחת שליטה ישראלית מלאה

אי	 לה בדר/ כלל . ענייה יחסית,  כפריתוכלוסייהאובר במד. קשה במיוחד של קבוצה מוחלשת

או לנהל לתוכניות שעלולות לפגוע בה  להגיש התנגדויות הנגישות והמודעות, המשאבי�, הכלי�

קשרי� אישיי� , ויות מער/ היכרCוודאי שאי	 לכפריי� המתגוררי� בשטח ב. מאבקי� ציבוריי�

אי	 ,  בענייננו.לי על הליכי תכנו	 באופ	 בלתי פורמאפשר לה� להשפיעשיכול ל, ופוליטיי� וכדומה

שאי	 , במוסדות התכנו	כלל  תמיוצג בקבוצה מוחלשת שאינה אלא , קבוצה מוחלשתרק במדובר 

טי שמאפשר לה יכולת אי	 לה כוח פוליואשר , זרחית שלה נציגות במוסדות התכנו	לחברה הא

להגנה מיוחדת של המשפט כאית הזבקבוצה מוחלשת , מעבר לכ/, מדובר .השפעה עקיפה

 . בשטח שמוחזק במצב של תפיסה לוחמתית זמניתהעובדה שהיא חיה בשל , נלאומיהבי

נה שיפוטית רחבה יותר מזו הגבגדה המערבית יש להעניק לתושבי� הפלסטיני� , במצב דברי� זה .19

עומק , יק.שה, הדעתאי	 זה מתקבל על  .עותר נגד החלטות תכנוניותשניתנת לציבור הישראלי ש

 – ש"באיוידי מוסדות התכנו	 ל ההחלטות התכנוניות המתקבלות על ודקדקנות הבחינה השיפוטית ש

שמפעיל בית  תהיה דומה לזו – האוכלוסייה המקומיתאי	 בה� נציגי� כלשה� של , אשר כאמור לעיל

נות	 ה, ו	ידי מוסדות תכנו	 בעלי הרכב מגועל המתקבלות , על החלטות תכנוניות בישראלהמשפט 

 על החלטות כאשר מדובר בביקורת שיפוטית.  הקיימי� בחברה האזרחיתביטוי למגוו	 האינטרסי�

 על יש בה	 כדי להשפיעואשר , תכנוניות המתקבלות על ידי מוסדות התכנו	 במינהל האזרחי

הלי/ לגבי ה	 , על בית המשפט הנכבד להפעיל ביקורת שיפוטית רחבה, האוכלוסייה הפלסטינית

  רחבה בהרבה מזו שמקיי�ביקורת זאת צריכה להיות. בלת ההחלטות וה	 לגבי איזו	 האינטרסי�ק

 .כנו	 הישראלילפי חוק הת, שהתקבלו בתו/ ישראל על החלטות תכנוניות בית המשפט 

עמדו באתגר להוציא תחת יד	 החלטה  1#3המשיבות כי , על בית המשפט הנכבד לוודא :בענייננו .20

לצור/ . אי	 בה	 ייצוג לציבור הפלסטינילמרות שו, מונוליטיההרכב	 על א. , ודקתמידתית וצ, סבירה

תו/ קביעת ,  וה	 של תוכנ	1#3ה	 של הלי/ קבלת ההחלטות אצל המשיבות ,  בחינה עמוקהתכ/ נדרש

 . מתח� התערבות רחב יחסית

קיי� , לסטיני�לעומת העדר הייצוג והעדר ההשפעה של הפש, נכוני� במיוחד לאור העובדההדברי�  .21
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לאינטרסי� המתנגשי� של ההתיישבות ש "במוסדות התכנו	 באיוייצוג וקיימת השפעה ניכרת 

היושבות בהרכב , לכל היישובי� הישראליי� המוכרי� באזור מונו ועדות תכנו	 מקומיות. הישראלית

י הציבור הישראל. המורכבת כולה מנציגי הציבור הנבחרי�, הזהה להרכב המועצה המקומית

יש לו כוח : א/ מעבר לכ/, מייצוג ישיר בוועדות התכנו	 המקומיותאפוא שמתגורר באזור נהנה 

יש לו נגישות למקבלי ו; שלטו	 המרכזידר/ הג� אינטרסי� שלו את ההוא יכול לקד� פוליטי ו

 .ההחלטות

 

 האזרחי במינהל בשל העדרו של מנגנו� ערר פנימינדרשת ג התערבות רחבה יותר בהלי, התכנוני  .22

המאפשר , ברשותחלק� בזכות וחלק� ,  מעג	 מנגנו	 של עררי� פנימיי�חוק התכנו	 הישראלי .22.1

מעבר לוועדת המשנה להתנגדויות שדנה בהתנגדויות , לציבור הרחב גישה לערכאה תכנונית נוספת

 בה –ציבור עקי. של הייצוג ישיר או שכולל ,  א. היא בעלת הרכב מגוו	– המוגשות לתוכנית

נדרש להפעיל , לפי העניי	, �"כאשר בית המשפט המינהלי או בג .חנו שוב טעמי ההתנגדות שלוייב

שה כ	 לאחר שההחלטה כבר נבחנה על ידי שני הוא עו, ביקורת שיפוטית על החלטה תכנונית

מבני " ריחוק" ו"עררית"רבות מוסד תכנו	 בעל ראייה ל, בעלי הרכב הטרוגנימוסדות תכנו	 

תי� הביקורת השיפוטית מופעלת לאחר לע.  התכנוניתשקיבל את ההחלטהמשפטי מהגו. ו

  5.שלוש ערכאות תכנוניותידי שהמקרה נדו	 על 

די ערכאת ישמאפשר לבחו	 את ההחלטה התכנונית ג� על ,  של קיו� מננו	 עררי� פנימיבמצב זה .22.2

ו של בית ובהתא� מצטמצמת נכונות,  של ההחלטה"חזקת התקינות"מתחזקת , ביקורת פנימית

' ת התקינות של ההחלטה התכנונית ר של מנגנו	 הערר לחזקלעניי	 תרומתו. תערב בההמשפט לה

ועדת הערר ' מ נ"צומת האלופי� בע 136/00) 'מחוזי חי(מ "עת( בעניי	 צומת האלופי� בפסק הדי	

 ל ידימו ע תקי	 הבוח	 את עצמינהל)): "2000(, ד" לפסה8' ס, מחוזי#תקדי	,  מחוז חיפה# המחוזית 

 	 בנכונות החלטות המינהל וקיומה של ביקורת כזו דווקא מחזק מחזק את האמו'פנימית'ביקורת 

 ג� בית משפט נכבד זה עמד על חשיבותו של מנגנו	 ".'חזקת התקינות'את ההצדקה לקיומה של 

של , ומקצועית, יסודית, רחבה, קיומה של בדיקה שנייה"בי	 היתר , המאפשר, עררי� פנימי

עדה והו' אברה� בר אור נ 6365/00א "ע(ביקורת שיפוטית עליה	  בטר� מופעלת "החלטות הרשות

 .))2002 (46#47 , 38, )4(ד נו"פ, המחוזית לתכנו	 ובניה מחוז צפו	

במערכת התכנו	 של המינהל האזרחי אי	 כל , השורר בתחומי ישראל, בניגוד למצב ענייני� זה .22.3

מי שוועדת המשנה להתנגדויות דחתה התנגדות שהגיש לתוכנית שמאפשר ל, מנגנו	 עררי� פנימי

לפי שנעשה  ,ההלי/ התכנונילהשוות את אפוא לא נית	 . לערור נגד ההחלטה בפני מוסד תכנו	 אחר

, באותה מידה. ש"באיו שמתקיי� מכוח תחיקת הביטחו	הלי/ התכנוני ל, הישראליכנו	 חוק הת

ביקורת שיפוטית , בתחומי ישראל: / להשתנותג� היק. הביקורת השיפוטית הראויה צרי
                                                

של מוסדות התכנו	  ש� הגיעה ההחלטה ,)2010(עליו	  #תקדי	, מ"השמורה בע' נ' ד	 אינגר ואח 9057/09מ "עע, לדוגמה' ר 5
: שכל אחד מה� קיי� דיו	 נפרד בתוכנית, לבחינתו של בית המשפט המינהלי לאחר שעברה שלושה טריבונלי� עצמאיי�

בית המשפט , בערעור לעליו	, ואמנ�. ועדת הערר שליד המועצה הארצית והמועצה הארצית במליאתה, הוועדה המחוזית
לפי חוק התכנו	 . הלי והורה שאי	 להתערב בהחלטתה של המועצה הארצית המינו של בית המשפטהנכבד הפ/ את החלטת

: לעבור שלוש ערכאות תכנוניות שונות בטר� תגיע לבחינה שיפוטיתכידוע ג� תוכנית בסמכות ועדה מקומית יכולה , הישראלי
  ).ערר ברשות(והוועדה המחוזית ) ערר בזכות(ועדת הערר המחוזית , הוועדה המקומית עצמה
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אחת מה	 בעלת ,  לפחותשתי ערכאות תכנוניותהמתקבלות על ידי החלטות מצומצמת וזהירה על 

על החלטות תכנוניות  ביקורת שיפוטית רחבה הרבה יותר, בגדה המערבית; ראייה עררית

 בחינה שתבצע, נית נוספתדיו	 בערכאה תכנואפשרות ללא , מוסד תכנו	 אחדידי המתקבלות על 

יתבקש בית המשפט ג� מטע� זה .  של ההחלטה שקיבל מוסד התכנו	 האמור"מרוחקת"עררית ו

 יהיה רחב  במינהל האזרחיהיק. התערבותו בהחלטותיה� של מוסדות התכנו	ש, הנכבד לקבוע

חו	 לרבות נכונות רבה יותר לב,  מאשר בהחלטותיה� של מוסדות התכנו	 בתחומי ישראליותר

 .טענות שבמהות

  

יות הרכב  : בהלי, אישורה של התוכניתפג .3.ג ועדת המשנה להתנגדו

   שהחליט לדחות אותההוועדה הרכב ששמע את ההתנגדות שונה מ

ה של ת על החלטהתבססהמשו� ש, פסולה לאשר את התוכנית 1המשיבה ת החלטכי , העותרי� יטענו .23

 . תו/ הפרת חובותיה כגו. מעי	 שיפוטיו/ פגו� שהתקבלה בהלי,  לדחות את ההתנגדות2המשיבה 

ועדות המשנה של מועצת  הרכב	 של שארכמו , 2היא המשיבה , התנגדויותהמשנה לעדת הרכב ו .24

 . מועצת התכנו	 העליונהידי על ,418' בהתא� לצו מס, נקבע, התכנו	 העליונה

והוא ,  לעיל18/עת  נספחשצור. כ, 2009מינוי מינואר הנקבע בכתב  2הנוכחי של המשיבה הרכבה  .25

יוע� המשפטי ה; מנהל לשכת התכנו	 המרכזית במינהל האזרחי: החברי� הבאי�חמשת כולל את 

ט לענייני "קמ; )ט אפוטרופוס"קמ (הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי; ש"איו

 .�יהאו נציג היישובי� הישראליי� במשרד הפני� הממונה על; מדידות במינהל האזרחי

הוועדות המנויות בצו זה יקבלו את החלטותיה	 ברוב דעות של " מורה כי 418' לצו מס) א(3סעי.  .26

 הקוורו� ,לפיכ/". ובלבד שמספר הנוכחי� יהיה למעלה ממחצית הנמני� על הוועדה, הנוכחי�

 .הוא שלושה מחבריה 2המשיבה בהחלטות הנדרש 

 חלטהההאת קיימה דיו	 פנימי לגביה	 וקיבלה , #20.5.10 שמעה כאמור את ההתנגדויות ב2המשיבה  .27

כמפורט , ללא היכרבוועדה  ב החברי�ל השתנה הרכ"בי	 שני המועדי� הנ, ואול�. #17.10.10  בבעניינ	

 :שלהל	בטבלה 

  , ששמע את ההתנגדויות2הרכב המשיבה 

  )10/עתנספח  (20.5.10

  , שהחליט לדחות את ההתנגדויות2הרכב המשיבה 

  )3/עתח נספ (17.10.10

  נציגת מנהל לשכת התכנו	 המרכזית, נטליה אברבו/  נציגת מנהל לשכת התכנו	 המרכזית, נטליה אברבו/

  ש"ש איו"נציגת יועמ, איריס ברו/  ש"ש איו"נציגת יועמ, איריס ברו/

  ט אפוטרופוס "נציגת קמ, ענת דהא	  ט אפוטרופוס"נציגת קמ, מלכה בלומברג

  ט מדידות"נציג קמ, דוד רמות  ידותט מד"נציגת קמ, לבנה זילבר

    הממונה על היישובי� הישראליי�, אבנר כה	

הפנימי  לא השתתפו בדיו	 , אשר שמעו את ההתנגדויות, מחמשת חברי הוועדההשלוש: כלומר .28
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 אשר השתתפו בדיו	 הפנימי וקיבלו את ,שניי� מארבעת חברי הוועדה, בה בעת. קבלת ההחלטהבו

 .המחייב את פסילתוו, הלי/המדובר בפג� היורד לשורשו של . התנגדויותלא שמעו את ה, ההחלטה

ת� שלב ההפקדה " :היא גו. מעי	 שיפוטי לתוכניתשוועדה לשמיעת התנגדויות , הלכה פסוקה היא .29

ר "יו' מלא/ נ 701/81 �"בג (" שלה'השיפוטית'עדה את האדרת ולובשת הו... והחל שלב ההתנגדויות

בשבת	 כגור� מינהלי הד	 בהתנגדויות לתוכניות מתאר "; )13, 1,)1(י לו"פד, הועדה המחוזית ירושלי�

" שיפוטיי�#בעלי סממני� מעי	, גופי� אלה מתאפייני� בתפקיד� זה כמוסדות מכריעי�. שהופקדו

#די	תק, מחוז ירושלי�, הוועדה המחוזית לתכנו	 ובניה' רלס מילגרו� נ'צ 2418/05) נהליי�ימ(מ "עע(

, הוועדה המחוזית לתכנו	 ובנייה ירושלי�' פריצקי נ' כ יוס. י"ח �5848/99 "בג:  ג�'ור). 2005( יו	על

 ).34' עמ, )'חלק א" (יהידיני התכנו	 והבנ", שמואל רויטל; )2000 (31#32 , 5, )3(ד נד"פ

ובכלל , כל החובות הנובעות ממעמד זה  חלותעל ועדת המשנה להתנגדויות, בהיותה גו. מעי	 שיפוטי .30

