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זוהי עתירה דחופה לצו על תנאי, במסגרתו יבקשו העותרים מבית המשפט להורות למשיבים לבוא וליתן טעם, 

 באם יחפצו, ולהורות לנמק בתצהיר תשובה ככל שיחפצו, כדלקמן: 

מיועד רך זמנית בעלת חשיבות אזורית לאזור הצו בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לדהמדוע לא יבוטל   (א)

; להלן: 1821)מס'  2019-)יהודה ושומרון(, התשע"ט מערבית להתנחלות כפר תפוח )הוראת שעה(לתכנון 

 "(.1821"הצו" או "צו 

 .1נספח מס' מצ"ב כ 1821העתק מצו 

, 1821ססת על צו  המאשרות את התכנית המבו  28.1.2020מיום    3-5מדוע לא תבוטלנה החלטות המשיבים   (ב)

 "היתר" בהתאמה(.-לצו זה, ככל שניתן )להלן: "ההחלטה" ו 3 וכן ההיתר שניתן על ידי המשיב מס'

 2נספח כ"ב מצבדבר אישורה של התכנית  28.1.2020מיום  5העתק מהחלטת המשיבה מס' 

 

 כדלקמן: זוהי גם עתירה דחופה לצו ביניים ולצו ארעי, אשר יורה למשיבים או לגורמים מטעמם, 

וצאה לפועל של התכנית ו/או היתר אשר הוצאו וניתנו או למי למטעמם: להמנע מכל ה  1-6למשיבים  (1)

 לרבות כל מימוש מלא או חלקי של דרך זו; 1821על פי צו 

או למי מטעמם: להמנע מכל קידום של הליכי תכנון ו/או הקצאה ו/או בניה בשטח נשוא   1-6למשיבים   (2)

 להקפיאם לאלתר; –אלה התכנית, וככל שהוחל ב

הימנע מכל בניה במתחם נשוא התכנית, לרבות בנית תשתיות, הכשרות או למי מטעמם: ל  1-6למשיבים   (3)

 שטח וכן כל פעולה שהיא אשר משנה את מצב השטח הקיים. 

כל זאת, עד להכרעה סופית בעתירה. הנימוקים לצו ביניים ולצו הארעי מובאים בסוף כתב העתירה, בעמודים 

  להלן. 48-52

בית המשפט מתבקש להוציא כאמור גם צו ארעי, בנוסח צו הביניים המבוקש, וזאת עד לקבלת החלטה  

בבקשה לצו ביניים, אף טרם קבלת תשובות המשיבים לעתירה. הצורך בצו זה הינו לאור סד הזמנים 

  ם הוצאה לפועל שלאת העותרים, וכן לאור פעילותם המהירה לקידו 1-5הקצר בו העמידו המשיבים 

באופן אשר לא יאפשר כל דיון , back-to-backהתכנית נשוא עתירה זו. המשיבים פועלים בשיטת 

 בעתירה ובצו הביניים, ויוביל לפגיעה בלתי הפיכה בעותרים ובזכויותיהם הקנייניות בחלקות האמורות. 

ת הבוקר,  בשעו 28.1.2020ם ניתנה ביו 1821ההחלטה על דחיית התנגדות העותרים לתכנית על פי צו 

, ראש המנהל  3, ובמסגרתה נמסר גם כי זו תובא בהקדם לאישור המשיב ארבעה ימים בלבדלפני 

ימים בטרם תיכנס   15 -האזרחי לצורך מתן היתר. בניגוד לתכניות רגילות, בהן קיים פרק זמן של כ 

ו, לא קיים  מידות התכנית והצהתכנית לתוקף, במקרה דנן, וכחלק מהמתווה התכנוני המיוחד שנתפר ל

, למעשה ניתן להתחיל לממש את 3מועד כאמור, ומרגע דחיית ההתנגדויות ומתן ההיתר על ידי המשיב  

 הבינוי בשטח. 

התנהלות המשיבים וקביעת לוחות זמנים בלתי אפשריים אלה, המבקשים להעמיד את העותרים ואת בית 

ר מבקש שלא לאפשר לעותרים להביא את תום לב דיוני, אשהמשפט בפני עובדה מוגמרת, משקפים גם חוסר 

טענותיהם והפגיעה בזכויותיהם הקנייניות לבחינת בית המשפט הנכבד. כפי שנראה להלן, במקרים אחרים 

"חורגים" כאמור, ובהתאם לחריגותם של אלה והפרות -בהם קידמו המשיבים מהלכים תכנוניים "חרגים" ו

 אליהם אשר מנעו את הוצאתם אל הפועל. ווי ביניים ביחס הדין שנלוו אליהם, הוצאו צ
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 פתח דבר .א

בעתירה זו יבקשו העותרים מבית המשפט למנוע שידוד מערכות מוחלט בדיני התכנון והבניה באזור הגדה  .1

המערבית, והכל למען אינטרסים פוליטיים צרים, תוך השענות על שיקולים זרים, התעלמות מעמדות 

ובדתית המשפטיים הרלוונטיים, ביסוס החלטות ופעולות מנהליות על תשתית עמחייבות של היועצים 

לקויה, חסרה, נסתרת, מוטה, שגויה ומוטית בכוונת מכוון, והכל בניגוד לכל רכיב מינימלי של סבירות 

 ומידתיות. 

 הדברים חמורים היכן שהם בוצעו תוך הטעיה של גורמים רבים מקרב הרשויות, תוך "תפירה" של דבר .2

שיאפשר סלילת דרך באפיק תכנוני  חקיקה ייחודי וקונקרטי עבור תושביו של מאחז בלתי מורשה, באופן

 עקום ופגום, אל אותם מבנים, אשר יישארו בלתי מורשים גם לאחר סלילת הדרך האמורה.

 כל המהלך האמור נעשה על גבי מקרקעין שטיבם עודו מצוי בבירור בפני המוסדות –ואילו לא די בכך  .3

ה, ולמענם של מתי מעט, קבוצת המוסמכים, היכן שקיימות טענות קנייניות סותרות הממתינות להכרע

עבריינים אלימה, בעלת כוח פוליטי, המבקשת לנצל את הבוקה והמבולקה הקיימים באזור, כדי לפעול למען 

 יצירת מציאות באזור הסובל ממילא מתת אכיפה. 

פסק דין חלוט של בית המשפט המשיבים, היא לעקוף את ביצועו של  לצד כל אלה, מטרת כלל מהלכיהם של  .4

]פסק דין מיום  ראש מועצת הכפר יאסוף ואח' נגד שר הביטחון ואח' 2297/15ליון כפי שניתן בבג"ץ הע

, פורסם באר"ש[ אשר הורה על פינוי מקבץ בניה בלתי חוקית המצוי על מקרקעין פרטיים, ואשר 7.1.2017

. המשיבים לא עמדו בתנאי הצו המוחלט המפורששיצא תחת ידו 22.6.2018לה עד ליום הורה על מימוש א

"מקצי שיפורים" וכן כי -שרויות לתינתה הארכות או אפ,של בית המשפט הנכבד, אשר קבע במפורש כי לא 

העדר של פתרון חלופי לתושבי המבנים לא יהווה צידוק לדחיית מועד פסק הדין. חרף העובדה כי מספר 

קשות מטעמם נדחו בעבר, שבים אלה ומבקשים למצוא פתרונות חדשים, אשר יוצרים למעשה מציאות ב

ם מקיימים את התנאים שהם עצמם קובעים שיבים אף אינמשפטית הזויה, מופרכת, נעדרת חוקיות. המ

את   במסגרת אותם דינים מומצאים אשר יוצאים כלאחר יד תחת ידו של מפקד כוחות צה"ל באזור, המהווה

 הגורם בעל סמכות החקיקה בשטח המצוי תחת דיני התפיסה הלוחמתית. 

