
 בבית המשפט העליון בירושלים

 בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק

 /31 ץ"בג 

   

  , מחמד אחמד יאסין מנאע .1 

    , אח מבארק מוסא פרחאת'נג .2

או /ו או אמילי שפר/ואו שלומי זכריה /וד מיכאל ספרד "באמצעות עו

' רחמכולם , או מוחמד שקיר/ו ל לוסקיאאו אנו דעו/אדר גרייבסקי ו

-31: פקס, 0///31-7437056: טל; 74346אביב -תל, 54יהודה הלוי 

7437043 

 

 

 העותרים

  --נ ג ד    -- 

וועדת המשנה לאיכות הסביבה במועצת התכנון העליונה במנהל  .1 

 האזרחי

 מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי .2

 אדריכל דניאל חלימי ,העליונהמנהל לשכת התכנון במועצת התכנון  .3

 ל מוטי אלמוז"תא, ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית .4

 אלוף ניצן אלון, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה .5

משרד , ד מפרקליטות המדינה"כ עו"באמצעות ב 3-5המשיבים 

: 'פקס, 3457577431: 'טל, ירושלים, דין-סלאח א' רח, המשפטים

3457576333 

, יק'ד רינה אבנצ"באמצעות עו, ת הסביבה שומרוןאיגוד ערים לאיכו 75

 5 3450073373: פקס, 3450734134: טלפון; נוקדים, 354נחל תקוע 

, 03745מזרח בנימין 5 נ5ד, פסגות ,המועצה האזורית מטה בנימין 65

 3450061331: פקס, 3450066334: טלפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשיבים

   

  צו בינייםלו עתירה לצו על תנאי 

באם , לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם צו על תנאיעתירה ל זוהי

  :יחפצו

היא המשיבה , תבוטלנה החלטות וועדת המשנה לאיכות הסביבה במועצת התכנון העליונה ע לאומד 35

, (כפי שיפורט להלן, 445454331מ רק ביום "אשר הומצאה למשרד הח) 4453354334מיום  ,3' מס

-ש תת"מט – 443, 3437, 3460, 3445, 3444' תכניות מס"הנושאות את הכותרת  153354333מיום ו

הקמת מתקן ש עפרה ל"ת מטשעניינה אימוץ חלופ – "עפרה-סילוואד-עין יברוד-יברוד-אזורי ביתין

 ;לטיהור שפכים עבור ההתנחלות עפרה

קידומן ומ, ו בסעיף הקודםשאוזכר 3מאימוץ החלטות המשיבה  4-4 מדוע לא ימנעו משיבים  45

ובכלל זאת מדוע לא ימנעו מקיום הליכים להפקעת אדמות העותרים ולהפקדת תכנית , ימושןומ

 35המתבססת על החלופה שנבחרה בהחלטת המשיבה 

מדוע לא יממשו את צווי ההריסה שהוצאו למתקן טיהור , לעיל 3-4סעיפים בבהתאם לאמור  15

' מנאע ואח 5546/30 ץ"דמות העותרים ושהיו הנושא של בגהשפכים שנבנה באופן לא חוקי על א

 ;[465654333פסק הדין מיום ] 'נגד שר הביטחון ואח



 4 

 

אשר ו) 4453354334וההחלטה שניתנה ביום  3/5654334מיום  3/34' פרוטוקול הדיון של ישיבה מס

להלן ; 1 כנספחב לכתב העתירה ומסומן "מצ( 445454331מ רק ביום "הומצאה למשרד החכאמור 

 "5 ההחלטה השנייה"תכונה 

ב "מצ  475354333וההחלטה שניתנה ביום  153354333מיום  1/33' פרוטוקול הדיון של ישיבה מס

 "5ההחלטה הראשונה: "להלן תכונה; 2נספח לכתב העתירה ומסומן כ

למשיבים להימנע מכל  לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לצו בינייםזוהי גם עתירה 

ההחלטה ) נשוא העתירה 1המשיבה  החלטות אתאו לקדם /ואשר נועדו להגשים לה פעו

קידום הליכי תכנון , 2' י המשיבה מס"לרבות אימוץ ההחלטה ע, (הראשונה וההחלטה השנייה

והתקשרות של מי מהמשיבים עם צדדים שלישיים כדי לקדם , מתן תוקף לתכנית שבבסיסהו

 . ה זווזאת עד להכרעה בעתיר, את יישומה

אשר נועדו למנוע מצב בלתי הפיך וכן פגיעה בצדדים שלישיים תמי , הנימוקים לצו ביניים בעתירה

 5 יובאו בסוף כתב העתירה, לב

 

 פתח דבר. א

עתירה זו עוסקת בהחלטותיה של וועדת המשנה לאיכות הסביבה שבמועצת התכנון העליונה  35

: להלן)יתו של מתקן טיהור שפכים אשר נועדו להכשיר בדיעבד את בני, שבמנהל האזרחי

שנבנה באופן בלתי חוקי עבור ההתנחלות עפרה ועמד במוקד הדיון במסגרת "( ש"מט"

: להלן; 465654333פסק הדין מיום ] 'נגד שר הביטחון ואח' מנאע ואח 5546/30ץ "העתירה בבג

 5 "[העתירה הראשונה"

ובמיוחד בשטחים הסמוכים  ,כפי שמתרחש לא אחת בשטחי הגדה המערבית, המתקןהקמת  45

שלא כדין על אדמות פלסטיניות נעשתה , ן שלה עמונהילהתנחלות עפרה ולמאחז הלווי

-ברי כי בנוסף לאי 5לרבות אדמות שלעותרים זכויות קנייניות בהם, פרטיות ורשומות בטאבו

, כדין הקמת המתקן נעשתה ללא היתרי בנייה, החוקיות הנובע מפלישה לאדמות פרטיות

  5בלי שהתקבלה תכנית מתאר המאפשרת את הקמתוומ

 בסיוע ובעזרתם של, כמה מביש, שהוקם)החוקיות הקיצונית של הקמת המתקן -לנוכח אי 15

 5הוצא לו צו הריסה סופי, (גורמים שלטוניים

לממש את צווי ההריסה  בכדי להימנע מהחובההמתקן והקמת את בדיעבד על מנת להכשיר  55

המנוגדת , לקבל החלטה בלתי סבירה בעליל  3-4בחרו המשיבים , כאמורהסופיים שהוצאו לו 

המשוללת הגיון ; המנוגדת לכל דין קיים; שיצאו תחת בית המשפט הנכבדלכלל ההלכות 

,  כל זאת 5וכזו המונעת כל כולה משיקולים זרים ובלתי סבירים בעליל; תכנוני וסביבתי בסיסי

 5 תי חוקיש הבל"במטרה להכשיר בדיעבד את המט, כאמור

הפגמים הבאים , בין היתר, נפלו 3-1 המשיבים בהחלטות יטענו העותרים כי , בקצרה 45

 :המחייבים את ביטולן

החלופה התעלמו ונמנעו מלבחון את , אשר מהווים רשויות תכנון, 3-4המשיבים  (א)

שטח שכבר הופקע לפני : המתבקשת להקמת מתקן לטיהור שפכים באזור הרלבנטי
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התעלמות המשיבים 5 ושבים פלסטינים למטרת הקמת אגני חמצוןכשלושה עשורים מת

קרובים מדי לבתי "אלה השטחים החלופיים הכי  והפסול שיקול הזרמחלופה זו נומקה ב

, נבנו באופן לא חוקי הקרובים האמורים מבניםהוזאת תוך ידיעה כי , "ההתנחלות עפרה

 5 הריסה סופיים כולם הוצאו צווירובם כול, על אדמה פרטית של פלסטינים

המשיבים לא נתנו משקל ראוי לעובדה שכבר הופקעו בעבר אדמות לצורך טיפול בשפכים 

ונתנו משקל מכריע לשיקול זר ופסול והוא ההתחשבות בבנייה לא חוקית מפירת , של עפרה

העותרים יטענו כי בכך נפלו פגמים של חוסר סבירות קיצונית 5 חוק שבוצעה בעפרה

 ;בהחלטותושיקולים זרים 

כשקיבלה את החלטותיה נשוא  3' מסמך הקריטריונים שעמד לנגד עיניה של המשיבה מס (ב)

הקריטריונים נעדרו ממנו ו, צדדי ומוטה באופן בלתי סביר בעליל-היה חד, עתירה זו

הגורמים המשפטיים הבהירו כי כפי ש "אזורי"ש "להפוך את המתקן למטכדי הנדרשים 

הנתונים שנמסרו לגבי על פי , יכולהמדובר  ש"מטה, להלן כפי שנפרט5 הוא חייב להיות

מבחינת נתוני תפוקת  –ולא יכול , לכל היותר, לשמש את ההתנחלות עפרה בלבד, קיבולתו

 ,לפיכך, סיוןיהנ5 אף לא אחד מכפרי האזור במקביל לשמש –העבודה המקסימליים שלו 

5 אדמות העותרים בעתידונועד לאפשר את הפקעת , שגויש אזורי הינו "להציגו כמט

ההחלטות נתקבלו על בסיס תשתית העותרים יטענו כי  –( ומשפטיות)במילים אחרות 

עובדתית שבחלקה היא שגויה ובחלקה היא חסרה ולפיכך מדובר בהחלטות פסולות גם 

 ;מטעם זה

, נמנעו מלבחון את החלופה העדיפה מבחינה סביבתית תכנונית ותקציבית 3-4 המשיבים (ג)

העותרים 5 ש האזורי הקיים בנחל אוג"פת סניקת ביוב עפרה וכפרי האזור למטהיא חלו

 ;סבירות קיצונית-יטענו שבכך נפל בהחלטות פגם של אי

קיבלו את החלטתם על סמך הקריטריונים שנקבעו במסגרת מסמך  שכאמור ,המשיבים (ד)

ר כיצד לא ניתן הסב, אינם ברורים שנכללו בוקריטריונים שה עשו כן למרות ,החלופות

האם לעורכי  לא ברור, ובעיקר, פ כל קריטריון"נקבעו הציונים שניתנו לכל חלופה ע

העותרים יטענו לפיכך כי ההחלטה נתקבלה על בסיס 5 המומחיות הנדרשת בנושאהמסמך 

דעת שעורכה לא -תשתית עובדתית פגומה גם מן הטעם שהמשיבים הסתמכו על חוות

 ;תההסבירה ולא הוכיח את מומחיותו לת

העותרים יטענו כי ההחלטה מהווה הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית וכי זו , ולבסוף (ה)

בעיקר על ידי וועדות תכנון ולתנאים להכשרת עבירות כפי שאלו נקבעו בניגוד  נעשתה

העותרים יטענו  5ברורות של בית המשפט הנכבדהלהלכות ו ש"להנחיות היועמ בניגוד

  5ל היותן מנוגדות לדיןלפיכך כי ההחלטות בטלות בש

נעשתה , ש על אדמתם"עמדת העותרים היא כי החלטת המשיבים לאשר את הקמת המט 75

, ואף תוך התעלמות בוטה ומודעת משיקולים עניינים, כולה משיקולים זרים ובלתי עניינים

ועל כן יש להורות על , פסיקותיו והלכותיו של בית המשפט הנכבדהנחיות בניגוד גמור ל

 5 בטלותן

, העומדות לביקורת השיפוטית בפני בית המשפט הנכבד 3' החלטות המשיבה מס, כמו כן

המחייב , על בסיס מסד נתונים מוטה ושגוי, התקבלו כולן באופן בלתי סביר באורח קיצוני

 5 את ההכרזה על בטלותן של ההחלטות
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ו גם האופן בו כמ, כי האופן בו התנהלו הדברים עובר לקבלת ההחלטה ואף לאחריה, יצוין 65

ש וקידום ההליכים "נהגו המשיבים ורשויות ציבוריות אחרות בכל הנוגע לבניית המט

שוללים מניה וביה את חזקת התקינות המנהלית ביחס למשיבים , האחרים הנוגעים אליו

 5  ש נשוא עתירה זו"אלה וביחס למט

' החלטות המשיבה מסעמדת העותרים היא כי יש להורות על בטלותן של , מכל הסיבות הללו 5/

ש עוד בשנת "לממש את צווי ההריסה הסופיים שהוצאו למט 1-5' וכן להורות למשיבים מס, 3

 5והיו נושא העתירה הראשונה, /433

ניתנה עוד בחודש אוקטובר  3' כי חרף העובדה כי החלטתה הסופית של המשיבה מס, יצוין 05

רק  –מ "אחר מספר פניות של החוגם זאת רק ל –כ העותרים "הרי שזו הומצאה לב, 4334

 כוללתה, מתווספת להתנהלותם הקלוקלת עד כה, התנהלות זו של המשיבים5 445454331ביום 

של העתירה הראשונה וכן במסגרת  שונים אי גילוי כלל המסמכים בפני העותרים בשלבים

 5 ל כפי שיפורט להלן בפרוטרוטוהכ, 3' ההליכים שהתקיימו במסגרת המשיבה מס

אין להמתין עד , כי על פי הלכות שנקבעו על ידי בית המשפט הנכבד, הר כבר כעתיוב 335

על מנת לפנות  3' ם את החלטת המשיבה מסמיהמגשי יםהאופרטיבי יםלהתגבשותם של הצעד

קבלת ההחלטה המנהלית המוקדמת המבססת את  כבר בשלבאלא יש לעתור , אל הרשויות

ראש מועצת בית איכסא  4/3/33ץ "בג: ראו)ים התשתית להתפתחויות ומעשים מנהליים אחר

' השופט ע' לפסק דינו של כב 34פסקה , [75054333 פסק הדין מיום] 'שר הביטחון ואח' נ' ואח

 (5 פוגלמן

 אין, לעיל איכסאבית על פי ההלכה שיצאה תחת ידו של בית המשפט הנכבד בפרשת , משמע 335

אלו תתבססנה על החלטות שכן , ן השונותלהמתין עד לפיתוח תכניות והגשתן לוועדות התכנו

לכך יש להוסיף כי הסוגיות 5 בשיהוינגועה ותקיפה שלהן עשויה להיות , 3' המשיבה מס

אותו הדין הוא 5 שנתקפות בעתירה זו אינן אותן סוגיות אשר תבחנה על ידי מוסדרות התכנון

נועדה לשרת את  שכן הפקעה זו, להמתין עד להחלטה על הפקעה של אדמות העותרים שאין

היא זו הנתקפת בעתירה -היא, וההחלטה על הקמתו במיקומו הנוכחי, ש"הקמת המט

 5 הנוכחית

 

 הרקע העובדתי. ב

I – הצגת הצדדים 

שבגדה  עין יברודתושב הכפר , הינו תושב פלסטיני, מחמד אחמד יאסין מנאע, 3' העותר מס 345

אשר רשום במרשם , ה מנאעואחד מיורשיו של המנוח אחמד יאסין עבד אלל המערבית

באדמות הכפר עין ( 6' מס)בגוש ואדי חמדון  54' המקרקעין של הגדה כבעלים של חלקה מס

 5  יברוד שבנפת רמאללה

י "העתק מנסח צו הירושה שהוצא ע, 7בגוש  45חלקה נסח ספרי מס רכוש של העתק מ

 .4-3 ספחיםנ יםב לכתב העתירה ומסומנ"מצ, יחד עם תגרומם לעבריתבית הדין השרעי 

מובארק מוסא הינו בנו ואחד מיורשיו של , אח מבארק מוסא פרחאת'נג, 4' העותר מס 315

 5 באדמות הכפר עין יברוד 6' בגוש מס 46ה של חלקהרשום הבעלים , מוחמד פרחאת
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י "העתק מנסח צו הירושה שהוצא ע, 7בגוש  57חלקה נסח ספרי מס רכוש של העתק מ

 .6-5 ספחיםנ ב לכתב העתירה ומסומנים"מצ, גרומם לעבריתיחד עם תבית הדין השרעי 

אולם החל , יכלו העותרים ובני משפחותיהם להגיע לאדמתם ולעבדּה ערךל 4333עד לשנת  355

ובאופן חמור יותר עם , בשל האינתיפאדה והגבלות התנועה שהוטלו על הפלסטינים, משנה זו

, 73נתה באזור במקביל לכביש שנב, תחילת העבודות להקמת הגדר העשויה מרשת מתכתית

כפי שיתואר , נבנה, בחסות מניעת גישה זו5 לבלתי אפשרית, למעשה, הפכה גישתם לאדמתם

 5חלקו על פני הקרקע וחלקו מתחת לפני הקרקע, ש הבלתי חוקי"המט, להלן

, וועדת המשנה לאיכות הסביבה במועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי, 3' המשיבה מס 345

ש עבור עפרה "בפניו התנהלו הדיונים בכל הנוגע לבחינת החלופות להקמת המטהיא הגורם 

הינה וועדה מוועדותיה של  3' המשיבה מס5 ולכאורה גם עבור הכפרים הפלסטינים שבאזור

המוסד העליון של המינהל האזרחי האחראי על , 4' המשיבה מס, וועדת התכנון העליונה

היא זו שבאמצעות ועדותיה  4' המשיבה מס 5בגדה המערבית Cתכנון ובנייה בשטחי 

 5 דנים בהתנגדויות ומאשרים אותן למתן תוקף, מאושרות תכניות מתאר להפקדה

והוא , הינו מנהל לשכת התכנון במועצת התכנון העליונה שבמנהל האזרחי, 1' המשיב מס 375

5 האחראי על כלל תכניות המתאר והתכניות האחרות המוצאות על ידי המנהל האזרחי

 35' ר המשיבה מס"משמש גם היו 1' המשיב מס

הינו ראש המינהל האזרחי אשר בידיו סמכויות הניהול של החיים האזרחיים  5' המשיב מס 365

על אכיפת חוקי התכנון והבנייה החלים  5' בין היתר אמון המשיב מס5 בשטחים הכבושים

 5המתאר להתנחלויות האזור תכניותאישורן של וכן על , באזור

, ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול"הינו מפקד כוחות צה, 4' מסהמשיב  3/5

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם -המינהל והחקיקה של השטח המוחזק על

על  4אמון המשיב , בפרט5 לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית

 5כוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתיתשמירת הסדר הציבורי והגנה על ר

והוא ' 04הינו גוף סטטוטרי שהוקם בשנת , איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון, 7' המשיב מס 305

בין יתר תחומי 5 המערבית כולן בשטחי הגדההממוקמות  ,התנחלויות 333-מאגד בתוכו כ

ראו אתר " )כים ולפסולתניהול מיזמים ופתרונות לשפ"על  7' פעילויותיו אחראי המשיב מס

וככל , םמיזוהיו אחד מהינ 7' המשיב מס(http://www.enviosh.org.il  5:בכתובת 4' המשיב מס

 5 ש נשוא עתירה זו"מטהאחראי הישיר לגיוס המשאבים לבניה ב, הנראה

ממוקמת חלק מההתנחלות עפרה  ומהבתח, המועצה האזורית מטה בנימין ,6המשיבה מספר  435

בכלל של מאחז זה מצוי חלקו וזאת חרף העובדה כי ) המאחז הבלתי מורשה עמונהחלק מוכן 

היא אחד הגופים שעומדים מאחורי , וכפי שעולה מהשלט המוצב באתר העבודות, (Bבשטח 

 7' גורמים שונים אצל המשיבה מס כפי שיתואר להלן 5ש"הבנייה הבלתי חוקית של המט

ודירבנו את המשך הבנייה גם , ש"הנפיקו התרי בנייה מזוייפים לכאורה לצורך בניית המט

 5  כפי שיפורט להלן, לאחר שהוצאו צווי הריסה וצווי הפסקת עבודות למתקן

II – העתירה הראשונה 

הוגשה עתירת העותרים לבית המשפט העליון כנגד המשיבים בעתירה זו  445454330ביום  435

לרבות )ובה נתבקש בית המשפט להורות לרשויות האכיפה בגדה המערבית , חריםומשיבים א

מדוע לא ייאכפו את צווי הפסקת העבודות וצווי ההריסה שהוצאו כדין ( כאן 5-4המשיבים 

http://www.enviosh.org.il/
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משרד , המשרד להגנת הסביבה)עוד נתבקש צו על תנאי כנגד משיבים אחרים 5 ש"למט

ש וכן "אשר בנתה את המט GESחברת , ההאגודה השיתופית עפר, התשתיות הלאומיות

לחדול מביצוע כל פעולה בעצמם או באמצעות אחרים המסייעת בכל , (כאן 7-6המשיבים 

, יחד עם העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים 5ש וחיבורו"צורה שהיא להשלמת בניית המט

 5 ש ועל אי חיבורו לתשתיות"המבקש להורות על הפסקת הבנייה של המט

  75נספח ב ומסומן "ללא נספחיו מצ 305546/ץ "בבגהעתירה העתק מכתב 

 :ובה נמסרו הדברים הבאים, הוגשת תגובת המדינה 135454330ביום  445

 ש נבנה על קרקע פרטית שבבעלות פלסטינית"כי המט; 

 הוצאו צווי הפסקת , כשנה לפני הגשת העתירה, /433יולי -כי עוד בחודשים יוני

 ;ש"מטעבודות וצווי הריסה סופיים ל

 ש "וכי היועמ, ש היה ידוע למדינה עובר להגשת העתירה"כי דבר הקמתו של המט

 5ש וכן למנוע את חיבורו לחשמל"הורה על הפסקת כל מימון לבניית המט

ב "מצ 135454330העתק מתשובתה המקדימה של המדינה לבקשה לצו הביניים מיום 

 . 8 כנספחומסומנת 

ועמה צו ביניים , (הנשיאה בייניש' כב)משפט הנכבד ניתנה החלטת בית ה 65754330ביום  415