, ועדה המפעילה סמכויות מעי	 שיפוטיותלגבי , אכ	.  התקי	לי/החובה להקפיד על קיו� ההה ז

� "בג( "ועדה צריכות לא רק להיות הוגנות אלא ג� להיראות הוגנותוהחלטתה ודרכי פעולתה של ה"

 ).ש�,  שלעיל701/81

אותו הרכב חברי� ידי שהחלטתו צריכה להתקבל על , טי הואהכלל לגבי גו. שיפוטי או מעי	 שיפו .31

שאל אות� , התרש� מה� באופ	 בלתי אמצעי,  בעלי העניי	יה� שלששמע את טענות, שימוענכח בש

קרו	 יסוד יע.  בנוגע לנושא שעמד לדיו	את התובנותלעצמו גיבש אגב כ/ את השאלות שהטרידו אותו ו

חלק מכללי הצדק  זכות המהווה, זה נגזר ממקומה המיוחד של זכות השימוע בהלי/ המעי	 שיפוטי

, הסמכות המינהלית, זמיר' י( המושתתת על תשתית עובדתית מלאה וכתנאי לקבלת החלטה, הטבעי

 ). 793#794' עמ

זהו השלב הסטטוטורי . ההתנגדות מהווה קונקרטיזציה של זכות השימוע, בהקשר של ההלי/ התכנוני .32

ושבי� לגבי הת. בות רבההפסיקה חשיעל כ	 ייחסה לו ו, של שיתו. הציבורהמובהק ביותר 

 על ההחלטות שלא עומדות לרשות	 דרכי השפעה לא סטטוטוריות, גדה המערביתהפלסטיני� ב

מדובר בהזדמנות היחידה להשפיע על ההלי/ , וג� לא האפשרות לפנות לערכאת ערר, התכנוניות

גדויות התנ� באופ	 בלתי אמצעי מאפשר לחברי� בוועדת המשנה לרק שמיעת המתנגדי. התכנוני

בשימוע : זאת ועוד. להתרש� ישירות מהמתנגדי� ומהפגיעה שהתוכנית שבנדו	 עלולה לפגוע בה�

במסגרת זאת יכולי� החברי� במוסד . שיח בי	 החברי� במוסד התכנו	 לבי	 המתנגדי�#מתאפשר רב

נות וכ/ להגיע לתוב, התכנו	 לשאול את המתנגדי� שאלות ולקבל הבהרות על האמור בכתב ההתנגדות

מדויקות יותר על מהות הפגיעה שלה טועני� המתנגדי� ועל הפתרונות התכנוניי� שנית	 לגבש כדי 

 .לצמצמה או למנוע אותה כליל

אותו ידי צריכה להתקבל על של גו. מעי	 שיפוטי החלטה  כי ,מתו/ הכרה בטעמי� אלה נקבע הכלל .33

החלטה על : "ר בית משפט נכבד זהבהקשר של גו. שיפוטי אמ.  את בעל העניי	הרכב החברי� ששמע

הצדק וא. ... הינה החלטה שיש בה פג�, שונה מזה ששמע ונכח במהל/ הדיוני�, ידי הרכב אחר

מראית פני הצדק עלולי� להיפגע מקו� בו פסק הדי	 נית	 על ידי הרכב שונה מזה שהתרש� מחומר 

כ/ נפסק ג� לגבי )). 50) 5(ד נ"פ (בית הדי	 הרבני הגדול' צוברה נ 3520/95 �"בג" (הראיות שבתיק

 ביטל ת המשפטבי. שימוענכח ברכב שהכשההרכב שנת	 את ההחלטה היה שונה מה, עדת משמעתו
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 .)197) 6(ד נו "פ, שירות המדינה' פלאח נ 1168/02מ "עש(מטע� זה את החלטת הוועדה 

ת התנגדויות לפי חוק י ועדות לשמיעלגבו,  בכללכ/ נפסק ג� לגבי גופי� מינהליי� מעי	 שיפוטיי�ו .34

מ "עת(בית המשפט המינהלי בירושלי� נדרש  בסוגיה זהה לענייננו, עמד על כ/. כנו	 והבנייה בפרטהת

באותו ). לעילשהוזכר , ר הוועדה המחוזית לתכנו	 ובניה ירושלי�"יו' נ'  אח#21סברנסקי צבי ו 02657/

  היתה שותפה לדיו	 הפנימי,נגדויותשלא נכחה בשמיעת ההת,  במוסד התכנו	מקרה חֶברה אחת בלבד

התנגדויות המשנה לועדת את מעמדה של הזכיר ר שבית המשפט לאח. שבו התקבלה ההחלטה הסופית

החילופי	 שהתבצעו בהרכב " ):ק הדי	 לפס26 סעי.(הוא קבע את הדברי� הבאי� , וטיכגו. מעי	 שיפ

ענתבי אשר לא נכחה בעת שמיעת ' העובדה כי גב.  אינ� נקיי� מפג�ההחלטהעדה עובר לקבלת והו

עלולה לכאורה לעורר חשש שמא נגר� לעותרי� עיוות , יתה שותפה לקבלת ההחלטההתנגדויות הה

  ."אינו ראוי, מצב בו אחד שומע ואחר מחליט. די	

רשאית לפעול רק , ועדת חקירה הממלאה תפקיד שיפוטי" כי באותו פסק די	 אמר בית המשפט .35

אז רשאית היא לפעול . ימת הוראת חוק מיוחדת הקובעת לה מניי	 חוקי אחראלא א� קי, בהרכב מלא

עדה ובמקרה שו. ובלבד שהמשתתפי� בעבודתה יתמידו בה מהתחלה ועד הסו., ג� באי	 הרכב מלא

 "אי	 לחייב את חבריה להשתת. במהל/ עבודתה מראשיתה ועד סופה, אינה ממלאה תפקיד שיפוטי

תחיקת הביטחו	 הסמיכה את ,  בענייננו).711) 2(ד כח"פ, שר הפני�' ציו	 נעיריית ראשו	 ל 94/74 �"בג(

מעי	 ממלאת תפקיד היא א/ מכיוו	 ש ,לשבת בהרכב חסר ,2היא המשיבה , ועדת המשנה להתנגדויות

 .  להשתת. במהל/ העבודה מראשיתה ועד סופהחבריה היושבי� בהרכבחייבי� , שיפוטי

תנגדויות רק שניי� השתתפו ששמעו את הה 2של המשיבה ברי� העובדה כי מתו/ חמשת הח, לפיכ/ .36

שקיבלו את שני� מבי	 ארבעת החברי� רק  כי ,ומהצד השני, פנימי וקיבלו את ההחלטהבדיו	 ה

המצדיק את פסילת ההחלטה ואת כל אשר התקבל , היא פג� חמור, ההחלטה שמעו את ההתנגדויות

 .  בעקבותיה

יש , לפי הפסיקה. קרה של פג� כאמור מצדיק את פסילת ההחלטה גורסת כי כל מאמנ� הפסיקה לא .37

של ענייננו יש לראות בהחלפת ההרכב אול� ב. לבחו	 את נסיבות העניי	 ולקבוע את תוצאות הפג�

 .וזאת מהטעמי� שלהל	,  שאינו מאפשר להותיר את ההחלטה על כנה,פג� חמור 2המשיבה 

לקיי� מתח� התערבות רחב יותר כי יש , מתו/ נקודת המוצא העקרונית, ראשית .37.1

ולדקדק עמ	 במיוחד בכל הקשור לקיו� , ש" מוסדות התכנו	 באיויה� שלבהחלטות

א� ועדת ג� שיפוטית יקות התערבות  נסיבות העניי	 היו מצד).לעיל' ר (הפרוצדורות שבחוק

היתה מקבלת החלטה בהרכב שונה , שכוננה לפי חוק התכנו	 הישראלי, משנה להתנגדויות

 .במוסד תכנו	 במינהל האזרחי קל וחומר כאשר מדובר –ההרכב ששמע את ההתנגדות מ

אלא ,  או שניי� בוועדה בעלת הרכב רחבבעניינו אי	 המדובר בהחלפת חבר אחד, שנית .37.2

שלושה מתו/ חמשת החברי� ששמעו את , כאמור: רי הוועדהבהחלפה מאסיבית של רוב חב

להשפיע שלושת החברי� הללו יכלו . בלת ההחלטהקבההתנגדות לא השתתפו בדיו	 הפנימי ו

א� החלפת חבר . א� היו משתתפי� בדיו	 הפנימי, להפו/ אותהעל תוצאות ההחלטה ואפילו 

 . החלפת רוב החברי� היא פג� חמור במיוחד, אחד מני רבי� היא פג�
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ש הקוורו� הנדר.  קוורו� לקבלת ההחלטההמקרה הנוכחי יוצר ג� בעיה של העדר, שלישית .37.3

שבו נפלה בדיו	 . שלושה חברי�כאמור התנגדויות הוא המשנה ללקבל החלטה בוועדת 

השתתפו רק שני חברי� ששמעו את ההחלטה הסופית בעניינה של התוכנית שבנדו	 

. לא היה קוורו� לקבלת ההחלטה, מבי	 אלה ששמעו את ההתנגדות, כלומר. ההתנגדות

ידי פסילת החברי� שלא שמעו את ל  לא נית	 להכשיר את ההחלטה ע,במלי� אחרות

 .  אי	 קוורו�שכ	 בלעדיה�, ההתנגדויות

התנגדויות גו. מעי	 משנה ליש לראות בוועדת ה, ש"בהקשר של ההלי/ התכנוני באיו, רביעית .37.4

המשנה ועדת אלה המוטלות על ולהטיל עליו חובות חמורות יותר מאשר , שיפוטי מובהק

עדות  שמעל ו הטע� לכ/ הוא.כנו	 הישראלי התהתנגדויות הפועלת בישראל לפי חוקל

י	 שה	 גופי� מע, ועדות ערר יושבות כנו	 הישראלישהוקמו לפי חוק התהתנגדויות המשנה ל

המובהקת של ועדת הערר מקהה במשהו " שיפוטיותמעי	 "ה. פוטיי� מובהקי� עוד יותרשי

מתחלק באופ	 הגיוני משו� שההלי/ , התנגדויותהמשנה לעדות ל ו ש"מעי	 שיפוטיות"את ה

מקיי� שני בפני גו. עררי ש, את ההחלטהמקבל שאחד בפני הגו. המינהלי : לשני שלבי�

ועדת , ועדות ערר אינ� כוללי� במינהל האזרחימוסדות התכנו	 מכיוו	 ש. עליה ביקורת

במקרה . המלצהלגביה	 נות	 שומע את ההתנגדויות ו ש היחידת היא הגו.יוהתנגדוהמשנה ל

המשנה ועדת של  ה על החלטתהסתמכה, 1היא המשיבה , התיישבותהמשנה לעדת ו, דנ	

לפיכ/ אי	 לראות בוועדת המשנה . ולא שמעה את הצדדי�) 2המשיבה (התנגדויות ל

טה בבקשה להיתר על המקבלת החל, המצב דומה לוועדה מקומית" (עררי" גו. להתיישבות

 לראות בוועדת  התוצאה היא שיש).ועדת משנה ששמעה התנגדויות שכני�סמ/ החלטה של 

שחלות עליו החובות , גו. מעי	 שיפוטי מובהקבמינהל האזרחי  המשנה להתנגדויות

 .ניות ביותרקהדקד

,  לאשר את התוכנית1לאור כל האמור לעיל  יתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את החלטת המשיבה  .38

תו/ , בלה בהלי/ פגו� מיסודושהתק,  לדחות את ההתנגדויות2שהתבססה על המלצה של המשיבה 

 .פגיעה בעקרונות יסוד ובכללי הצדק הטבעי

  

  חוקיאישרה את הפקדת התוכנית בהרכב לא  1המשיבה  :פג בהלי, .4.ג

, 1המשיבה היא , ההחלטה בדבר הפקדת התוכנית התקבלה על ידי ועדת המשנה להתיישבות .39

 . )#11.11.10י העותרי� רק ב כי פרוטוקול הדיו	 הגיע לידיצוי	( #3.6.09הבישיבתה מ

  .71/עת נספחכ פרוטוקול הדיו� בהפקדה מצור/   

מנהל לשכת : עשרה חברי�כוללת ועדת המשנה להתיישבות , )16/עתנספח ' ר(שלה פי כתב המינוי ל .40

נציג ; ראש תחו� תשתית במינהל האזרחי; ש"איוהיוע� המשפטי ; התכנו	 המרכזית במינהל האזרחי

הממונה על הרכוש הממשלתי ; ל"ש ענ. תשתית ופריסה באג. התכנו	 של צהרא; משרד הביטחו	

המפקח על התעבורה ; סביבה במינהל האזרחי הלענייני איכותט "מק; והנטוש במינהל האזרחי

 .נציג משרד הבינוי והשיכו	; הממונה על היישובי� הישראליי� במשרד הפני�; במינהל האזרחי
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בנוס. ,  כלל1המשיבה רכב שה, עולה ) לעיל17/עתנספח  ( התוכניתפרוטוקול הדיו	 בהפקדתמ, ואול� .41

בהעדרו של ראש ענ. תשתית ופריסה באג. התכנו	 ו(תשעה מחברי הוועדה הקבועי� בכתב המינוי ל

נציגת עיריית מעלה : נציגי� של יישובי� ישראליי� באזור – נוספי�" חברי�"שלושה , )ל"של צה

שבתחומה ,  קרני שומרו	 ומהנדס המועצה האזורית מטה בנימי	מקומיתהמועצה המהנדס , אדומי�

, "מוזמני�"בי	 ל" חברי�"פרוטוקול הוועדה עושה הבחנה ברורה בי	 . התוכניתנמצא רוב שטח 

 .  במפורש כחברי�ושלושת אלה מוצגי� בו

במקו� עשרה כקבוע בכתב ,  חברי�12  אפוא שהחליט על הפקדת התוכנית כלל1המשיבה הרכב  .42

 מקור חוקי ובניגוד לכתב המינוי של כאשר שלושה מחברי ההרכב ישבו בו בלי כל, ינוי של הוועדההמ

הרי , ל מוגדרי� בכתב המינוי כחברי�"מעבר לעובדה ששלושת הנציגי� הנ .ועדת המשנה להתיישבות

ג�  להשתת. בו רשאי�, פומביהדיו	 ה כל הפרדה בי	 שלא נעשתה, להשמפרוטוקול הדיו	 עו

פג� זה מחייב את פסילת . בו חייבי� להשתת. החברי� בלבד, פנימי וההצבעההדיו	 ה לבי	 ,ני�מוזמ

 . ההלי/ כולוועמה את , החלטת הוועדה

" צירו. ". כדי	הכולל חברי� שלא מונו לו, בהרכבנהלי אינו יכול לדו	 ולהפעיל סמכות שלטונית יגו. מ .43

תכנו	 בהקשר של דיני ה. של מושכלות יסודחוק מהווה הפרה ברורה חברי� להרכב ללא הסמכה ב

) 2(ד לז"פ יפו#תל אביב, הוועדה המחוזית לתכנו	 ולבנייה' חנה ווטינסקי נ 374/81 �"בגב 'והבנייה ר

מחוז תל לתכנו	 ובנייה  ש� נפסלה החלטה שקיבלה ועדת המשנה של הוועדה המחוזית ,)1982 (649

  6.ובע חוק התכנו	 הישראליכפי שק,  חברי�במקו� חמישה, אביב משו� שבהרכבה ישבו שבעה

  

ני השתתפות חבר :פג בהלי, .5.ג גוע בניגוד ענייני מוסדי בדיו  הנ

ובעניי� 1המשיבה     ה למת� תוק/אישור על הפקדת התוכנית 

לדחות את , 2 לקבל את המלצת המשיבה 1בית המשפט הנכבד יתבקש לפסול את החלטת המשיבה  .44

י חבר ועדת המשנה י שהתקיי� לגבג� בשל ניגוד ענייני� מוסד, וכניתההתנגדויות ולאשר את הת

 .ימי	 וייל מר בנ,להתיישבות

הוא נכח ה	 בדיו	 שבו הוחלט על הפקדת התוכנית . השיכו	הבינוי ו כנציג משרד 1וייל מכה	 במשיבה  .45

	 הוא ג� יכוהשהבינוי ומשרד ). 4/עת, 17/עתנספחי� (וה	 בדיו	 שבו הוחלט על אישורה למת	 תוק. 