כיצד שומרי הסף בפועל, עתירה זו חושפת כיצד מערכות אכיפת החוק מתפרקות כליל מחובותיהן,  .5

מתכופפים פעם אחר פעם על מנת לנסות ולמצוא חרכים כדי לקדם החלטות בלתי חוקיות, אשר בפועל רק 

 ל של מפעל ההתנחלות כולו.מעמיקות את ממד הגז

"תכנית" על פי הצו וכלה בהליך -, דרך אופן הכנת ה1821התנהלות המשיבים כפי שנפרט להלן, ראשיתה בצו   .6

עצמו 1לטה שניתנה על פו, כולם אינם חוקיים על פי כל דין שהוא )לרבות הדינים שהמשיבההתנגדויות וההח

ום משטר תקין ומערך מנהלי מתפקד. אופן יישומו בפועל המציא עבור ולצורך התכנית(, ואינם יכולים להל

טל את כל קנה כי יש לבסובל מחוסר סבירות קיצוני ומאי חוקיות מובנית, אשר כל כולם מתגבשים לכדי מס

ההליך הפגום הנוגע לתכנית ולמהלכים שהובילו להתקנת הצו ולאישורה של הדרך, מראשיתם ועד סופם, 

עמדת העותרים היא כי יש להחיל על כל ההתנהלות הזו מהלך תכנוני תקין על   על כל מרכיביהם. תחת זאת,

 קוף אותו.רכים בכדי לעפי החוק הקיים מבלי לייצר דרכים ומנגנונים מומצאים ומופ

ות וקידום דחיית ההתנגדויועד ל 1821, למן התקנת צו 1-5כי בכל אלה פסולות החלטות המשיבים  .7

 :3פטור מרישיון והיתר על ידי המשיב ההליכים למתן 

 למגבלות ותחומי השתרעות החקיקה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי  1821אי הלימה של צו   (א)

ה ובלתי התקבלה ונעשתה על בסיס תשתית עובדתית לקויה, חסרה, מוטה, שגוי 1821צו התקנת  (ב)

 נכונה
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פני בית צגו בועצים המשפטיים כפי שהו, תכליתו ותכנו עומד בניגוד לעמדות של הי1821צו  (ג)

 המשפט ואף חותר תחת הוראות והנחיות היועצים המשפטיים.

ניגודי העניינים של המשיבים, ל מתאפיים ב, דרך קבלתו ואופן הוצאתו אל הפוע1821צו  (ד)

כבילת  אותה הוא מבקש לקדם, הכל באמצעותתכנית השל הצו ו מנהלית-משפטיתטאוטולוגיה ב

 1821שיקול הדעת הטמון בצו 

 יתנה בחוסר סמכות מובהק התנגדויות ולדחות אותן נכי החלטת וועדת המשנה להתנגדויות לדון ב (ה)

 סבירות קיצוניחוסר נגועה בלגופה כי החלטת וועדת המשנה להתנגדויות  (ו)

בוקשת להיות כי התנהלות המשיבים כולם בכל הנוגע לאופן התקנת הצו, קידום התכנית המ (ז)

  ב של המשיבים חוסר תום הלנגועים כולם ב הליכים שהתנהלו בעניינו,מקודמת באמצעותו, וכן ה

 

ואחת מעילות אלה לבדה, בוודאי לנוכח משקלן המצטבר ומחדלי המשיבים כפי שיוצג לעיל,  ת כל אח .8

התכנית אשר המשיבים מבקשים לקדם באמצעותו, היא וביטולה של  1821מצדיקים את ביטולו של צו 

 חת מצב משפטי בלתי חוקי, נעדר כל אופק תכנוני עתידי.דרך שכל תכליתה היא הנצתכנית ה

 

 

 רקע עובדתי לעתירה .ב

 

 הצגת הצדדים  (1

 _המחזיק בזכויות הקנייניות בחלקה הינו תושב יאסוף, והוא עסיאני,  ___________,  מר 1העותר מס'  .9

 באדמות הכפר יאסוף.  _בגוש 

 .3 נספחעל תרגומיהם לעברית מצ"ב ומסומנים כ 1העתקי נסח מס רכוש וצו ירושה של העותר 

בגוש  __חלקה הינו תושב יאסוף והוא המחזיק בזכויות קנייניות בחסין,  __________, מר 2העותר מס'  .10

 באדמות הכפר יאסוף.  __

 .4 נספחעל תרגומיהם לעברית מצ"ב ומסומנים כ 2העתקי נסח מס רכוש וצו ירושה של העותר 

 __בגוש    ___  הינו תושב יאסוף, והוא המחזיק בזכויות הקנייניות בחלקהראזק    _________,  3העותר מס'   .11

 באדמות הכפר יאסוף. 

 .5 נספחעל תרגומיהם לעברית מצ"ב ומסומנים כ 3של העותר כוש וצו ירושה העתקי נסח מס ר

 __הינו תושב יאסוף, והוא המחזיק בזכויות הקנייניות בחלקה חמודה,  __________, מר 4העותר מס'  .12

 באדמות הכפר יאסוף. 

 .6 נספחנים כעל תרגומיהם לעברית מצ"ב ומסומ 4ירושה של העותר העתקי נסח מס רכוש וצווי 

החלקות לגביהן עוברת הדרך מסומנות  א.6כנספח סימון של החלקות של העותרים ביחס להכרזה מצ"ב 

 בנפרד. 

הינו הגורם המייצג של תושבי ,  אלחלים עבוד-חאלד מחמוד עבדמר  ,  יאסוף, ראש מועצת הכפר  5העותר מס'   .13

ם "טל בנימין"( לפני מערב" )המכונה ג הוקם המאחז "תפוח, ותושביו , אשר על אדמות הכפרףיאסוהכפר 

 . כשני עשורים

מעבר לאי החוקיות הגלומה בעצם הקמת המאחז, בפועל הוא יוצר קיטוע של אדמות תושבי הכפר יאסוף 

את דרכם של תושבי ובגינו הושת על תושבי הכפר משטר התרים אשר גולת הכותרת שלו הינו שער החוסם 

 קלאיות.הכפר אל חלק ניכר מאדמותיהם הח
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מכוונים המשיבים  אשר בסמוך להןאדמות תושבים ל בנוגע יאסוףמייצג את תושבי קהילת הכפר העותר 

 םהוא מייצג אותם ,ואנשי הכפר יאסוף העותר. משכך, הדרך שתוביל למאחז "תפוח מערב"להקים את 

הקים את ההתנחלות , הינם נפגעים ישירים של ההחלטה לנפש( 2,200 -)קהילה המונה כ זו עתירהבמסגרת 

 בחלקות האמורות. "הדרךאת אישורה של "תכנית החדשה ו/או 

הגישו ערר כנגד החלטת הממונה על הרכוש הממשלתי לראות במקרקעין האמורים כאדמות  1-5העותרים  .14

, ועררם תלוי ועומד בפני הגורם המוסמך, היא וועדת 2018מדינה, במסגרת הכרזה שבוצעה במהלך שנת 

ראש מועצת הכפר יאסוף נ' הממונה על  37/18לצו בדבר ועדות עררים )ערר  172עלת מתוקף צו העררים הפו

 (. 37/18; להלן: ערר המנהל האזרחי ואח'

המשפטי לממשלה,   כפי שעוד יורחב בהמשך כתב עתירה זה, על פי עמדת היועץ המשפטי לאזור ועמדת היועץ .15

, שכן כל מהלך באמצעי משפטי כזה או אחרס למקרקעין,  עד להכרעה בערר זה, לא ניתן לקדם כל מהלך ביח

 כאמור בהכרח יוביל לשינוי מצב הקרקע. על כך עוד נרחיב בהמשך. 