 5 ש לתשתיות וכן איסור על הפעלתו בכל דרך אחרת"המורה על איסור חיבור המט

  9 כנספחב ומסומן "העתק מהחלטה זו מצ

ובה הוסיפה מספר פרטים , הגישה המדינה את תגובתה המקדמית לעתירה 375654330ביום  455

 :בין פרטים אלה ניתן לציין5 הביניים על אלה המופיעים בתגובתה לצו

וכי לא נחתמה הכרזה על תחום שיפוט יישוב ועל , כי ליישוב עפרה אין תכנית מתאר בתוקף (א)

 ;כן לא ניתן ליתן התרי בנייה לבנייה בהתנחלות זו

כי במהלך השנים התפשט היישוב עפרה גם לעבר קרקעות מוסדרות הרשומות בטאבו  (ב)

 ;(ק חלק קטן מהקרקעות רשום על שמם של ישראליםכאשר ר)בבעלות פלסטינים 

כי בעבר הופקעו עבור היישוב אדמות פלסטיניות אחרות לצורך הקמת בריכות חמצון אשר  (ג)

 ;שימשו את היישוב בעבר אולם הן אינן פעילות כיום

לקראת , וכי אגב הבקשה לחיבורו לחשמל, ש נבנה על אדמות פלסטיניות פרטיות"כי המט (ד)

 ;הוחל בהליכי הפיקוח נגדו ,סיום בנייתו

אולם בד בבד התגלה כי מטרה זו , ש אזורי"ש למט"כי נבחנת האפשרות להפוך את המט (ה)

 ; הינה בעלת עלויות כבדות

 ;מתבקש בית המשפט לדחות את העתירה, כי בשל בחינת החלופות השונות (ו)

  11 כנספחב ומסומנת "מצ 375654330מיום  העתק מתשובת המדינה

הנשיאה ' כב)ניתנה החלטת בית המשפט , 435654330שהתקיים בעתירה ביום  בעקבות הדיון 445

המורה למדינה להגיש הודעת עדכון בתוך , (מלצר' יה וח'פרוקצ' השופטים א' בייניש וכב
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אם בתוך התקופה האמורה לא תוצע "וכן הוסיפה החלטה זו כי , התקופה הנקובה בהחלטה

 5 ישקול בית המשפט הוצאת צו על תנאי, "יןחלופה מעשית היכולה לעמוד בדרישות הד

  .11 נספחב ומסומנת כ"מצ 435654330מיום  העתק מהחלטה זו

צו על  465754333הוצא ביום , מאחר והמשיבים לא עמדו בתנאים שנקבעו על ידי בית המשפט 475

 (5 מלצר' יה וח'פרוקצ' בייניש והשופטים א' הנשיאה ד' כב)תנאי בעתירה זו 

   12 נספחב ומסומן כ"מצ 465754333ביום תנאי שהוצא בעתירה  העתק מהצו על

 :נמסרו הדברים הבאים, 35154333במסגרת כתב התשובה של המשיבים כפי שהוגש ביום  465

 ;ש נבנה על שלא כדין על אדמות פלסטיניות פרטיות"כי המט (א)

5 שובכי ליישוב עפרה אין תכנית מתאר בתוקף וכן לא נחתמה הכרזה על תחום שיפוט ליי (ב)

לאורך השנים הוקמו ביישוב עשרות 5 בפועל לא ניתן להעניק ביישוב זה התרי בנייה, לכן

הגם שמבנים אלה אינם חוקיים ודינים )מבנים ובוצעו עבודות תשתית בהיקף נרחב 

 ;(כפי שעולה מדברים אלה, הריסה

פסה בצו שנת, דונם 5כי בעבר היו ביישוב בריכות חמצון שנבנו על שטח קרקע בגודל של  (ג)

 ;אך אלה אינן פעילות בשנים האחרונות, 30/3הפקעה משנת 

וכן כי , ש"ולאחר השקעת כספים רבים במט" השלאחר מעש"כי המשיבים נמצאים במצב  (ד)

 ;הגם שהוא נבנה בניגוד לדין, ₪מליון  /65ש סך של "המדינה עצמה השקיעה במימון המט

יות השונות לפתרון בעיית הזיהום בחנו את האפשרו, כלשון המדינה" גורמי מקצוע"כי  (ה)

ולשיטתם הפתרון , הנגרמת מההתנחלות עפרה והיישובים הפלסטינאים הסמוכים

כי מבחינה מקצועית נמצא כי מיקומו של , עוד נמסר5 ש אזורי"המתאים הינו הקמת מט

מיעוטן "לנוכח , כמו כן5 מבחינה טופוגרפית, ש שנבנה הינו המיקום המתאים ביותר"המט

ש האזורי בכל "הקמת המט, מות מדינה בהיקף ובמיקום הטופוגרפי המתאיםשל אד

בהיקף דומה או גדול יותר מזה הצפוי , מיקום אחר תחייב גם היא הפקעת קרקעות

 ;"במימוש החלופה הנוכחית

אולם לשיטת המשיבים אין מנוס , ש"כי אין כל מחלוקת כי נפלו פגמים באופן הקמת המט (ו)

 ;ש אזורי"לפעול למען אישורו והרחבתו לכדי מט, ש זה"ה למטמאי מימוש צווי ההריס

חתום על מסמך הנחזה להיות היתר בנייה הנושא את התאריך , 6' ר המשיבה מס"כי יו (ז)

למרות שהאדמות עליהן )המתייחס לבנייה בשטחים שנתפסו לצרכי בטחון , /46515433

 ;(ש מעולם לא נתפסו לצרכים אלה"נבנה המט

  13 נספחב ומסומן כ"פיקטיבי זה מצ" ייההיתר בנ"-העתק מ

הוצא כאמור צו הפסקת עבודה לבנייה הבלתי חוקית נשוא העתירה  /5575433כי ביום  (ח)

 ( 14 נספחצורף לעתירה הנוכחית כמצו זה )הראשונה 

יבקשו , והמחשת התנהלות המשיבים סביב הבנייה הבלתי חוקית, למען שלמות התמונה

 -ב, המשפט כי יום לאחר הוצאת צו הפסקת העבודה העותרים להביא לידיעת בית

במכתב ששוגר אל החברה , 6' בכיר אצל המשיבה מסניתנה הוראה מטעם , /4575433

וזאת חרף צו הפסקת )ובו נתבקשה החברה להמשיך בבניית המתקן , ש"שבנתה את המט



 / 

ומסומן ב "מצ /4575433מיום העתק ממכתב זה (5 יום קודם לכן העבודה שהוצא בעניין

   .15 כנספח

ש אולם "כי המדינה ניסתה לרכוש את הקרקע מבעליהם על מנת להכשיר את בניית המט (ט)

ש בשטח בריכות החמצון "נבחנה האפשרות להקים את המט, כמו כן"5 הדבר לא צלח"

ש על שטח "שנמצא כי מבחינה הנדסית ניתן להקים את המטזאת לאחר , שהופקעו כבר

' מ 433ם התגלתה העובדה כי בריכות אלה נמצאות במרחק של אולם ג, בריכות החמצון

 ;(שלא כדין, שנבנו כאמור)ההתנחלות עפרה אחת השכונות של מבתי 

כי הוזמנה חוות דעת ממהנדס מים אשר התבקש לבחון את החלופות לטיפול בשפכים  (י)

וות ח5 ביתין וההתנחלות עפרה, יברוד, עין יברוד, למרחב הכפרים הפלסטינים סילוואד

, הפלא ופלא, מצאה –אליה עוד נגיע בהרחבה במסגרת כתב העתירה  –הדעת של המהנדס 

 ;ש אזורי עבור עפרה וכפרי האזור"ש הנוכחי הוא המצטייר כפתרון המתאים למט"כי המט

לאחר בחינת , (לעתירה זו 4נספח ) 153354333מיום  בהחלטתה, החליטה 3' כי המשיבה מס (יא)

ש אזורי היא זו הנסמכת "ש כמט"המתאימה ביותר להפעלת מט כי החלופה, כלל החלופות

 ;ש הנוכחי"על המט

ש אזורי "ש למט"לפעול להפיכת המט, לאחר כל המסכת האמורה, כי המדינה החליטה (יב)

 ;ולפעול על מנת להכשירו בדיעבד

יש לקבל החלטה משותפת עם גורמים הרשות הפלסטינית , ש"כי על מנת להכשיר את המט (יג)

לנספח האזרחי להסכם ( 3)53מים המשותפת שהוקמה בהתאם לסעיף ושל וועדת ה

 ;פ"הביניים בין ישראל ובין הרש

מצטרף שיקול זה , ש"כי לנוכח העובדה שהמשיבים השקיעו ממון רב בבניית המט (יד)

 ;ש"לשיקוליהם לבחון את הכשרת המט

  11 נספחב ומסומן כ"מצ 35154333העתק מכתב התשובה של המשיבים מיום 

כאשר בחלק מהם נטלו , 3' כי בין לבין הוחל בקיומן של דיונים במסגרת המשיבה מס, צויןיעוד  4/5

5 בחלק העוסק במיצוי ההליכים, הכל כפי שיפורט להלן, ת באי כוחםהעותרים חלק באמצעו

 3' ובעקבותיו התקבלה החלטת המשיבה מס, 4333במהלך הדיון שהתקיים בחודש אוגוסט 

  5 בעתירותכ העותרים "ב נכחו אף, 153354333מיום 

י מהנדס שהתבקש לבחון אילו חלופות יש "ע" מסמך חלופות"גובש , במסגרת הליכים אלו 405

מסמך : "להלן)ולהמליץ על החלופה המועדפת , להקמת מתקן לטיהור שפכים במקום

 (35' עליו עוד נרחיב בפרק העוסק בהליכים שהתקיימו בפני המשיבה מס, "החלופות

החלופות מסמך , וור ימים ספורים לפני הדיון המסכם בעתירה הראשונהכפי שהתח, ברם 135

שהועבר לעיונם לא היה הנוסח הסופי של המסמך והוא לא כלל חלקים נרחבים העוסקים 

נטען על ידי העותרים כי נפגעה בפועל זכות הטיעון שלהם , משכך5 שנגעו לעניין הנדוןבסוגיות 

ואילו העותרים התייחסו לגרסה מוקדמת ולא שלמה , םעת זו בחנה מסמך מסוי, בפני הוועדה

 5 שלו

אשר לא הסתפקו בכך אלא אף ניסו לגמד , בשל מחדל זה של המשיבים, כפי שיתואר להלן 135

הושב , מחדל זה שלהם ונמנעו מהצגת מלוא הפערים בין הגרסאות בפני בית המשפט העליון



 0 

החלופות העדכני  ון ביחס למסמךעל מנת שהעותרים יוכלו לטע 3' הדיון בפני המשיבה מס

 5הנכון שעמד בפני הוועדה ולא על סמך טיוטה בלתי גמורה שלוו

ניתן פסק הדין , 465654334ביום , עם תום הדיון המסכם בעתירה הראשונה, מכל מקום  145

אלא אם יושלמו , ש"המקבל את העתירה בחלקה ואוסר על המשך הפעלת המט, בעתירה זו

בהתאם  – 3' ובראשם המשיבה מס –גורמי התכנון האמורים  ההליכים החוקיים בפני

ביניהם הורה בית המשפט לבחון גם את סוגיית אי החוקיות )לשיקולים שהתווה פסק הדין 

 (5 שנתגלתה בפרשה וכן שיקולים תכנון מובהקים

   17 נספחב ומסומן כ"מצ 465654334העתק מפסק הדין בעתירה הראשונה מיום 

יצוין כי התובעים מנהלים הליך אזרחי בפני מדינת ישראל בגין הנזקים  נהשלמות התמולמען  115

ש והימנעותה של המשיבה לאכוף את צווי ההריסה "שנגרמו להם בשל עצם הקמת המט

הליך זה עודנו תלוי (5 מדינת ישראל' פרחאת נ 513734-33-30 א5ת)שהוצאו למתקן עד כה 

 5 קפו ובוודאי שאינו נוגע לסוגיה נשוא עתירה זואולם הוא נזיקי באופיו ומוגבל בהי, ועומד

 

III – (3' המשיבה מס)הדיונים בפני וועדת המשנה לאיכות הסביבה : מיצוי הליכים 

הוחל בקיומם של דיונים בפני , עוד במהלך חייה של העתירה הראשונה, כפי שנמסר לעיל 155

 5 בו מצוי כעתש במקום "ההיתכנות של הקמת המטעל מנת לבחון את  3' המשיבה מס

לקראת דיון בו העותרים כ "אל משרד ב 3' התקבל זימון מאת המשיבה מס 55/54333ביום  145

ביקשו , לקראת דיון זה5 3/5/54333אשר עתיד היה להתקיים ביום , תידונה החלופות השונות

חלופות המידע המלא הנוגע ללקבל לידם את  3' כ העותרים מנציגות המשיבה מס"ב

עד  3' משלא נתקבל כל מענה מטעם המשיבה מס5 ת שיוכלו להתכונן לדיוןעל מנהנשקלות 

כ העותרים הודעה כי במצב דברים זה לא יוכל לקחת חלק בדיון ועל "שלח ב, ליום לפני הדיון

 5 כן לא יגיע לדיון זה

 5  18נספח ב ומסומן כ"מצ 365/5333מיום העותרים כ "העתק ממכתבו של ב

 3/5/54333ביום  העותרים או באי כוחםשל  םהתקיים למרות העדר 3' הדיון אצל המשיבה מס 175

    19 נספחב לכתב העתירה ומסומן כ"ופרוטוקול הדיון מצ

וכאמור לא ', שהוכן על ידי המהנדס יוני קופלביץ" מסמך החלופות"דיון זה התקיים על בסיס  165

לגבי בחינת יקות השלמה של בדבסיומו של הדיון נקבע כי יש לבצע 5 הועבר לידי העותרים

בטרם תתקבל כל , לרבות העותרים, החלופות הקיימות וכן לקבל עמדות של גורמים נוספים

 5החלטה כאמור

כי מכולן  -הפלא ופלא  –חלופות וקבע   מספראשר בחן , 'מסמך החלופות של המהנדס קופלביץ 1/5

העותרים רק כ "הומצא לידי ב ,(באופן לא חוקי)ש שכבר נבנה "החלופה המועדפת היא המט

  755543335גרסה מיום כאשר המדובר על , 415/54333ביום 

  21 נספחב ומסומן כ"מצ 75554333העתק ממסמך החלופות בגרסתו מיום 

החלופות המוצגות , בקצרה, אלה הן5 ובוחר להשוות ביניהן, מסמך זה מציג מספר חלופות 105

 :'במסמך שחובר על ידי המהנדס קופלביץ
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 :עפרההמתוכנן לי חוקי ש הבלת"חלופת המט (א)

חרף העובדה כי כותב )5 ש הבלתי חוקי שהוקם על אדמות העותרים"המדובר במט (3)

הרי שהוא בחר שלא לציין את סוגית , המסמך מצא לנכון לפרט את ההיסטוריה שלו

 5 (אי חוקיותו במסמך מטעמו

של  ק השקולה לגודל אוכלוסיה"מ 643חלופה זו מציינת כי היא מסוגלת לספיקה של  (4)

-י ואף ל"מק 3,433-ש ל"כאשר בעתיד ניתן יהיה להכפיל את ספיקת המט, נפש 5,133

(5 הקיימים כבר 4-מעבר ל)מודולים נוספים  4דבר שיחייב את הקמת , י"מק 1,333

אינה מתייחסת כלל החלופה 5 יאסף ויטופלהחלופה מציינת כי בכך כל הביוב של עפרה 

 5 לכפרי האזור

את , להכפיל לכל הפחות את גודלויהיה צורך כאמור , לאזוריבמידה וירצו להפכו  (1)

 5ההשקעה בו ואכן את הפגיעה באדמות פרטיות עליו הוא ממוקם

: מציג מחבר המסמך את יתרונותיו, באופן חסר פרופורציות ביחס לחלופות האחרות (5)

; אפשרות הניצול של מי הקולחין; מיקומו הגיאוגרפי וקרבתו ליישובים הקיימים

לרבות הקמת קו , 4343לות לקבל את שפכי הכפרים המוזכרים לעיל עד לשנת מסוג

זאת למרות שהנתונים המוצגים במיקום אחר במסמך )ש "גרביטציוני המוביל אל המט

בין היתרונות מציין מחבר המסמך כי קיימת אפשרות (5 סותרים טענה זו לחלוטין

 5 למקם מתקן איסוף שפכים בסמוך למחנה הצבאי בעפרה

תידרש הגדלה נוספת של  4313בין החסרונות מונה המחבר את העובדה כי בשנת  (4)

, עלויות נוספות, מן הסתם, הכוללת)ש "ותידרש הרחבה נוספת של המט, ש"המט

מלציין את עובדת היותו של , שוב, המחבר נמנע(5 ב"פגיעה נוספת באדמות פרטיות וכיו

 5 תי חוקית שאפפה אותוש ממוקם על אדמות פרטיות ואת הבנייה הבל"המט

, על פי אומדן תקציבי ראשוני –מציין מחבר המסמך כי העלויות , ביחס לחלופה זו (7)

של  ( אומדן ראשוני)כי הן תהיינה בסך  – ש על פי הצורך"שאינו כולל את הגדלת המט

31,333,333 ₪ 5 

נת וכי על מ, ₪ 6,333,333-ש זה כ"לכך כמובן יש להוסיף כי עד היום הושקעו במט (6)

מהאוכלוסייה  34% -לשרת את כ –אפילו ברמה התיאורטית  –להכפילו על מנת שיוכל 

מליון  46 -סך כולל של כ, כלומר5 נוספים₪  6,333,333יש להשקיע , הפלסטינית באזור

 5 כאומדן תקציבי ראשוני, ₪

כי כאשר גורמים מצד מדינת ישראל שקלו , בהקשר זה יבקשו העותרים לציין כבר כעת (/)

הערכת גורמי התכנון , ש"לצורך בניית המט 6' להעניק הלוואות למשיבה מס האם

נכון לשנת , ש בגודלו המקורי מיועד לספק את צרכיה של עופרה בלבד"הייתה כי המט

, ש"העלות המשוערת של המט5 בגודלו המורחב, 4343ואת עופרה בלבד בשנת , 4333

ציבורית -יפוט המקצועיתכפי שעולה מסיכום לתיק הפרויקט שהוגש לועדת הש

במינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות מוערך בסכום אגדי של 

סכום המתייחס לבניית המתקן וכן צינורות הביוב המובילים אליו בתוך  ,₪מליון  15.5

רכיבי ההפקעה והליכים  סכום זה אף אינו כולל את) .עופרה בלבדובעבור , עופרה

   (ב"בות תכנון וכיולר, נלווים אחרים

   .21 נספחב ומסומן כ"יקט שהוכן לקראת הדיון מצוהעתק מסיכום לתיק הפר
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    22 נספחב ומסומן כ"ציבורית מצ-החלטת ועדת השיפוט המקצועית

 

 :ש אזורי קיים בית אל"מט (ב)

5 י"מק 4,734בעתיד יוכל לספיקה של 5 ש פעיל המצוי בהתנחלות בית אל"המדובר במט (3)

לא מוצעת אפשרות של חיבור בית אל 5 עבור בית אל והמחנה הצבאי בלבד ש תוכנן"המט

ת עקב וזא, ש הקיים בבית אל של יתר היישובים"לפתרון אזורי אלא רק התחברות למט

 5ש הפעיל בהתנחלות"קיום המט

סרון יאולם הח, קט האזורימ מהיישובים הנבחנים לפרוי"ק 1-7ש זה ממוקם "מט (4)

 5 כול לקבל את הכמויות האזוריות שבטבלה לעילהמרכזי שלו שהוא אינו י

מציין כי קיימת בעיה של הקמת מתקן  –מהנדס מים במקצועו  –מחבר המסמך , כמו כן (1)

שכן הדבר , טחוניתיקליטה לביוביות עבור שפכי הכפרים הפלסטינאים מהבחינה הב

, ורכאמ5 כרוך במעבר ביוביות פלסטינאיות בשטחי היישוב והמחנה הצבאי בבית אל

 5 טחונית זויואין כל הפניה לבעיה ב, טחוןימחבר המסמך אינו בעל כל מומחיות בב

 

 :ש קיים אל בירה"מט (ג)

כוכב יעקב ותל , בירה ואליו מחוברים גם פסגות-תוכנן עבור אל5 שנים 33-הוקם לפני כ (3)

מיקומו 5 וכיון אין מערכת לניצול הקולחים, י"מק 4,333הקיבולות שלו היא של 5 ציון

 5 של היישובים שבבדיקת החלופות" מרכז הכובד"-מ מ"ק /-ק כרחו

כאשר סביר להניח שניתן יהיה להקים מתקן , ש בעל קיבולת גדולה"המדובר במט (4)

ש זה יהיה צורך בהקמת קו "לצורך השימוש במט5 ש"קליטה לביוביות במתחם המט

מה שעשוי  ,ש אל בירה"ארוך בתוואי הררי וכן תחנת שאיבה לסניקת השפכים עד למט

מחבר המסמך נמנע מלציין את ההערכות של העלויות 5 לייקר משמעותית את הפרויקט

  .של הפרויקט במסמך זה

5 ש זה הינם כי הוא פעיל וגדול ויכול לקבל את יישובי הפרויקט"היתרונות ביחס למט (1)

עוד נמסר 5 מ מהכפר הצפוני ביותר המיועד לאיסוף"ק 33-31החסרונות הם שהוא נמצא 

 5 י מי הקולחים אינם מנוצליםכ

 

 :חלופת נחל אוג –פתרון סילוק שפכים אזורי  (ד)

, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה)על פי מדיניות משרדי הממשלה השונים  (3)