אסור היה , פי כללי� ידועי� ונטועי� היטב בפסיקתו של בית משפט נכבד זהעל , לפיכ/. יז� התוכנית

עשה לשכנע , נטל בה� חלק פעיל, ני�אלא שמר וייל השתת. בדיו. תוכניתלו להשתת. בדיוני� על ה

... ליופטימא אהמצב פה הו("ההתנגדויות ולהצביע בעד התוכנית את את חבריו לוועדה לדחות 

, "איננו מגישי� תוכנית ללא בדיקה מקצועית ויסודית. המשרד שלי מתייחס מקצועית לתוכנית זו

                                                

, כאשר קובעי� דיני התכנו	 והבנייה הסדרי� באשר להרכב הוועדות ובאשר לזכויותיה� של האזרחי�": סק הדי	 נכתב כ/בפ 6
וזאת לאו דווקא כדי לקדש את הפורמליות בתור , יש לקיי� כללי� אלה באופ	 קפדני, הרוצי� להשיג על החלטה זו או אחרת

כי פניותיו יזכו לעיו	 ולדיו	 ,  האינטרסי� של הפרט המעוניי	 ולהבטיחאלא בשל כ/ שהליכי� אלה נועדו להג	 על, שכזאת
המבקשי� להפעיל את סמכויותיה של , הרי דבק פג� זה בכל אחד מחבריה, א� נפל פג� בקביעת מספר חברי הוועדה... הוגני�
החורג מתחומי המוכתב והתכנסותו של מספר קט	 יותר של חברי� מבי	 השבעה אינה מרפאת את הפג� שבמינוי , הוועדה

  ".בחוק
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ג� השתת. בהצבעה שבה הוחלט , )שאינ� מצייני� אחרת(י�  שעולה מהפרוטוקולוכפי, )4/עת

 . שבה הוחלט לאשרה למת	 תוק., להפקיד את התוכנית ובהצבעה המאוחרת

על אחת , המחייב את פסילת ההחלטה, וקה מדובר בפג� היורד לשורשו של עניי	בהתא� להלכה הפס .46

 לעניי	 זה אי	 לנו אלא . אישורה של התוכנית שבנדו	 שנפלו בהלי/הפגמי� האחרי�כמה וכמה לאור 

רמות למע	  �11745/04 "בג (תוח שער/ בית המשפט הנכבד בפרשת רמות למע	 הסביבהלהפנות לני

בפרשה . ))2008(פורס� במאגרי� , ק הדי	 לפס15 עי.ס, הי הארצית לתכנו	 ולבניהמועצה' הסביבה נ

 קיימה בה יז� התוכנית בדיו	 פנימי שזו קבע בית המשפט הנכבד כי השתתפותה של נציגה מטע�

ולמרות שנציגה , שהוגשו לתוכנית ולאשרהתנגדויות ההשבו הוחלט לדחות את , הוועדה המחוזית

פוסלת את ההחלטה ה	 מחמת ניגוד ענייני� מוסדי , ברת הוועדה המחוזיתה כחזאת של היז� לא ישב

ל  בכ/ שלמתנגדי� לא ניתנה הזדמנות דומה לשכנע את בע,וה	 משו� הפגיעה בכללי הצדק הטבעי

שכ	 מדובר בנציג היז� שהוא חבר הוועדה ,  יותרבעניינו מדובר במקרה חמור ומובהק. הסמכות

ה נקבע איסור מפורש על השתתפות בדיוני� עוד שני� רבות לפני פסק הדי	 לגבי מצב דברי� כז. ממש

 .בפרשת רמות למע	 הסביבה

כנו	 לחוק הת) א(א47איסור על הימצאות במצב כזה של ניגוד ענייני� מוסדי מעוג	 במפורש בסעי.  .47

 ,) הדי	ק לפס16בסעי. , בפרשת רמות למע	 הסביבה ( אמר בית משפט זה,  בנסיבות כאלה7.הישראלי

שכ	 מחד יש , ברי כי קיי� חשש אינהרנטי להימצאותו של אותו נציג במצב של ניגוד ענייני� מוסדי"

ומנגד הוא נדרש לדו	 בצורה עניינית , כנית שיז� הגו. בו הוא חברולו אינטרס לקד� את אישור הת

  ."כנית עצמהווללא משוא פני� בהתנגדויות לאותה ת

שאי	 בו הוראה , שחל בגדה המערביתאישורה של תוכנית לפי הדי	 העובדה כי עסקינ	 בהליכי  .48

, מושכלות יסוד ה	. אינה מעלה או מורידה, הישראליהתכנו	 לחוק ) א(א47סטטוטורית נוסח סעי. 

ת הישראליות בכל ויבות הרשויות הציבורימחו, הפעלת סמכויות השלטו	 באזורשבכל הקשור ל

להימנע ממצב של אפשרות ממשית לרבות החובה , ישראלי העקרונות היסוד של המשפט הציבורי

פרשת (והיא אינה תלויה בעיגונה המפורש בהוראה סטטוטורית , חלה תמידחובה זו . לניגוד ענייני�

 ]בדבר איסור על ניגוד ענייני� [כלל זה" ):וכ	 האסמכתאות ש�, 15בסעי. , רמות למע	 הסביבה

ו	 יסוד במשפטנו ותחולתו אינה מותנית בקיו� הוראה קריהפ/ לע, שנמנה ע� כללי הצדק הטבעי

בפסיקתנו נקבע כי אי	 לפרש דבר חקיקה הקובע איסורי� : "ובהמש/ ".תסטטוטורית מפורש

המונע את תחולתו , 'הסדר שלילי'ספציפיי� על ניגוד ענייני� בפעולותיה של רשות ציבורית מסוימת כ

קרו	 יסוד ימדובר בע . ענייני� במקרי� נוספי�מצאות במצב של ניגודישל הכלל בדבר איסור ה

ראש העיר טירת ' פריד נ �2419/94 "בג" (מעל כל דברי החקיקה הרלבנטיי�' המרח.'אוניברסלי 

,  להשתת. בדיוני� על תוכניתבוועדת תכנו	האיסור על חבר , ואכ	. ))1994(עליו	 #  תקדי	,הכרמל

היה קיי� בדי	 הישראלי עוד לפני עיגונו , תו חברשאותה יז� גור� המיוצג באותה ועדה על ידי או

 ).ש�, פרשת רמות למע	 הסביבה(בחוק 

                                                

א� .. חבר מוסד תכנו	 לא ישתת. בדיו	 ובהצבעה בקשר להתנגדות או לערר": וזו לשו	 הסעי. האמור בחוק התכנו	 הישראלי 7
  .".. הוא נציג של גו. אשר יז� את התכנית המובאת לדיו	  )1: (נתקיי� בו אחד מאלה
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בית משפט נכבד זה רואה כדבר שבמוב	 מאליו את כפיפות	 של רשויות השלטו	 הישראלי , ואמנ� .49

אה ג� כשאי	 הור, לחובה להימנע ממצב של ניגוד ענייני�, ושל רשויות התכנו	 בפרט,  בכללבאזור

מועצת התכנו	 ' מוסטפא קבהה נ 10408/06 �"בג(באזור החל די	 רית מפורשת בעניי	 בסטטוטו

 .))2007( ד" לפסה8' ס, יו	על#די	תק, העליונה

כשזה ג� , הימצאות במצב של ניגוד ענייני�על  כפופות לכלל הרגיל בדבר איסור 1#2המשיבות , לפיכ/ .50

מכיוו	 שנסיבות ענייננו כבר הוכרעו בפסיקה כמצב . פועלותה	 מכוחה ש מעוג	 במפורש בחקיקה אינו

שלה הסמכות הסופית , 1הרי שיש לקבוע שהחלטת המשיבה , המקי� חשש ממשי לניגוד ענייני�

אי	 , שלעניי	 ניגוד הענייני�,  מעבר לצור/ויוער. פסולה, התוכניתאת ר לאשהתנגדויות והכריע בל

 נטל בו חלק, הפקדהג� בדיו	 הפנימי בכאמור ישב מר וייל . ראישוהמקו� להבחי	 בי	 ההפקדה לבי	 

השתתפותו בדיוני� ובהצבעה פוסלת את ההלי/ לא רק משו� .  ושכנע את חבריו לתמו/ בתוכניתפעיל

ו	 בלתי הוג	 בכ/ שנתנה יתר, אלא ג� משו� שהביאה להפרה של כללי הצדק הטבעי, ניגוד הענייני�

 .1שלא זכו להופיע בפני המשיבה , דיהפני מתנגלמחייבי התוכנית על 

  

  הפקדת התוכנית התקבלה בחוסר סמכות ההחלטה על:ות חוקיאי. 6.ג

 לקתה באיולאשרה  להפקיד את התוכנית 1כי החלטת המשיבה , בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע .51

אינה  1המשיבה  משו� שזאת). שנדונו לעיל, ה הפסולות בקשר להרכבללא קשר לטענ (חוקיות

מחו� לתחו� השיפוט של נמצאי� אשר  ,טחי�ש חלה עלתוכנית שמוסמכת להורות על הפקדת 

 .היישובי� הישראליי� באזור

תב בכ.  מוגבלות לתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הישראליות1סמכויותיה של המשיבה  .52

כהגדרתה , תלגבי כל מקו� הכלול בתחו� מועצה אזורי"סמכויות  הוקנו לה 1המשיבה המינוי של 

או בתחו� מועצה , #1979 ט"התשל, )783' מס) (יהודה והשומרו	(בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות 

 #1981 א"התשמ, )892' מס) (יהודה והשומרו	(כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות , מקומית

המועצות ,  כידוע".ולגבי כל עניי	 הקשור באופ	 ישיר במקו� כאמור, )'תחו� מועצה': שניה� להל	(

האזוריות והמועצות המקומיות בגדה המערבית ה	 רשויות מוניציפליות שהוקמו במיוחד עבור 

 . היישובי� הישראליי� באזור

 בצו בדבר הכרזת מרחבי .5היא המשיבה , האזורית מטה בנימי	היישוב גבע בנימי	 שיי/ למועצה  .53

תכנו	  כי מרחב ה, נקבע#2008 ח"התשס, )השומרו	יהודה ו) (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות(תכנו	 

רק שטחי� שלגביה� אושרה תוכנית מפורטת על ידי מועצת התכנו	 של מועצה אזורית יכלול 

כל  אלה ובלבד ש –מקרקעי	 שה� אדמות מדינה ומקרקעי	 שנרכשו על ידי ישראלי� , העליונה

 . נמצאי בתחו השיפוט של אותה מועצה אזורית

, חורג מתחו� היישוב גבע בנימי	 הקו הכחול של התוכניתכי , אי	 מחלוקת בי	 הצדדי� במקרה דנ	 .54

 .מטה בנימי	 וממרחב התכנו	 5מתחו� השיפוט של המשיבה 

נספח מצורפת כ, על רקע מפת היישוב גבע בנימי�, מפה המראה את הקו הכחול של התוכנית

 .18/עת
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 : וני� הבאי�לו הנתבדיקה גראפית ממוחשבת שערכו העותרי� עב .55

,  דונ� של מקרקעי	24.1 )באזור המובלעות בלבד (נכללו) בגרסת ההפקדה(התוכנית שטח ב .55.1

בנוס. לכ/ . 5	 ומחו� לתחו� השיפוט של המשיבה שנמצאי� מחו� לתחו� היישוב גבע בנימי

שלא סומנה בתשריט התוכנית למרות שהיא מופיעה , נכללה בשטח התוכנית מובלעת שלמה

לא  שקרקעותמדובר ב. על כ/ נרחיב להל	). 7/נספח עת(יישוב גבע בנימי	 במפת תחו� ה

מאחר שנחשבו על ידי הממונה על הרכוש , נכללו בהכרזה על אדמות מדינה שנעשתה במקו�

 . לקרקע פלסטינית פרטית,4הוא המשיב , הממשלתי והנטוש

 22( דונ� #15.4כ, � הדונ� שהתוכנית מייעדת למגורי70תו/ מ: אי	 המדובר בשטחי� זניחי� .55.2