ל למען הינו ארגון מתנדבים לזכויות אדם והוא עמותה רשומה. הארגון פוע, ארגון "יש דין", 6העותר מס'  .16

ם לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. הארגון הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופי

אינה מיישמת את חובתה על פי עקרונות המשפט הבינלאומי להגן על  מתעד מקרים שבהם ישראל

 הפלסטינים, ופועל למען ביצורן של זכויות הקיימות על פי עקרונות אלה. 

בשנת  ומה אשר הוקמההינה עמותה רשמתכננים למען זכויות בתכנון",  –, עמותת "במקום 7העותר מס'  .17

על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם.  1999

וח העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפית

ית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצוע

מייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון  "במקום". למימוש זכויותיהן בשדה התכנון

 .והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח

ה הלוחמתית, הינו מפקד כוחות צה"ל בתחומי הגדה המערבית, אזור המצוי תחת דיני התפיס  1המשיב מס'    .18

מכויותיו כמי שמייצג את . בידי המשיב, בהתאם להוראות הדין הבינלאומי, מצויות כלל ס1967למן שנת 

חודשים, בחודש ספטמבר   לפני מספר  1821התקין את צו    1חליף הריבון בשטח, וזאת באופן זמני. המשיב מס'  

 . 2019דצמבר -, וזה פורסם ברבים במהלך חודשים נובמבר2019

, הממונה על הרכוש הממשלתי בגדה המערבית, הינו הפונקציה הפועלת במנהל האזרחי, אשר 2מס' יב המש .19

 2מנהלת לכאורה את הרכוש הממשלתי )המכונה גם "אדמות מדינה"( בתחומי הגדה המערבית. המשיב 

ים של באופן כמעט בלעדי לחלוטין את המקרקעין שבניהולו, לצרכיה של התיישבות ישראלית ולצרכ מקצה

ל פעולה של למנוע כ 37/18התחייב במסגרת ערר  2גורמים ישראלים באזור הנתון למרותו. המשיב 

  .13.11.2019דיספוזיציה במקרקעין עד להכרעה בערר זה, במסגרת כתב התשובה שהוגש מטעמו ביום 

המערבית,  , ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית, אחראי על תחומי החיים האזרחיים בגדה3המשיב מס'  .20

, 2גם על המשיב מס'  3משיב . בין היתר, אחראי ה1וזאת במסגרת סמכויות שהואצלו לו על ידי המשיב מס' 

–העליונה ותתי  וכן על מערך התכנון והבנייה הפועל בתחומי הגדה המערבית במסגרת מועצת התכנון

התאם לצו זה, על אישורה ועל אחראי על הכנת תכנית ב  3המשיב מס'    1821הוועדות שלה. בהתאם לצו מס'  

 שר אושרה בהתאם לצו. אישור מתן היתר לדרך הנשענת על התכנית א

ליץ , כי תמ1821, מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי, הינה הגורם אשר נקבע במסגרת צו  4המשיבה מס'   .21

 שו לתכנית זו. ליתן את הפטור האמור, וכן הגורם אשר אמור היה לדון בהתנגדויות שהוג 3למשיב מס' 

, אדריכלית נטליה אברבוך, היא זו שהכינה "חוות דעת" 4כפי שיורחב עוד להלן, העומדת בראש המשיבה 

נתונים עמומים,  , על בסיס1821"צורך האזורי" בהתקנת צו -בדבר ה 1שעל פיה התבסס המשיב מס' 
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לאחר מכן( ועל פי תשתית  נסתרים, שגויים )כפי שאף אדר' אברבוך הודתה במהלך הדיונים שהתקיימו

 עובדתית חסרה ולקויה. 

"צורך" בדרך, היא זו שתבחן -"היתכנות" וה-, אשר העומדת בראשה ביססה את ה4יצא אפוא, שהמשיבה 

, אדר' אברבוך, הינה 4דרך". העומדת בראש המשיבה "-את ההתנגדויות לאותה תכנית אשר מקדמת את ה

, והיא גם הייתה מעורבת 1821" בטרם ייתן את הפטור הנובע מצו אמור "להתייעץ 3גם הגורם עמו המשיב 

 בהליכי ההתנגדות עצמה. 

, וועדת המשנה להתנגדויות, הייתה הגורם בפניו התקיים הדיון בהתנגדות העותרים, הגם 5המשיבה מס'  .22

 קובע במפורש את זהות הגורם שיידון בהתנגדויות.  1821שזו נעדרת כל סמכות לדון בה, וצו 

ורשה הינה המועצה האזורית שומרון, אשר פרשה חסות מוניציפלית על המאחז הבלתי מ 6שיבה מס' מה .23

"תפוח מערב" ברבות השנים, לרבות הזרמת תקציבים ושימוש בתקציבים ממשלתיים עבור המאחז, לא 

הפועל,   אמורה לפעול לקידום הוצאתה של התכנית אל  6אחת בדרכי רמייה ובאופן בלתי חוקי. המשיבה מס'  

שיפורט להלן,  היא זו המגישה את הבקשה להיתר, והיא זו אשר מבקשת לבנות את הדרך האמורה. כפי

המשיבה חתמה על התחייבות הנדרשת על פי הצו האמור. כל זאת, הגם שהן מבני המאחז והן תכנית הדרך 

 נשוא עתירה אינם מצויים בשטח השיפוט של המשיבה, ומעולם לא היו. 

דה השיתופית כפר תפוח, הינה המסגרת המשפטית במסגרתה מאוגדים תושבי כפר , האגו7' המשיבה מס .24

לערך הוקם באופן בלתי חוקי מאחז הלווין של כפר  2000. בשנת 1978, התנחלות אשר הוקמה בשנת תפוח

כחלק תפוח, "תפוח מערב", על אדמות הכפר יאסוף, לרבות על מקרקעין פרטיים. תושבי מאחז הלווין נחשבו  

 מהאגודה השיתופית האמורה. 

ה תפוח מערב )המכונה גם "טל בנימין"(, אשר הינם מי שזוהו כתושבי המאחז הבלתי מורש 8-26המשיבים  .25

. על פניו 2297/15. משיבים אלה גם היו חלק מהמשיבים בבג"ץ 2297/15היה ועודנו נשוא העתירה בבג"ץ 

ה עודם מתגוררים במבנים במאחז(. זאת, כיוון שנכון תכנית הדרך אמורה לשרת משיבים אלה, )ככל שאל

-, בוצעה אכיפה ביחס ל2297/15של בית המשפט בעניין במסגרת בג"ץ    , ובעקבות צו מוחלט2018לחודש יוני  

מבנים )אולם אחרים הוקמו חיש מהר בתחומי השטח אשר אינו מוגדר כמקרקעין פרטיים(. אין בידי  17

 עודנו מתגורר במבנים האמורים ובתחומי המאחז.  8-26משיבים העותרים אפשרות לברר מי מה

שה מטעמי זהירות ולאור העובדה כי אלה עשויים להיות מושפעים מכל נע 7-25צירופם של המשיבים  .26

 החלטה הנוגעת לדרך האמורה. 