קיימת עדיפות ברורה לטיפול אזורי כוללני , (ט איכות הסביבה ולשכת התכנון"קמ

בכל , ר יעיל יותר תפעוליתהדב5 בשפכים על פני חלוקה למספר מתקנים מקומיים

 5הנוגע להתמודדות עם בעיות והטיפול השוטף

מבדיקה שנעשתה על ידי מחבר המסמך התגלה כי יש לסנוק את שפכי האזור לנקודה  (4)

ומשם לצינור מרכזי עד לנקודת , דרומית לכפר עין יברוד 73מרכזית לאורך כביש 

תחנות  4-של קווי איסוף ומ "ק 44 -כ כ"סה –שער בנימין  עשייהתזור החיבור בא
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כלל הקווים ועבור תחנות ההערכה התקציבית עבור 5 שאיבה מקומיות לכל יישוב

 5 ₪ 36,433,333 -הינה כ השאיבה עבור הכפרים כמו גם עפרה

ש זה נדרשת "ש זה מסוגל לקבל את שפכי האזור שבבדיקה אולם לצורך מט"אמנם מט (1)

הכוללת הנחת קווים והקמת ( אמורכ, ח"מלש 3654)השקעה תקציבית גדולה מאד 

יש צורך בתחזוקה , כמו כן5 תחנות שאיבה מקומיות ושינויים בתשתיות קיימות

 5 שוטפת של תחנות השאיבה

 

 :פתרונות סילוק שפכים מקומיים (ה)

מציין מחבר המסמך כי אין צנרת ביוב ולכן , יברוד וביתין, ביחס לכפרים סילוואד (3)

אין סבירות למימון , כך נקבע, לעת זו5 ש"ת ומטצריך להקים מתקן לקליטת ביוביו

מתקן הנדרש ולא קיים מיקום סביר כזה שלא יגרור פגיעה נופית קשה ופגיעה 

 5באדמות פרטיות רבות

ש "המתייחס לכך שיש מט, לעיל' מפנה מחבר המסמך לחלופה א –ביחס לעפרה  (4)

, כמו כן5 תמכך שהמדובר בבנייה בלתי חוקי, שוב, מחבר המסמך מתעלם5 בהקמה

נמנע מחבר המסמך , (בניגוד לחלופות האחרות)בולטת לעין כי דווקא ביחס לחלופה זו 

הנובעת מאותו  –לרבות אלה של העותרים  –לציין את הפגיעה באדמות הפרטיות 

 5 ש שבהקמה"מט

מציין מחבר המסמך כי קיימים  –ש עפרה "לרבות מט –ביחס לפתרונות המקומיים  (1)

ואמינות , עלויות תחזוקה, עלויות הקמה: וקה למתקנים מקומייםחסרונות רבים בחל

 5 כמו גם החשש מתקלות ולהזרמת השפכים לואדיות באוזר, תפעול המערכות

 

 :ש חדש ליד עין יברוד"אפשרות הקמת מט (ו)

מציין , בין יתרונותיו5 חלופה זו מתייחסת להקמת מתקן חדש בוואדי ליד הכפר עין יברוד

מונה , בין החסרונות5 וכן את המרחק מיישובים אחרים, טופוגרפיהמחבר את מיקומו ה

, פגיעתו בשטחים חקאליים פעילים, ש המדובר לשמורת טבע"המחבר את קרבת המט

לא "עוד מציין מחבר המסמך כי 5 ש כאמור"והצורך בתכנון והקמה של מט בעיית נגישות

"5 במתקן שיוקם באזור זהידוע על נכונות הכפרים לקליטת שפכים מיישובים ישראליים 

לא ברור מהיכן שואב המחבר את התנגדות הכפרים דווקא למתקן זה על פני שאר 

 5 ומדוע הוא נמנע מלציין אותם ביחס לחלופות האחרות, החלופות

המתייחסת , (/3' עמ)קיבץ מחבר המסמך את החלופות בטבלה , לאחר סקירת החלופות 535

חלופת ; ש אל בירה"חלופת מט; ש בית אל"פת מטחלו; מתקנים מקומיים: לחלופות הבאות

טבלת החלופות עליה נשענה המשיבה 5 חלופת הקמת המתקן ליד הכפר עין יברוד; ש עפרה"מט

נחל ובפרט העדר התייחסות לחלופת , הנסקרותת וחלופלכלל האינה מתייחסת , בהחלטותיה

  5 הגם שהיא מופיעה בחוות הדעת עצמה, אוג

זה אינו מעלה כלל את האפשרות של השימוש באגני החמצון שהופקעו כי מסמך , עוד יוער 535

  .ואינו מציין אותו כלל במסגרת החלופות הקיימות 81-בשנות ה
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לא ידוע אילו ; אולם שיטת המדידה שלהם אינה ברורה, טבלה מתייחסת למספר פרמטריםה 545

הו בסיס הנתונים ומ; מה מומחיותו של מחבר הנתונים; נתונים הם משקללים ומי שקלל אותם

 5 לגבי טבלה זו והפרמטרים שלהם נרחיב עוד בחלק המשפטי5 ששירת אותם

ש עפרה היא החלופה "משמעית של מחבר המסמך היא כי החלופה של מט-מסקנתו החד 515

  5 האפשרית" היחידה"שלא לומר , המועדפת

אשר קצב , יץשלמה מושקוב' אדר, התקבל מכתבו של מנהל לשכת התכנון דאז 475/54333ביום  555

מיקום מסור את עמדתם לגבי הל, (ובכללם נכללו שני ימי סוף שבוע)ימים  4כ העותרים "לב

 5 ש"מוצע למטה

   23 נספחב ומסומן כ"מושקוביץ מצ' העתק ממכתבו של אדר

ש "מושקוביץ ואל יועמ' כ העותרים מכתב אל אדר"שלחו ב, 475/54333 -ה, באותו היום( א) 545

הרי , כמו גם מועד קבלת המסמך והאמור בו, כי לנוכח סד הזמנים שניתן ובו  הבהירו, ש"איו

בזכות הטיעון וכי יש בה כדי לפגוע , שמדובר בהחלטה בלתי סבירה של רשות מנהלית

 5המהותית של העותרים

כ העותרים אינם מייצגים את מועצות הכפרים הסמוכים אלא רק את בעלי "כי ב, עוד צוין( ב)

, נת לקיים דיון רציני ומעמיק יש לזמן גם את כלל מועצות הכפרים באזורוכי על מ, הקרקע

 5 ש יהיה אזורי"בוודאי כאשר בוחנים את האפשרות כי המט

ואין בכוונתם להציע חלופות שכן אין , מגיעים כנציגי קניינם הפרטי, כך הוסבר, העותרים( ג)

את בעיות השפכים 5 הבנויש "במיוחד לנוכח העדר החוקיות בו מתבוסס המט, הדבר מתפקידם

ולא על שני אזרחים מוגנים שאתרע , על וועדת המים המשותפת לפתור, כך הוסבר, של האזור

 5 וגורמים מטעמה 6' מזלם וקניינם נחמס בידי נציגי המשיבה מס

ציינו העותרים כי ראוי שלפחות תבחן חלופת אגני החימצון שאדמות עבורן כבר , בנוסף( ד)

אולם אלה נעדרים ממסמך החלופות , של המאה הקודמת' 81-לת שנות ההופקעו בתחי

אשר בגינה כבר נפגעו זכויות , העדר בחינה של חלופה זו, כפי שנכתב. שהועבר לעיונם

צובע בצבעים מחשידים מאד את כל המסמך מטעם , קנייניות של אזרחים מוגנים בעבר

 5המשיבים ומקרין על מגמתיות האופפות אותו

    24 נספחב ומסומן כ"מצ 475/533כ העותרים מיום "ממכתב בהעתק  

בו נמסר כי החלופות , ן ראני עאמר"רס, ש"ש איו"התקבל מכתב יועמ 135/54333ביום  575

וכן כי הודעה על קיום , 4333בסוף חודש אוקטובר  3' האמורות ישובו וייבחנו בפני המשיבה מס

וזאת כפי הנראה בעקבות הנאמר )ם נשוא הדיון תמסר לנציגי היישובים הפלסטיני בעניין דיון

 (5על ידי העותרים במכתבם לעיל

   .25 כנספחב ומסומן "מצ 135/54333ש מיום "ש איו"העתק ממכתב נציג יועמ

 5 כ העותרים"בו נטלו חלק גם ב,  3' התקיים הדיון השני בפני המשיבה מס 153354333ביום  565

 : להלן עיקרי הדברים שנאמרו בדיון זה

-אולם או, סיון לברר האם תהיה נציגות לכפרים הפלסטיניםיבתחילת דיון זה נעשה נ 5א

שהיא  רשות הפלסטיניתהמינהל האזרחי יפנה בעניין לאז התברר כי אלה מבקשים כי 

וזאת בניגוד לדברים שעלו במהלך הדיון הראשון ) זו שתישא ותיתן בנושא ולא הם

 ;(ים ושמחים על הפתרון המוצעמברכעת נמסר כי ראשי המועצות , בוועדה
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 ';בחלקו הראשון של הדיון נסקרו החלופות שהוכנו על ידי המהנדס קופלביץ 5ב

אשר הייתה , כ העותרים ביקש לברר מדוע לא נבחנה ברצינות חלופת אגני החימצון"ב 5ג

 ;והיא אינה מופיעה כלל במסמך החלופות שהוכן, 3/-בשימוש עוד בשנות ה

  כי אכן היו צווי הפקעה על פיהם הוקמו אגני , 4' המשיב מסביחס לסוגיה זו השיב

אגני החימצון נמצאים כעת בתוך היישוב , אולם היישוב התרחב"החימצון לעפרה 

 5 "ולכן שטחים אלה אינם שמישים, עצמו

, יש התרי בנייה' כ העותרים האם למבנים אלה עליהם מדבר המשיב מס"לשאלת ב

, (בעבר בשלל הזדמנויות ור הנמסר על ידי המדינהשאלה רטורית לא, שהיא כאמור)

אין להשתמש באגני החימצון מכיוון שלא זמינים "כי , בלאקוניות, 4' השיב המשיב מס

 "5גם מבחינה קרקעית וגם בגלל הקרבה למבנים

, 1' ט איכות הסביבה אצל המשיב מס"דברים דומים מסרה במהלך הדיון גם נציגת קמ

 5נינה לויבסקי' הגב

מהחלופות חסרה התייחסות  נכבד כי לגבי חלקבדיון זה וטען כ העותרים אף הוסיף "ב 5ד

ועל כן לא ניתן להשוותן לחלופה , ההקמה ועלויות נוספות שעשויות להיות לעלויות

 ;על פני החלופות האחרות ולבחון האם היא אכן הכי יעילה שנבחרה

וכי מדובר בחלופה , כי מסמך החלופות מסמן מטרהכ העותרים "י ב"עוד נטען ע 5ה

ש שנבנה מיועד לספיקה "המט – להכיל את טיהור השפכים של עפרה בלבד תמסוגלה

 -למעלה מ ואילו רק תושביה של עפרה מונים, נפש 5,133המתאימה לאוכלוסיה של 

בהתחשב בכך , אינה נכונה, ש אמור להיות אזורי"הטענה כי המט, על כן5 נפש 33/,1

דברים דומים 5 איש ואישה בקירוב 44,333 -לוסיה של כשהאזור המיועד מונה אוכ

 5 ש במהלך הדיון עצמו"ש איו"נאמרו על ידי נציג יועמ

יש צורך לכל , ית הכפריםיש יוכל לספק חלק מאוכלוס"על מנת שהמטעוד נטען כי  5ו

באופן שהופך אותו , ולהכפיל את סכום הכסף שהושקע ויושקע בו, הפחות להכפילו

 5 ית ביחס לחלופות האחרותלפחות כדאי כלכל

מליון  754ועל מנת להכפילו יש לכלול סכום של , ₪מליון  754ש הקיים עלה "המט, כך

לכך יש להוסיף את עלויות הצנרת והסניקה מבורות הביוב המתוכננים 5 נוספים₪ 

וזאת עוד לפני שנבחנה , נוספים₪ מליון  31ומגיעים בנקל לסכום של , לכפרי האזור

על פי מסמכי 5 של הפקעת האדמות מבעליהן ועלויות התכנון הנלוות כלל העלות

ללא רכיב עלות  –ש עופרה "עלותו של מט, המינהל לתשתיות ביוב במשרד התשתיות

 5 ₪מליון  3454עומד על , בגודל ובהיקף שישרת את עופרה בלבד –הקרקע 

לכלל כפרי  החלופה של סניקת השפכים לנחל אוג, על מנת לסבר את האוזן והעין

 5 ₪מליון  36הינה , אזורי-ש אזורי ולא תת"כמט, האזור

תשובות  5כ העותרים תהו על הניקוד שניתן לפרמטרים שהציג המתכנן וכיצד נקבעו"ב 5ז

 5 או מנציגי המשיבה שנכחו בדיון/לעניין זה לא ניתנו על ידי עורכי המסמך ו

וזו , (לעתירה 4נספח ), 3' יבה מסניתנה החלטת המש, 153354333שהתקיים ביום בסוף הדיון  5/5

 : אשר בין היתר נקבעו בה הדברים הבאים, 465354333מ רק ביום "הומצאה למשרד הח

 ;כי המשיבה רואה צורך לפתור את בעיות הטיפול בשפכים באזור כולו (א)
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וכי , מסתייגת מביצוע עבודות בנייה בלתי חוקיות –ככל וועדת תכנון  –כי המשיבה  (ב)

 ;"עמדה לנגד עיניה"והכשרתה בדיעבד ש "יות של המטסוגיית אי החוק

 :הגיעה המשיבה למסקנותיה כדלקמן, לאחר בחינת כלל החלופות שהוצגו (ג)

i5  כי השימוש בשטח שהופקע בעבר לצורך בריכות החמצון אינו ישים לאור

קירבתו למגורים קיימים וכיוון שאינו יכול להספיק אף לכמויות הביוב של 

 ; היישובים מסביב עפרה ומקל וחומר של

  בהקשר זה ראוי לציין כי חלופה זו אינה מופיעה במסמך החלופות שעמד לנגד

מצאה , כ העותרים"ורק בעקבות העלאת הסוגיה במהלך הדיון על ידי ב, הוועדה

וזאת מבלי שעמדו לפניה כל נתונים , לנכון המשיבה להתייחס לסוגיה

 ;תכנותה של החלופהילבחון את ה', גם לשיטת המהנדס קופילביץ, השוואתיים

ii5 כפרים הפלסטינים ש בית אל אינה ישימה לאור המרחק שלו מה"כי הרחבת מט

ולאור העובדה כי בפתרון זה תידרש הפקעה של שטחים נוספים וייתכן שתהיה 

 5ש"בעיה בהעברת ביוביות למט

  ו שכן נתונים אלה לא עמד, המשיבהבהקשר זה ראוי לציין כי לא ברורה עמדת

הגם 5 ולא הייתה כל דרך לבחון אותה, כלל לעיונה במסגרת מסמך החלופות

ש בית אל מהבחינה "שחלק מהכפרים המדוברים קרובים יותר דווקא למט

 5ש הנוכחי"הגיאוגרפית ולא לאזור בו קיים המט

iii5 ש אל בירה אינה סבירה לאור רגישות האזור מהבחינה "כי חלופת השימוש במט

 ;הסביבתית

iv5 המוצע מצפון לעין יברוד עתיד לגרום לפגיעה  משמעותית בשטחים  ש"כי המט

 ;מעובדים ויידרוש הפקעת שטחים נרחבת

v5 ( ש הבנוי והבלתי חוקי"המט)אזורי -ש התת"כי הוועדה רואה בחלופת המט

עוד מצאה 5 הפוגעת פחות באדמות פרטיות, באזור עפרה כחלופה המיטבית

ט איכות "לאור הנחיית נציגת קמ"כי , לנכון המשיבה לציין בהחלטתה זו

וכן יהיה צורך , יהיה צורך בהרחקת מגורים מן המתקן, הסביבה במנהל האזרחי

אין , משכך5 בהתאמת המתקן על מנת שיוכל לשרת את כלל אוכלוסיית האזור

לפעולות ' חותמת גומי'בפנינו מצב שבו קידום החלופה המתבקש אך כמעין 

 "5 הבניה הבלתי חוקיות

המבוסס על , לרבות פתרון ביניים, מנחה להגיש תכנית מפורטת לפתרון שנבחר הוועדה (ד)

אזורי זה -ש תת"מט5 פתרון מלא של חיבור כל תורמי השפכים למערכת ביוב כללית

אמור לכלול מתקן לקליטת הביוביות לשימוש כפרי הסביבה וצנת המחברת בין 

 5 ש"המתקנים והתוויית קווי הולכה בין הכפרים למט

כ "לאחר שב, 465354333והומצאה רק ביום ) 153354333החלטה זו התקבלה ביום , מורכא 505

לצורך קבלת ש "ש איו"ואל יועמהעותרים היה צריך לפנות מספר פעמים אל המשיבה 

 5 וזאת כאשר העתירה הראשונה עודנה עומדת ותלויה בפני בית המשפט העליון, (המסמך
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המדינה לקראת הדיון האחרון שהתקיים בעתירה במסגרת הודעת העדכון שהוגשה על ידי  435

ביקשה המדינה להחליף את אחד הנספחים שצורף לכתב התשובה שהוגש , 4333בחודש יולי 

 5 4333בחודש מארס 

במסגרת בקשה זו נמסר כי לכתב התשובה צורפה גרסה לא סופית ולא עדכנית של חוות הדעת  435

במקום חוות הדעת שעמדה לנגד עיני וזאת , 4333מחודש אפריל , של המהנדס קופלביץ

 5 445/54333אשר הייתה מחודש , המשיבה במהלך דיוניה

ב ומסומנת "מצ, 445/54333מיום ' של המהנדס קופלביץהעדכנית העתק מחוות הדעת 

    47 כנספח

הרי , התחוור לעותרים כי בעת שטענו בפני הוועדה – 2111יולי  –רק במועד זה , משכך .52

ולא על בסיס המסמך בנוסחו , סו על מסמך החלופות שהיה בגדר טיוטהשטיעוניהם התבס

 21-ו 18,19עמודים , כך למשל. כפי שהוועדה דנה וקיבלה את החלטתה על בסיסו, הסופי

 : שונים בחלקים רבים בשני המסמכים

 הכולל את טבלת החלופות שונה בין שתי הגרסאות( /3' עמ)למסמך ' סעיף ז, כך למשל ,

אינם מופיעים כלל בגרסה ( כגון נצפות וקרבה לבתים)ן ששני פרמטרים וזאת כיוו

 ;כ העותרים ועל בסיסה טענו את טיעוניהם"שנמסרה לב

 נטול , (30' בעמ, "סיכום והחלופה המועדפת"הנושא את הכותרת )' סעיף ח, כך למשל

 כי( כ העותרים"שלא עמדה לנגד עיני ב)בגרסה הסופית , אשר קובעת, פסקה חשובה

החלופה היחידה המאפשרת פתרון ביניים 5[ ז5ש, 5ס5מ, ש הקיים"הכוונה למט]זוהי "

וכן קביעות נוספות , "י ביוביות"ע, תינאים באזורמיידי לביוב של הכפרים הפלש

 5 שהופיעו במסמך

 כ העותרים פסקה אחת ושורות "כולל בגרסא שהועברה לידי ב( 43' עמ)' סעיף ט, כך למשל

נתונים אשר , גרסא שעמדה לנגד עיני המשיבה והצדדים האחריםואילו ב, ספורות

אשר לא הופיעו כלל , כמו גם הערכות וקביעות נוספות, התייחסו לחלופות השונות

 5 בגרסא שנמסרה לידי הנתבעים

, בניסוחים, והשוני בעיקרו של דבר, המדובר בחוות דעת זהות למדי"המשיבים טענו כי  415

וטענו כי נפל פגם חמור , חלקו על קביעה זו, אולם העותרים, "בהיבטים שאינם בלב הסוגיה

טענו המשיבים , על כן5 על כל המשתמע מכך, בהתנהלות המשיבה וכן באופן קבלת החלטתה

וככל הנראה בעקבות  –לאור הטענה שנפגעה זכות הטיעון של העותרים בעתירה הראשונה כי 

 5להעלאת הנושא פעם נוספת בפני המשיבההמשיבים לא יתנגדו  –הכרת המשיבים כי כך היה 

בעתירה להחלפת נספח בעתירה הראשונה כ המשיבים "העתק מבקשת ב

ב ומסומנת "מצ, כ העותרים"אליה נלווית מכתב ב, 4333מחודש יולי  הראשונה

   5 46 כנספח

 5 וכך היה 455

נציגי הגם ש5 כ העותרים"בה נכחו ב, התקיים דיון נוסף בפני המשיבה 3753354333ביום  445

הרי שאלה אתגרו את קביעות , המשיבים ניסו להצר את צעדיהם ואת משרעת תחום הטענות

, בין היתר5 בגרסתו העדכנית עמד לנגד עיניהם" הנכון"הפעם כאשר מסמך החלופות , הוועדה

 :הועלו הטענות הבאות
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-תת, בין אם אזורי, ש"כי המסמך נוקט בערבוביה בין מושגים שונים להגדרת המט (א)

לרבות , על כל ההשלכות התכנונית והפרקטיות הנובעות מכך, ורי או מרחביאז

 ;ההשלכה על העותרים בסוגיה זו

  ש נחל אוג או "דוגמת מט)ש אזורי "קיימת עדיפות למט אכןבתשובה נמסר כי

 ;נשוא עתירה זו ש עפרה"מטמו ש מקומי כ"ולא למט( ש שכם"מט

תקציבית וסביבתית כפי , ר מבחינה תכנוניתאשר הינה נכונה יות –כי חלופת נחל אוג  (ב)