לוא� בנייה שנמצאי� במבמגרשי . 5י� מחו� לתחו� השיפוט של המשיבה נמצא) אחוזי�

 28 . יחידות דיור26מתוכננות , 5 מחו� לתחו� השיפוט של המשיבה א/, בתחו� התוכנית

מצא בתו/ תחו� השיפוט של אשר חלק מה� נ, יחידות דיור נוספות מתוכננות במגרשי�

 . לו חלק� האחר נמצא מחו� לו ואי5המשיבה 

שנמצאי� במלוא� או בחלק� מחו� לתחו� , מייעדת אפוא מגרשי�בס/ הכל התוכנית  .55.3

 יחידות הדיור שהתוכנית #184 מ אחוזי�#30 כ– יחידות דיור 54להקמת , היישוב גבע בנימי	

 בעקבות אדמות המדינה בגבע בנימי	גבולות התיקו	 שנעשה ביצוי	 עוד כי  .מאפשרת

 לא שינה ,ההתנגדויות שנעשתה לאחר שמיעת ,)12/נספח עת (בדיקה הקרקעית החוזרתה

 זאת מאחר שככל שהדבר נוגע לאזור המובלעות המוקפות בשטחי� .בעניי	 זה דבר

 . התיקו	 שבוצע הוא זניח, שהתוכנית מייעדת למגורי�

קדת תוכנית ששטחי� והחלטה על הפ, 5י� מחו� לתחו� השיפוט של המשיבה תכנו	 בשטחי� המצוי .56

 . התכנוני פג� חמור בהלי/היא,  האמורמשמעותיי� ממנה מצויי� מחו� לתחו� השיפוט

,  לא היתה סמכות להורות על הפקדתה של התוכנית1למשיבה , לפיכ/ יטענו העותרי� כי מלכתחילה .57

רושה  פי.לא כל שכ	 לאשר2 למת	 תוק., 5ה הכוללת שטחי� אשר מחו� לתחו� השיפוט של המשיב

 ומרחב התכנו	 שלה על ידי 5וא הרחבת תחו� השיפוט של המשיבה  ה1חלטת המשיבה השל המעשי 

שאינו , ואגב הלי/ אישורה של תוכנית,  שלא הוסמ/ לכ/ בדי	 או בתחיקת הביטחו	,מוסד תכנו	

א. מטע� זה יש לפסול את החלטת . הפורו� המתאי� לקביעת תחומי שיפוט ומרחבי תכנו	

 . בדבר אישור התוכנית ודחיית ההתנגדות שהוגשה לה1#2המשיבות 

 

 התכנו� לתכנו� מחו1 לתחו השיפוטר מועצת "ר רטרואקטיבי של יוומת� איש .58

שבה דחתה את ההתנגדות שהגישו העותרי� ) 41סעי. , 3/נספח עת (#17.10.10בהחלטתה מה .58.1

, 2ת המשיבה לטענ. בדבר חריגה מסמכות לטענה האמורה 2התייחסה המשיבה , לתוכנית

 הוסמכה בדיעבד להפקיד את התוכנית הכוללת שטחי� אשר מחו� לתחו� 1המשיבה 

מכוח סמכותו , 3היא המשיבה , ר מועצת התכנו	 העליונה"וזאת על ידי יו, היישוב גבע בנימי	

ר מועצת "יו" : המורה כדלקמ	)16/נספח עת (1לכתב המינוי של המשיבה ) ב(5י. לפי סע

לאחר התייעצות ע� נציג היוע� המשפטי וראש תחו� תשתית במינהל , התכנו	 העליונה

כי מקו� פלוני , בי	 באופ	 כללי ובי	 לעניי	 מסוי�, רשאי לקבוע לעניי	 סעי. זה, האזרחי
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א� מצא כי אותו מקו� הינו בעל זיקה מכרעת , ייראה כאילו היה כלול בתחו� מועצה

  ".לתחו� מועצה

 . כדי להכשיר החלטה שהתקבלה בחוסר סמכות,  פעל רטרואקטיביתר מועצת התכנו	"יו, כלומר  

. ידי מת	 אישור בדיעבד האמור לא נית	 להכשיר על פג� מהסוגכי ,  בעניי	 זהראשית יטענו העותרי� .59

� היה אלא ג, ר מועצת התכנו	 הוא לא רק ההלי/ שנדרש לפי כתב המינוי"מועד של יואישור מבעוד 

הכרו/ בתכנו	 מחו� , מיוחדמובא לפניה דיו	 בעניי	  לכ/ ש1שיבה מסב את תשומת לבה של המ

ידי הגור� ו	 על  לתכנחשיבות העניי	 אינה רק במת	 אור ירוק, מרכלו. 5 של המשיבה לתחו� השיפוט

המחייב , יוצא דופ	 לכ/ שמדובר במקרה 1 תשומת לבה של המשיבה תהסבאלא ג� ב, המוסמ/

מגיעה להחלטה זו היתה , 1המשיבה ה מובא מידע זה בפני חברי תכ	 שלו הייי.  מיוחדדעת שיקול

  . יכול לפתור את הפג� הזהישור בדיעבד לאמת	 הא . בדיו	 בהפקדת התוכניתאחרת

המהווה כאמור את מקור , 1 לכתב המינוי של המשיבה ל"הנ) ב(5סעי. , לטענת העותרי�, שנית .60

מהל/ של תקיפה (ויש לפסול אותו , בלתי חוקיהוא , ר מועצת התכנו	 העליונה"הסמכות לפעולת יו

 . ויחד עמו את ההחלטה ואת ההלי/ כולו, )עקיפה

קביעת תחומי השיפוט של היישובי� הישראליי� ומרחבי התכנו	 שלה� היא אי	 חולק כי  .60.1

) ה(4סעי. (לא בכדי העניק הדי	 הירדני . הכרוכה בהפעלת שיקול דעת רחב, סמכות רגישה

שרק הוא מוסמ/ , את הסמכות לקבוע מרחבי תכנו	 לשר הממונה) נילחוק התכנו	 הירד

לאור המלצתה של מועצת התכנו	 , להכריז על מרחבי תכנו	 או לשנות את גבולותיה�

 לחוק #32  ו18סעיפי� '  ר–ומאות� טעמי� , הסדר דומה קיי� ג� בחוק הישראלי(העליונה 

שהיה לריבו	 , מפקד הצבאי של האזורסמכות זו של השר הממונה עברה ל).  הישראליכנו	הת

 המפקד הצבאי הוא ג� הגור� היחיד שמוסמ/ לקבוע את תחומי השיפוט של .בשטח

  . היישובי� הישראליי�

לרבות , העליונה נתונה הסמכות לתכנ	 בכל מקו� ומקו�התכנו	  למועצת, יחד ע� זאת .60.2

סמכות זו היא . לה�שמחו� לתחו� השיפוט שטחי� אשר לתכנ	 עבור יישובי� ישראליי� 

 למועצת התכנו	  באופ	 בלעדי שהסמכות נתונה, חשיבות מיוחדתאפוא קיימת . רגישה ביותר

.  לשקול שיקולי� רחבי�אשר נדרשו,  גו. שאמורה להיות לו ראיית עול� רחבה–העליונה 

פעלה בחוסר סמכות  1כי המשיבה , הודתה המדינה, �"במסגרת דיו	 בבג, במקרה אחד, כ/

 ביישוב מודיעי	 "מתתיהו מזרח" לשכונת 210/8/1רטת שמספרה ר אישרה תוכנית מפוכאש

 לתחו� השיפוט למרות שבקו הכחול של התוכנית נכללו שטחי� קטני� אשר מחו�, עילית

ולא ועדת , מועצת התכנו	 העליונה� הודיעה המדינה כי רק "בתגובתה לבג. של היישוב

ר תוכנית הכוללת שטחי� אשר מחו� לתחו� היא המוסמכת לאש, המשנה להתיישבות

 . של היישובי� הישראליי� באזורהשיפוט המוכרז

 .19/עת נספח כ מצורפת 29.1.06) מה06143/ 1"בגתגובת המדינה ב      

החליטה , מנת להקל על מלאכתה בעתידועל , "מתתיהו מזרח"פרשת בעקבות , ככל הנראה .60.3

 לדו	 1בה שר למשילאפ, ל ועדות המשנה שלה שלכתב המינוי) ב(5סעי. במסגרת , 3המשיבה 

נית	 ובתנאי ש,  של היישובי� הישראליי�שטחי� שמחו� לתחו� השיפוטבתוכנית שכוללת 
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 מועצת התכנו	 העליונהלמעשה בכ/ האצילה . ר מועצת התכנו	 העליונה"לכ/ אישור של יו

ליושב שראליי� של היישובי� הישיפוט ה הבלעדית לאפשר תכנו	 מחו� לתחומיאת סמכותה 

בעניי	 כה מהותי , האצלת סמכות מסוג זה). לאחר התייעצות בגורמי� נוספי�(הראש שלה 

 .  בדי	 ובתחיקת הביטחו	וג� אי	 לה מקור חוקי, אינה חוקית, ורגיש

 מסמי/ את מועצת התכנו	 העליונה להאציל מסמכויותיה לוועדות 418 ' מסא לצו7סעי.  .60.4

המאפשר למועצת התכנו	 העליונה להאציל ,  מקור סמכות418 ' מסאי	 בצו. שתמנהמשנה 

שהאצלת הסמכות היא לוועדה , גיו	 בכ/ייש ה. ג� לא לעומד בראשה, סמכות לאד� אחד

ומאפשרת , האצלה לאורג	 רבי� מבטיחה ייצוג למגוו	 אינטרסי� רחב יותר. ולא לאד� בודד

 מאפשר 418' שכ	 צו מס, יונהשל מועצת התכנו	 העל מליאההנושא לדיו	 בג� העלאה של 

במקו� שהוא סבור כי , לכל אחד מחבריה	 של ועדות המשנה להביא נושא לדיו	 במועצה

  לא418'  מסצו. )418' לצו מס) ב.(א7סעי.  (ההחלטה שהתקבלה בוועדת המשנה שגויה

כות ליות והסממעבר לסמכויות פרוצדור, מד מיוחדר מועצת התכנו	 העליונה מע"מעניק ליו

אשר בנייה עבור יישוב ישראלי מחו� הסמכות לאי	 חולק כי . להכריע במצב של שוויו	 קולות

אשר נית	 לומר , ליפרוצדור#ולא עניי	 טכני, היא סמכות מרכזית ורגישהלתחו� השיפוט שלו 

בהעדר מקור , לפיכ/. כי למועצת התכנו	 העליונה סמכות טבועה להאציל לעומד בראשה

להאציל ליושב הראש שלה את סמכותה רשאית עצת התכנו	 העליונה היתה מולא , הסמכה

אשר תכנו	 עבור יישובי� ישראליי� מחו� לתחומי השיפוט ומחו� למרחבי התכנו	 ל

 .1 לכתב המינוי של המשיבה )ב(5יש לפסול את סעי. על כ	 ו, המוכרזי� שלה�

, ולאשר את התוכנית להפקיד  סמכות1שלא היתה למשיבה , יתבקש בית המשפט הנכבד לקבועלפיכ/  .61

חלטתה של וכי אי	 תוק. לה,  גבע בנימי	מצויי� מחו� לתחו� השיפוט של היישובהכוללת שטחי� ש

ר " להאציל מסמכותה לאפשר תכנו	 עבור יישוב ישראלי מחו� לתחו� השיפוט שלו ליו3המשיבה 

 . מועצת התכנו	 העליונה

 

ומהווי הכרזה גבולות התוכנית נקבעו בח :אי חוקיות .7.ג וסר סמכות 

  חדשה על אדמות מדינה

 #24כ  – בשטח הסמו/ למובלעות המסומנות בה בלבד –כאמור בתו/ גבולות התוכנית הסופיי� נכללו  .62

ושלכ	 אינ� כלולי� , שלא הוכרזו כרכוש ממשלתי, דונ� של שטחי� בבעלות פלסטינית פרטית

ככל שידוע , בוצעהבתחו� התוכנית אלה הי� שטחההכללת .  גבע בנימי	בתחו� השיפוט של היישוב

לטעויות , כביכול, והיא מהווה תיקו	, מינהל האזרחיב" צוות קו כחול"בות בדיקה של  בעק,לעותרי�

 לדחות את ההתנגדויות 2בהמלצתה למשיבה ,  אכ	.מדינההאדמות ההכרזה על במפות שנפלו 

קבעו על ידי צוות קו כחול בבדיקה שנעשתה  ציינה כי גבולות התוכנית נ6המשיבה , שהוגשו לתוכנית

כי תיקו	 גבולות התוכנית בהתא� להחלטות , העותרי� יטענו ).9/עת בנספח 9סעי. ' ר (2000בשנת 

#ז"תשכ, )59' מס) (יהודה והשומרו	(לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי הקבוע ולא בהלי/ , צוות קו כחול

 . י חוקיהוא בלת") צו בדבר רכוש ממשלתי: "להל	 (1967

לפי הנהלי� , נדרששל צוות קו כחול אישורו . #1999  הוק� בצוות קו כחול, לידיעת העותרי� .63
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ליישוב ישראלי באזור  וכלשהתכנו	 חדש כאשר מבקשי� לקד� , הפנימיי� הנוהגי� במינהל האזרחי

 המוצהרת המטרה). 179' עמ, 2005, בנושא מאחזי� בלתי מורשי�) ביניי�(חוות דעת , טליה ששו	' ר(

שעליה	 סומנו בעבר אדמות ההכרזה שהתגלעו במפות דיוקי� הצוות היתה לתק	 אי שלשמה הוק� 

 אדמות שה	 רכוש ייכללוליישובי� הישראליי� באזור לא בתוכניות בנייה  להבטיח שכ/ו, המדינה

 .פלסטיני פרטי

צו בדבר רכוש י בהלי/ לפהיא  בגדה המערביתמדינה היחידה להכריז על אדמות חוקית הדר/ ה .64

 לבצע הכרזות ,כוש הממשלתי והנטושהממונה על הר, 4המשיב לצו מסמי/ את ) ג(2סעי. . ממשלתי

רכוש כלשהו הוא רכוש "הקובעת כי " בכתב חתומה בידו" תעודה בצורתעל אדמות מדינה 

 .  לכל גור� אחראת הסמכות הזו על הממונה להאציל וסראלצו ) 5(3סעי.  ".ממשלתי

, צוע הכרזה על אדמות מדינהבעת בי, צו בדבר רכוש ממשלתימפורש בשהדבר אינו מעוג	 בלמרות   

להגיש נגד ההכרזה ערר , שבאדמותיו מדובר, כדי לאפשר לתושבי הכפר, הודעהמפרס� הממונה 

שעלולה ר זה הוא מניעת פגיעה בקניי	 הפרטי הרציונל המוב	 מאליו להסד. לוועדת העררי� הצבאית

ג� בית משפט נכבד זה  8.שבגינה ייחשבו אדמות פרטיות לרכוש ממשלתי,  טעות בהכרזהלהיגר� בשל

, כי טר� נטילת החזקה במקרקעי	 שהוא סבור כי ה� רכוש ממשלתי, עמד על חשיבותו של העיקרו	