 

"תפוח  -על ההליכים המשפטיים הנוגעים ל  –  1821הרקע הנדרש להבנת מקורותיו של צו  (2

 מערב" 

הרקע שהובילנו למציאות משפטית ועובדתית זו, נדרש, בקצרה, רקע ביחס להליכים  הבנת לצורך .27

פטיים הקודמים הרלוונטיים להליך דנא, בראש ובראשונה ההליך הנוגע למאחז "תפוח מערב", כפי המש

 . 2297/15שהתנהל ועודנו מתנהל במסגרת העתירה בבג"ץ 

סמוכים   לערך, עת קבוצת תושבים מכפר תפוח ומקומות  1998-2001המאחז תפוח מערב הוקם בין השנים  .28

ק"מ מערבית לכפר תפוח. האזור בו התמקמו היה מחוץ  2 -ם כהחליטו להקים את בתיהם באזור הממוק

לשטח שיפוט מוניציפלי כלשהו, וייעודו התכנוני על פי התכניות התקפות היה ועודנו לחקלאות. חלק 

, אולם רובו היה מקרקעין פרטיים, כמו גם 1987ציבור בשנת  מהמתחם היה אדמות שהוכרזו כמקרקעי

 כביש הגישה אליו. 
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דע לא רק בבינוי הבלתי חוקי הרב שפשה בו, אלא גם בתופעות אלימות מחרידות שאפיינו את המאחז נו .29

תושביו, ובאו לידי ביטוי בעיקר כלפי תושבים פלסטינים מהכפרים הסמוכים, בפרט לגבי הכפר יאסוף, 

כפר "שפר" עליו מזלו והוא היה הכפר הקרוב למאחז. חלק ניכר מאדמותיהם החקלאיות של תושבי האשר  

יאסוף, סמוך למבני תפוח מערב, ובשל התעמרות רבת שנים של תושבי המאחז, אשר נודעו בעמדותיהם 

 הקיצוניות ובהתנהלותם האלימה, נמנעה גישה זו של החקלאים לאדמותיהם. 

ר גישה חופשית של תושבי הכפר יאסוף אל אדמותיהם )בג"ץ ירה אשר ביקשה לאפשהוגשה עת  2010בשנת   .30

(, עתירה שנמחקה בסופו של דבר בשל מועצת הכפר יאסוף ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל ואח'  ראש  9512/10

 מתווה שהוסכם עליו באותה עת בנוגע להבטחת הגישה לשטח. 

ביחס   1-3, וכן לנוכח העדר אכיפת הדין מצד המשיבים  , בשל התעצמות ארועי האלימות במאחז2015בשנת   .31

הפרות זכויות האדם הפריפריאליות הנגרמות כתוצאה מהמאחז לבינוי הבלתי חוקי, ובשל הקשיים ו

 7.1.2017. לאחר שהוצא בה צו על תנאי, ניתן בה פסק דין חלקי, ביום 2297/15הוגשה העתירה בבג"ץ 

מ' נאור, וכב' השופטים ע' פוגלמן ומ' מזוז(. פסק דין זה קבע כי בין   )נשיאת בית המשפט דאז, כב' השופטת

 הבאים:היתר את הדברים 

מרכיבי בינוי שנבנו כולם  39. ]...[ לפי המידע שלפנינו, במאחז מצויים כיום 12"

שלא על פי תוכנית המאפשרת זאת ובלא היתרי בנייה. מכאן שמדובר בבנייה בלתי 

ת המדינה ואף יתר המשיבים לא טענו במפורש אחרת. חוקית. זו הייתה גם עמד

חובתה של המדינה לאכוף את דיני התכנון והבנייה לאור זאת, נקודת המוצא היא 

על הבנייה במאחז. כפי שהובהר לא אחת, אכיפת חוקי התכנון והבנייה חיונית 

 לשם הגנה על שלטון החוק ועל הסדר הציבורי."

למרכיבי קבוצת המבנים הממוקמים על , ניתן צו מוחלט בעתירה ביחס בהמשך, ולאור התחייבות המדינה .32

. ביחס 22.6.2018במספר(, כאשר המשיבים נדרשו לאכוף את צווי ההריסה עד ליום  17יים )מקרקעין פרט

 (: במקורלרכיב זה קבע פסק הדין את הדברים הבאים )הדגשה 

נו קצר. יש להניח כי לדעת המדינה, פרק הזמן שנתבקש ונקצב לצורך הסרת הבנייה האמורה אינ"

לפינוי, בשים לב לכך שחלק מהבנייה משמשת למגורים, מנת להיערך כראוי שהות זו נחוצה על 

מהווה תנאי  אינה  על כל הנובע מכך. עם זאת, יש להדגיש, כי מציאת חלופות למגורי התושבים

לדחיית הקץ ולהארכת התקופה  לפינוי במועד שנקבע. ייאמר כבר עתה כי לא יתקבלו כל ניסיונות

 "ג זהשנקבעה, אשר לצערנו הפכו לנוהג בתיקים מסו

חלקי מבנים(, נמחקה   4מבנים ועוד    18' )80-ביחס למבנים אשר מצויים בתחום ההכרזה המקורית משנות ה .33

העתירה, וזאת חרף העובדה כי המדובר במבנים בלתי חוקיים שאין מחלוקת שניתן וצריך לאכוף את הדין 

בלתי חוקי הקיים או ביחס אליהם. עם זאת, לא נסגרה הדלת על האפיק המנהלי של הסדרת הבינוי ה

 לחלופין פניה עתידית ביחס לבינוי בלתי חוקי זה. 

קבוצה נוספת של מבנים היא זו אשר מעמד המקרקעין ביחס אליהם היה לא ברור, ונדרשה בדיקה לרבות  .34

בוצעה הכרזה ביחס למתחם המקרקעין שבין  2018במהלך שנת  אפשרות של הכרזה חדשה ונוספת. ואכן,

הנזכר  37/18)ערר  1-5ן ההתנחלות כפר תפוח, ובגינה הוגש הערר לרבות על ידי העותרים הכפר יאסוף ובי

לעיל(. למיטב הידיעה, הוגש ערר נוסף אולם אין ברשות הח"מ כל פרטים נוספים אודותיו ואודות היקף 

 השתרעותו. 