כי  י העותרים"טען עעוד נ5 נפסלה כלאחר יד ומבלי נימוקים מספקים, שיוגדר להלן

חלופה זו אינה מופיעה בטבלת הסיכום עליה מתבססת עיקר מסקנות מחבר המסמך 

 ;וגם החלטת המשיבה

  ש "יותו מטחרף ה –בתשובה נאמר כי מבחינת המהנדס החלופה של נחל אוג

נכנסה לא ועל כן , אינה רלוונטית בשל המרחק בינה ובין האזור הנבדק –אזורי 

בשל העובדה כי לא נדרש על ידי הוועדה לבחון 5 לטבלת ההשוואה שבמסמך החלופות

 5 הדבר לא נעשה –הגם שהוא עדיף  –ש אזורי "פתרון למט

באופן שאכן יוכל  –בים על פי נתוני המשי –ש "נטען על ידי העותרים כי הקמת המט (ג)

יקרה לעין שיעור מהפנייה ( כמקומי ולא במתכונתו הקיימת)ש אזורי "לשמש כמט

 31ש עפרה אמור לעלות עוד סכום של "כן נטען כי מט5 ש נחל אוג"למטהשפכים של 

וזאת על מנת שיעמוד בסדר גודל של , (שהושקעו בו₪ מליון  754 -בנוסף ל)₪ מליון 

יש צורך , ועל מנת שישרת לפחות את חלק מכפרי האזור)בד ש עבור עפרה בל"מט

זאת בעוד שחלופת נחל אוג אמורה (5 ₪מליון  754 השקעה נוספת שלבלכל הפחות 

 5 ₪מליון  36 –י הערכת המשיבים "עפ –לעלות 

 כי בחלופת , נציג משרד הביטחון, בתגובה לטענה זו נטען על ידי סרן אלון ישיעיהו

 ;ך להקים מספר תחנות סניקה וכי תהיה פגיעה רצינית בקרקעותנחל אוג יש לצור

 השיב כי שתי החלופות אינן ניתנות להשוואה מהבחינה התקציבית  1' המשיב מס

שכן חלופת נחל אוג מתייחסת לטענתו רק לעפרה ואילו המערכת האזורית מתייחסת 

הוגש לוועדה למרות שמסמך הסיכום לתיק הפרויקט ש, זאת)5 לכלל הכפרים באזור

 -עומד על כ, עבור עופרה בלבד, ש עפרה"ציבורית קובע כי עלויות מט-המקצועית

 5( ₪מליון  3454

 על פי  –אינה נכונה  1' בהקשר זה יבקשו העותרים לטעון כי טענת המשיב מס

שמתייחס לחלופת נחל אוג כחלופה סביבתית המתייחס  –האמור במסמך החלופות 

 –החישובים המופיעים שם , משכך5 ולא רק עבור עפרה, ובלתחנת סניקה לכל ייש

בניגוד גמור לנטען במהלך , מתייחסים לכלל היישובים במרחב –ככל שהם נכונים 

 5 1' הדיון על ידי המשיב מס

 -ש עפרה מתוכנן לקלוט קיבולת עבור אוכלוסיה של כ"נטען על ידי העותרים כי מט (ד)

ועל כן אינה יכולה להיות מערכת אזורית , בלבד שזו אוכלוסיית עפרה, נפש 5,333

ש אינה יכולה "לערך יוכפל המט 4313הטענות כי בשנת 5 אמיתית עבור כפרי האזור

גם אוכלוסיית עפרה צפויה , שכן על פי תחזיות המשיבים עצמם, לספק פתרון אמיתי

זו גם הייתה הנחת היסוד של מסמך סיכום הפרויקט 5 להכפיל עצמה עד לשנה זו
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ובה תחזית לגידול , ציבורית במשרד התשתיות-גש לועדת השיפוט המקצועיתשהו

 5 4343נפש בשנת  6,333-באוכלוסיית עופרה לכ

 וטענו כי כרגע המצב הוא שאף אחד , המשיבים בחרו לא להשיב עניינית לטענה זו

יוכל לשפר , אף מינימלי, ועל כן כל טיפול בהם, מהכפרים אינו מטופל מבחינת ביוב

 (5הגם שנתונים סופקו על ידם סותרים חזיתית סוגיה זו)ת המצב א

 שהקרקע עבורםאגני החימצון חלופת נטען כי המשיבים בחרו שלא לבחון את  (ה)

 35/-בשנות המפלסטינים הופקעה 

  בתשובה לטענה זו שבו המשיבים ומסרו כי החלופה הזו נפסלה בגלל קרבה

 5 למגורים

ן את האפשרות של אכיפת החוק ביחס למבנים אלה מלבחו –שוב  –המשיבים נמנעו 

ונזכיר כי 5 אשר אינם חוקיים ואין לאף אחד מהם היתר בנייה, של ההתנחלות עפרה

 5 על כל המשתמע מכך, המהווה מוסד תכנון לכל דבר וענייןהמדובר בוועדה 

נטען כי לא ברור כיצד נקבעו הציונים והדירוג עבור הפרמטרים ביחס לכל אחת  (ו)

שכל , מגמתי ומוטה, נטען כי המפתח לציונים אלה אינו ברור, בייחוד5 לופותמהח

תקבל  –שהמשיבים שואפים להכשירה בדיעבד  –מטרתו לגרום לכך שחלופה אחת 

, קרה" באורח פלא" –כפי שאכן )ניקוד גבוה בהרבה באופן יחסי משאר החלופות 

ו החלופה הבאה אחריה ואיל /5ש הנבחר קיבלה את הציון הכולל של "וחלופת המט

הועלו תהיות ביחס לניקוד שנגרם לפגיעה בקרקע של , כמו כן(5 45קיבלה את הציון 

ולא חסרון בבחינת החלופות )!( עת נקבע כי הדבר אף מהווה יתרון , העותרים

 5 שהוצעו

  ביחס לטענה זו נמסר כי הוועדה בחרה שלא לדון בכל אחד מהפרמטרים

כי הציונים ניתנו על סמך הערכות ; תייחסות כוללת למסמךוהציונים בנפרד אלא בה

שהוא אינו מומחה ביחס לרוב הפרמטרים )של המתכנן  –סובייקטיביות לגמרי  –

וכן כי הציונים לכל אחד מהפרמטרים נקבעו על פי שיקול דעתו ; (שנבחנו כלל

 5 המקצועי של עורך המסמך

את בקשת העותרים להשלים את טיעוניהם אשר קיבלה , ניתנה החלטת המשיבה, בתום הדיון 475

 1353543345כ העותרים רק ביום "החלטה זו והפרוטוקול הומצאו לב5 בכתב

וכן  135354334כפי שהומצא ביום  37533533ל מיום "העתק מפרוטוקול הדיון הנ

   /4 ב ומסומנים כנספח"ההחלטה שניתנה בעקבותיו מצ

גישו העותרים את מסמך הטיעונים המשלים מטעמם ה, על פי הנחיות הוועדה, 355454334ביום  465

 :במסמך זה העלו העותרים את הטענות הבאות5 לדיון החוזר

מדוע המשיבים נמנעו לזמן את שאר בעלי בפתח הדברים תהו העותרים , כטענה מקדמית (א)

וזאת בידיעה שישנם עוד בעלי , אלא רק את העותרים, האדמות להעלות טיעונים בפניהם

 ;תידים להיפגע מהחלטת המשיבהאדמות אשר ע

הייתה הטענה בדבר התעלומות ואי בחינת אפשרות השימוש באגני  הטענה הראשונה (ב)

בנייה אשר ב התחשבותטענו העותרים כי , בהקשר זה5  החמצון בגינם כבר הופקעה הקרקע

ובידיעה כי מדובר , כעילה לפסילת חלופה זו אגני החמצון תקרבמצויה בנטען כי היא 
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ה בלתי חוקית שאינה ניתנת להכשרה בשל היותה ממוקמת על קרקע פרטית בבניי

אשר בעבר , במוסד תכנוןהדבר מקבל משנה תוקף היכן שהמדבור 5 היא פסולה, פלסטינית

מסתייגת הסתייגות ברורה "עד כמה היא ( כנראה כמס שפתיים בלבד)לציין מצא לנכון 

היכן שלמשיבה יש הזדמנות , הנה5 "וחד משמעית מביצוע עבודות בנייה בלתי חוקיות

 ;מאי חוקיות הבנייהלפעול בעניין בוחרת זו להתעלם 

שעמד בפני המשיבה הינו החלופות כי מסמך שטענו העותרים בכתב היא  הטענה השנייה (ג)

המקומי ש "להפיכת המט הדרושים את כלל הנתוניםפורש ולמעשה אינו , צדדי-מוטה וחד

ש עצמו יכול לספק את "יס טענה זו עומדת ההבנה כי המטבבס5 לאזורי( נשוא עתירה זו)

דרישות ההתבייבות של עפרה בלבד על פי גודלו ולא את של אף אחד מכפרי האזור 

ש מסוגל "המט; נפש 33/,1 -אוכלוסיית עפרה בצירוף האולפנה הנלווית אליה הינה כ)

המשיבים הינה  אוכלוסיית הכפרים באזור על פי נתוני; נפש 5,133לקבל קיבולת של 

 (5 נפש 44,333

כי לא נבחנה ברצינות הראויה חלופת סניקת הביוב הינה של העותרים  הטענה השלישית (ד)

בשטח כמו גם המשיבים  5' במסגרת טענה זו נטען כי הואיל ונוכחות המשיב מס5 לנחל אוג

פות מוטלת עליהם החובה לבחון חלו, בשל אופיו של הכיבוש ,האחרים הינה זמנית באופיה

חלופה זו כי ; אשר אינן משנות את השטח באופן בלתי הפיך וראויות לפתרונות זמניים

וכי חלופה זו הינה זולה לעין '; נעדרת ממסמך החלופות שנערך על ידי המהנדס קופלביץ

כי על פי עמדות של ; ופגיעתה באדמות העותרים מופחתת ביחס לחלופה המוצעת, שיעור

עמדות שהמשיבים לא , רד הבריאות והמשרד להגנת הסביבהמש –הרשויות הרלוונטיות 

קיימת העדפה ברורה למתקנים אזוריים ולא למתקנים מקומיים  –חלקו עליהם בדיונים 

במסגרת ראש טענה זו הייתה גם התייחסות לדברי נציגי 5 ש עפרה"וקטנים דוגמת מט

עמדת 5 1' ב מסהמשי, הן סרן ישיעיהו והן אדריכל חלימי, המשיבים במהלך הדיון

 5 חרף עדיפותה הרבה, כי חלופה זו לא נבחנה באופן ראוי –ועודנה  –העותרים הייתה 

של העותרים הייתה כי הקריטריונים שנקבעו במסגרת טבלת מסמך  הטענה הרביעית (ה)

והאם לקובעיהם יש את המומחיות ; כי לא ברור כיצד נקבעו; החלופות אינם ברורים

5 בעובדה כי המסמך נערך על ידי מי שנחזה להיות מהנדס מים טענה זו התמקדה5 בעניין

לא ברור כיצד הוא יכול ליתן ציונים ולדרג קביעות בנוגע לנושאים שחורגים , משכך

היכן שאין לו השכלה או ניסיון , פגיעה באדמות פרטיות; כגון פגיעה בנוף, מתחום סמכותו

כי ; עלות ההקמהלמהחלופות כי אין התייחסות ביחס לכל אחת ; בשמאות מקרקעין

עוד נטען כי 5 הינו שרירותי וניתן כלאחר יד מבלי לפרט לגביו, האופן בו הוצג הדירוג

וכן , בהסתמכותה על מכלול הנתונים והציונים מבלי לבחון אותם וכיצד נקבעו, המשיבה

מושכלת אשר שוקלת את לקבל החלטה  לא הייתה יכולה, את משמעותם האמיתית

דוגמת חלופת נחל )כאלה המופיעות בטבלת ההשוואה וכאלה שאינן , שונותהחלופות ה

 (5 אוג

לא  –לבד מתשלום מס שפתיים בהחלטותיה  –כי המשיבה  הייתה הטענה החמישית (ו)

והאופן בו בוצעה בנייה בלתי , ש"התייחסה באמת לסוגיית הבנייה הבלתי חוקית של המט

מסוגיית שלטון החוק כפי שקובעות מגוון ובכך התעלמה , 7' חוקית זו מטעם המשיבה מס

 5 הלכות של בית המשפט העליון בסוגיה

כי החלופה המוצעת במסגרת מסמך החלופות נועדה  –ועודנה  –עמדת העותרים הייתה , על כן 4/5

ש זה "כי מט; ש אשר נבנה שלא כדין"כל כולה לקדם מראש את הכשרתו בדיעבד של המט
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וכן כי הפרמטרים ; על הוועדה לשקול את חלופת נחל אוגכי ; ש אזורי"אינו יכול לשמש מט

שביססו את החלטת המשיבה היו שרירותיים ומגמתיים ובמקרים אחרים נמנע מחבר 

 5 המסמך לציין את כלל השיקולים הרלוונטיים

 355454334העתק ממסמך הטיעונים המשלים של העותרים כפי שהוגש ביום 

  29 נספחב ומסומן כ"מצ

כ "פנה ב, לאחר שחלפו מספר חודשים מעת שהוגש המסמך על ידי העותרים 335054334ביום  405

וכן דרש את , ש על מנת לדעת האם התקבלה החלטה עניינית בנושא"ש איו"העותרים אל יועמ

 5 ש לטענות אלה"ש איו"התייחסותו העניינית של יועמ

  31 פחכנסב ומסומנת "מצ 335054331כ העותרים מיום "של בהעתק מפנייה זו 

ובה נמסר כי ההחלטה עתידה , ש"ש איו"התקבלה תשובת נציג יועמ, 3353354334ביום  735

 5מ"כ העותרים הח"להתקבל בשבועות הקרובים ועם קבלתה היא תועבר לידיעת ב

ב ומסומנת "מצ 3353354334מיום ש "ש איו"העתק מתשובת הביניים של יועמ

  31 כנספח

ש "כ העותרים אל נציג יועמ"פנה ב, חלטתה בענייןאו ה, משבוששה להגיע תשובת המשיבה 735

 5 ובה ביקש לדעת האם ניתנה החלטה כאמור, 4/5354331ביום , ש פעם נוספת"איו

  32 כנספחב ומסומנת "מצ 4/5354331כ העותרים מיום "העתק מפנייתו הנוספת של ב

טוקול דיון ועמה פרו 3' התקבלה החלטת המשיבה מס445454331ביום , רק כחודש לאחר מכן 745

כי המשיבים , יוער5 אליו לא זומנו העותרים כלל, 3/5654334ביום , כך התחוור, נוסף שהתקיים

והיו , לא מצאו אפילו ליתן הסבר מניח את הדעת לכך שההחלטה והפרוטוקול לא הומצאו להם

, כאמור5 אלה העותרים שצריכים לרדוף אחר המשיבים על מנת לקבל את התייחסותם

על סמך המסמך המשלים  –ף התחוור כי המשיבים מצאו לנכון לקיים עוד דיון לעותרים א

, זאת למרות שמצאה לנכון לזמן בעלי עניין אחרים)וזאת בהעדר העותרים  –מטעם העותרים 

שהיא וגורמים מטעמה עומדים מאחורי הבנייה הבלתי , 6' דוגמת נציגים של המשיבה מס

כפי שתואר , ש זה"תי חוקיים נוספים הכרוכים במטחוקית ולכאורה גם מאחורי הבטים בל

 לעיל

, מטרת דיון זה5 3' צורפו כאמור בנספח מס, 3/5654334החלטת המשיבה ופרוטוקול הדיון מיום  715

לדון במסמך הטענות המשלים  הייתה, אליו כאמור נמנעו המשיבים לזמן את העותרים

 :וזו הייתה התייחסות המשיבים לטענות שהועלו5 מטעמם

 : '3/ -מצון שאדמות בגינן הופקעו בשנות הנה ביחס להתעלמות מחלופת אגני החהטע (א)

, מצוןובר במבנים הקרובים מדי לאגני החביחס לטענה זו שבו המשיבים וטענו כי המד 35

טרח לציין כי המשיבה  4' המשיב מס5 וזאת בהתעלם מאי החוקיות של מבנים אלה

 5 כאשר היא בוחנת מפגעים וזיהומים –ת חוקית או לא חוקי –אמורה להתחשב בבניה 

 במיוחד לאור , עמדת העותרים היא כי עמדה זו אינה סבירה מצידה של וועדת תכנון

ולאור העובדה כי מוסד תכנון מוצא לנכון להתחשב ולהשלים עם , הצהרותיה בעבר

 5 בנייה בלתי חוקית לצורך תכנון עתידי
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ה הסבירה כי היא מעוניינת להסדיר את המבנים ש כי המדינ"ש איו"עוד הוסיף נציג יועמ 45

תייחסות המבנים הקרובים לאגני שניתנים להסדרה בעפרה וזה יכול להיות רלוונטי לה

 5מצוןהח

 ש נמנע מלציין בפני הוועדה כי אם וככל "ש איו"בהקשר זה כדאי להעיר כי נציג יועמ

קרובים אגני החמצון אשר אין המדובר על המבנים ה, שתצא לפועל כוונה זו של המדינה

אלא , שכן הם אינם בתחום אדמות המדינה המצויות בעפרה)אינם ניתנים כלל להכשרה 

 (5 ע מאושרת או כזו שניתן לאשר בעתיד"ומחוץ לכל תב על אדמות פרטיות

ש מספיק מבחינת גודלו רק עבור ההתנחלות עפרה ולא יוכל לכלכל את "הטענה כי המט (ב)

 :שאר הכפרים שמסביב

השיב בהקשר זה כי לא מתוכננים כעת חיבורי צנרת מן הכפרים  1' משיב מסה (3)

לקלוט את השפכים היא באמצעות מתקן [ העתידית]הדרך 5 ש"הפלסטינים אל המט

 5קליטה אליו יגיעו ביוביות

ניכר כי במשתמע הסכימו נציגי , ש אל מול נתוני האוכלוסייה"בכל הנוגע לנתוני המט (4)

ש על פי גודלו לא יוכל לקלוט מעבר לאוכלוסיית "ם כי המטהמשיבים לטענת העותרי

כי נראה שיש , ש"ש איו"משכך הוסיף נציג יועמ5 עפרה והאולפנא הממוקמת במקום

ש כדי לקלוט יותר שופכין וזאת על מנת שניתן "להגדיל באופן מיידי את יכולת המט

 5 לקלוט באופן מיידי את השפכים של תושבי הכפרים הסמוכים

 הרי שמשתנה באופן , כי אם אכן כך הם פני הדברים, קשר זה יטענו העותריםבה

, מהותי כלל הרכיבים שהובילו את המשיבה להעדיף חלופה זו על פני חלופות אחרות

והן מבחינת היקף ההעדפה דווקא , והפגיעה באדמות, עלויות, הן מבחינת מיקום

 5 ש הנוכחי על פני החלופות הקיימות האחרות"למט

, ש המקומי המוצע בעפרה"ש האזורי בנחל אוג על פני המט"טענה כי קיימת עדיפות למטה (ג)

 :הן מבחינה סביבתית והן מבחינה של עלויות

הכולל את סוגיית , ₪מליון  43המשיבים טענו כי עלות חיבור עפרה לנחל אוג הינה  (3)

 5 הצנרת הנדרשת

 שזו דווקא מומחיותו  – כי במסמך הקריטריונים שחובר על ידי מהנדס מים, יוער–

מליון  36הינה , לתחנת נחל אוג, ריםיחד עם הכפרים האח, חיבור עפרהנקבע כי עלות 

₪ 5 

 הושלך כלאחר יד, הסכום הדמיוני שנזרק לחלל האוויר בדיון זהכי , עוד יצוין ,

מנע יכולת , כיוון שלא זומנו אליו כלל, העדר העותרים בדיון5 מבלי שסופקו כל נתונים

 5 לקיים דיון אמיתי ביחס לסוגיה זו

 ש "המשיבים נמנעו מלהציג את סוגיית עלות חיבור כלל כפרי האזורי למט, בנוסף

אזורי מבחינת גודל והצורך שעתיד -ש תת"זה והעלויות הנדרשות להפיכתו למט

 5להעלות בהפקעת אדמות נוספות

 משפט הבינלאומי על המשיבים לא התייחסו לסוגיית החובות וההשלכות מבחינת ה

והעדיפות הקיימת לסוגיית נחל אוג , ביצוע שינויי קבע מול שינויים זמניים בקרקע

 5 בסוגיה
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 העריך כי ההפקעות לצורך הקמת תחנות הסניקה שקולות כנגד הפקעת 1' המשיב מס (4)

 5 ש בעין יברוד"המט הקרקע שעליו הוקם

 אשר אינן מגובות , אמירות אלהו, לא נמסרו כל נתונים בעניין במהלך הדיון, ברם

אינן יכולות להחליף צורך בבחינה  –הגם שלא ניתנו על ידי גורמי המקצוע  –בנתונים 

 5 אמיתית של הסוגיה

ניכר כי המשיבים , ש מקומי"ש אזורי על פני מט"בכל הנוגע להעדפה הקיימת של מט (1)

רדי הממשלה הנשענות על הנחיות מקצועיות של מש –מסכימים עם טענות העותרים 

שיקולים סביבתיים וקרקעיים "המשיבה טוענת כי היא שקלה , יחד עם זאת5 השונים

 למרות)נטען כי המדובר בחלופה יקרה יותר 5 אשר גוברים על פני סוגיה זו" נוספים

וכן כי קיים , (הוכח שלא כך הם פני הדבריםשאם להתבסס על נתוני המשיבים עצמם 

  5האתר הרגיש חל אוג אשר עשוי להכביד עלמרחק רב בין הכפרים ובין נ

הטענה כי הנתונים שניתנו לחלופות ניתנו על ידי מי שאינו בקיא בהם ואינו בכל ההכשרה  (ד)