מחובתו של הממונה לנקוט צעד אפקטיבי ליידוע כל תושבי הכפר הנוגע בדבר ולהודיע לה� על זכות�  

  ).)1982 (701, )1(ד לו"פ,  ש"ומפקד י' פדיל מוחמד אל נאזר נ 285/81 �"בג(גדה ערר להגיש נ

סטטוס הוגדרו ב ושטר� – מבקש להכריז על המקרקעי	 שנכללו בתוכנית 4לו היה המשיב , כלומר  

תאפשר לכל מי שטוע	 לבעלות שבמסגרתו י, מחובתו היה לקיי� הלי/ פומבי,  כאדמות מדינה–כזה 

 .כי מדובר ברכוש ממשלתייש ערר נגד הכרזת הממונה בשטח להג

מהגבולות של השטח שסומ	 כאדמות מדינה בתעודה שעליה חת� שוני� גבולות התוכנית , בענייננו .65

 קטו הוכרזו כאמורדה פ. )18/נספח עת' ר (ואשר לפיה נקבע תחו� היישוב גבע בנימי	, הממונה

ללא , בחוסר שקיפותשנעשתה , ה לא סטטוטוריתבעקבות בדיק,  דונ� כאדמות מדינה#24למעלה מ

שעצ� קיומו , )צוות קו כחול (ידי גו. מקצועי פנימי ולא סטטוטורי#על, מת	 זכות התנגדות וזכות ערר

 . אינו ידוע לרבי�

לאדמות מדינה ה� למעשה שטח לכ	 צוות קו כחול קובע ששטחי� שנחשבו קוד� כאשר : ויודגש .66

א. במקרה זה ראוי . )אולי להיפ/ (ביע על פגיעה כלשהי בזכויות אד�אי אפשר להצ, פלסטיני פרטי

. כדי שאלה יוכלו להשתמש במקרקעי	 הללו לצרכיה�, שהרשויות יידעו את תושבי הכפר הנוגע בדבר

מצב הקיי� לפי התעודה המקורית כי בניגוד לקו כחול  צוותקובע , כפי שבענייננו, כאשר, ול�וא

קיימת , אדמות מדינהמשו�  ,שלא נכללו בהכרזה, שטחי� נוספי�ב ראותיש ל, שעליה חת� הממונה

                                                

אדמות "בספרו , לשעבר העוזר ליוע� המשפטי לאזור יהודה והשומרו	, זמירעל הרציונל שמאחורי ההסדר האמור עמד אייל   8
הואיל וכשני שלישי� " :31#33, ה"תשמ, ירושלי�, מכו	 ירושלי� לחקר ישראל" ( סקירה משפטית–המדינה ביהודה והשומרו	 

הואיל .  שייכות לפרטי�יש ספקות אילו אדמות ה	 אדמות מדינה ואילו, משטח יהודה והשומרו	 טר� עברו תהליכי הסדר
מקדי� , ועל מנת להימנע ככל האפשר מפגיעה ברכוש הפרט, וניהול הרכוש הממשלתי באופ	 ממשי מותנה בנטילת החזקה בו

נציג הממונה בנפה מזמי	 את ... 'הכרזה'תהלי/ מורכב של , באזורי� שלא עברו הסדר, הממונה לכל ניצול של אדמות מדינה
כ	 הוא .  הקרקע לסיור שבו הוא מראה לה� את גבולות הקרקע שלדעת הממונה היא רכוש ממשלתימוכתרי הכפרי� שבסביבת

מודיע לה� על כוונת הממונה ליטול חזקה בקרקע וכ	 על הזכות להגיש ערר על החלטת הממונה בפני ועדת העררי� הפועלת 
  ".גבולותיה והזכות להגיש עליה ערר, רזההמוכתרי� מתבקשי� להודיע לאנשי הכפרי� שלה� על ההכ... 172' מכוח צו מס
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 חייבת להתברר בהלי/ פתוח, שיש בה משו� פגיעה בזכויות אד�, קביעה שכזאת. פגיעה בזכויות אד�

 . ולא במחשכי�, המאפשר שימוע וערר, שקו.ו

 2' עמ, 4/נספח עת (#10.11.10 המ 1המשיבה רוטוקול אישור התוכנית על ידי כי מפ, בהקשר זה נציי	 .67

מובלעת חדשה שלא היתה "למשיבי�  שבעקבות הבדיקה הקרקעית הנוספת התגלתה ,עולה) למעלה

מאחר שבתוכנית שהופקדה דר/ הגישה ,  שינוי בתוואי דר/ הגישה לשכונהחייבתואשר מ, "ידועה

ו� היישוב גבע תחמפת בבצורה ברורה המובלעת שבה מדובר מסומנת , ואול�. עוברת בתו/ המובלעת

שאמור היה לבדוק את התוכנית , שצוות קו כחול, משמעות הדברי� היא. ) לעיל7/עתנספח  (בנימי	

או , לל לא בדק את מפת היישובכ,  להפקדתהואישורמת	 לפני   ובאופ	 מקצועילפי הנהלי� הרגילי�

שוב גבע בנימי	 תחו� היית  מובלעת המסומנת בצורה ברורה במפלופי	 ביצע שגיאה קשה כאשרשלח

הלי/ פומבי לבדיקת ההכרזה על אדמות קיומו של  חשיבותאת  ה מדגישעובדה זאת. חמקה מעיניו

 לא ענתה לשאלה מיהו אותו גור� שביצע את הבדיקה 2 עוד יצוי	 כי למרות שהמשיבה .מדינה

יעת למיטב יד, שבעקבותיה תוקנו גבולות התוכנית טר� אישורה למת	 תוק., הקרקעית הנוספת

 על עצ� סמכותו לקבוע 2אשר העותרי� ערערו בפני המשיבה , העותרי� מדובר באותו צוות קו כחול

 .את גבולות התוכנית ובכ/ להרחיב את השטחי� שהוכרזו כרכוש ממשלתי

)  לעיל12/עתנספח  (לאחר קבלת ההחלטה לעותרי� 1שהמפה המתוקנת שהעבירה המשיבה , יצוי	 .68

אולי אפילו , אי	 בכ/ כדי לרפא את הפג�.  והנטושהרכוש הממשלתיממונה על ידי החתומה על 

יש . 4ידי המשיב אי	 די בהכרזה על , ינהלש� הכרזה על אדמות חדשות כעל אדמות מד: להדגישו

הדבר לא . כאמור בפרסו� דבר ההכרזה בפומבי ובמת	 זכות ערר למי שטוע	 כי נפגע ממנהצור/ 

 . נעשה במקרה הנוכחי

הממונה על הרכוש שטחי� אשר  נכללושבקו הכחול הסופי של התוכנית , רי� היאמשמעות הדב .69

. אדמות מדינההכריז עליה� כעל ולכ	 לא , שה� בבעלות פלסטינית פרטיתבעבר  הממשלתי סבר

מבלי שניתנה , חלטה של צוות קו כחולבעקבות המקרקעי	 האמורי� נכללו בתחו� התוכנית ה

   .ללא זכות שימוע וללא זכות ערר, ל"להתמודד ע� הקביעה הנלתושבי� הפלסטיני� ההזדמנות 

  

 נית� היה להשיג את תכלית התוכנית ללא פגיעה בנגישות :תי מידתי תכנו� בל.8.ג

   העותרי אל חלקותיה שבמובלעות

  

  הקצאת זכויות בנייה בהתא לזהות של בעלי המקרקעי�–תכנו� מפלה : נקודת המוצא

) שנגזר מקביעת תחו� השיפוט של היישוב ומתוכנית המתאר המאושרת(	 טוטורי הנתומצב הסטה .70

א/ הוא , זכויות בנייהבו ומעניק שלו פיתוח התכנו	 הכולל של תא שטח מסוי� מאפשר : מקומ�

כפי שנקבע , שאותו תכנו	 עצמו מקפיא בייעוד	 החקלאי היש	, בתו/ אותו תא שטח מובלעותכולא 

כל אדמות המדינה  ,וכ/ .#1942שפורסמה למת	 תוק. ב, RJ/5טורית בתוכנית המתאר הגלילית המנד

כל ; נכללו בתחו� התוכנית ויועדו לפיתוח שכונת מגורי� לישראלי�האמור שבתו/ תא השטח 

 .וד חקלאי ובלי זכויות בנייהבייע האדמות הפלסטיניות הפרטיות הנמצאות באותו תא שטח נותרו
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נית	 לקיי� באזור שימושי קרקע ש  היא)	 הישראלי באופ	 כללירשויות השלטוו (1#3עמדת המשיבות   .71

של שיפוט החילה לקביעת תחו� כתו היא שהביאה מלראייה ז. צמודי דופ	 של ישראלי� ופלסטיני�

ייעוד שטחי� לבנייה לו,  פרטיי� בצורת מובלעותהמקי. שטחי� פלסטיניי�היישובי� הישראליי� 

השקפת העול� זו כאשר , ואול� .לחקלאותהמיועדי� יניי�  לשטחי� פלסטת בצמידות דופ	ישראלי

 לתכנ	 את תא השטח בראייה תכנונית טהורההיה צרי/ רי שה, של רשויות התכנו	 הישראליות באזור

  .ת על הקרקע שו� משמעותובמסגרת בחינה שכזאת אי	 למער/ הבעלויו, וכוללת

 בתו/ הקו הכחול של התוכנית נשוא הכלואותאי	 הבדל בי	 שטחי המובלעות , מבחינה תכנונית .72

א� נמצא כי מבחינה תכנונית ראוי לפתח את . לבי	 אדמות המדינה הסובבות אות	העתירה הנוכחית 

הרי שלא קיימת כל סיבה תכנונית מדוע לא יתאפשר ג� לבעלי , תא השטח לשכונת מגורי�

כאשר השאלה הא� במצב (ית בתוכננקבעו פי אות� עקרונות ש על המובלעות הפלסטיניות לבנות בה	

ואשר , שאינה קשורה לתכנו	, היא שאלה אחרת הדברי� הנוכחי באזור יבנו או יימנעו מלבנות

ייעודי הקרקע המסומני� בה והוראות הבינוי ,  גבולותיה של תוכנית.)לרשויות התכנו	 אסור לשקול

שאינ� , שיקולי� קנייניי�י ולא לפ,  כל אלה צריכי� להיקבע לפי שיקולי� תכנוניי�–שהיא קובעת 

עמותת בעלי ודיירי קריית וולפסו	 בירושלי�  7698/01א "בש(אמורי� להדרי/ את רשויות התכנו	 

 ).מחוזי#תקדי	, 'ר הוועדה המחוזית לתכנו	 ובנייה מחוז ירושלי� ואח"יו, ד מתתיהו חותה"עו' נ' ואח

הוועדה המחוזית ' גדעו	 ביקל נ �3478/07 "את החלטת בית המשפט הנכבד בעעג� ' לעניי	 זה ר .73

 דונ� 9.5 ערער בעל הזכויות בחלקה בת בפרשת ביקל. פורס� במאגרי�, לתכנו	 ובנייה מחוז מרכז

נגד החלטת מוסדות התכנו	 לכלול את חלקתו בתוכנית , המשמשת לגידולי� חקלאיי�, בהוד השרו	

ע	 כי יש להותיר את החלקה בייעוד המערער ט.  יחידות דיור162 דונ� לשכונת מגורי� בת 70של 

וכי אי	 לפגוע בפרנסתו מחקלאות , על פי תוכנית המתאר הגלילית המנדטורית שחלה עליה, חקלאי

בית המשפט הנכבד דחה טענה זאת בקובעו . על ידי הכללת החלקה השייכת לו בשטח המיועד לשכונה

באזור המיועד לפיתוח ' אי בודד'אי	 להותיר את החלקה בייעוד חקלאי כ", כי מבחינה תכנונית

של " איי�"כדי	 מיועד לבנייה השטח המוקפי� על ידי  של חקלאי פלסטיני "איי�"די	 ". עירוני

ואלה ג� אלה צריכי� להיות חלק מהתכנו	 , לבנייהשיועד בתו/ שטח הכלואי�  חקלאי ישראלי

 .ותכנוניתפיזית  – ולא להישאר כמובלעות מבודדות בתוכו, של תא השטחהכולל 

הכולאות בתוכ	 מובלעות פלסטיניות פרטיות , כי הפרקטיקה של תוכניות ליישובי� ישראליי�, יצוי	 .74

דוגמה נוספת לכ/ היא . גבע בנימי	אינה ייחודית ל, שנותרות בייעוד חקלאי ובלי זכויות בנייה

, ונת מגורי� לשכ410/5 אושרה תוכנית מפורטת #1992ב. תוכניות מפורטות שאושרו ליישוב אפרת

לפי תוכנית המתאר , המקיפה כמה מובלעות פלסטיניות שנותרו בייעוד חקלאי ובלי זכויות בנייה

בחלו. השני� הוכרזו ג� המובלעות הללו ושטחי� הסמוכי� לקו הכחול . RJ/5הגלילית המנדטורית 

 תוכנית 1  אישרה המשיבה#1999 ב, לאחר שינוי המצב הקנייני.  כאדמות מדינה410/5של תוכנית 

 410/5 את המובלעות המסומנות בתוכנית  כוללת410/5/1תוכנית . 410/5/1שמספרה , מפורטת נוספת

. ומייעדת שטחי� אלה לבנייה באפרת, ואת המקרקעי	 הנוספי� שהוכרזו בינתיי� כאדמות מדינה

כל עוד : הוביל להחלטה להפשיר שטחי� אלה לבנייה היה השינוי במעמד� הקנייניהגור� היחיד ש

רשויות התכנו	 במינהל האזרחי הותירו אות	 בייעוד חקלאי ובלי זכויות , היו רכוש פלסטיני פרטי

בהוראותיה של תוכנית , אכ	. הוחלט להפשיר אות	 לבנייה, ע� הכרזת	 כאדמות מדינהמיד . בנייה
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ות הקרקע על פי בעל' השלמת תכנו	 אפרת שלב ב"כי מטרתה הראשית היא ,  נכתב במפורש410/5/1

כמו ג� , 410/5/1לפיכ/ ברור שהשיקול הרלוונטי היחיד שהביא לאישורה של תוכנית ". המעודכנת

 .היה השיקול הקנייני, לאישורה של התוכנית נשוא העתירה

  .20/נספח עת מצורפת כ1/5410/) ו5410/מפה המראה את גבולותיה� של תוכניות 

 

  מובלעותתיה שבאדמועותרי אל  הלש נגישות התוכנית תמנע

לא תתאפשר עוד הנגישות של , והקמת שכונת המגורי� מסביב למובלעותהתוכנית ע� מימוש  .75