, אשר מראש 2018בחודש יוני  2297/15למימוש הצו המוחלט שניתן בעתירה בבג"ץ  ב המועדעם התקר .35

נקבע לפרק זמן ארוך בן שנה וחצי, ואשר בית המשפט קבע במפורש כי אי מציאת חלופות עבור תושבי 
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ם המאחז לא תהווה צידוק לדחיית הפינוי ולא יתקבלו כל נסיונות להארכת התקופה שנקבעה, פנו המשיבי

הדין )עד לחודש דצמבר לבית המשפט הנכבד בבקשה להארכת מועד בת שנתיים וחצי למימוש פסק  1-4

 (, וזאת ביחס לחלק ממרכיביו )להלן: "הבקשה הראשונה"(.2020

המרכיבים שבגינם נתבקשה הבקשה הראשונה היו מרכיבי דרך ועמודי חשמל, אשר הובילו אל מבני  .36

ניתן הצו המוחלט )אם כי הובהר כי אלה אינם חוקיים כמובן(. לשיטת המאחז הבלתי חוקיים בגינם לא 

עד  –הבלתי חוקי וכזה אשר מצוי על מקרקעין פרטיים  –ים, יש מקום להותיר את הבינוי האמור המשיב

 למועד רחוק, וזאת בהעדר חלופה לדרך הגישה ולציר החשמל לעת הזו. 

ולי כת המועד, ולאחר שהתקיים דיון בבקשה בחודש ילאחר שהוגשה תגובת העותרים, אשר התנגדה להאר .37

, וקבעו את הדברים הבאים, במסגרת הודעה מעדכנת 2018כנו בחודש אוקטובר , שבו המשיבים ועד2018

 :23-10-2018מטעמם מיום 

 
כלומר, מעמדת היועצים המשפטיים, הן היועץ המשפטי לאזור והן היועץ המשפטי לממשלה, עולים  .38

 הדברים הבאים:

ראשית, לא ניתן לקדם כל מנגנון ממנו אפשר להוציא היתרי בנייה לסלילת דרך חלופית והקמת  (א)

 "תפוח מערב"; -קו חשמל, בהיעדר תכנית סטטוטורית ל

שנית, כל חלופה בדבר סלילה של דרך חלופית לבינוי המאחז ופרישת קו חשמל, יביאו בהכרח  (ב)

 ת היכן שאנו מצויים בשלב של בירור העררים.אלשינוי מצב הדברים בשטח, על כל הנובע מכך, וז

הודעה זו ועמדה זו מתייחסת לסלילה על  –לתגובה זו  9שלישית, וכפי שמצויין במפורש בסעיף  (ג)

 ". אמצעי משפטי כזה או אחרפי "

 .7 נספחמצ"ב כ 23-10-2018מיום  1-4העתק מהודעה משלימה של המשיבים 

 3, נעתרה לארכת חסד בת  28.1.2019העליון, בהחלטה מיום    הבקשה הראשונה נדחתה על ידי בית המשפט .39

, בדעת רוב )כב' השופטים ע' פוגלמן ומ' מזוז(  , ואילו כב' השופט נ' הנדל היה 28.4.2019חודשים, עד ליום  

 . 28.7.2019חודשים, קרי עד ליום  6נכון להעניק ארכת חסד בת 

 . 8 נספחה מצ"ב כנבעניין הבקשה הראשו 2297/15העתק מההחלטה בבג"ץ 

ימים טרם המועד הנדחה בארכת החסד, במחטף מתוכנן מראש,  10-, ערב חג הפסח, ו19.4.2019ביום ו',  .40

פנו המשיבים ובאי כוחם בבקשה מחודשת לדחיית מועד פסק הדין )להלן: "הבקשה השנייה"(. בבקשה זו 

י המאחז הבלתי חוקי על כנו, ננטען כי לאור התעקשות הדרג המדיני על הצורך הפוליטי בהותרת מב

 והבטחת דרך הגישה עבורו, יש לפעול בכל אמצעי שהוא, על מנת לאפשר את הגעתם לשטח. 
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, אלוף פיקוד מרכז, אשר 1משכך, הוחלט על ידי הדרג המדיני כי יש צורך בהתקנת צו חדש על ידי המשיב  .41

, והכל על מנת לאפשר תכנון הרגיליםהתכנון מהווה את חליף הריבון בשטח, במסגרתו "ייעקפו" הליכי 

 וקידום של סלילת הכביש עבור מבני המאחז.

 להכרעה בעררים.  בכפוף, כי על הליכים אלה להיות 19גם בבקשה זו, נכתב, בפסקה 

עוד נטען על ידי המשיבים, כי במסגרת הבקשה השנייה, מתבקשת הארכת מועד למימוש פסק הדין בעוד 

זה כהתחייבות להסרת כלל הבינוי הבלתי חוקי שבו  . על מועד31.12.2019 חודשים, קרי, עד ליום 8

 נכתב על ידי המשיבים כי: 21המשיבים לכל אורכה ורוחבה של הבקשה האמורה, כאשר בפסקה 

האמירה המפורשת שנמסרה למשנה ליועץ על ידי עוזר שר הביטחון היא כי מרכיבי "

האלוף, ובכל  ימים ממועד הוצאת צו רו לא יאוחר מחודשייםהבינוי האמורים יוס

  ". 2019מקרה, לא יאוחר מסוף חודש דצמבר 

הינו המועד האחרון  31.12.2019כאמור, התחייבויות דומות של המשיבים ובאי כוחם, עת המועד של 

 למימוש הצווים, על פי המאוחר מהחלופות שהוצעו, פוזרו לאורכה ולרוחבה של הבקשה. 

 . 9 נספחמצ"ב כ 19.4.2019ם שנייה אשר הוגשה ביוהעתק מנוסח הבקשה ה 

מצ"ב  13.9.2019במסגרת הבקשה השנייה מיום  2297/15העתק מהודעה מעדכנת של המשיבים בבגץ 

 א.9כנספח 

בבקשה זו לא הובא כל הסבר לסטייה מעמדות היועצים המשפטיים ביחס להודעתם המשלימה במסגרת  .42

רישת הדרג המדיני. משכך, הקביעה כי אין שהובאה לעיל, למעט ד  כפי  23.10.2018מיום    בקשתם הראשונה

, נותרה על כנה, ולא אמצעי משפטי כזה או אחר""-לקדם הליך של סלילה עד להכרעה בעררים וזאת ב

ברור הנתיב המשפטי אותו בחרו המשיבים והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה קרה באותם חודשים, 

ה או אחר", קיים או עתידי, לא ניתן לקדם את לכל אמצעי משפטי, "כזסר מלכתחילה כי ביחס בהם נמ

 מעלות, לעולם לא נדע.  18-בניית הדרך החלופית למבנים הבלתי חוקיים של המאחז, ועד לשינוי הגישה ב

החולקת של כב' קיבל בית המשפט, בדעת רוב )כב' השופטים נ' הנדל ומ' מזוז, כנגד דעתו  12.5.2019ביום  .43

. כב' השופט נ' הנדל קבע כי לנוכח תחימת לוח זמנים ומתווה מוגדר ע' פוגלמן(, את הבקשההשופט 

להשלמת חלופות ארעיות, אשר כוללת לוח זמנים מוגדר וקצר יחסית, נוצרו נסיבות חדשות משמעותיות, 

 של המתווה המדובר.  ומשכך מוארך המועד לתקופה קצרה נוספת, וזאת מבלי להביע עמדה לגופו 

 .10 נספחמצ"ב כ 12.5.2019העתק מההחלטה ביחס לבקשה השנייה מיום 

( אולם חרף התחייבותם המפורשת 1)מצ"ב כנספח מס'    12.9.2019ביום    1הצו האמור הוצא על ידי המשיב   .44

"אמירה המפורשת" של עוזר שר הביטחון, גם לאחר חודשיים ממועד הוצאתו -של המשיבים וכן חרף ה