 :להעריך אותם

5 המשיבים טענו כי אין מקום בחוק המחייב אותם לפנות לבעל מקצוע שיעריך אותם (3)

אולם שיקול , ככל הניתן החובה היא על אנשי המקצוע להציג ממציאם בדוקים ונכונים

 5 הדעת הוא של הוועדה ולא של עורך המסמך

 ולא נסתר, כפי שנטען :לא לתמוה על תשובה מעין זואין לעותרים א, בהקשר זה ,

הגורם שהכין את מסמך , הן בדיון והן במסמך הטיעונים המשלים מטעם העותרים

מומחיות או , בעל ידע אינו, ודירג את הניקוד שניתן לפרמטרים השונים, החלופות

, מדובר במהנדס מים, אכן5 הקטגוריות שבהן נתן ניקוד לחלופות ניסיון ביחס לרוב

 להעריך מקצועית אתביולוג או גיאוגרף היכול , שמאי מקרקעין, אולם לא במהנדס נוף

לא ברור מה חשיבות , כמו כן5 הראויה ביותר החלופהרלבנטיות לבחירת ההנתונים 

כשלגבי קריטריון זה אין כל הבדל היכן )או קרבה לבתים " נצפות"ל הקריטריונים ש

עדוף מדומה של חלופה ניכר כי הם הוספו על מנת ליצור תו, (שנוהגים על פי הדין

 5 ספציפית

 שסמכה ידה על , אולם הוועדה, 3' המשיבה מסהאחריות בהקשר זה הינה של , אכן

חייבת לבחון כיצד הגיעו מחבר הייתה , החלופה הנבחרת על סמך הקריטריונים

בייחוד , ולא לקבל אותם כפשוטם, המסמך לקריטריונים אלה ולניקוד הניתן להם

 5 הועלו על ידי העותרים והספקות בעניין לאחר שהסוגיות

 לתת ניקוד ; כי מתן ניקוד שרירותי מבלי לבאר כיצד הגיעו לניקוד זה, עוד יצוין

תן במסמך עצמו ולאפשר השוואה בלתי אמצעית בדבר עלויות הקמה מבלי לציין או

מעיבה , מצון הקיימיםל חלופות נחל אוג ואגני החהכללה ש-איוכן ; של קורא המסמך

 5 כמו גם על כל החלטה שניתנה על בסיסו, על מסמך זה ועל אמינותו

הטענה כי התעלמו מסוגיית אי חוקיות הבנייה כפרמטר נוסף אשר היה צריך לשקלל אותו  (ה)

 :רת שיקולי הוועדהבמסג

כי אכן המדובר בשיקול לרעת חלופה זו אולם הוא , לראש טענות זה השיבוהמשיבים  (3)

 5 אינו דווקא פוסל אותה על הסף
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 ש הקיים והן ביחס לאגני "ס למטהן ביח, המשיבים נמנעו מלהתייחס לסוגיה זו

א להעדפת ונמנעו מלכלול סוגיה זו כחלק ממגוון הפרמטרים שיכולים להבי, מצוןהח

 5 חלופה אחת על פני השנייה

 :אשר קובעת בזו הלשון, לאחר דיון זה התקבלה החלטת המשיבה 755

הוועדה בחנה את הערות העותרים ומצאה שאין בהם כדי לשנות את עמדתה כפי . 1

 .3.11.2111מיום  3/11' שעולה מדיון הוועדה מס

תוכנן ישרת את הכפרים רות אלה שיש להבטיח שהמתקן המעלמדה הוועדה מה, אולם. 2

אם , הוועדה מנחה לקיים מעקב אחר תפקודו, על כן. בסביבה בשלב המיידי של הפעלתו

. וזאת על מנת לקבוע בדבר הרחבתו במידת הצורך, וכאשר מתקן הטיפול בשפכים יופעל

יש להקים מתקן קליטה , כבר בשלב המיידי. הנושא יעוגן בהוראות התכנית המפורטת

 .כפרי האזורלאיסוף שפכי 

הוועדה רשמה לפניה את עמדת נציג משרד הביטחון המתנגד להצבת מתקן לקליטת . 3

 . ל"ביוביות בסמיכות למחנה צה

, התכנית המפורטת שתובע לדיון בוועדה הנוכחית טעונה על פי חוק, למען הסר ספק. 4

 . הפקדה וחשיפה לעיני הציבור ולהתנגדויות

, "(ההחלטה השנייה)" שניתנה בעקבותיו העתק פרוטוקול הדיון וההחלטה

 5 לעתירה 3צורפו כאמור בנספח 

 5 מכאן עתירה זו 745
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 הטיעון המשפטי. ג

ש נשוא "המט אתבדיעבד  רילהכש :והיא, סימנה מטרה 3' עמדת העותרים היא כי המשיבה מס 775

ל תוך הפרת מגוון כללים שהחלטותיה שנועדו לממש את המטרה נתקבלו 5 העתירה הראשונה

כל חלופה ותוך התעלמות בלתי מוסברת ובלתי ניתנת להצדקה מ, המשפט המינהלי והבינלאומי

 5רצינית שהוצגה לה

השנים בהם המפקד הצבאי מהווה כוח כובש  57עובדה כי במהלך מהטענה זו מקבלת תמיכה  765

 לא מצא זה לנכון מעולם לטפל בבעיות, בגדה המערבית ולפיכך הוא חליפו של הריבון בשטח

רך הקמת אגני חימצון עבור ועת הפקיע אדמות לצ, 3/-לא בשנות ה: הביוב של כפרי האזור

אשר ברור לכל כי , נשוא עתירה זוש "מטכאשר התנהלו ההליכים להקמת הולא , עפרה בלבד

לטפל בשפכי כפרי האזור אלא כל ייעודו  –אף לא ברמה משנית  –הוא אינו יכול ואינו מיועד 

 5 יה של ההתנחלות עופרה בלבדהוא לטיפול בשפכ

 ש"כי רק לאחר הקמת המט, בפני המשיבה הודאת נציגי המשיבים במהלך הדיונים המוקדמים 7/5

הוחל ו ש אזורי"להפכו למט להכשירו משפטית נעשה מאמץועל מנת שיוכלו , הבלתי חוקי

 ומגלה מהו השיקול, את המסכה מפני המשיביםמסירה , פכו לכזהותכנות להיבבחינת הה

מציאת פתרון לעופרה בלבד : ש"הקמת המטבבסיס שעמד  –שלא לומר הבלעדי  –הדומיננטי 

ת מנעותן מטיפול בבעיילפתחן בשל ההרובץ מהאישום הפלילי  6וחילוץ אנשי המשיבה 

 5 השפכים של המאחז הגדול עפרה

  5ש נשוא עתירה זו"הליכים הנוגעים למטלהתנהלותם של המשיבים ב זהו הרקע אם כן 705

 :ילך הטיעון בחלק המשפטי יהא כדלקמןה 635

I – באופן כללי וכאזרחי שטח כבוש, זכות הקניין של העותרים 

II –וזאת משלל עילות וסיבות, נשוא העתירה נגועה בחוסר סבירות קיצוני ההחלטה: 

ואף לא לכלול , העדר הסבירות שבהחלטת המשיבה לשלול מראש את חלופת אגני החימצון (3)

וזאת בשל בנייה בלתי חוקית הסמוכה , שנבחנו במסמך החלופות אותה בין החלופות

 ;אליהם

, ש עפרה על פני חלופת נחל אוג"העדר הסבירות שבהחלטת המשיבה לבחור את חלופת מט (4)

 ;וכלכלית, תכנונית, משפטית, בשים לב להיותה של זו האחרונה עדיפה מבחינה סביבתית

למרות העדר , ש עפרה"ת מטהעדר הסבירות שבהחלטת המשיבה לבחור את חלופ (1)

ש אזורי ובשים לב להוראות הדין "ש לתפקד כמט"ההיתכנות האופרטיבי של המט

 ;המיוחדות החלות בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית

ש עפרה בשל אופן הכנת הפרמטרים "העדר הסבירות שבהחלטת המשיבה לבחור במט (5)

, טעם המשיבה ומשכךודירוגם כפי שהוכנו במסמך החלופות על ידי המהנדס שנבחר מ

 5החלטת המשיבה ניתנה על בסיס של תשתית עובדתית לקויה וחסרה

III – ומנוגדת להלכות העוסקות בהכשרת  עבריינות בנייה תמעודד ההחלטה נשוא העתירה

 עבירות בניה

 5 אחרון-ואחרון, ראשון-ראשון, נפנה כעת לפרט את טיעוננו 635
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I – וכאזרחי שטח כבוש באופן כללי, זכות הקניין של העותרים 

וכך גם האדמה , בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית יםהמצויים הינם תושבים פלסטינים העותר 645

 מתוקף היותם5 בנייה נשוא עתירה זועבודות ה בוצעובמעמקיה או ושעליה  םשבבעלות

, "תושבים מוגנים"מעמד של  יבעל הם, בשטח הנתון לתפיסה הלוחמתית יםהמצוי תושבים

 5 הבינלאומי ההומניטארי על פי המשפט

כפי שכבר קבע , הוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותרים 615

אהרון ברק ( בדימוס)וראו לעניין זה את דבריו הנשיא 5 בית המשפט הנכבד מקדמת דנא

 5 603-604' עמ, 6/4, (5)ד לז"פ ,ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 4//101 ץ"בגב

בא לידי ביטוי בהוראות אמנת , חלק נכבד של המשפט ההומניטארי שכאמור חל על האזור 655

שעניינה הגנה על אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש ובתקנות , 3050נבה הרביעית משנת 'ג

אמנות אלו חולשות 5 3036, הנספחות לאמנת האג בדבר חוקיה ומנהגיה של המלחמה ביבשה

הנכבשים בגדה המערבית כפי שקבע בית המשפט הנכבד פעמים על היחסים שבין הכובש ו

 ,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח 6046/35 ץ"בגב :ראו) רבות

 (5 1111, (1)4334על -תק

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא הגנה  645

 : לתקנות האג 57וכך קובעת תקנה 5 מוגניםעל הקניין הפרטי של האזרחים ה

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

property, as well as religious convictions and practice, must be 

respected. Private property cannot be confiscated. 

 ( 5ז5ש, 5ס5מ, הוספוהדגשות )

 

 : בזו הלשון קבעאשר , (Gasser)הומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר -רת נורמטיביתמסג 675

”Civilians who do not take part in hostilities shall be respected and 

protected. They are entitled to respect for their persons, their 

honour, their family rights, their religious convictions, and their 

manners and customs. Their property is also protected”  

 (Gasser, “Protection of the Civilian Population”, In: D. Fleck, The 

Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts 211 (1995)) 

 

 :הקובעת כי, 41סעיף , ביעיתנבה הר'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף 665

Art. 53 – Prohibited Destruction: 

 

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal 

property belonging individually or collectively to private persons, or 

to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative 

organizations, is prohibited, except where such destruction is 

rendered absolutely necessary by military operations”. 
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מונעים מהעותרים את היכולת לעבד , ש על אדמתם ובסביבותיה"שקיומו של המטאין ספק  6/5

נכס או לכל הפחות הפקעת את הגישה אליה ומהווים הרס של המונעים מהם , את אדמתם

 5 היכולת ליהנות ממנו ולהפיק ממנו את הפירות המקווים

לקדם את התכניות אשר יובילו בסופו של דבר להפקעת השטח  3אישורה של המשיבה  605

בשרשרת בלתי נגמרת של התעמרות הרשויות  ש מהווה נדבך נוסף"מבעלותם לטובת המט

 5 בעותרים ובקניינים הפרטי

, לתקנות האג 57מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסיף כמובן 41בסעיף האמור : ודוק 35/

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד 

“The Extension of protection to public property and to goods 

owned collectively, reinforces the rule already laid down in the 

Hague Regulations, Articles 46 and 56 according to which private 

property and the property of municipalities and of institutions 

dedicated to religion, charity and education, the arts and science 

must be respected”  

 (J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, 1958, p. 301 

 –המנהל האזרחי ופיקוד המרכז  –ובמקרה דנן , ובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטחהח 35/

, טומנת בחובה גם את החובה להגן על רכושו של הפרט , ככל שהדבר נוגע לדין ההומניטארי

 : וכפי שכבר נקבע בעבר

היא מוכרת 5 מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת[ זכות הקניין"]

כבוד : לחוק יסוד 1קתי בישראל על פי סעיף ככזו מכח המשפט החו

הפגיעה 5 היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי5 האדם וחירותו

אסורה על , ובכלל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט, יןיבזכויות קנ

מקום שהדבר הכרחי באלא , פי דיני המלחמה של המשפט הבינלאומי

 " 5לצרכי לחימה

ל ביהודה "מפקד כוחות צה' חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נזוהרייה  6/74/35 ץ"בג)

 (167-1665' עמ, /17, (4)ד נט"פ ,ושומרון

על פי המשפט , קיימת הזכות יםכי לעותר -כפי שניתן היה לשער  -ניתן לראות , הנה כי כן 45/

כאשר הפוגעים  קל וחומר, יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח םהבינלאומי כי רכוש

ומקרב רשויות שלטוניות  ם של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובשוהמהרסי

  5מימוש צווי ההריסה שהוצאו לו -שונות אשר היו מעורבות בבניית המתקן ובאי

את  באופן אקטיבילהבטיח  3-5עומדת חובתם של המשיבים  יםזו של העותר מול זכותם אל 15/

ו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים של חובה ז" החיובי"קיומה של הזכות כשהמימד 

שהרשויות אולי הנפיקו , דא עקא5 והאמצעים העומדים לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח

, לא רק שאלה נמנעות ממימושןאולם , יםצווי הריסה כנגד המבנה שהוצב על אדמת העותר

מות העותרים אלא גם אותן רשויות עצמן בוחרות להמשיך ולקדם את אפשרות הבנייה על אד

 5 את הפגיעה בקניינם –בניגוד לדין  –ולהאריך 

את  יםהוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותר 55/

קיימות גם בדברי החקיקה הישראליים החלים מכוח עקרונות המשפט  חזקתם באדמותיהם
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וחירותו קובע בסעיף כבוד האדם  :חוק יסוד, כך למשל5 המינהלי על פעילותם בגדה המערבית

כי המעמד החוקתי לקניין אינו , עולה מלשון ההוראה"5 אין פוגעים בקניינו של אדם"כי  1

ועל פי האמור , אדם הוא אדם5 באשר הוא אדםאלא מוחל על כל , מוגבל אך לתושב או לאזרח

-יות שלפי חוקכל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכו", לחוק יסוד זה 33בסעיף 

חייבות  –ובכלל זה המשיבים  –בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי הרשויות "5 יסוד זה

לעניין זה יפים דבריה של 5 ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו זה, לשמור על קניינו של אדם

 :בייניש בפסק הדין בעניין מוראד' השופטת ד, ('בדימ)הנשיאה 

 1סעיף )כות הקנין כזכות יסוד חוקתית בשיטתנו המשפטית מוגנת ז"

גם , כמובן, זכות זו הינה זכות מוכרת(5 כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד

לתושבים באזור המוחזק , לפיכך ]555[ במשפט הבינלאומי הפומבי

  "5בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקניינם

ל "כוחות צה מפקד' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 0401/35 ץ"בג) 

 [(5 47/7/4337]; 5163' עמ, 5174, (4)4337על -תק 'ביהודה ושומרון ואח

 

רשויות שלטוניות האמונות על אכיפת החוק בשטחי , 3-4 כי  המשיבים, עינינו הרואות, אולם 45/

בקניין  הפגיעהמועלות בחובתן שלא להישאר פאסיביות נוכח , הגדה המערבית הכבושה

שות ומקדמות בעצמן הליכים אשר נועדו לפגיעה בקניינם של ואף מגדילות לע, הפרטי

מפירים המשיבים את החובות המוטלות עליהם מכוח המשפט הבינלאומי , בכך5 העותרים

 5ביחס לזכויות הקניין של העותרים ומכוח משפטה החוקתי של מדינת ישראל

הן על פי הוראות חוק ל ו"ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום 75/

, במקביל5 מוכרת ומעוגנת זכותם של העותרים להגנת קניינם, כבוד האדם וחירותו: יסוד

 יםהחובה להבטיח את מימוש הזכות הקניינית של העותר 3-5מוטלת לפתחם של המשיבים 

 5 םעל הקרקע שבבעלות

שהפגיעה בה אמורה הרי , לכך יש להוסיף כמובן את העובדה כי הואיל והמדובר בזכות יסוד 65/

המשיבים לא בחנו כלל את העותרים יטענו כי 5 להיות רק במידה ואין פגיעה פחותה יותר

וממילא , חלופת הסניקה לנחל אוג וחלופת בריכות החימצון – החלופות הפוגעניות פחות

 5 האופן שבו ניתן הניקוד והערכת הפרמטרים נותרה עמומה ובלתי סבירה

הרשויות האמונות על האכיפה נמנעות באורח , לונה של המדינהולק יםשל העותר םלצער 5//

ואף פועלות להחריף ולהעצים את המשך הפגיעה הקניינית באדמות , שיטתי מאכיפת הדין

 5העותרים

וחובות המשיבים הקבועות במשפט , על רקע הפגיעה הצפויה בקניינם של העותרים 05/

אשר מובאות , ת שאר טענות העותריםיש לבחון א ,הבינלאומי והמינהלי והחוקתי הישראלי

 5 להלן

 

 

 

 



 4/ 

II –סבירות קיצונית-נגועות באיעתירה ההחלטות נשוא ה 

כפי  3' ובפרט החלטותיה של המשיבה מס, עמדת העותרים היא כי החלטתם של המשיבים 035

באורח  הינן בלתי סבירות, ש"שהתקבלו ביחס לקידום תכניות ההכשרה של תכנית המט

 :מצטבריםו חלופיים מספר טעמים וזאת בשל, קיצוני

אותה בין החלופות לא לכלול אף ו ,החלטת המשיבה לשלול מראש את חלופת אגני החימצון( 3)

הינה בלתי  –וזאת בשל בנייה בלתי חוקית הסמוכה אליהם , מסמך החלופותשנבחנו ב

 ;סבירה באופן קיצוני

היותה בשים לב ל, פת נחל אוגחלו על פניש עפרה "החלטת המשיבה לבחור את חלופת מט( 4)

הינה בלתי סבירה 5555 וכלכלית, תכנונית, משפטית, של זו האחרונה עדיפה מבחינה סביבתית

 ;באורח קיצוני

העדר ההיתכנות האופרטיבי של למרות , ש עפרה"החלטת המשיבה לבחור את חלופת מט( 1)

ות בשטח הנתון הוראות הדין המיוחדות החלל ובשים לב ש אזורי"ש לתפקד כמט"המט

 ;הופכת את הבחירה לאי סבירה באורח קיצוני, לתפיסה לוחמתית

אופן הכנת  בשל באורח קיצוני גם ש עפרה הינה בלתי סבירה"החלטת המשיבה לבחור במט( 5)

5 הפרמטרים ודירוגם כפי שהוכנו במסמך החלופות על ידי המהנדס שנבחר מטעם המשיבה

ועל כן הינה , ס של תשתית עובדתית לקויה וחסרההחלטת המשיבה ניתנה על בסי, משכך

 5דינה פסלות, בלתי סבירה ולפיכך

מחייבות את , ובוודאי כשהן מקובצות, עמדת העותרים כי כל אחת ואחת מעילות אלה בנפרד 035

תכלית של  הוהעדר, שדבק בהחוסר הסבירות הקיצוני  פסילת החלטתה של המשיבה לאור

 5 (ש אזורי"ש עפרה אינו מט"מטבשל העובדה ש)אם תמומש חוקית 

 

 כללי - על עילת הסבירות .א

סבירותה של החלטה 5 עילת אי הסבירות הינה עילה מוכרת ומושרשת בשיטת המשפט שלנו 045

 5 פי השיקולים שנלקחו בחשבון בעת קבלה והמשקל שניתן לכל שיקול ושיקול-נמדדת על

ם הנדרשים לשקלול הינה החלטה החלטות מנהליות הסובלות מחוסר איזון פנימי בין השיקולי 015

עקרון ", דפי זהבכפי שכבר קבע בית המשפט העליון בפסק הדין המנחה בעניין 5 בלתי סבירה

אשר אינו נותן משקל ראוי לאינטרסים , הסבירות מביא לפסילתו של שיקול דעת מנהלי

' מ נ"דפי זהב בע 3//1/0ץ "בג) "השונים שעל הרשות המנהלית להתחשב בהם בהחלטתה

 (5 30/3) 516, 543( 3)ד לה "פ רשות השידור

החלטה של רשות מינהלית היא 5 בגדר עילת הסבירות נבחן אופן הפעלת שיקול הדעת המינהלי 055

דהיינו אם היא , הרלוונטיים לקבלתה השיקוליםסבירה אם היא מאזנת כראוי בין מכלול 

ה של הרשות עלולה להיות החלטת 5מייחסת לכל אחד מהשיקולים משקל ראוי בנסיבות העניין

אם נמצא שהאיזון הפנימי בין השיקולים היה , פגומה אף אם שקלה שיקולים ענייניים בלבד

פורסם ]) 13פסקה , מינהל מקרקעי ישראל' מ נ"תעשיות אבן וסיד בע /4/5/3/ם "עע)מעוות 

  ((3150543335, [בנבו
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יזו החלטה קונקרטית היה על הביקורת השיפוטית בגדרה של עילה זו אינה מבקשת לקבוע א 045

אלא אך להגדיר מתחם של החלטות אפשריות שכל אחת מהן , הרשות לקבל בנסיבות העניין

סבירות מוגבל -היקף התערבותו של בית המשפט בעילה של אי5 סבירה כשהיא לעצמה

ראש מועצת הכפר אל , עבאס חסן יוסף יוסף 363/30/ץ "בג)להחלטות החורגות ממתחם זה 

 (5 4353354333;  פורסם בנבו) 'מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי ואח' נ אניה'ג