זאת למרות הוראות בדבר .  ושל שאר בעלי האדמות במובלעות אל רכוש� הפרטי1#6העותרי� 

כפי . נגישות בלתי מופרעת כביכול אל הנגישות מתו/ מערכת הדרכי� הפנימית בתחו� התוכנית

כפי שהיא עולה ממסמכי התוכנית ומהחלטותיה	 , 1#2 המוצהרת של המשיבות 	עמדת, ראה כא	שנ

אינה עומדת במבח	 , אפשריי�ה� קרקע צמודי דופ	 של ישראלי� ופלסטיני� שימושי כי , בעניינה

 .והיא בחזקת מס שפתיי� ותו לא, המציאות

שובי� הישראליי� באזור ה� שטח  הוציא המפקד הצבאי הכרזה שלפיה כל תחומי היי#1996כבר ב .76

כניסת פלסטיני� לתחומי היישובי� הישראליי� דורשת , על פי ההכרזה. צבאי סגור לפלסטיני�

 במסגרת הכרזה #2002סגירת תחומי היישובי� הישראליי� חודשה ב. היתר פרטני מהמפקד הצבאי

.  שעדיי	 עומדת בתוק.,#2002 ב"התשס, )יהודה והשומרו	) (יישובי� ישראלי�(בדבר סגירת שטח 

סגירת שטח היישובי� הישראליי� יוצרת מניעה משפטית לנגישות בעלי הקרקע במובלעות אל 

משו� שכל דרכי הגישה המובילות אליה	 עוברות בהגדרה דר/ תחומי היישובי� , רכוש� הפרטי

ימית בתו/ הבעיה אינה הנגישות ממערכת הדרכי� הפנ:  ודוק.שכאמור סגורי� בפניה�, הישראליי�

 .שנאסרה על ידי המפקד הצבאי, אלא עצ� הכניסה לתחו� היישוב הישראלי, היישוב אל המובלעות

נאכפת ככלל רק על השטח הבנוי בפני הפלסטיני� ההוראה בעניי	 סגירת שטח היישובי� הישראליי�  .77

 ששתי למרות: בענייננו כ/. הגדולי� בהרבה, ומי היישובי�ולא על תח, ביישובי� הישראליי�

, המובלעות המסומנות בתוכנית מוקפות מכל עבר בשטחי� שנמצאי� בתחו� היישוב גבע בנימי	

ג� א� רק בדר/ , בלי צור/ בהיתר מהמפקד הצבאי,  עדיי	 מסוגלי� להגיע אליה	1#6כיו� העותרי� 

  לא יפותחו השטחי� שמסביב למובלעותכל עוד. הגישה המשובשת העוברת באדמות הכפר חיזמה

, א�.  נגישות העותרי� אל חלקותיה�תישמרהודות לכ/ ו,  לא יגודרוה�, כונת מגורי� ישראליתלש

כל הדרכי� המובילות מחו� לתחו� התוכנית אל המובלעות ייחסמו ,  התוכניתתמומש, לעומת זאת

תהיה דר/ שתאפשר לה� להגיע למובלעות הדר/ היחידה . בע'ני העותרי� ובפני יתר תושבי גבפ

 .מפקד האזורשהוציא צו העקב אלא שהכניסה אליו סגורה בפניה� כאמור , בנימי	 עצמוגבע היישוב 

כאילו די בדרכי�  , להיתמ�2המשיבה התנגדויות בחרה החלטתה לדחות את הב, למרות זאת .78

 התוכנית קובעת .התוכנית כדי לאפשר לעותרי� להגיע אל המובלעות ולעבד	חו� הפנימיות אשר בת

 המסומני� "שות בלתי מופרעת אל המובלעות מדר/ או משטח ציבורי פתוחתתאפשר נגי"כי 

אות להור'  בפרק ד11סעי. " (על פי הנחיות של לשכת התכנו	 "ומורה על גידור המובלעות, בתשריט

 .)1/נספח עת, התוכנית



  

               5472004)077:  פקס5472001)077; 65157אביב ) תל, 45יהודה הלוי , ד"עו, ישי שנידור        
Ishay Shneydor, Adv. 45, Ye'huda Halevi St. Tel-Aviv 65157 law@shneydor.com     

29  

, באזורהשורר במצב הדברי� הנוכחי , כי בפועל,  עובדות ידועות2העותרי� הביאו בפני המשיבה  .79

אינ� , לב שטח בנוי של יישובי� ישראליי�המצויות ב, פרטיותפלסטינית בעליה	 של מובלעות 

 :ועד מהרה ה� מאבדי� עליה	 כל שליטה או סממ	 של בעלות, מסוגלי� כלל להגיע אליה	

ת בעניי	 נגישות בלתי מופרעת כי הוראות תוכני, מות אחרי� מראההניסיו	 שנצבר במקו .79.1

ימיות אל המובלעות הכלואות בתחומה אינ	 יותר מאשר מס כביכול מ	 הדרכי� הפנ

בעניי	 זה הועתקו כמעט נשוא העתירה הוראות התוכנית . וכלל אינ	 ניתנות ליישו�, שפתיי�

שהוזכרה , במודיעי	 עילית" מתתיהו מזרח" לשכונת 210/8/1כלשונ	 מתוכנית מפורטת 

,  באופ	 חלקי בבנייה בלתי חוקיתאשר במועד אישורה כבר מומשה, 210/8/1תוכנית . לעיל

שתיי� מה	 נמצאות בתו/ . מקיפה חמש מובלעות פרטיות השייכות לתושבי הכפר בלעי	

והמפתחות ,  גודרו המובלעותבמסגרת הליכי אישור התוכנית. השטח הבנוי הקיי� בשכונה

. רקעולא לפלסטיני� בעלי הק, לשערי� שנקבעו בה	 נמסרו לרכז הביטחו	 במודיעי	 עילית

.  לא עלה בידי הפלסטיני� בעלי האדמות להגיע אליה	2007 בינואר תוכניתהמאז אישור 

במקרה השני הגדיל המינהל האזרחי . סולקו על ידי הצבא, שניסו לעשות כ	בשני מקרי� 

באחת , בנוס.. כדי לחרוש במובלעת,  אית� בעלי הקרקעלעשות והחרי� טרקטור שהביאו

 .דור ההיקפי ונפר� שביל המשמש את הולכי הרגל תושבי השכונההמובלעות הוסר קטע מהגי

,  לגבע בנימי	240/2תוכנית מפורטת . בנימי	 עצמו ג� ביישוב גבע ופעות זהות התגלות .79.2

מאז .  דונ�82גדולות ששטח	 הכולל פרטיות מקיפה שתי מובלעות , #15.6.1994שאושרה ב

ר שאת אחרי השלמת הגידור ההיקפי ובית, הקמת שכונות המגורי� המקיפות את המובלעות

מבעלי הקרקע הפלסטיני� הגישה אל המובלעות הללו נמנעת , #2003 גבע בנימי	 בשל

 .והופסק עיבוד	 החקלאי

עד כדי כ/ ,  לאתר לקבורת פסולת בניי	ו שתי המובלעות הפלסטיניות הללובמש/ השני� הפכ .79.3

באחת משתי המובלעות : כ	יתר על . שאדמת	 כמעט ואינה ראויה כיו� לעיבוד חקלאי

המתחברות למערכת הדרכי� הפנימית , עוברות לא פחות משש דרכי� מחופות באספלט

הללו המובלעות הפלסטיניות אפוא שתי   סופחובפועל. י� המקיפות אותהבשכונות המגור

,  הללותו הפרטיאחת המובלעות בתו/, א� לא די בכ/.  גבע בנימי	ב הישראלילשטח היישו

לרבות , הוקמו כמה מבני� של ישראלי� –ביישוב גבע בנימי	 עצמו ,  יוזכר שוב–הנמצאות 

הפרטיות הכלואות כ/ מובטחות זכויותיה� של הפלסטיני� באדמותיה� .  כנסתיתשני ב

 .בנימי	שבתו/ היישוב גבע במובלעות 

 בנייהה. לחלק מהיישוב הישראלי המקי. אות	הופכות במש/ הזמ	  המובלעות ,ככלל, אכ	 .79.4

, במקביל; הופכת אות	 לחלק מהרצ. המרחבי של היישובהישראלית מסביב למובלעות 

בי	 א� , מניעת הנגישות הפיזית של בעלי הקרקע הפלסטיני� אל המובלעות ששייכות לה	

בקרקע ולמנוע מונעת מה� לממש את בעלות� , משיקולי ביטחו	 ובי	 א� מסיבות אחרות

את הישראלי� המתגוררי� " מזמי	"ל "י הגורמי� הנשילוב שנ .פגיעה בה על ידי אחרי�

 . לפלוש לשטח	 ולעשות בו שימושי� שוני�מובלעות בצמוד ל

גישת� של סימת לא יביא לחתרו	 תכנוני ש למצוא פ1#2היה על המשיבות , לאור מצב ענייני� ידוע זה .80
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 ר את עצמה לפטו2 בחרה המשיבה תחת זאת. שבבעלות�מובלעות בעלי הקרקע הפלסטיני� אל ה

 : הבאהמהסוגיה בטענה 

יש ... הסדרת נושא הנגישות הפיזית לחלקות חקלאיות אי� מקומה בהוראותיה של תוכנית תכנו�"

. לתחו� קו גבול ברור המבחי� בי� סמכותה של ועדת התכנו� לבי� סמכות� של גופי� אחרי�

ראות התוכנית יש כדי לבחינה שמא בהו, מטבע הדברי�, התייחסות ועדה זו לנושא זה מוגבלת

ולהבטיח כי אי� בהוראות , להגביל את אפשרות הגישה לחלקות חקלאיות המצויות בסמו� לה

תוכנית התכנו� עצמ� כדי לפגוע בנגישות בעלי הקרקעות הנטעני� לחלקות החקלאיות 

,  בקבלת היתר לכ� מהגורמי� המוסמכי��ביחס לעצ� אפשרות הכניסה ליישוב והצור... הסמוכות

 ).3/עתנספח  ל25, 21, 19יפי� סע" (הרי שמגבלות אלה אינ� נתונות בסמכותה של ועדה זו

 :וזאת מהטעמי� שיפורטו להל	,  יכול לעמודלא 2נימוק זה של המשיבה  .81

על אישורה של התוכנית ל לשקול את ההשלכות שייוודעוחייבות היו  1#2ת  המשיבו,ראשית .81.1

 המהווה, זוהי סוגיה בעלת רלוונטיות ישירה. עותהמובלבעיית הנגישות של הפלסטיני� אל 

 . ראויולית	 לו את המשקל ה, לבחו	חייבות היו  1#2שיקול תכנוני שהמשיבות 

, להתחשב במציאות הביטחונית והמשפטית הקיימת באזורחייבות היו  1#2המשיבות   ,שנית .81.2

.  אינו בסמכות	זית הפיוה	 אינ	 יכולות לפטור את עצמ	 מהסוגיה בטענה כי נושא הנגישות

בוועדת תכנו	 אי	 מדובר .  ה	 ועדות משנה של מוסד התכנו	 הבכיר באזור1#2המשיבות

 היה לשקול את כל 1#2מחובת	 של המשיבות , לפיכ/. ששיקוליה צרי� יותר, מקומית

. השפעותיה של התוכנית המוצעת על סביבתהלרבות , של תכנו	 מוצעהצפויות ההשלכות 

, א� בפועל. ות הביטחונית והמשפטית היא התנהלות בלתי סבירה בעלילהתעלמות מהמציא

 או לא –לא מסוגלי� הפלסטיני� להגיע בחופשיות , בשל מדיניות של גורמי� אחרי�

במסגרת  זאת בחשבו	 	 להביאחייב מוסד התכנו,  אל אדמותיה�–מסוגלי� להגיע בכלל 

 .פתרו	 תכנוני שיתגבר על הבעיהולהגיע ל, יושיקול

אי	 בהוראות תוכנית התכנו	 עצמ	 כדי לפגוע בנגישות בעלי הקרקעות "הטענה כי , שלישית .81.3

שבניית שכונה ישראלית , ברור מאליו. אבסורדית ממש" הנטעני� לחלקות החקלאיות

 . אליה	 בנגישות– במידה כזו או אחרת –מגודרת סביב המובלעות פוגעת 

 2 שעשתה המשיבה וההפרדה, שולבות זו בזו והביטחוניות מההוראות התכנוניות, רביעית .81.4

נקבעה ) 1/נספח עת(בהוראות התוכנית ' בפרק ח, כ/.  במציאותאינה קיימתבי	 השתיי� 

 לי הגידור ההיקפיב. גידור היקפי של שטחהובה� , הקמת מרכיבי ביטחו	 שוני�חובה בדבר 

ת של גורמי ולא במסגרת הנחיות חיצוניו,  עצמהבהוראות התוכניתכאמור נקבע ש –

 המפקד הצבאי בדבר סגירת אכו. את ההכרזה שהוציא אי	 אפשרות מעשית ל–הביטחו	 

במשולב ע� , תנקבע בהוראות התוכניהגידור ההיקפי שרק . לכניסת פלסטיני�תחו� היישוב 

יוצרי� את המציאות הפיזית והמשפטית ,  המפקד הצבאיהכרזת הסגירה שנחתמה על ידי

 . שרית אל המובלעותכל דר/ גישה אפרקע הפלסטיני� בפני בעלי הקשתחסו� 

סוגיית הנגישות הפיזית למובלעות אינה  כי 2המשיבה עמדת , במישור המשפטיו, חמישית .81.5

לחוק ) 2(19סעי. . חל עליה שדי	סותרת את הנושא תכנוני והדבר אינו נתו	 בסמכותה 
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זכויות , רש לנושא הדרכי�ד	 בתוכנית מתאר להידמחייב את מוסד התכנו	 שהתכנו	 הירדני 

לחוק התכנו	 ) ב)(2(59סעי. , באופ	 דומה 9.הכניסה אליה	 והגבלת השימוש בה	, המעבר בה	