 נו. , לא הוסר הבינוי הבלתי חוקי והוא עדיין עומד על כ31.12.2019עד ( או מו12.11.2019)

יוצא אפוא, כי המשיבים אשר התחייבו בפני בית המשפט על מועד קונקרטי לצורך הארכת המועד הנוספת,  .45

לא עמדו במילתם ובהתחייבותם לבית המשפט. המשיבים אף לא ביקשו מבית המשפט להאריך פעם נוספת 

המלצות" בלבד, "-שיבים עשו דין לעצמם, ראו ועדיין רואים את החלטות בית המשפט כאת המועד. המ

שנים )!( לאחר שניתן הצו המוחלט במסגרת פסק הדין ושנה וחצי לאחר  3-כאשר אנו מצויים כ זאת

 . "ח המצויים על מקרקעין פרטייםלבבהמועד שנקצב בפסק הדין למימוש צו ההריסה ביחס 

ת כיסוי הלותם כלפי בית המשפט, העתרת התחייבויות נעדרוב של המשיבים בהתנמעבר לחוסר תום הל .46

ואף העדר התייחסויות אליהן עם חלוף המועד, הדבר משדר ומשקף את הבוז והזלזול של המשיבים 

ונציגיהם לבית המשפט, ולא בפעם הראשונה. בסופו של דבר, דרישות הדרג המדיני, בצירוף הקולות 

בישראל,  "אין חובה לקיים פסקי דין", מחלחלים אל כלל שדרות הרשות המבצעת ממשרד המשפטים כי

 והופכות את בית המשפט וההליכים בפניו לפלסתר. 
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, כפי שהדברים הופיעו גם בעיקרי הבקשה 1כתנאי מקדים להתקנת הצו ולחתימתו על ידי המשיב מס'  .47

מערב, במיקום בו שוכן המאחז כיום.  "שכונה" הוא המאחז תפוח-השנייה, הוכנה תכנית עבור הקמת ה

 )להלן תכונה: "תכנית המאחז"(.  131/3/1התכנית המוצעת, מכונה 

יחידות דיור,  133בפועל, ונקודה זו חשובה להמשך הטיעון, תכנית המאחז כפי שהוצגה אמורה להכיל  .48

 דונמים בלבד.  23וכלל השטח המוקצה למגורים בתכנית זו עומד על 

ת בראש המשיבה ר, היה חוות הדעת של אדר' נטליה אברבוך, אשר עומדמאחז ולצו האמוהבסיס לתכנית ה .49

 . חוות דעת זו קבעה את הדברים הבאים:4

ומעבר לכך קיים מיצוי מלא כבר מומשו,    240יח"ד, מתוכן    270כי המצב התכנוני בכפר תפוח עומד על   (א)

 ; של הבינוי בתחומי היישוב

לתכנן בתחום כפר תפוח על אדמות  לא ניתן יהיה להוסיףן אושר, יח"ד שתכנונ 33כי לאחר מיצוי  (ב)

 ור; ציב

כי למעט אזור תפוח מערב, אין כל עתודות קרקע לתכנון נוסף עבור כפר תפוח ואין אפשרות לתכנן  (ג)

 בשטח ההתנחלות הותיקה; 

נכון נפשות  1166כי מבחינת פרוגרמה דמוגרפית, קיימת הצדקה לאישור התכנית: כפר תפוח מונה  (ד)

, 2019נת על פי נתוני הלמ"ס, אולם על סמך דו"ח שחובר על ידי חברת אורבניקס בש 2017לשנת 

י )ועל פי נתונ 2028יח"ד עד לשנת  284לבקשת מועצה אזורית שומרון, עלה כי קיים צפי לגידול של 

שנות  42השנים הקרובות, ליישוב שבמהלך כל  8נפשות במהלך  1,700תוספת של  –חברת אורבניקס 

 נפשות(.  1,200-קיומו הגיע לסדר גודל של כ

 .11 נספחהעתק מחוות הדעת של אדר' אברבוך מצ"ב כ

סיבות  ייאמר כבר כעת: לחוות הדעת של הגב' אברבוך לא צורפה חוות הדעת של חברת אורבניקס, והיו .50

 טובות שלא לצרפה, כפי שניווכח בהמשך. 

של הגב' אברבוך חלקיים, שגויים, ובלתי נכונים  בחוות הדעתהמופיעים  התכנוניםמעבר לכך, הנתונים  .51

 שגויים, מסולפים, מנופחים, נעדרי כל בסיס עובדתי.  הדמוגרפייםבאופן מופגן. הנתונים 

מבלי להקדים את המאוחר, נציין כבר כעת כי אדר' אברבוך אף הודתה במהלך הדיונים שהתקיימו 

 תה אינם נכונים. לאחרונה, כי הנתונים שהופיעו בחוות דע

וכלל גם את הנימוקים   ,2019לאחר קבלת חוות הדעת, ועל בסיסה ובעקבותיה, נחתם הצו בחודש ספטמבר   .52

 בהחלטתו, ואלה הם: 1"דרך בעלת חשיבות אזורית". שני נימוקים ליוו את המשיב -לכך כי המדובר ב

להגשים את הצורך בדרכי כי קיימת היתכנות להסדרת מקבץ הבניה הקיים בתפוח מערב, ועל מנת   (א)

 גישה אל וממבני המאחז; 

 ל פגיעה בקניין הפרטי של תושבים פלסטינים; כי דרך זו מהווה איזון אל מול חלופה אחרת ש (ב)

 .12 נספחלחשיבות האזורית בדבר הדרך, מצ"ב כ 1העתק מהצדקותיו של המשיב 

הנזכרת לעיל   131/3/1תכנית המאחז  אמנם הדבר הינו בגדר הקדמת המאוחר, אולם נציין כי גם לפי אותה   .53

". משכך שני כמקבץ הבנייה הקיים" -כ הבינוי הקיים במאחז המוגדר אין כל תכנון המבקש להסדיר את

 טיעוניו של המפקד הצבאי לצורך הוצאת הצו, אינם מתקיימים. 

רק לאחרונה   , מסרו המשיבים לבית המשפט, כי2020למען שלמות התמונה ייאמר, כי בתחילת חודש ינואר   .54

לצורך מימוש נדרשים , וכי להערכתם הליכי המדידות ה1821פורסמה הודעה אודות התכנית מכוח צו 

 . 2020התכנית לא יחלו לפני חודש פברואר 
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ההתחייבויות המפורשות על בסיסן התקבלה ההחלטה בבקשה השנייה, נגוזו, וכעת אנו קרובים הרבה  .55

כפי שהופיע בבקשה הראשונה. המשיבים ביקשו לעדכן   2020דצמבר  יותר למועד הנדחה לקיום פסק הדין ל

 , והחלטה כאמור ניתנה על ידי כב' השופט נ' הנדל. 2020ברואר את בית המשפט עד לתחילת חודש פ

 

וכן על ההליכים שהתקיימו בפני מועצת   1821ההליכים שהתנהלו לאחר הוצאה ופרסום צו  (3

 התכנון העליונה  

, פנה ב"כ העותרים מיוזמתו אל ב"כ המשיבים 1821ת צו מס' ע על הכוונה לקדם אכחודשיים לאחר שנוד .56

, בהתאם 1821"תכנית" מתוקף צו -, על מנת לברר האם פורסמה הודעה אודות ה2297/15בעתירה בבג"ץ 

סום הודעות להוראות הצו עצמו. זאת, לאור ההיסטוריה המאפיינת את המשיבים בדבר מחטפים ודרכי פר

עיקר למנוע התנגדויות להליכים מנהליים המתנהלים בפני המשיבים, וזאת אשר מטרתן הייתה ב נסתרות,

 במסגרת מספר מקרים. 