, כי גם אם שקלה הרשות שיקולים חוקיים בלבד אשר מצויים כולם בגדר סמכותה, יוצא אפוא 075

כלומר אופן הפעלת , חסר לשיקול מסוים-או מתן משקל, יתר לשיקול מסוים-הרי שמתן משקל

עלול , ב בנסיבות הקונקרטיות של המקרה המובא בפניהבהתחש, החלטותיה שיקול הדעת

' כרך ב המשפט המנהלי, דפנה ברק ארז: וראו לעניין זה)להיות בלתי סביר ולפיכך פסול 

 (5 641-644' בעמ, (4333)

 

 על חוסר הסבירות שהחלטות המשיבה –מן הכלל אל הפרט . ב

I – מסמך שנבחנו ב ת החלופותמרשימ השמטתההתעלמות המשיבה מחלופת אגני החימצון ו

 החלופות

וחובר על ידי המהנדס , מסמך החלופות שעמד לנגד עיניה של המשיבה, כפי שתואר לעיל 065

', 3/-לא כלל כל התייחסות לאדמות שהופקעו מתושבים פלסטינים עוד בשנות ה', קופלביץ

 5 ושימשו עד לא מזמן כאגני חימצון לטיפול בשפכי ההתנחלות עופרה

אולם כיוון שלהתנחלות זו , ם התפתחה ההתנחלות עופרה ונוספו לה מבנים נוספיםברבות השני 0/5

נעשתה על אדמה ( כולל המבנים הסמוכים לאגני החימצון)ומכיוון שהרחבתה , ע"אין תב

, וכאמור כמו כן 5הרי שלאף אחד ממבנים אלה אין היתר בנייה כדין ,)!(פרטית פלסטינית 

נבנו שלא כדין על אדמות פלסטיניות "( מאחז"א נאמר שמ)חלקים נכבדים מהתנחלות זו 

אותם , משכך5 כפי שאף עולה מתשובות המדינה בעתירה הראשונה כפי שהוצג לעיל, פרטיות

מבנים אשר החלו להיות קרובים לאגני החימצון ששימשו את עופרה בעבר הינם מבנים שאינם 

 5ויש לממש צווי הריסה שהוצאו להם, חוקיים

בחסות , המשיבים אף בוחרים5 חרים בכוונה מודעת שלא לממש צווי הריסה אלההמשיבים בו 005

, להתעלם מחלופה שרירה וקיימת אשר יכולה לשמש את עופרה, אותה בנייה בלתי חוקית

 5במסגרתה כבר הופקעו אדמות פלסטיניות בעבר

ו כלל לא מצאה לנכון להתייחס בהחלטותיה לחלופה ז, שהיא וועדת תכנון, 3' המשיבה מס 3335

בשל קיומם של  -כך הצהירו אנשיה באופן ברור  –וזאת , חלופה זו לא עמדה לדיון5 ועיקר

שפסל " קרבה למבנים"של  הנימוק 5משל היו עובדה מוגמרת שלא ניתן להתמודד עמה, המבנים

הופכת את ההחלטה  –( כלומר לא נאספו נתונים לגבי חלופה זו)את החלופה מלהיבחן כלל 

 5באופן קיצונילבלתי סבירה 

אין תכנית מתאר שהופקדה ושעניינה הכשרה המבנים הבלתי חוקיים הסמוכים לאגני : ונדגיש 3335

בהינתן 5 יש צווי הריסה סופיים למבנים אלה; אין תיזה משפטית שתאפשר הכשרתם; החימצון

  ?האם יכול מוסד תכנון להתחשב בעבריינות הבנייה הזו –כל זאת 

ררה בחדר תשהש והמבוכה הדממה ה שלאת עוצמת במילים ארלתאנו מתקשים עתירה זו ב 3345

5 נציג העותרים שאל מדוע לא נבחנה חלות בריכות החמצוןישיבותיה של הוועדה כאשר 
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אלא גם לקיומה של חלופה זו לא רק כל הנוכחים  חשפה את מודעותם המלאה שלדממה ה

שתחייב אכיפת החוק שאין לקבל חלופה  המודעת של המשיבים ומוסדרות התכנון להחלטה

 5 על אנשי עפרה

כי בכוונת המדינה  שהתקיים בפני הוועדה ש במהלך הדיון האחרון"ש איו"טענתו של נציג יועמ 3315

אינה רלוונטית משתי סיבות  ,לבחון אפשרות הכשרת של חלק מהבנייה הבלתי חוקית בעופרה

לנסיון הכשרה ביחס  היא כי לא ניתן להשען על אי חוקיות אחת כהצדקה הראשונה: עיקריות

ש "היא כי המבנים הסמוכים למט, והיא מהותית לא פחות, השנייה; לאי חוקיות אחרת

ועל כן לשיטת )י נמצוים על אדמות פרטיות ולא על אדמות המצויות בשטח המחנה הירד

, ומשכך אין כל התכנות להכשרתם, "(אדמות מדינה"להיות מסווגים כהמשיבים יכולים 

אמירה ערטיאלית שאינה מגובה לא ניתן על סמך , בנוסף5 ילא לא הוצגהזו ממתכנית כו

 5בעובדות ומסמכים התומכים בה להמנע מבחינה של חלופה זו כלל

בלתי סבירה בשני , אם כן, להמנע מבחינת חלופה זו 3' החלטתה מראש של המשיבה מס 3355

 :ממדים

הכללתה בגדרי מסמך  ואף אי, הממד הראשון הוא עצם ההימנעות מבחינה של חלופה זו

 5 מראש, החלופות הקיים

עילה , הוא העילה עליה נשנעת המשיבה בחוסר הנכונות לבחון את החלופה, הממד השני

שהמשיבים אינם מעוניינים לאכוף את הדין ביחס אליה מזה , הנשענת על בנייה בלתי חוקית

 5 מספר שנים

וכן , לל את חלופת אגני החימצוןכי החלטת המשיבה שלא לבחון כ, עמדת העותרים, לפיכך .115

ות זו אי סביר. הינם בלתי סבירים באופן קיצוני בנסיבות העניין, בחינה זו-הנימוק שניתן לאי

אשר אמורה ליתן משקל רב , לאור העובדה כי המדובר בוועדה תכנונית, בולטת במיוחד

נסות ולהכשיר את ניכר כי הוועדה הייתה כה נחושה ל, ברם. לסוגיות של בנייה על פי הדין

וזאת על ידי התעלמות משאר הבנייה , אשר גם הוא נבנה כאמור בניגוד לדין, ש הנוכחי"המט

 . ובפרט מוועדה תכנונית, זאת אין לקבל. הבלתי חוקית הקיימת במקום

 

II – ש אזורי"המהווה מט, חלופת נחל אוגש הנוכחי על פני "שבהעדפת המט הקיצונית הסבירות אי 

זכיר את אפשרות ה, בפני המשיבה' ופות כפי שהוצג על ידי המהנדס קופלביץמסמך החל  3375

ומשכך הינו בעל עדיפות גבוהה ביחס )אזורי -ש אזורי ולא תת"המהווה מט, חלופת נחל אוג

מסמך החלופות לא כלל אותו כלל במסגרת , יחד עם זאת (5לסוגים אחרים של מתקני טיהור

כלל לא נשקלה , ש האזורי הרלבנטי"המט, פת נחל אוגחלו: כלומר 5טבלת החלופות הקיימת

 5ולא נאספו הנתונים הרלבנטיים לגביה

חרף , לא מצאה לנכון להתייחס כלל לחלופה זו, 153354333בהחלטתה מיום , 3' המשיבה מס 3365

 5 כ העותרים במסגרת הדיון שהתקיים בפניה"העובדה כי היא הועלתה שוב על ידי ב

כ העותרים להעלות את סוגיית נחל אוג "עת ניסה ב, 37533543ם ביום שהתקיי, גם בדיון הנוסף 33/5

מיהר נציג , (בוודאי כזו שפוגעת פחות במקרקעין פרטיים)כחלופה אפשרית ומיטיבה יותר 

כ העותרים עמד כך שקיימת חובה לבחון אפשרות "רק לאחר שב5 להסות אותו 7' משיבה מס

לפי דברי הדוברים בו ברור שהוא קויים רק למראית  אשר, קויים מעין דיון סביב סוגיה זו, זו

 5  עין
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נציג משרד הביטחון מסר כי ; טען כי המדובר במרחק נסיעה גדול במיוחד' המהנדס קופלביץ 3305

אולם מעולם לא גיבה נתון זה שנזרק כך )דונמים עבור תחנות סניקה  4יהיה צורך בהפקעה של 

שערבב בין הנתונים , אדריכל חלימי, 3' יבה מסר המש"והגדיל לעשות יו; (סתם לחלל האוויר

מוטה ומגמתית , הצגה שגויה, מסמך החלופות שהוכןוהציגם באופן שונה מכפי שהם מוצגים ב

 5 אשר נועדה לשלול כל דיון בחלופה זו

, העובדתית, הינה מחוייבת המציאות, החובה לבחון את אפשרות נחל אוג כאפשרות מעשית 3335

 :התקציבית והמשפטית כאחד, התכנונית, הסביבתית

 ש אזורי על פני מספר "קיימת עדיפות ברורה לקיומו של מט, מן הבחינה הסביבתית

וקיימת עדיפות ברורה , מתקן נחל אוג הינו מתקן קיים5 מתקנים המפוזרים לאורך השטח

כלל כעניין של מדיניות המקובל על  ,העדפה זו5 לטיפול במתקן אחד על פני מספר מתקנים

החלופה הנגזרת  מלבחון אתכלל אולם המשיבה נמנעה , מופיע במסמך החלופות ,שויותהר

 5 מכך

 אשר יוכל , המדובר במתקן גדול מאד בעל קיבולת אדירה, סביבתית-מן הבחינה התכנונית

, (או לפחות רובה המוחלט)לשרת בנקל את כלל כפרי האזור על כלל האוכלוסיה הקיימת בהם 

ש בעופרה אשר כיום יכול בקושי רב לקיים את צרכי "בניגוד למט, זאת 5הן כעת והן בעתיד

וכל גידול מינימלי באוכלוסייה של עופרה וכפרי האזור יהפוך אותו , הביוב של עפרה בלבד

 5קרקעית ותכנונית, כלכלית, לבלתי רלוונטי או לחלופין יחייב השקעה רבה יותר

 הרי , כבוש הנתון לדיני התפיסה הלוחמתיתהואיל והמדובר בשטח , מן הבחינה המשפטית

ש שנבנה בסמוך אליו הינם זמניים "ל כמו גם היישוב עופרה והמט"שנוכחות כוחות צה

כמו גם המשיבים הפועלים מכוחו ומתוקף , ל באזור"ואל לו למפקד כוחות צה, באופיים

מפקד ' למון נאלמע אסכאן מעית'ג 4//104ץ "ראו בג)קבע בשטח לבצע שינויים של , מכתוהס

עת נקבע כי סמכויות המפקד הצבאי , 605 'בעמ, (30/1) 6/4( 5)י לז"פד, ש"ל באיו"כוחות צה

 "(5 שכן התפיסה הלוחמתית היא זמנית מטבעה, זמניות מטבען, מהבחינה המשפטית", הן

היה על המשיבה לבחון את האפשרות המצמצמת ביותר מבחינת , כך עמדת העותרים, משכך

ש "בעידפות ברורה ביחס למט, וחלופת נחל אוג נופלת בקטגוריה זו, ארוכי הטווחהשינויים 

 5 עפרה

 וזאת בניגוד לאופן הצגת הדברים , ש זה"קיימת עדיפות ברורה למט, מן הבחינה הכלכלית

 :על ידי המשיבים במהלך הדיונים עצמם

החלופה עבור  קובע כי עלות, במסמך החלופות מטעמו' על פי הערכות המהנדס קופלביץ (3)

כאשר המדובר בעלות הכוללת את הקמתן של חמש תחנות  ,ח"מליון ש 17.5נחל אוג הינה 

 5 לרבות הצנרת והנחת הקווים, כפרי האזור ותפעול כלל המערכת השיהסניקה עברו חמ

ח עבור הצנרת "מליון ש 31ש עופרה הינה "עלות הקמת מט, על פי הערכות של אותו מהנדס (4)

5 ח שכבר הוצאו לצורך הקמת המבנים הקיימים"מליון ש 754-בנוסף לוזאת , והסניקה

ש בגודלו הנוכחי אינו יכול לספק אף לא את צרכיו "לכך יש להוסיף את העובדה כי המט

ש "ועל מנת שהוא יוכל להחשב כמט, של כפר אחד באזור בנוסף על צרכי הביוב של עופרה

מליון  754השקעה של סכום בהיקף של  –משמע , יש צורך לכל הפחות להכפילו, אזורי-תת

, ש עפרה"עוד לפני שבוחנים את סוגיית עלויות הקרקע ביחס למט, משמע5 ח נוספים"ש
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סכום  ,ח לכל הפחות"מליון ש 21של אזורי תגיע לסכום -ש תת"כמטו תהשמש עלות

 5 מהסכום שנדרש להשקעה עבור הפניית השפכים לנחל אוג 43% -הגבוה ב

, לעיל לעתירה זו 40 נספח) 3554534סמך שהגישו העותרים לוועדה ביום כפי שמתואר במ 3335

כמו גם התייחסות , הטענות של העותרים ביחס לעדיפות חלופה זו, (שם /41-4פסקאות 

זכו , לטענות שהועלו על ידי המשיבים ונציגיהם במהלך הדיון הקודם שהתקיים בפני הוועדה

 של מחבר המסמך עדר המומחיותיהר אף ציינו את אש, ים מטעם העותריםנרחבלמענה וניתוח 

לא , 3/5654334גם בדיון החוזר שהתקיים בוועדה ביום , ברם5 גיוהשיבוש שנעשה לנתונים שהצ

להתמודד מ שוב הם נמנעוו, נמצא כי המשיבה וחבריה נכונים לבחון סוגיה זו ברצינות הראויה

 5 ותריםלו על ידי העועעם הסוגיות הכלכליות והסביבתיות שה

והמהירות , עמדת העותרים היא כי העדרה של חלופת נחל אוג ממסמך הקריטריונים, משכך .112

, למרות עדיפותה הסביבתית, בה בחרו חברי המשיבה להסיר חלופה זו מעל סדר היום

ש "חלופת מטב שטמונהובוודאי לאור הפגיעה בשלטון החוק , ומשפטית, תקציבית, תכנונית

החלטתה הסופית של הוועדה להעדיף , וגם מטעם זה ,על כן. ביותר מחדל חמורהינה , עפרה

 . הן כולן בלתי סבירות באופן קיצוני –ש עפרה "את מט

 

III –  ומשכך העדר אפשרות , ש אזורי"מטל ש עפרה"להפוך את מטהעדר ההיתכנות האופרטיבי

 פט הנכבדלהכשירו בהתאם להוראות הדין הבינלאומי החל בשטח כבוש ולפסיקת בית המש

וכן , ש באמצעות תכנון שלו"מניחה את היסודות לקראת הכשרת המט 3' החלטת המשיבה מס 3315

והדברים עולים , ברור5 (כמו גם תושבים פלסטינים אחרים)לקראת הפקעת אדמות העותרים 

 5ש תחייב את הפקעת האדמות"כי הכשרת המט, במפורש מדיוני הוועדה

5 ומונעים כל אפשרות אמיתית להפקעה זו, נם מורכביםכללי הפקעה הקיימים בשטח הי, אולם 3355

 ?במה דברים אמורים

5 הוא הגורם אשר בא בנעלי הריבון בשטח הכבוש, 4' המפקד הצבאי הוא המשיב מס, כידוע 3345

מוסמך הוא להפקיע אדמות של התושבים הפלסטינים , מתוקף סמכויותיו של המשיב

אשר קדמה לכניסת , ירדנית המקומיתוזאת בין היתר בהתבסס על החקיקה ה, המקומיים

 5ל לגדה המערבית"כוחות צה

5 הפקעה זו אינה יכוטלה להעשות לכל מטרה, כפי שהפסיקה בישראל קבעה לא אחת, ברם 3375

הרי שהשימוש , על מנת שהמפקד הצבאי יוכל להפקיע את אדמות הפלסטינים –נהפוך הוא 

כפי שנקבע בהלכה )המקומית  באדמות אלה אמור להיות לתועלתם ולשרת את האוכלוסיה

ראו האמור , כמו כן(5 שהוזכר לעילגמעית איסכאן בעניין  4//101ץ "המנחה והמושרדת בבג

 : אשר קובע כי, בית איכסאבדברי בית המשפט הנכבד בפסק הדין בעניין 

 אם אלא, צבאי לצורך שלא אדמות להפקיע, אפוא, רשאי אינו הכובש הכוח"

 כי אף נובע זה מכלל .המוגנים התושבים את לשרת נועד בהן שיעשה השימוש

 אחיזתו שכן ארוך לטווח לצרכיו השטח את להפקיע רשאי אינו הכובש הכוח

 רשאי הצבאי המפקד אין, נוסףב5 זמני אופי בעלת היא בשטח האחרון של

 הסוציאליים או החברתיים ,הכלכליים ,הלאומיים האינטרסים את לשקול

 של הביטחוני האינטרס על להשליך כדי באלה יןא אם הכובשת המדינה של

 " בו החיים המוגנים התושבים של האינטרס על או בשטח זו מדינה
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' השופט ע' לפסק הדין של כב 47פסקה , בית איכסאבעניין  4/3/33ץ "בג)

 (5 5ז5ש, 5ס5מ, הדגשות הוספו; פוגלמן

דווקא את מי שאינו נמנה על  הפקעה זו אינה יכולה לשרת באופן מלא או דומיננטי, כמו כן  3365

על מנת לאתר , יש לבחון מהו הרכיב הדומיננטי של ההפקעה, במקרה זה5 התושבים המוגנים

את חוקיותה על פי הדין הבינלאומי ההומניטארי והדברים שנקבעו בפסיקות בתי המשפט 

דפנה ; 775-777 'בעמ, 753( 1)ד נו"פ( 4334), ר הכנסת"יו' אורון נ 3313/00ץ "בג: השוו)בישראל 

 (5 776-770' בעמ', כרך ב, (2111), משפט מנהלי, ברק ארז

ש נשוא עתירה זו תוכנן לספיקה של "המטכי , מתגלה חיש מהר, כשבוחנים את מסמך החלופות 33/5

אוכלוסיית , 4333נכון לשנת (5 0' עמ)איש  5,133לאוכלוסיה אקוויוולנטית של , י"מק 643

על ; (בהתנחלות זושתלמידות האולפנה  3,333תושבי עופרה וכן  1,333)נפש  33/,1עופרה מנתה 

ולכך יש להוסיף כמובן את )נפשות  1,533 -כבר היו בעופרה כ, 4333בשנת , ס"פי נתוני הלמ

 4343והצפי לשנת , ואילו על פי מסמך הקריטריונים, (נפש 33-3,333/בין , תלמידות האולפנה

 5נפש 4,703יהיה סך של  הוא כי בהתנחלות ובאולפנה הקיימת בה

, לכך הוא תוכנן מלכתחילה .צרכי עופרה בלבדש בגודלו הנוכחי יכול לספק את "המט, משמע 3305

כפי שעולה ממסמך סיכום , 4343ובין אם בשנת  4333בין אם לכלכל את צרכי עופרה בשנת 

 5 הא ותו לא(5 עילל, לעתירה 43-44ים נספח)ציבורית -שהוגש לוועדה המקצועית

הצפי לטיפול , (יללע47 נספח)' שחובר על ידי המהנדס קופלביץ שנטען במסמך החלופותכפי  3435

מסמך  (5 6-0' עמ)י "מק 3,443 -כ, הינו כפול מכך, בשפכי עופרה בעתיד הלא מאד רחוק

 "5 נאסף ומטופל של היישובכל הביוב "החלופות עצמו מציין במפורש כשנבחנת חלופה זו כי 

אצל  3' ש בעופרה על פי הנחיות המשיבה מס"ו הליכי התכנון של המטאם וכאשר יקודמ, על כן 3435

הוא , משכך5 את תושבי עופרה אך ורקש יישרת "המט, הרי שבסופו של דבר, 4' המשיבה מס

הוא 5 של שאר תושבי האזור, אינו יכול לספק את רווחת וצרכי האוכלוסיה המקומית המוגנת

כך היה הדבר 5 לעופרה בלבד, שנועד כל כולו ש"המדובר במט5 אף אינו מתיימר לעשות כן

, וכך הוא המצב כעת, עת תכננו ובנו את המתקן שלא כדין על אדמות העותרים, מלכתחילה

 5ש זה היתכנות לשמש את כפרי האזור"כאשר ברור כי אין ולא יכולה להיות למט

 -כ, 4333לשנת נכון , אוכלוסיית הכפרים באזור מונה, רק על מנת לסבר את האוזן בנתונים 3445

הוא , וכאמור), רק לאחר שישמש את תושבי עופרה5 פי שמונה מאוכלוסיית עופרה, נפש 44,333

, (לא כעת ולא מאוחר יותר לשמש על פי גודלו ותכנונו אף לא כפר אחד מעבר לעופרה, אינו יכול

 5 יתפנה לטפל בשפכי שאר הכפרים

ברור , ש הבלתי חוקי"הכשיר את המטל כשבוחנים את מבחן המטרה עבורו נעשים המאמצים 3415

5 שאין רווחת האזור ותושביו עומדת לנגד עיני המשיבים אלא טיפול בבעיותיה של עופרה בלבד