ובלבד ", הירדני מסמי/ את ועדות התכנו	 להסיט דר/ קיימת או לבטל את זכויות המעבר בה

� אלה במקו,  בדבר ימצאו לפני כ	 דרכי� או מעברי� לשימושותשוועדות התכנו	 הנוגע

הוראות בתוכנית לקבוע  1#2את המשיבות מחייב הדי	 החל , כלומר ".שהוסטו או בוטלו

 .ולא רק את מערכת הדרכי�, בדבר הנגישות הפיזית

, מוסד תכנו	 רשאי, ג� לפי העקרונות הכלליי� של המשפט הציבורי הישראלי, שיתיש .81.6

ולא , יות המעבר בדרכי�להידרש במסגרת תוכנית לשאלת זכו,  חייבסוימי� א.ובמקרי� מ

הוא רשאי לעשות כ	 ג� א� קיימת רשות מוסמכת . בהתוויית הדרכי� עצמ	להסתפק 

 237/88 �"בג' לעניי	 זה ר. שיכולה לקבוע הוראות לעניי	 זכויות השימוש בדר/, אחרת

ש� קבע , )1989 (841, )4(ד מב"פד "פ, ל משרד הפני�"מנכ' מועצה מקומית גבעת שמואל נ

ט כי החלטת הוועדה המחוזית לאסור בשבתות ובמועדי ישראל על השימוש בדר/ שפבית המ

, שג� המפקח על התעבורה מוסמ/ להוציא הוראה זההא. על , שסומנה בתוכנית שאישרה

כי סמכות מוסד התכנו	 אינה מסתכמת בתכנו	 , בית המשפט קבע. היא החלטה חוקית

במסגרת , קביעהלרבות , הקשורי� בכ/אלא ג� בהתבוננות רחבה על ענייני� , דרכי�

  10.בעניי	 זכות השימוש בדר/, הוראות תוכנית

רי� אל אדמותיה� הדר/ היחידה להבטיח נגישות של העות,  נכו	 לעכשיובמצב הדברי� הקיי� באזור .82

, תכלית זאת נית	 להשיג על ידי ביטול התוכנית.  מסביב לה	שבמובלעות היא על ידי הימנעות מבנייה

, ובי	 א� על ידי מימוש מטרותיה של התוכנית בתחו� היישוב גבע בנימי	, � בלא תכנו	 חלופיבי	 א

 . דלעניי	 זה נידרש מי. שאינו מקי. מובלעות פלסטיניות פרטיות, אבל באיתור אחר

  

   וביתר בעלי האדמות במובלעות 1)6ל פגיעה בלתי מידתית בעותרי בשהתכנוני שנבחר פסול תרו� פה

, ותלמובלעפיזית של בעלי הקרקע הפלסטיניי�  נגישות אי	 בהוראות התוכנית כדי לאפשר	 שמכיוו .83

מהווה אמת מידה "המידתיות . פוגעני פחות, תרו	 תכנוני אחר לבחור בפ1#2היה על המשיבות 

עקרו	 המידתיות חל ... מרכזית במשפט המינהלי הישראלי החלה באזור הנתו	 לתפיסה לוחמתית

' נ' מועצת הכפר בית סוריק ואח 2056/04 �"בג" (ה של רשות מינהלית ישראליתלעניי	 כל פעול

                                                

קביעת ": המגדיר את אחד מנושאי החובה שכל תוכנית מתאר חייבת להתייחס אליה�,  בחוק התכנו	 הירדני נוסח הסעי.9
סגירת	 וקביעת רוחב	 , הרחבת	, שינוי כיוונ	, תוואי הדרכי� והקמת דרכי� חדשות וסלילת דרכי� קיימות באותה שכונה

הכניסה אליה	 והיציאה מה	 , שיפור	 והרחבת	, הקמת הדרכי�, קרקעות השמורות לה	 וזכויות המעבר הציבוריותוקביעת ה
  ."קביעת מהות הדרכי� ומידותיה	 הכלליות, והגבלת	

כי במקטע , כי בשל התחשבות בצרכי האוכלוסייה הדתית המתגוררת בסביבת התוכנית, בפרשה זו קבעה הוועדה המחוזית 10
כי , עצ� העובדה"בית משפט נכבד זה אישר את החלטת הוועדה המחוזית וקבע כי . ות ובחגי� ייעשה שימוש בשבתדר/ לאה

כדי להפחית , לדעתנו, אי	 בה, המפקח על התעבורה מוסמ/ להסדיר את התנועה בדרכי� על ידי קביעת תמרורי� וכדומה
כאשר מ	 ההיבטי� היותר רחבי� של , גבי הסדרת התנועהמסמכויותיה של הוועדה המחוזית לקבוע בתוכנית מתאר תנאי� ל

בעניי	 שלפנינו שקלה הוועדה בכובד ראש את האינטרסי� של חלקי הציבור ... שראוי לקבוע תנאי� כאלה, הוועדה נראה לה
רק לבי	 אי ה� ניסו לאז	 בי	 הפגיעה ברגשות הדתיי� של תושבי בני ב... כדי להגיע לפתרו	 הול�, השוני� הנוגעי� לעניי	

כי לא רק רשאית אלא חייבת היתה הוועדה , לנו נראה. הנוחות שתיגר� כאמור לבאי� ברכב בשבת לגבעת שמואל מצפו	
 ".ל"להביא בחשבו	 שיקוליה את שני האינטרסי� הנ
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ג� על , כמוב	, חלההחובה לפעול במידתיות ). )2004(ד " לפסה38' ס, 807) 5(ד נח" פ,ממשלת ישראל

מחייב ... ה יהמוצא לעתי� את ביטויו במסגרת דיני התכנו	 והבני, עקרו	 המידתיות" :רשויות התכנו	

א/ זאת רק מבי	 החלופות , ת הרשות המינהלית בבחירת האמצעי שפגיעתו פחותהאמנ� א

 ב"והוועדה המחוזית לת'  נ' ריי. ואחמלי 1094/07) �#י(מ "עת"  (המסוגלות להביא לתוצאה הרצויה

ש� את יישו� עיקרו	 המידתיות על ' וכ	 ר, והאסמכתאות ש�, )2009(, מאגרי�פורס� ב, ירושלי�

, ותכנוניתככל רשות שלטונית , 1#2שג� המשיבות , אי	 חולק ).ינת חלופות תכנוניות שונותבח

 .  מוצעתכנו	שה	 דנות בת מחויבות להפעיל שיקולי מידתיות בע

פוגעת , שכליאת המובלעות בתו/ שכונות מגורי� של היישוב הישראלי המגודר, לא יכול להיות חולק .84

כליאת המובלעות . )ק לגבי עוצמת הפגיעההיא  ר,  כזוא� יש, תהמחלוק(בבעלי האדמות הפלסטיני� 

על חופש העיסוק שלה� ועל חופש , לקניי	של בעליה בתו/ היישוב הישראלי משליכה על זכות� 

מחובת	 לקד� תכנו	 , החליטו כי תכלית התוכנית ראויה 1#2המשיבות ככל ש, לפיכ/. התנועה שלה�

 . לית בבעלי האדמות הפלסטיניותמתו/ פגיעה מינישישיג את מטרותיה 

 המובלעות נכלאו) 240/1תוכנית (תכנו	 המתארי ליישוב כי העובדה שכבר ב, 	 זה יש להדגישבעניי .85

,  בתכנו	 מפורטו מורידה מחובת	 של הרשויות לבחורבתו/ שטח היישוב הישראלי אינה מעלה א

התכנו	 המתארי משרטט את . �בבעלי האדמות הפלסטיניהאפשרית לית ור את הפגיעה המינימצשיי

 .  לבחור בתכנו	 מפורט מידתי1#2בתו/ גבולות אלה נדרשות המשיבות . גבולות התכנו	 האפשריי�

משנת (לפני ההכרזה הראשונה , 1994 אושרה למת	 תוק. בשנת 240/1תוכנית המתאר : יתר על כ	 .86

בעת אישורה של , לפיכ/. י�בדבר סגירת תחומי היישובי� הישראליי� באזור לכניסת פלסטינ) 1996

שאלת הנגישות של בעלי הקרקע הפלסטיני� אל המובלעות לא עמדה לנגד עיניה� של , 240/1תוכנית 

כי בתו/ שני� ספורות יוטל , וא. בעלי הקרקע עצמ� לא יכלו להעלות על דעת�, מוסדות התכנו	

 .ד לעניי	ולא יכלו להתנג, עליה� איסור משפטי להגיע אל אדמותיה� שבמובלעות

נשוא העתירה ַלתוכנית .  את התכלית ביסוד המהל/ התכנונייש לבדוק, במסגרת בחינת המידתיות .87

 :ה ארוכת טווחי השניהאחת מיידית ,תכליותשתי 

המאחז ושבי עבור ת  יחידות דיור50דבוקה של ת הקמ היא התוכניתהמיידית של מטרה ה .87.1

רי� מוצהרי� מפורשות בפרוטוקולי� הדב.  משפחות46המונה כיו� , הבלתי מורשה מגרו	

 1סעי. ( לאור זאת נקבע בהוראות התוכנית .)17/ עתנספח' ר (�1 בפני המשיבה דיוניהשל 

 יחידות דיור בדבוקה אחת #50בשלב ראשו	 יינתנו היתרי בנייה ל"כי ) 1/עתנספח ', לפרק י

התוכנית אינה . "ומת	 היתרי בנייה מעבר לכ/ טעו	 אישור חדש של ראש המינהל האזרחי

  .ל"קובעת היכ	 תמוק� הדבוקה הנ

 184 בס/ הכלו,  נוספות יחידות דיור134המטרה ארוכת הטווח של התוכנית היא הקמת  .87.2

 .ידות דיוריח

העותרי� מתנגדי� עקרונית . תרו	 תכנוני בלתי מידתימשו� שבחרו בפ,  פסולה1#2משיבות החלטת ה .88

,  להשיגלאור התכליות שהתוכנית מבקשתהמשיבות וא/ ג� לשיטת ,  באזורתלכל בנייה ישראלי

יובילו למצב שבמסגרתו המובלעות יהיו כלואות  לאש,  בדרכי� אחרותיהתואפשר להשיג את מטר
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 . בשטח בנוי ותימנע מבעליה	 הפלסטיניי� הגישה אליה	

  

  התוכנית אשר משיגות את מטרות, הפוגעניות פחות בעותרי�, החלופות הקיימות

  מיצוי התוכניות המפורטות המאושרות ביישוב  – צור, בתוכנית כל  אי� :'חלופה א .89

אושרה  #17.11.04 ב. שמומשו רק בחלק	,  ליישוב גבע בנימי	 אושרו כמה תוכניות מפורטות .89.1

שמספרה ,  דונ� ומהווה שינוי לתוכנית ישנה יותר328הכוללת , 240/2/11תוכנית מפורטת 

 במגרשי� המסומני� הכפיל את מספר יחידות הדיור מאפשרת ל240/2/11תוכנית . 240/2

 .  יחידות דיור נוספות224לבנות ביישוב וכ/  240/2בתוכנית 

 34 כי  עלה,טר� הגשת ההתנגדות לתוכנית, 2010באפריל שנעשתה מבדיקת העותרי�  .89.2

, לפי הוראותיה. לא מומשו כלל, 240/2/11המסומני� בתוכנית ', מגרשי� בייעוד מגורי� א

# ב7בבדיקה מחודשת שעשו נציגי העותרת .  יחידות דיור68 להקי� במגרשי� אלה נית	

 המגרשי� שהיו פנויי� 34הוקמו יסודות במגרש אחד מבי	 בינתיי� כי ,  התברר18.11.10

שבה� נית	 ,  מגרשי� ריקי�33יש כיו�  240/2/11בתחו� תוכנית לפיכ/ . 2010באפריל 

אשר ',  קיימי� מגרשי� נוספי� בייעוד מגורי� א240/2/11בתוכנית .  יחידות דיור66להקי� 

התוכנית האמורה כוללת זכויות בנייה שטר� . בכל אחד מה� הוקמה רק יחידת דיור אחת

 . מומשו לתוספת קומה ויחידת דיור בכל אחד מהמגרשי� הללו

ית התוכנ.  דונ�50.995הכוללת , 240/2/12 אושרה למת	 תוק. תוכנית מפורטת #2.2.05 ב .89.3

מערב #שנמצאת בצפו	, תוכנית זאת. יחידות דיור 134 דונ� משטחה להקמת 33.154מייעדת 

והיא מאפשרת את הקמת , לא מומשה כלל, גבע בנימי	 ובצמוד לשטח הבנוי הקיי� ביישוב

 4ובצפיפות נמוכה של , נפרד למפוני מגרו	" מתח�"א� רוצי� ביצירת , הדבוקה הנפרדת

 .יחידות דיור לדונ� נטו

 וכ� את קונטור התוכנית נשוא 240/2/12) ו240/2/11מפה המראה את קונטור תוכניות   

  .12/נספח עתהעתירה מצורפת כ

מגרשי� ומתחמי� ריקי� אשר אפוא בתוכניות המפורטות המאושרות לגבע בנימי	 קיימי�  .89.4

  לפחות,ובלי צור/ בתוכניות נוספות, נית	 להקי� בה� באופ	 מיידי, לפי התוכניות התקפות

הפוגעת קשות , כל הצדקה תכנונית לתוכנית נשוא העתירהאי	 , לפיכ/. יחידות דיור 200

 . ולכ	 היא בלתי מידתית, בבעלי האדמות במובלעות

 לא חלקה על נתוני העותרי� בדבר 2המשיבה , בהחלטתה לדחות את ההתנגדותש, יצוי	 .89.5

אלא , רות לגבע בנימי	עתודות הקרקע הבלתי ממומשות בתוכניות המפורטות המאוש

רשויות התכנו	 בחרו לפעול לפיתוחו של היישוב אד� "הסתפקה באמירה הלאקונית שלפיה 

". הדבר נעשה על דעת	 של הרשויות המוסמכות ועל דעת� של גורמי התכנו	, ]גבע בנימי	[

 יישוב כפופה החלטה בדבר פיתוח. לה לצאת ידי חובה בדברי� אלה אינה יכו2המשיבה 

נטרסי� להגנה על זכויות ואי, לרבות החובה לתכנו	 מידתי,  שחלות עליהות הכלליותלחוב

קיומ	 של עתודות קרקע שטר� מומשו בתוכניות .  ולשקול חלופות פוגעניות פחותרלוונטיי�



  

               5472004)077:  פקס5472001)077; 65157אביב ) תל, 45יהודה הלוי , ד"עו, ישי שנידור        
Ishay Shneydor, Adv. 45, Ye'huda Halevi St. Tel-Aviv 65157 law@shneydor.com     

34  

 על ידי שאי בחינתו, טי ומרכזישיקול תכנוני רלוונהמפורטות המאושרות של גבע בנימי	 הוא 