בתשובה נמסר כי אכן בוצע פרסום בתקשורת המודפסת, אולם לא נמסר אודות פרסום אלקטרוני כמתחייב  .57

מ"ש איו"ש ת וכן אל נציגי יועמשיבים פעמים נוספומהצו עצמו. משכך, פנה הח"מ במספר פניות אל ב"כ ה

 בנושא.  4בנושא, לרבות פניות אל נציגת המשיבה מס' 

 . 13 נספחמצ"ב כ 10-16.12.2019העתק מפניות אלה מתאריכים 

, הגב' שולמית טופולינסקי, מסרה כי היא ושאר מוסדות התכנון באזור אינם מטפלים 4נציגת המשיבה  .58

דיני התכנון והבניה באזור. משכך, היא ם המתנהלים במסגרת אלוף אלא רק בהליכיבהליכים מתוקף צו 

אינה יכולה למסור פרטים אודות הפרסומים האלקטרונים או אודות מסמכים הרלוונטיים לתכנית עצמה. 

 . 3הפנתה את הח"מ אל נציגי תחום תשתיות הפועלים במסגרת המשיב  4המשיבה 

יו"ש פעמים נוספות, נמסר כי המשיבים ויועמ"ש א תשתיות וכן אל ב"כ רק לאחר מספר פניות אל תחום .59

קובץ  –ברבים )הצו מעולם לא פורסם בקמצ"ם  1821פורסמה ההודעה המלאה אודות צו  17.12.2019ביום 

מנשרים, צווים ומינויים, חרף התחייבות מפורשת של המשיבים וחרף קביעות מפורשת של בית המשפט 

]פורסם באר"ש,  ' נגד המינהל האזרחי ביהודה ושומרון ואח'ואח מלכה 5324/10בג"ץ  הנכבד בעבר; ראו:

ימים  21לפסק דינו של כב' השופט ע' פוגלמן(. עוד נקבע בפניה זו כי עומד פרק זמן של  21[, פסקה 2011

להגשת ההתנגדות האמורה, מרגע פרסומה של "תכנית הדרך" בעמוד האינטרנט הייעודי אליו הפנו 

 משיבים. ה

 . 14 נספחמצ"ב כ 19.12.2019שיבים אל הח"מ מיום עת ב"כ המהעתק מהוד

 אל הודעה זו צורף קישור אינטרנטי אשר הוביל אל תשריט תכנית הדרך, המצ"ב גם הוא.

פנו העותרים לקבל את חוות הדעת של חברת אורבניקס והנתונים הנלווים לה  23.12.2019בין לבין, ביום  .60

 . 15 נספחתק מפניה זו מצ"ב כלהכנת ההתנגדות. העלצורך הערכות 

 פניה זו לא נענתה עד לפני ימים ספורים, ורק לאחר הדיון שהתקיים בהתנגדויות, כפי שיפורט להלן.  .61

. כתב התנגדות זה מהווה חלק 4את התנגדותם אל המשיבה  5-7-, ו1-3הגישו העותרים  7.1.2020ביום  .62

 אינטגרלי מהעתירה ומטיעוניה. 

 . 16 נספחמצ"ב כעתק מכתב ההתנגדות ה

 כתב ההתנגדות נחלק לכמה חטיבות התנגדות, כמפורט להלן. .63

(I) תחום הטענות המקדמיות 

 חלק מטענות העוררים עסקו בסוגיות מקדמיות אשר יש בהן לכשעצמן, כדי להוביל לפסילתה של התכנית.  .64
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טיים אשר מחייבות , טענו העותרים כי המשיבים אינם יכולים לפעול בניגוד לקביעות היועצים המשפראשית .65

 אותם. 

פטיים כפי שפורט בהודעת הוצא בניגוד להוראות וחוות הדעת של היועצים המש 1821כך, נטען כי צו  (א)

, אולם 23.10.2019)בשל טעות קולמוס, נכתב בהתנגדות כי ההודעה היא מיום    23.10.2018המשיבים מיום  

 במהלך הדיון הדבר תוקן(. 

נית האמורה נעשו בניגוד לעמדות המשפטיות של היועצים וקידום התכ 1821צו מס' כפי שנטען לעיל,  (ב)

מהווים חוות דעת מחייבות, שקבעו כי אין לקדם כל מהלך לסלילת המשפטיים לממשלה ולאזור, אשר 

 )וזאת במפורט לעיל(.  הדרך עד להכרעה בעררים שהוגשו בנוגע להכרזה בשטח

אי לאזור מונחה על ידי שר הביטחון, נחה כי המפקד הצבגם אם נקבל את ההכפי שנכתב בראש טיעון זה,  (ג)

ד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, אשר הינה מחייבת )ראו: אזי גם שר הביטחון אינו יכול לפעול בניגו

פ''ד   אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות נ' יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל,  -אמיתי   4267/93בג"ץ  

 . (441( 5מז)

חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הינה מחייבת; לאור העובדה כי היועץ  העובדה כי משכך, לאור (ד)

לה סמך ידיו על עמדתו של יועמ"ש איו"ש, אשר מהווה המקבילה של היועץ המשפטי המשפטי לממש

לממשלה באזור; לאור העובדה כי הן היועץ המשפטי לממשלה והן יועמ"ש איו"ש קבעו כי אין לפעול 

דרך על בסיס "אמצעי משפטי זה או אחר" )כלומר, קיים או עתידי(; כי קידום סלילה כאמור לסלילת ה

"תכנית" נעשו בניגוד לחוות הדעת המחייבות -הצו וה –כרח לשינוי המצב בשטח; לאור כל אלה  תוביל בה

 של היועצים המשפטיים ומשכך בטלות. 

משכך, המדובר . , חסרה, מוטה, שגויה ומטעהקיתהוכן על סמך תשתית עובדתית חל 1821, נטען כי צו שנית .66

 .שגויה לקויה וחסרהבצו שיצא תחת המפקד הצבאי על סמך תשתית עובדתית 

"תכנית" נשוא ההתנגדות, מבקשת ליצור מנגנון תכנוני לסלילת הדרך ועמודי החשמל למבנים הלא -ה (א)

ותסייע להקמה של יישוב  נונית.כלום סטטוטורי מבחינה תכ-דרך שתוביל ללא  –חוקיים של המאחז, קרי  

 .חדש מבלי שיישוב זה עונה על התנאים ההכרחיים להקמת יישוב

נת לאפשר את ההליך התכנוני העקום והחריג הנ"ל, המפקד הצבאי נשען על "חוות דעתה" של מנהלת על מ (ב)

עדרת תימוכין רעועה, נ  –. על בסיס "חוות דעת" זו  לעיל(  11)נספח    4העומדת בראש המשיבה  לשכת התכנון  

זאת,   מבוקש לקדם את המהלכים האמורים. –ומטעה בחלקים אחרים שלה ואסמכתאות, ואף שגויה 

כאשר במסגרת הליכי ההתנגדות הנוכחים אין כל הצגה של אותה תכנית מפורטת )הגם שהדבר מהווה 

כנית במובנם תנאי לעצם הגשתה של התכנית להתנגדויות, כפי שיפורט להלן, ומהווה חלק ממסמכי הת

 הרחב(. 