 5 אם לא הדומיננטי, זהו מבחן המטרה העיקרי

הפקעה של אדמות פלסטיניות פרטיות ניתנת לביצוע אך ורק אם , על פי הדין החל באזור, כידוע 3455

ולא על מנת לשרת את אוכלוסיית הכוח , ת הציבור הפלסטיני המקומיהיא נועדה לשרת א

5 בין אם היא זו המצויה בתוך ישראל ובין האוכלוסייה המועברת לתחום השטח הכבוש, הכובש

מעית אסכאן 'ג 4//101ץ "במסגרת בג, זוהי ההלכה שיצאה תחת ידו של בית המשפט הנכבד

משה כהלכה מנחה במהלך שלושת העשורים ושי[ 30/1] ל"מפקד כוחות צה' אלמעלמון נ

 5 האחרונים
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תהיה בלתי , על בסיס ההחלטה נשוא עתירה זוכל הפקעה של אדמות העותרים בעתיד , משכך 3445

כפי , ואת התכניות שבסיס ההפקעה, למועד ההפקעה שאין טעם להמתין, כמובן5 חוקית

 5 יש לבטל כבר כעת, שעולות מהחלטת המשיבה

כי כבר בשלב המיידי יש להקים מתקן קליטה , ור בהחלטת הוועדההעותרים מודעים לאמ 3475

אין הוא מסוגל לשמש אפילו , אולם ברור כי על פי נתוני המתקן וייעודו, לאיסוף שפכי האזור

לשמש , וגם לאחר הרחבתו הנוכחית, כולו מיועד כעת-אלא כל, לא עשירית מתושביו של השטח

 5 את ההתנחלות עופרה

וזאת לאורן של , 3' יש להורות על בטלותה של החלטת המשיבה מס, זה ולו מטעם, על כן 3465

 5 החלופות הקיימות

 

IV - ש עפרה הינה בלתי סבירה על סמך אופן הכנת "החלטת המשיבה לבחור במט

 5הפרמטרים ודירוגם כפי שהוכנו במסמך החלופות על ידי המהנדס שנבחר מטעם המשיבה

, ן בדיונים בעל פה והן בהשלמת הטיעון שלהם בכתבה, פעם אחר פעםטענו כפי שהעותרים  34/5

נעשתה על בסיס , ש הבלתי חוקי הקיים"ההחלטה של המשיבים לבחור את החלופה של המט

מהנתונים המופיעים בו רבים כאשר , לא ברור בחלקושגוי ו, מוטה, לקוימסמך פרמטרים 

 5ופות הקיימותוהוא אינו מתייחס לכלל החל, נקבעו על ידי מי שאינו בעל מקצוע

המשמעות המשפטית של טענות אלו היא כי ההחלטה נתקבלה על בסיס תשתית עובדתית  3405

 5 קבלת החלטה באופן זה הינה בלתי סבירה בנסיבות העניין, משכך 5שגויה וחסרה, לקויה

הטענה כי הגדרת הקריטריונים המופיעים  כ העותרים"בי "הועלתה ע, במהלך הדיונים עצמם 3135

ואינה מסוגלת לתת תמונת , אינה כוללת כל מקרא, אינה ברורה( /3' בעמ)ת במסמך החלופו

מאד מסוימת על פני חלופות -בולטת במיוחד העדיפות הניתנת לחלופה מאד5 מצב ראויה

ש "דוגמת חלופת המט, וזאת לצד העדר בחינה של חלופות נוספות במסגרת טבלה זו)אחרות 

 (5 האזורי בנחל אוג

  .מהנדס מיםשהוא ' ופות הוכן על ידי מר יונתן קופליביץכי מסמך החל, יוער 3135

ומהו הבסיס , על ידי מי הוא נקבע, לא ברור מה כולל הקריטריון של פגיעה בנוף, כך למשל 3145

לא ברור ולא נמסר כי , ובכל הכבוד הראוי, בהקשר זה5 לקביעת מדרג הניקוד המופיע בטבלה

ו בעל השכלה של אדריכלות נוף אשר מסוגלת הינ' מהנדס המים יונתן קופלביץ, עורך המסמך

 5לשקלל נתונים אלה

אינו , אינו מובהר כלל ועיקר, המופיע בטבלה, הקריטריון של פגיעה באדמות פרטיות, כך למשל 3115

והוא סתמי ובלתי , או מצבם, מתייחס להיקף האדמות הפרטיות שעשויות להיפגע בכל חלופה

הינו ' כי לא נמסר כי מהנדס המים יונתן קופלביץ, יובכל הכבוד הראו, בהקשר זה יוער5 ברור

בעל הכשרה מתאימה לשמאות מקרקעין כפי שהיה מצופה ממי שקובע נתונים בעלי השפעה כה 

אשר השיב , על הקביעה לעניין האדמה הפרטית' נשאל מר קופולוביץ, באופן ספציפי5 רבה

 : כהאי לישנא

הזה אינו מבטא את  הציון5 וערכו, הציון נקבע לפי מצב הקרקע"

הקרקע הזו היא קרקע טרשית בורית לכן הציון 5 הפגיעה בקרקע
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: ראו)555" 3יתה כנראה מקבלת ציון יקרקע חקלאית מעובדת ה5 1

 (5לפרוטוקול הועדה 6עמוד 

ולא עובר להקמתו על מנת לבחון את מצב , ש"מצב הקרקע נבחן לאחר שנבנה המט, ברם 3155

 5 בההקרקע ואת טיב הפגיעה 

אין התייחסות במסמך הקריטריונים לעלות של כל , בקריטריון של עלות ההקמה, ך למשלכ 3145

רכיב הקרקע ורכיבים , רכיב התשתיות והצנרת, אין התייחסות לרכיב הבנייה; חלופה וחלופה

 5 אחרים אליהם מצופה כי ניתן היה אכן להשוות ולבחון מי מהחלופות עדיפה

יכולה להיות מומחשת מהשוואה , ) פיע בטבלת החלופותמופרכות קריטריון זה כפי שהוא מו

אשר קיבלה את , (והשארת המצב כמות שהוא אי ביצוע דבר) בין המצב של חלופת האפס

נשוא ש "המטבזמן שחלופת ( העדר עלויות כלשהן, כלומר, המצביע על יתרון חזק" )4"הניקוד 

למרות , "5"קיבל את הציון , "(ש מדרום לעופרה"המט"המכונה ', הוא חלופה ג)העתירה 

לרבות  -לא כולל עלויות נוספות שיש לכלול) שהושקעו רק בבנייה, ח"מלש 6 -כהייתה שעלותו 

ח במידה "מלש 46ולכל הפחות ( הדיונים בעתירה שהיה בהם צורך וכן דיוניה של וועדה זו

 6כל הפחות ל)₪ ליוני יכלום סכומים אדירים הכוללים מ5 ש עבור כפרי הסביבה"וישמש כמט

ח "מלש 46-וכ ,שמתוכננים להיות מושקעים בו₪ מליון  3454מתוך  ח שהושקעו עד כה"מלש

( מתושבי הכפרים בסביבה 37%-כ אם באמת יתוכנן ויכלול פתרון עבור תושבי עפרה וכ"סה

והרי ברור שלא ניתן ברצינות ? מהווים רק סטייה קטנה ממצב בו לא יוצא שקל בודד אחד

  5והדבר מעיד גם על הטבלה בכללותה, ריטריון זהלהסתמך על ק

לא ברור , אינם ברורים כלל ועיקר, "נצפות"או " קרבה לבתים"דוגמת , קריטריונים נוספים 3175

 5 מה פשרםמה שימש לקביעתם ו

אולם למרבה הצער בשני בפני הוועדה , כי הדברים הועלו במסגרת הדיונים עצמם, יוער 3165

 5 מניחות את הדעת בהקשר זההדיונים לא ניתנו כל תשובות 

נטען , 37533533העלה סוגיה זו במסגרת הדיון האחרון ביום  כ העותרים"בכאשר , כך למשל 31/5

רק לאחר שעמד 5 וזאת תוך ניסיון להסיט את הדיון, "ץ"גולשים מהנחיות בג"כלפיו כי בכך 

כי , יחלימ' ר הוועדה אדריכל ד"אז מסר יו-או, מ על העלאת שאלות קריטיות אלה"הח

כל חבר וועדה קיבל את המסמך עם כל המרכיבים 5 הוועדה בחרה שלא לדון בכל ציון בנפרד"

' ע (/4נספח ) 37533533דיון מיום ' ראו פרוט) 5"ונדרש לגבש את עמדתו ביחס למסמך כולו, שלו

6 5) 

כמו גם על מידת , לבחון קריטריונים אלה ולעמוד על טיבם ויכל לא המשיבהחברי , משכך 3105

מובן כי גם אין אפשרות , בהעדר קריטריונים מלאים ופירוט בעניינם5 כונות האמור בהםנ

 5 ל"הדירוגים והמסקנות של חוות הדעת ומסמך החלופות הנ, מעשית להתמודד עם התוצאות

היא כי לא ברור כיצד הוועדה יכולה לקבל החלטה מושכלת על סמך  עמדת העותרים, על כן 3535

לא ברור מהם הקריטריונים ; לא ברור כיצד נקבעו; רורים כלל ועיקראשר אינם ב, נתונים אלה

לא ברור כיצד יכול מי שעל פניו אינו מומחה לנושאים אלה לדרג אותם ; ששימשו לקביעתם

ומהתמונה הכללית עולה , ובמיוחד כאשר הם לוקים בהגיון בסיסי בחלק מהם; ולנקד אותם

אשר בפרק , ר ובלעדי לכיוון חלופה אחת בלבדבאופן ישי, אשר הובילה, תמונה ברורה מאד

  5יחידה ובלעדית, המסקנות הוביל לתוצאה אחת
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מצאה זו לנכון לפתור , במסגרת החלטתה של הוועדה אשר התייחסה לטיעון זה של העותרים 3535

אין מקום בחוק "אשר קבע כי , ט איכות הסביבה במנהל האזרחי"טענה זו באמירה של נציג קמ

חובת עורך המסמך להציג ממצאים בדוקים 5 בעל מקצוע מסוים שיעריך אותםהמחייב לפנות ל

עזר באנשי מקצוע נוספים אם יש בכך צורך אבל שיקול יחובה עליו לה5 ונכונים ככל הניתן

כובד המשקל נופל על הוועדה והוועדה 5 הדעת הוא של הוועדה ולא של עורך המסמך הסביבתי

 5"ה תואר של עורך המסמךצריכה לקבל את החלטתה ולא משנה מ

אשר אינן נוגעות לאף לא אחת מטענות העותרים ביחס לפרמטרים , בשורות ספורות, כך 3545

 בחרה המשיבה לפתור עצמה מדיון אמיתי בסוגיה, שהובילו את המשיבה לקבלת החלטתה

עמדת 5 ראויהעובדתית  קבלת החלטה על בסיס תשתית: מרכזית בדיני המינהל הציבורי

א כי בכך חוטאת המשיבה וחבריה לחובות המוטלות עליהם על פי הדין לברר העותרים הי

 5 ולאסוף את המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה מושכלת

הרלוונטיות המלאות מלאסוף את העובדות  יםהיא כי בחדלונו של המשיב העותריםעמדת  3515

כפי שכבר  5נפל פגם של קבלת החלטה מנהלית על בסיס תשתית עובדתית חסרה, והאמיתיות

אם לא נקטה הרשות את הצעדים ההכרחיים הנדרשים , נקבע על ידי בית המשפט העליון בעבר

הכולל את מתן , ממילא אין היא יכולה לעבור לשלב השני, םיהרלוונטילאיסוף הנתונים 

, שר הפנים' עזרא ברגר נ 4//406 ץ"בג: ראו)ל בסיס אותה תשתית עובדתית מלאה החלטתה ע

 ((30/15) 73-73,  40 ,(1)ד לז"פ

במסגרתה יכול בית המשפט , בהעדר הבסיס החיוני לגיבוש החלטה, כפי שקובעת הלכת ברגר 3555

החלטת הרשות בעלת לראות את ( לצורך העניין, או רשות מנהלית) או כל טריבונל שיפוטי

ות ולאחר בחינת חלופ, אחרי שניתנה בנפש קולטת וללא דעות קדומות נוקשות, הסמכות

קידום  כגון, החלטה כה דראסטית5 שב כבלתי סבירההחלטה מנהלית עשויה להיח, תשונו

אינה יכולה להתקבל על , הליכי תכנון שבסופם תהיה פגיעה קניינית בדמות הפקעת מקרקעיו

ץ "בג: ראו) הה המשיבתכפי שעש ומוטה באופן בוטה, חסרה, סמך מערכת עובדתית כה צרה

לפסק דינה של הנשיאה  30פסקה , קח הכללי משטרת ישראלהמפ' אירנה גורוחוד נ 30//160

 (5 653454333, פורסם בנבו; בייניש

על סמך תשתית עובדתית  הםלקבל את החלטותי יםמחויב, ככל רשות מנהלית, יםהמשיב 3545

ת כערובה לקבלת החלטות סבירות וענייניות המושתתות על בדיקה שיטתית והוגנת וזא, מלאה

' אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ –אדם טבע ודין  0530/34ץ "בג: ראו)של העובדות 

 0/6/05ץ "בג; (4553354333, [פורסם בנבו)] 37-ו 31, 33פסקאות , הוועדה הארצית לתכנון ובניה

ץ "בג; (3005) 545-541, 534( 4)ד מח"פ, שרת התקשרת' מ נ"בע( 1992)יורונט קווי זהב 

 (5 4335) 00/, 74/( 1)ד נח"פ, פרקליטות המדינה' נ' אביבה מוטסקי ואח 1160/31

החובה לגבש תשתית עובדתית נאותה ומלאה נועדה להבטיח את הבחירה הרציונאלית של  3575

ובדרך זו להסיר חשש לשרירותיות או כי בעלי עניין מסויים יפעלו על , החלטות המנהל הציבורי

 5 התעלמו מחובה זו, כך נדמה, המשיבים5 מנת לקדם את עניינם על פני טובת הציבור

והאופן , יםכי לאור הפגם שבתשתית העובדתית שניצבה בפני המשיב יםהעותרעמדת , על כן 3565

כל החלטה אחרת 5 גם מטעם זה יש לבטל את ההכרזה, זו המשיבה המוטה בו התקבלה החלטת

 5 משמעה השלמה עם אי הסבירות שבהחלטת המשיבה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%209409/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20987/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20987/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203379/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203379/03&Pvol=נח
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 סיכום ביניים –עילת הסבירות 

המשיבה נגועות כולן בשלל סוגיות של  עמדת העותרים היא כי החלטות, לאור כל האמור לעיל 35/5

החלטת המשיבה על שלל עילות אי הסבירות 5 ומשכך דינה של ההחלטה בטלות, העדר סבירות

ובעלי  המפורטות לעיל נועדה כל כולה לקדם את החלופה שנבחרה מראש על ידי המשיבים

ת מהעילות כל אחת ואח5 בין היתר לאור העובדה כי הוא כבר קיים בשטח, העניין מטעמם

המנויות לעיל תחת פרק אי הסבירות הינה עילה מספקת להורות על בטלותה של החלטת 

 5 בוודאי כאשר הן כולן מקובצות יחדיו, המשיבה

 

III –  ומנוגדת להלכות העוסקות  עבריינות בנייה תמעודדההחלטה נשוא העתירה

 בהכשרת עבירות בניה

נשואת עתירה  נים בטרם ניתנה החלטת המשיבהש: נזכיר ראשית את שפירטנו בחלק העובדתי 3505

בידיעה ברורה של כלל הגורמים המעורבים בו כי , מושא ההחלטהש "כדין המט נבנה שלא, זו

ללא התרי בנייה כדין , בניגוד לתכנית מתאר החלה באזור, המדובר בבנייה בלתי חוקית

והחמור מכל , (בנימין בהתעלם מהיתר הבנייה הפיקטיבי שהוציא ראש המועצה האזורית מטה)

זוהי המציאות שברקעה 5 על אדמות פלסטיניות פרטיות ומוסדרות שבבעלות העותרים –

 5 התבקשה המשיבה לדון בין היתר בחלופה שמשמעותה הכשרת הבנייה הבלתי חוקית

גברה , לאור ההיקף הרב של עבירות בנייה והרווח הכלכלי העצום הטמון בהן לעבריינים 3435

והמשיבה , בחשיבות של מרכיב ההרתעה בהחלטותיהם של מוסדות התכנון לאחרונה ההכרה

של  533543/' הדבר מצא את ביטויו בין היתר בהנחיה מס5 הינה גם מוסד תכנון לכל דבר 3' מס

-מה 3/35' ל משרד הפנים מס"וביתר שאת בחוזר מנכ, 455354333-היועץ המשפטי לממשלה מה

 :שם נקבע כדלהלן, 5354335/

בעת , לתת דעתם חייבים, ובכלל זה הוועדה המקומית, ות התכנון כולםמוסד"

את השיקול של אי , שהם דנים בתוכנית המיועדת להכשיר בדיעבד עבירות בנייה

עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול שיקוליהם לצורך 

 555קבלת החלטתם

לאור ריבוי העבירות , ימרכיב ההרתעה בסוג עבריינות זו הוא מרכיב קריט

, בדיעבד, אישור תיקון או שינוי לתוכנית5 והרווחים הכלכליים הכרוכים בביצוען

משדר מסר שלילי לציבור ופוגע ביסוד ההרתעה , לשם הכשרת עבירות בנייה בוטות

מאשרים , בלחץ העובדות המוגמרות, לעתים קרובות, יתרה מזו5 שבאכיפה

שלא עולים בקנה אחד עם עקרונות התכנון , ייםמוסדות התכנון תיקונים ושינו

בכך ניתן עידוד לעבריינות וחוטאים 5 ושלא היו מתאשרים מלכתחילה, הראוי

 555יוצאים נשכרים

במסגרת דיון במוסדות התכנון בתוכניות מסוג זה מוטלת חובה על מוסדות 

שקל התכנון ליתן דעתם לנסיבות שהובילו לבקשה הנדונה ולתכליתה ולתת את המ

5 עידוד עבריינות כאמור-לאינטרס הציבורי המובהק שבאי, בין היתר, הראוי

להיקפה , לחומרת העבירה, בין היתר, במסגרת זו יש כמובן לתת את הדעת

 (5ההדגשה במקור) "ולהתנהגות העבריין ביחס לעבירה בה מדובר



 1/ 

זאת החליטה  אך למרות, המשיבה לא חולקת על חובתה לשקול את האינטרס הציבורי האמור 3435

, כשלעצמו, חוקית אינו מביא-התוכנית בטענה כי קיומה של בנייה בלתיקידום לאשר את 

 חוקית-לסגירת שעריהם של מוסדות התכנון בדונם בתוכנית המבקשת להכשיר בנייה בלתי

הוסיפה וטענה כי אישור התוכנית אין בו כדי להוות חותמת גומי  4המשיבה (5 4בנספח  5סעיף )

 ט איכות"וזאת כיוון שלאור הנחיית נציגות קמ, חוקיות שבוצעו-ת הבינוי הבלתילפעולו

כפי שהוכח 5 ריהיה צורך בהתאמת המתקן על מנת שישרת את כלל האוכלוסיה באזו, הסביבה

לא יוכל לספק את צרכיהם של אף לא עשירית , אם יוכפל וישולשל גם "ש הנ"המט, לעיל

 5 כפי שהוא אף תוכנן מראש, עופרה מתושבי האזור בנוסף על צרכיה של

תכלית ההנחיה המחייבת את מוסדות התכנון ליתן משקל ראוי לאינטרס הציבורי שבהרתעה  3445

נגד עבריינות בנייה נעוצה במידה רבה ברווחים הכלכליים הגדולים הטמונים בעבריינות מסוג 

שייגרם , הכלכלימידת ההרתעה המושגת תלויה אפוא תלות ישירה והדוקה בהיקף הנזק 5 זה

, במקרה דנן5 לעבריין עקב החלטתם של מוסדות התכנון בעניינה של תוכנית הלגליזציה שהגיש

כנגד הרווחים העצומים , ולו לכאורה, אינה יוצרת נזק כלכלי העומד 4החלטת המשיבה 

המשיבה בוחרת לנסוך את שכמייתה על פעולות העבריינות 5 הטמונים בעבירות שבוצעו

שבינו ובין המציאות העובדתית הקשה  –ואף מנסה למצוא כל תירוץ , מן בדיעבדולהשלים ע

הובילה כמובן להעדפת החלופה הנוכחית על פני , החלטה זו של המשיבה5 אין כל קשר –בשטח 

ולא פחות חשוב , סביבתית, תכנונית, משפטית, מהבחינה הכלכלית ,החלופות הנכונות האחרות

 5  מוסרית –

, פלילית)כי אינטרס ההרתעה הושג בדרך אחרת , עמד ביסוד החלטת המשיבהלא נמסר ולא  3415

 (5למשל

חוקית לא צריך לנעול את שעריהם -טוענת כאמור כי עצם ביצועה של בנייה בלתי 4המשיבה  3455

5 העותרים אינם חולקים על עמדה זאת5 של מוסדות התכנון ולפסול מראש תוכנית לגליזציה

קום לאשר תוכנית להכשרה בדיעבד של בנייה שבוצעה בניגוד במקרים מסוימים יהיה מ, אכן

אולם החלטה שכזאת יכולה להתקבל רק לאחר בחינת הפרמטרים הרלוונטיים ובמקרה , לחוק

פרמטרים אלה נוסחו 5 חברתית וציבורית להכשרת העבירות, שנמצא כי יש הצדקה תכנונית

 5ל משרד הפנים ובחלקם בפסיקה"בחלקם בחוזר מנכ

ככל שמדובר בעבירות בקנה  :היקף עבירות הבנייה שנעשור הרלוונטי הראשון הוא הפרמט 3445