 .  את החלטת המשיבותפוסל ו כשלעצמ1#2המשיבות 

  תכנו� צמוד דופ� לתוכניות המפורטות ולמרק הבנוי של היישוב –' חלופה ב .90

וא. את ( דות הדיור המיועדות לתושבי מגרו	 יחי50שאת דבוקת , א� מטע� כלשהו ייקבע .90.1

חייבי� משו� מה להקי� דווקא מחו� )  יחידות הדיור שהתוכנית מאפשרת184מלוא 

העותרי� חולקי� על כ/ מכל וכל ,  וכאמור–רטות המאושרות של היישוב לתוכניות המפו

ידי  על הרי שנית	 להשיג את תכלית התוכנית –וסבורי� שתכנו	 שכזה יהיה פסול מעיקרו 

 .צמידות דופ	 לשטח הבנוי הקיי� ביישובתכנו	 הדבוקה ב

את  (א/ בצמוד לו, י	שכונת המגורי� תתוכנ	 ממזרח לשטח הבנוי של גבע בנימ, לפי חלופה זו .90.2

ייועד שאי	 בו מובלעות , אזור זה. )21/גבול השטח הבנוי הקיי� נית	 לראות בנספח עת

. יגודר בגידור היקפי ויוקמו בו מרכיבי הביטחו	 שהתוכנית קובעת, לשכונת המגורי�

 ושאר 1#6בדר/ זו ייהנו העותרי� . וותרו מחו� לתחו� התוכניתיי, לעומת זאת, המובלעות

 . כפר� מנגישות פיזית אל המקרקעי	 שבבעלות�שביתו

 מיצוי עתודות הקרקע בתכנו	 המפורט המאושר לגבע –ככל שיימצא כי החלופה הראשונה  .90.3

של תכנו	 מפורט צמוד דופ	 לשטח הבנוי חלופה זו ,  אינה עונה על מטרות התוכנית–בנימי	 

  הקיימותמבי	 האופציות, ר לבחו1#2ת חובת המשיבות הקיי� ביישוב יש בה כדי לקיי� א

תחת . בחלופה שפוגעת פחות בבעלי האדמות הפלסטיני�, שהתכנו	 המתארי מעמיד לרשותה

שאינה צמודת ,  לאשר דווקא את התוכנית המפורטת נשוא העתירה1#2זאת בחרו המשיבות 

 ול השטח הבנוי הקיי� בגבע בנימי	בקו אווירי מגב'  מ#500שנמצאת במרחק של כ, דופ	

שאדמותיה� כלואות ,  ביותר בבעלי הקרקעות הפלסטיני�שר פוגעת באופ	 הקשהוא

 . היא בלתי מידתית ולכ	 פסולה 1#2החלטת	 זאת של המשיבות . במובלעות

 

  התכנו� בלתי מידתי ג מבחינה סביבתית . 9.ג

  מת	–וכנגזרת , הוא השמירה ככל האפשר על השטחי� הפתוחי�המודרני  קרו	 יסוד בתכנו	יע .91

עיקרו	 זה . טחי� הפתוחי�המכרס� ברצ. הש, "מדלג"עדיפות לפיתוח צמוד דופ	 על פני פיתוח 

וראה ,  תפיסה זוקיבלמשפט נכבד זה  וג�, ידי רשויות התכנו	 הישראליות באשר ה	אומ� על 

ל/ השטח יי, כי בהעדר תכנו	 מתאי�, הכל מסכימי�" :בות רבה בהגנה על השטחי� הפתוחי�חשי

אד� טבע ודי	  8116/99א "ע(" ויכלה את ערכי הטבע והמורשת, כסה את שטחי הנו. הפתוחהבנוי וי

 2' ס, עליו	#די	תק, ומרו	שעדה המקומית לתכנ	 ובניה והו' אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ

ק  לפס16#17בסעיפי� , ש�' ר, לעיו	 בטעמי� השוני� להגנה על השטחי� הפתוחי�; )2001 (ד"לפסה

 .) שלעיל בעניי	 החברה להגנת הטבע3189/99מ "עעו, 9בעניי	 כביש ,  שלעיל�9409/05 "בג: וכ	, הדי	

 שעל רשויות התכנו	 להפעיל את סמכויות התכנו	 הנתונות לה	 תו/ ,מעקרונות כלליי� אלה עולה .92

שאי	 מנוס , תי� איזו	 האינטרסי� מוביל למסקנהלע. נה ככל האפשר בשטחי� הפתוחי�פגיעה קט

א� הפגיעה בשטחי� , ואול�). 3189/99מ "עע#התוצאה ב, למשל', ר(ה בשטחי� הפתוחי� מפגיע

  . ת בלתי מידתיחלטה תכנונית לאשר פגיעה שכזאת תהיה החלטההרי שה, הפתוחי� אינה הכרחית
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זרחה מהשטח  מ'מ #500כ" מדלגת"התוכנית . התוכנית פוגעת פגיעה קשה בשטח הפתוח, בענייננו .93

התוכנית מבקשת לפתח תחילה את הקצה המזרחי של תחו� היישוב .  גבע בנימי	הבנוי הקיי� של

 .  במערבהיישובאת השטחי� שבינה לבי	 השטח הבנוי הקיי� של רק בהמש/ ו, גבע בנימי	

נית	 להשיג את מטרותיה בתחו� .  בתוכנית–דאי שלא הכרח ו בו–אי	 שו� צור/ , כפי שהראינו לעיל .94

ו או בצמידות דופ	 השטח הבנוי שלאשר נמצאות בתו/ , שרות של היישובהתוכניות המפורטות המאו

הרי שנית	 לאשר , א. א� יימצא כי תוכניות מפורטות מאושרות אלו אינ	 עונות על הצרכי�. אליו

" דילוג"אי	 שו� צור/ ב. חדשה שתהיה צמודת דופ	 לשטח הבנוי הקיי� בגבע בנימי	תוכנית מפורטת 

עומד , מבוני� הקיימי�שכזה קוטע את רצ. השטחי� הלא " לגמד" פיתוח .ובכרסו� בשטח הפתוח

, לעקרונות התכנו	 המקובלי� בישראל וג� במינהל האזרחיובסתירה למדיניות התכנו	 הרשמית 

 ולא רק מבחינת זכויותיה� של בעלי –ג� מבחינה סביבתית , לפיכ/. ויוצר פגיעה סביבתית מיותרת

 .  היא בלתי מידתית#2 ו1ידי המשיבות # נית שאושרה עלהתוכ – האדמות הפלסטיניות

אינו מפקיע את חובת	 , המאפשר תכנו	 במרחב תכנוני מסוי�, שקיומו של תכנו	 מתארי, ושוב נדגיש .95

:  האופציות שהתכנו	 המתארי מעמיד לרשות	ו	 לבחור בתכנו	 מפורט מידתי מבי	של רשויות התכנ

. אינטרסי� אחרי�ב בזכויות ונית	לית ככל שמגיעה מינילהשיג את מטרת התכנו	 המפורט תו/ פ

. מגדיר את גבולותיו מתו/ ראייה ארוכת טווחהתכנו	 המתארי . 1#2חובה זו לא עמדו המשיבות ב

  הפיתוח ההדרגתי והמפורט של השטח הכלול בתוכנית– בקביעת השלביות של התכנו	 המפורט אול�

  .עדיפות לפיתוח צמוד דופ	מת	  הכללי� של  יש כמוב	 לפעול בהתא� לעקרונות– המתאר

  

  נימוקי� לצו ביניי�ה. ד

בעתירה  הקפאת מצב הדברי� בשטח עד להכרעה �שמטרת, צווי ביניי�עתירה עתרו העותרי� לבפתח ה

  : הצווי� שהתבקשו היו כדלקמ	. ידי בית המשפט הנכבדאו עד למת	 החלטה אחרת על 

לקבוע כי יוקפא , וככל שהתפרסמה למת	 תוק., ת למת	 תוק. להימנע מפרסו� התוכני:1למשיבה . א

 התוכנית, באזורהחל בהתא� לדי	 (המתחיל  במועד פרסומה , רו� הזמ	 למת	 תוק. לתוכניתימ

  ; להימנע מכל צעד נוס. למימושהכ	 ו, ) יו� ממועד פרסומה15 לתוק. תו/ תיכנס

י� לצור/ ביצוע עבודות בנייה בתחו�  להימנע מהתקשרות ע� גורמי� שלישי:#7 ו5למשיבי�   .ב

  ;או הקצאת מקרקעי	 בתחומה/התוכנית ומשיווק ו

 . להימנע ממת	 היתרי בנייה בתחו� התוכנית:6למשיבה   .ג

 

96.  :ואלה נימוקי הבקשה לצווי הביניי

  לאשר את התוכנית 1#2ה לצו על תנאי מבקשי� העותרי� כי תבוטל החלטת המשיבות בעתיר .96.1

חוסר , וזאת בשל פגמי� מהותיי� שנפלו בהלי/ אישורה, ה ביישוב גבע בנימי	להקמת שכונה חדש

 . ובשיקולי� סביבתיי�1#6 תו/ פגיעה קשה ושלא לצור/ בעותרי� –והעדר מידתיות , חוקיות

תחילת תוקפה של תוכנית הוא בתו/ , )לחוק התכנו	 הירדני) 6(24סעי. (זור על פי הדי	 הנוהג בא .96.2

, או אי הקפאת אישורה, סומה של התוכנית למת	 תוק.פר, על כ	.  למת	 תוק. יו� ממועד פרסומה15
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ידי #מושה עללכניסתה לתוק. באופ	 שיאפשר את מי, בהעדר התערבות מצד בית המשפט הנכבדיוביל 

 באופ	 בלתי הפי/, ישתנה המצב הפיזי הקיי�, שלו תבוצע בנייה בשטח, מוב	 מאליו. הוצאת היתרי בנייה

. 11בסעי. ,  בפרשת רמות למע	 הסביבה�11745/04 "בג ;9בפרשת כביש , 9' ס, 9409/05צ " בג:השוו(

ימנע מבית המשפט הנכבד באופ	 שת, ייצרו איפוא מצב בלתי הפי/הוצאת היתרי בנייה ומימוש הבנייה 

א. א� בסופו של ,  הסעד שהתבקש בעתירה לצו על תנאילית	 אתלהפעיל ביקורת שיפוטית והאפשרות 

 .יו� ימצא כי צדקו העותרי� בטענותיה�

ת החלטות תכנוניו. ביקורת שיפוטית אפקטיבית על הליכי התכנו	 באזור היא נחוצה ביותר .96.3

שאי	 , ואשר יש בה	 כדי להשלי/ על האוכלוסייה הפלסטינית, ש"המתקבלות על ידי מוסדות התכנו	 באיו

שאינה מיוצגת במוסדות התכנו	 ואשר יכולתה להשפיע על ההחלטות התכנוניות , לה זכויות פוליטיות

לא ימצא , כונותבאופ	 שיובטח שלו יימצאו הטענות נ, חייבות לעמוד לבחינה שיפוטית, מוגבלת ביותר

 . עצמו בית המשפט עומד בפני עובדה מוגמרת

שכבר , שעה שהעתירה מגלה על פניה פגמי� משמעותיי� בהלי/ אישורה של התוכנית, קל וחומר .96.4

ואינ� , 1#2פגמי� אלה עולי� מתו/ הפרוטוקולי� של המשיבות . נקבע בפסיקה כיורדי� לשורשו של הלי/

 .טעוני� בירור עובדתי

העותרי� מיצו את כל האפשרויות שעמדו בפניה� במסגרת הליכי : תנהלות העותרי�מבחינת ה .96.5

 תחילה להשיג את –ומרגע שנפלה החלטת� של מוסדות התכנו	 ה� פעלו ביעילות ובמר� , התכנו	

עתירה זו מוגשת תו/ עשרה ימי� ממועד המצאת . ולאחר מכ	 להכי	 את העתירה, ההחלטות שהתקבלו

 . י�ההחלטה לידי העותר

מכיוו	 , ראשית: בכל הקשור לפגיעה שתיגר� למשיבי� עקב דחייה בכניסתה לתוק. של התוכנית .96.6

לא נית	 לתלות בעניי	 זה סירוב לדחייה של , שההליכי� לפתרו	 בעיית� של תושבי מגרו	 מתמשכי� שני�

פ  "רע(ה אחרת אי	 פותרי� רעה חולה ברעה חול, שנית; חודשי� בשל הצור/ לקיומה של ביקורת שיפוטית

 הצור/ למצוא פתרו	 תכנוני להתיישבות בלתי חוקית אינו יכול להצדיק מניעתה של –)  שלעיל2885/08

ובודאי ,  כא	תעוררותקל וחומר כזו המעלה שאלות מהסוג שמ, ביקורת שיפוטית על החלטה תכנונית

 #50	 להקי� הרבה יותר מכי נית, כבר אמרנו לעיל, שלישית; גלויי� על פני הדברי�פגמי� חלק מהכש

). וג� כדבוקה אחת(יחידות דיור לטובת מפוני מגרו	 בתו/ התוכניות המפורטות המאושרות ליישוב 

מטרה זאת אינה תלויה בהכרח , ככל שהמטרה היא לאתר פתרו	 תכנוני מהיר למפוני מגרו	, לפיכ/

 . בתוכנית זו

בטיח אפשרות לבחינה שיפוטית מנת לה#על, לאור הצור/ לשמור על המצב הקיי�, לפיכ/ .96.7

יש , ולאור איזו	 האינטרסי� של השיקולי� הנוגעי� לעניי	, 1#2אפקטיבית של החלטות המשיבות 

צווי הביניי� השוני� . וזאת עד להכרעה בעתירה, להקפיא את התוכנית ולא לאפשר את מימושה

עובדות מוגמרות או פגיעה למנוע יצירת , להבטיח את הקפאת המצב, שהתבקשו באי� לשרת תכלית זו

  .בצדדי� שלישיי�

  

    . לאדמותיה שבמובלעות נתמכת בתצהיריה6)1הפרטי העובדתיי לגבי זיקת של העותרי
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  . 7עובד העותרת , כל יתר הפרטי העובדתיי שבעתירה נתמכי בתצהירו של מר ניר שלו

  

ולאחר קבלת , ל תנאי כמבוקש בפתח כתב עתירה זהיתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ע, לאור כל האמור לעיל

  .להופכו למוחלט, תגובותיה של המשיבי ושמיעת טיעו� בעל פה

  

 מ"בתוספת מע, ד"לרבות בשכר טרחת עו, כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבי בהוצאות העותרי

   .וריבית כחוק

  

  

  

                  2010בנובמבר  29 ,אביב# תל

                                   

      ד"עו, ישי שנידור                       

  כ העותרי�"ב                                 