,  במקרה דנן5 כך גובר האינטרס הציבורי שבהרתעה נגד עבריינות בנייה, מידה גדול יותר

תוך שימוש בהיתר בנייה , בנייה על אדמות הזולת: משמעותיות ביותרמדובר בעבירות בנייה 

ואף דרבון של גורמים מטעם המועצה האזורית , סמכות להוציאופיקטיבי שלאיש לא הייתה 

 5 להמשיך את הבנייה חרף צו הפסקת עבודה שהוצא לבנייה זו

לא הרי חריגה באחוזי הבנייה המותרים באיזור  5טיב העבירות וחומרתןהפרמטר השני הוא  3475

רה כשטח כהרי בנייה באיזור שהתוכנית התקפה מגדי, שהתוכנית התקפה מייעדת למגורים

  5 ש"או חקלאי כפי שמורה התכנית המנדטורית ביחס לשטח בו ממוקם המט פתוח

בעבירות  העומדים מאחורי הבנייה והנהנים ממנהמעורבותם של הפרמטר השלישי נוגע ל 3465

בראש ובראשונה במועצה האזורית מאחר שהחלטה לדחות תוכנית לגליזציה תפגע 5 שנעשו

על מוסדות התכנון , ש מלכתחילה"לה היחידה להקמת המטוהרי זו הייתה העי, מטה בנימין

' ראש מועצת הכפר בילעין ואח 3447/36צ "בבג, כך5 המועצהלבחון בין היתר את תום הלב של 

דחה בית המשפט הנכבד עתירה , 1611( 1)4336על -תק 'ש ואח"ראש המינהל האזרחי איו' נ
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חוקית בשכונת -דיעבד בנייה לאשביקשה להורות על בטלותה של תוכנית שבאה להכשיר ב

בית המשפט קבע כי ביטול התוכנית והריסת המבנים 5 במודיעין עילית" מתתיהו מזרח"

, ייפגעו מכך רוכשים תמימים5 סנקציה בלתי מידתית בנסיבות העניין"שהוקמו שלא כחוק יהיו 

היזמים   ואשר לא היו שותפים לעבירות הבנייה שביצעו, "שחלקם מתגוררים בפועל בדירות

עבירות :  לא כך הן נסיבות המקרה שלפנינו(5 לפסק הדין 6סעיף )ואף לא היו מודעים להן 

ש "המטהיטב כי  השידע, המועצה האזורית מטה בנימיןהבנייה בוצעו תוך מעורבות פעילה של 

ובניגוד לנסיבות של פרשת , על כן5 ועל אדמה פלסטינית פרטית ומוסדרת בניגוד לחוק נבנה

 5לא עומדת טענת תום הלב למשיבה זובמקרה דנן נראה כי , הו מזרחמתתי

שיש בהן כדי להצדיק התחשבות  נסיבות אישיות אובייקטיביותהפרמטר הרביעי נוגע ל 34/5

חלקן זולות , קיימות מספר חלופות רב5 במקרה הנוכחי לא קמו נסיבות שכאלו5 בעבריינים

וכל מטרתה של החלטת , והתכנונית עדיפות מהבחינה המשפטית, סביבתיות יותר, יותר

על מנת לנסות , המשיבה הוא לפרוש את מטרייתה על המעשים העבריינים שבוצעו בשטח

לכך יש להוסיף את העובדה כי בעבר הופקעו אדמות פלסטיניות לצורך 5 ולעמעם עבירות אלה

אי הנכונות ובשל , 6' אולם בשל בנייה בלתי חוקית מטעמה של עופרה והמשיבה מס, זה בדיוק

הוחלט שלא לעשות שימוש באגני , של המדינה לאכוף את הדין ביחס לבנייה בלתי חוקית זו

5 ש"המטברי כי לא קמה כל הצדקה אובייקטיבית להקים שם את , במצב עניינים זה 5החימצון

בניגוד מוחלט , רצונם לקבוע עובדות בשטח ש במקום זה הוא"מה שהוביל את בניית המט

 5ותוך רמיסת החוק, תאר התקפהלתוכנית המ

ניתן היה לצפות כי , חוקית בשטח-בהעדר בנייה בלתי, הפרמטר החמישי מתמקד בשאלה האם 3405

למרות שמעצם טבעו קשה להגיע בנושא זה 5 מוסדות התכנון היו מאשרים את התוכנית

קבעו כי לולא נ, העותרים יטענו כי במקרה דנן קיימות ראיות מוצקות לכך, למסקנות נחרצות

ש והן של המבנים הקרובים "הן של המט, חוקית-העובדות בשטח באמצעות הבנייה הבלתי

 ש דווקא באזור"המשיבות היו שוקלות כלל לקדם את המטספק רב רק אם , לאגני החימצון

 5 זה

אלמלא הייתה בנייה בלתי חוקית ואלמלא היו נמנעים המשיבים בכוונת , כפי שעלה גם בדיונים 3735

ניתן היה לעשות שימוש באגני החימצון שהמקרקעין עבורם , בנייה בלתי חוקית זו מכוון לאכוף

הייתה עדיפות , אלמלא הבנייה הבלתי חוקית והכספים שהושקעו בה'; 3/-הופקעו בשנות ה

במשך כמעט חמישה עשורים של  –והראייה )ברורה לחלופת נחל אוג או לחלופות אחרות 

לא עלה בדעתן של הרשויות להקים בשטח על אדמות מעולם , ל בגדה"נוכחות כוחות צה

 (5 ש"העותרים מט

במקרה דנן יש אפוא צורך , עידוד עבריינות בנייה-מעל ומעבר לאינטרס הציבורי הכללי שבאי 3735

בנייה על מקרקעי הזולת תוך שימוש בהתרי בנייה קריטי בהרתעה נגד התופעה החמורה של 

בהחלטתן לאשר את 5 שויות בפני עובדה מוגמרתותוך העמדת הר, בכסף ציבורי, מזוייפים

כמוה כמתן ברכת  ההחלטת: את המסר ההפוךמשדרת המשיבה  ,למתקןתוכנית הלגליזציה 

אף מטעם זה יש לבטל 5 ובמקומות אחרים בגדה המערבית בשטח עופרההדרך לבנייה הפרועה 

 5האת החלטת

מוסדות תכנון להכשיר  בית המשפט הנכבד התווה בעבר את הפרמטרים לבחינת החלטות 3745

בית המשפט קבע כי על מוסדות תכנון לשקול את סוגיית הבנייה 5 בדיעבד בנייה בלתי חוקית

ינטרס ההגנה על שלטון החוק א"-וזאת משום ש, הבלתי חוקית בין השיקולים הקיימים

 שקילת שיקולים אלה"וכן כי " והרתעת עבריינות הוא בבחינת עקרון יסוד בשיטתנו המשפטית
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דן איגנר  0346/30ם "עע) "נוכח הצורך התכנוני והחברתי להילחם בעבריינות הבנייהמתחייבת 

 5 (4333) 4/3,  476, (5)4333על -תק, מ"השמורה בע' נ

ניתן להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית כלל האצבע שנקבע בפסיקות בית המשפט הוא האם  3715

כפי שניסחה זו 5 ם אם לא הייתה קיימתג, את הבנייה –תכנונית  –הוא האם ניתן היה לאשר 

 :בפסק הדין בעניין איגנר, נאור' מ( כתארה אז)השופטת ' כב

בניה בלתי חוקית ' להכשיר'כדאי במקרים רבים כשנשקלת השאלה האם "

בהנחה שאין בניה  –את השאלה  תחילה שחברי מוסד התכנון יציגו לעצמם

היה מקום לאשר את  וניתמבחינה תכנ ,האם, בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת

לא קיימת בו כל ' כאילו'בחינה זו רואה כביכול את השטח 5 התוכנית אם לאו

אם התשובה היא 5 על בחינה זו אמונים חברי מוסדות התכנון5 בניה בלתי חוקית

שלא להכשיר את הבניה  הנטייה תהא, דהיינו שאין התוכנית ראויה, בשלילה

כיון שהמדובר בהפעלת , יחד עם זאת5 תהבלתי חוקית ולא לאשר את התוכני

לא אנסה 5 שיקול דעת בוודאי שאין לומר כי לעולם לא תוכשר בניה בלתי חוקית

העניין ייגזר בהתאם לנסיבותיו של כל 5 כוחי בקביעות מוחלטות בהקשר זה

לפסק  13פסקה , איגנרמ "עע) "5עניין ויש להתוות את הדרך ממקרה למקרה

 (5אורהשופטת נ' דינה של כב

ש עבור "במהלך העשורים האחרונים לא מצאו לנכון המשיבים לקבוע כי יש להקים את המט 3755

אם וככל שהמשיבים סברו שיש מקום  –נהפוך הוא 5 או באזור בו הוקם, כפרי הסביבה כלל

הרי שהוא נמצא בדמות אגני החימצון ששימשו את , למציאת פתרון מקומי לבעיית השפכים

 5 ש הקיים"ולא בדמות המט, בנייה הבלתי חוקיתעופרה עד התגברות ה

גם סוגיית מציאת פתרון עבור כפרי האזור מעולם לא הייתה בראש מעייניהם של אף לא אחד  3745

ש נשוא העתירה מוכיח בוודאות כי "שלביו המוקדמים של תכנון המט –ולראייה 5 מהמשיבים

חר הגשת העתירה הראשונה ורק לא, הוא נועד אך ורק עבור עופרה ולא עבור שאר הכפרים

' הכשרה'על מנת להפיס את עמדתו של בית המשפט ולנסות ליצוק , הוחלט על שינוי כיוון

ברור כי לא הייתה כל נטיה , בהעדר הבניה הבלתי חוקית, משכך5 ש"משפטית עבור המט

כי ניתן משקל לעצם , המשיבה אף מציינת במהלך הדיונים שהתקיימו בפניה5 להכשיר אותה

 5 בבנייתו –שלא כדין  –ש ושל העלויות שכבר הושקעו "ומו בשטח של המטקי

, שיקול זה אינו יכול להוות הכשרה של בנייה בלתי חוקית במקרקעי הזולת, בכל הכבוד הראוי 3775

 5 בוודאי שלא בנסיבות החמורות המתוארות לעיל

של עבריינות  עמדת העותרים היא כי המשיבה לא העניקה כל משקל מהותי לסוגיית, על כן 3765

באמצעות הצעד המקדים של , אישורה של הבנייה בדיעבד, משכך5 הבנייה המתוארת בעתירה

מכרסם בכושר ההרתעה של רשויות האכיפה ובאמון הציבור במוסדות ", החלטת המשיבה

"" יצא החוטא נשכר"הוא עלול לעודד עבריינות בנייה ועלול להשתמע ממנו מסר של 5 השלטון

 (5 פוגלמן' השופט ע' לפסק דינו של כב 14פסקה , שהוזכר לעיל עבאסבעניין  363/30/ץ "בג: ראו)
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 סוף דבר. ד

, מוטה, הינה החלטה פסולה 3' עמדת העותרים היא כי החלטת המשיבה מס, אחר כל אלה 37/5

 5 המונעת משיקולים בלתי סבירים ומתעלמת משלל סוגיות שחובה הייתה עליהן לבחון

פסוקה שיצאה תחת בית המשפט הנכבד היא כי בתי המשפט יתערבו הלכה הכי ה, ידענו 3705

צ "בג)במשורה בהחלטותיהם של מוסדות התכנון הנוגעות לאישור תוכניות תכנון או לדחייתן 

אך דברים (5 /334( 4)על-תק 'שר הפנים ואח' נ' מ ואח"נסי ירושלים בע'מלון רג 5667/31

כמו בעניינה של כל 5 , ונים לביקורת שיפוטיתאלה אין פירושם כי מוסדות התכנון אינם נת

או כאשר , במקום שבו מוסדות התכנון פועלים בחוסר סמכות, רשות מינהלית אחרת

לא יהסס בית המשפט מלהתערב , חוקיות-פעולותיהם לוקות בחוסר סבירות קיצוני או באי

יל לקבלת דבר זה נכון שבעתיים כאשר נפלו פגמים בהליך המינהלי שהוב5 בהחלטותיהם

 13/0/30ם "עע; 63-03' עמ, הסמכות המינהלית, זמיר' י; האמור 5667/31צ "בג)ההחלטה  

 (035( 1)4330על -תק 'המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח' להגנת הטבע נהחברה 

בית משפט נכבד זה ביטל את החלטת הוועדה לבנייה למגורים לאשר תוכנית מתאר בעיר , כך 3635

 –מכבים  47/1/04צ "בג)צא כי התגלע חוסר סבירות קיצוני בשיקול דעתה לאחר שמ, מודיעין

  5 (414( 3)ד מח"פ הוועדה לבנייה למגורים במחוז המרכז' יישוב קהילתי במודיעים נ

שרובן לא זכו לכל התייחסות , טענו העותרים שלל טענות, בהליכים שהתקיימו בפני המשיבה 3635

טענות 5 לו במקרים אחרים זכו להתייחסות מזלזלתואי, או התייחסות רצינית במקרה הטוב

וזאת מעבר לשלל הטענות בראש , אלה הינן בעלות אופי מינהלי ומשפטי מהמעלה הראשונה

עמדת 5 העובדתי שהמשיבים ביכרו להתעלם מהם בהחלטותיהם ובמסמך החלופות מטעמם

, המשפט הנכבד ועל פי פסיקתו של בית, העותרים היא כי על פי עקרונות המשפט המנהלי

 5 מתחייבת בנסיבות אלה התערבותו בהחלטת המשיבה וכן הוראה על ביטולה

-נגועה באי ש הקיים"לקדם תכנון על בסיס המט הת המשיבוהעותרים הראו כי החלט 3645

כי ; נותנת את המשקל הראוי לזכויותיהם הקנייניות של העותריםאינה מאחר שהיא , חוקיות

לה מראש את חלופת אגני החימצון ולא כללה אותם במסמך היא אינה סבירה בכך שהיא של

כי היא אינה סבירה באופן ; ובפרט בשל העילה להמנע מלבחון חלופה זו, החלופות

כי החלטת המשיבה ; ובפרט חלופת נחל אוג, אובייקטיבי ומקצועי ביחס לחלופות אחרות

את אוכלוסיית הכפרים ש ישרת כלל "תכנות אופרטיבי לכך שהמטיאינה סבירה לאור העדר ה

אפשרות ומשכך אין כל  –והוא כל כולו נועד לשרת את עופרה , מסביב או אפילו חלק ממנה

כי החלטת המשיבה הינה בלתי ; חוקית להפקיע בעבורה את הקרקע מבעליה הפלסטינים

כי ; חסרה ובחלקה שגויהתשתית עובדתית  העובדה שנתקבלה על יסוד סבירה לאור

שכלל הערכות של מי שאינו מומחה מסמך פרמטרים מוטה על בסיס ההחלטה נתקבלה 

ש וקידומו כפי שעולה מהחלטת המשיבה משמעו "וכן כי אישורו של המט; לנשואי ההערכות

 5 עידוד לעבריינות בנייה בנסיבות חמורות ביותר

הסעד שבית המשפט הנכבד מתבקש להושיט לעותרים במקרה דנן אין פירושו , לפיכך  3615

בכפוף , הפועל באופן סביר, ת בשיקולים מקצועיים ואובייקטיביים של מוסד תכנוןהתערבו

-שבהם אי, מדובר כאן באחד מאותם מקרים קיצוניים5 להוראות הדין והמשפט המינהלי

פוסלות את , השבהם לקו פעולותיהן של המשיב, חוסר הסבירות והעדר הסמכות, החוקיות

 5בותו של בית המשפט הנכבדהחלטותיה ומקימות עילה ברורה להתער
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ולאחר קבלת תצהיר , יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בעתירה, על כן 3655

 5להופכו למוחלט, התשובה מטעם המשיבים

יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את העותרים בהוצאות עתירה זו לרבות שכר , כמו כן 3645

 5מ כדין"והכל בצירוף מע, טרחה

 5 עות בעתירה זו נתמכות בתצהירו של מר חיים ארליךהעובדות המופי
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  הבקשה לצו ביניים. ה

או לקדם /להורות למשיבים להימנע מכל פעולה אשר נועדו להגשים ומתבקש בית המשפט הנכבד 

לרבות אימוץ , (ההחלטה הראשונה וההחלטה השנייה)נשוא העתירה  1את החלטות המשיבה 

והתקשרות של , מתן תוקף לתכנית שבבסיסהדום הליכי תכנון וקי, 2' י המשיבה מס"ההחלטה ע

מנע מפרסום התכנית יוזאת לרבות לה, מי מהמשיבים עם צדדים שלישיים כדי לקדם את יישומה

פיא את כלל ההליכים קלה –וככל שעד מועד הגשתה של עתירה זו תופקד התכנית ) להתנגדויות

 . וזאת עד להכרעה בעתירה זו( הנוגעים אליה

  

 :ואלה נימוקי הבקשה

בדבר  3בעתירה לצו על תנאי התבקש בית המשפט הנכבד לבטל את החלטתן של המשיבה  5א

-זאת בשל פגמים מהותיים של אי5 ש בקרבת עופרה"קידומה של התכנית להכשרת המט

לרבות פגיעה בזכויות האדם , יצוני שנפלו בהחלטותיהן של המשיבהחוסר סבירות ק, חוקיות

 5ל העותריםשהבסיסיות 

קניינם של העותרים נפל מחמס לבנייה בלתי , מזה מספר שנים, כמפורט בכתב העתירה 5ב

וזאת תחת , ש עבור ההתנחלות עופרה"אשר נועדו לבנות את המט, חוקית ועבירות אחרות

פגיעה זו בקניין מובילה מטבעה גם לפגיעה בזכות הפרנסה 5 פתרונות חלופיים קיימים אחרים

כאשר אין כל מחלוקת כי המדובר  –כות ההנאה של העותרים מאדמותיהם של העותרים וז

 5 באדמות פרטיות הרשומות במרשם המקרקעין

ניתן לראות כי בשל שלל העילות המפורטות בה המצדיקות את , מבחינת סיכויי העתירה 5ג

וזאת הן בשל מעמדם של המקרקעין הפרטיים וזכויות הקניין של , ביטול החלטת המשיבה

הן מבחינת ריבוי העילות של חוסר ; ים מוגנים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתיתאזרח

והן מבחינת הנכונות של ; ש הנוכחי"הסבירות שבהחלטת המשיבה לבחור בקידום המט

המשיבה להשלים ולהכשיר עבירות בנייה שבוצעו על ידי חלק מהמשיבים ביחס לרכושם 

ובוודאי מן הבחינה , ה הרבים של העתירהכל אלה משקפים את סיכויי –הפרטי של העותרים 

 5 של הענקת צו הביניים

קידומם של הרי ש, הוא מאזן הנוחות, גם מבחינת הראש השני המצדיק את מתן צו הביניים 5ד

אשר המליצה על קידום הליכים כאמור על , 3' הליכי תכנון על בסיס החלטת המשיבה מס

שעלויותיהם  –מו הליכים רבים עשוי להוביל לכך שיתקיי, ש"מנת להכשיר את המט

 5 באופן שיסכל מראש את הסעד שהתבקש בעתירה לצו על תנאי –והשלכותיהם רבות ורחבות 

וקידום הליכי הפקעה , התקשרות עם גורמי מקצוע שונים, קידומם של הליכי תכנון שונים 5ה

שויה ע, לא כל שכן מתן התרי בנייה בדיעבד למבנה, של הקרקע על בסיס החלטות המשיבה

כאשר תוצאות קידומם של הליכים אלה עשוי לגזור מצב בלתי הפיך , זאת5 לייתר עתירה זו

 5ביחס לזכויות העותרים על אדמותיהם

או /ו התכנוןהתקשרות של המשיבים או מי מהם עם צדדים שלישיים לצורך ביצוע עבודות   5ו

ייגרם נזק  –ל תנאי אם תתקבל העתירה לצו ע –שבו , פיתוח בתחומי התוכנית תוביל למצב
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אשר על כן יש להורות למשיבים להימנע מהתקשרות 5 כספי או אחר לצדדים שלישיים

 5כדי למנוע פגיעה בהם אם תתקבל העתירה לצו על תנאי, וקידום הליכים כאמור שכזאת

תכליתו של צו ביניים היא לקבע את המצב הקיים כדי לאפשר לבית המשפט להיענות , כידוע 5ז

מטרת הבקשה , אכן 5ככל שימצא כי ראוי לעשות כן, שהתבקש על ידי העותרים לסעד הראשי

אשר עלולים ברמה גבוהה , בעיקרה היא למנוע נזקים והסתמכויות של גורמים שלישיים

  5לרדת לטמיון אם תתקבל העתירה תתקבל

מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת העותרים ולכיוון של הוצאת צו הביניים והצו , משכך 5ח

אי הוצאת צו הביניים והצו הארעי כמבוקש עלול לייתר את בירור , מנגד5 הארעי כמבוקש

 . ההליך העיקרי

 

מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים המורה למשיבי  להימנע מכל , מכל הטעמים האלה 

ההחלטה )נשוא העתירה  1או לקדם את החלטות המשיבה /פעולה אשר נועדו להגשים ו

קידום הליכי תכנון , 2' י המשיבה מס"לרבות אימוץ ההחלטה ע, (החלטה השנייההראשונה וה

והתקשרות של מי מהמשיבים עם צדדים שלישיים כדי לקדם , ומתן תוקף לתכנית שבבסיסה

וככל שעד מועד הגשתה של עתירה זו תופקד )מנע מפרסום התכנית יוזאת לרבות לה, את יישומה

 . וזאת עד להכרעה בעתירה זו( ים הנוגעים אליהפיא את כלל ההליכקלה –התכנית 

 

  

 __________: תאריך

 

_____________       _______________ 

 ד "עו, שלומי זכריה       ד"עו, רדמיכאל ספ

 כ העותרים"ב