התכנון, אלה לא "חוות הדעת" נשענה על שורה של מסמכים, אולם מסיבה השמורה עם מנהלת לשכת  (ג)

פנייה אל מנהלת   כאמור לעיל,ובפרט הכוונה לאותה תכנית אב עליה התבסס הפרוגרמה העתידית.    ,צורפו

ונים עליו ביססה את על מנת לקבל את מסד הנת עובר להגשת ההתנגדותלשכת התכנון שנעשתה 

 ה למענה.תגרמה המדוברת, לא זכהפרו

עולה כי "חוות הדעת" האמורה אינה נכונה, ונשענת על נתונים תמוהים  כפי שצויין בכתב ההתנגדות, (ד)

בלשון המעטה, אשר אופן הסקת המסקנות הנובע מהם תמוה עוד יותר. הדבר ממחיש עד כמה הצו עצמו 

 זרים.  וכל כולו טובל בשיקולים עובדתית-מהבחינה המשפטיתרעוע 

. כך הוא שטח נהנכו הכך, טענת אדר' אברבוך כי שטח השיפוט של כפר תפוח חופף לשטח שתוכנן אינ (ה)

 השיפוט של ההתנחלות כפר תפוח:

 



 
 

13 
 

 

לשטח התכנון הקיים והמאושר ביחס לכפר תפוח מתייחס אך ורק לחלק המזרחי ולא פי שניתן לראות, כ (ו)

משכך, הבסיס העובדתי דונמים.  20-(, אשר כולל כAי מסומן תחת האות המערבי )השטח המערב

 ."חוות הדעת" אינו נכון-הראשוני המוצג ב

 , המצוי בחלק הדרום מזרחי )מסומן בפסים כתומים131לא פחות חשוב מכך, חלק ניכר מהתכנית  ושנית,   (ז)

והוא כלל אינו מנוצל תכנונית.   ",שטח לתכנון עתידי"-ר כדונמים, מוגד  15  -( בהיקף של כבתשריט שלהלן

 .העל כן, הטענה כי מלוא השטח נוצל תכנונית וכי יש מיצוי מלא של הבינוי בתחום היישוב, שגוי
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, אינו מדוייק. 131גם הטענה כי מוצו אפיקי התכנון ביחס למתחם המזרחי, לגביו קיימת תכנית  שלישית,   (ח)

"שטחי ציבור -זה כולל שטחים רבים המוגדרים כשלהלן, מתחם  131כפי שניתן לראות ביחס לתכנית 

קמים בחלק ניכר מהם )בעיקר בדרום שטח השיפוט( ממופתוחים" אשר אינם מנוצלים )צבע ירוק בנספח(.  

שלא כדין מבנים יבילים, בשטח אשר ממילא, אם הוראות הדין התכנוני לגביו לא מקויימות, אין מניעה 

ים. הרי ברי כי אם השמירה על נכסי הציבור הייתה בראש מעיניהם לקדם בו תכנון עבור מבנים אלה ואחר

הפתוחים ככאלה. אולם , היו דואגים אלה לשמור על השטחים 5, או לחלופין המשיבה 2-3של המשיבים 

"שטחים ציבוריים פתוחים בפועל" ומשכך, -אף לא אחד מהמשיבים אכן רואה צורך בשטחים אלה כ

ים אלה, ברור שאין כל מניעה לשנות את הייעוד הנוכחי שלהם לייעוד ובהעדר כל אכיפה ביחס למתחמ

 למגורים, כפיש מתבצע בפועל מזה שנים רבות.

 –מלאי יחידות דיור בכפר תפוח . פוטנציאל הבנייה בכפר תפוחת בחן את כתב ההתנגדובהקשר האמור,  (ט)

יחידות דיור. איזור מגורים   254מאפשרת, על פי מסמכיה, קיבולת של    1998   אשר אושרה בשנת  131תכנית  

דונם, איזור מגורים או איזור מגורים או להשלמה )כך בהוראות התכנית( בשטח של  97.5 א' בשטח של

העותרים ציינו והוכיחו מגמות של ציפוף דונם.    14.7. כמו כן ישנו איזור לבנייה לעתיד בשטח של  דונם  14.5

 13-מספר היחידות מ דונם מגדילה את 12-שטח של כ החלה על 131/4כך למשל תכנית שטחי הבנייה. 

 . 2019. בניית יחידות אלה הושלמה בשנת 26-קיימות ל

מגרשים אשר טרם נבנו וניתן ללא כל  33, ישנם 131המקורית, מספר יחד עם זאת ראוי לציין כי בתכנית 

 66ה לאכלס בהם כך שניתן יהי 131/4קושי להחיל עליהם באמצעות תכנית את ההוראות של תכנית 

 , הפכה בשטחה מגרשים של יחידה אחת למגרשים לשתי יחידות 131-5יחידות דיור נוספות. כך גם תכנית  
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מציעה הגדלת הצפיפות  2016שהוגשה בשנת  131/6יחידות דיור. גם תכנית  12כך שניתן לבנות בתחומה 

 יחידות.  31-היחידות המאושרות עוד כ 17-כך שיתווספו ל

שינוי וציפוף של הבנייה בכפר תפוח על ידי שינויים נקודתיים במקומות שטרם   ה מגמה שלנדמה שישנ

צר ציפוף. שכן הגידול במספר התושבים אינו מחייב נבנו או שיכולים לקבל עליהם עוד יחידות דיור וליי

שנות אורבני ומשכך, יש צורך ל-שכן כפר תפוח הופכת להיות ישוב סמי ,שמירה על צפיפויות כפריות

  .שנה עת תוכנן במקום ישוב כפרי 22ו בתכנית שאושרה לפני את הצפיפויות שנקבע

לא נעשתה שום בחינה של  ,פות לכפר תפוח מערביחידות דיור נוס 200-גם אם נניח שיש צורך ב ,לפיכך,

ללת )אשר גם היא כו  131/3/1האפשרויות של בנייה בצפיפות גבוהה יותר מאשר הצפיפות המוצעת בתכנית  

. הן בתכנית של כפר תפוח והן בשטחי השיפוט יח"ד לדונם(  6-8יימים שלה צפיפות גבוהה של  בחלקים מסו

מבלי להקים יישוב  ,שרויות אשר יכולות לתת מענה לגידול הצפויישנן מספר אפ ,של היישובהקיימים 

שנבנו על ידי פורעי  הכשרה בדיעבד של מבנים בלתי חוקייםטענה כוזבת של חדש במסווה של שכונה תוך 

ות קובעי מדיניות ובעלי השפעה מכרעת על מדיניות התכנון של לשכת התכנון במנהל חוק שהפכו להי

 .האזרחי ובממשלת ישראל

יוצא אפוא כי בתחום שטח השיפוט הקיים של כפר תפוח,  וכן בתחום התכנית המאושרת ישנן אפשרויות  (י)

ולא מתוכננים והן של מגמה של ציפוף, מגמה אשר כבר היום פיתוח רבות, הן של שטחים נרחבים פנויים 

ת התכנון של כפר נותנת אותותיה בדמות תכניות חדשות בתחום היישוב. משכך הטענה בדבר מיצוי יכולו

 תפוח, הינה, בפשטות, שגויה. 

 2018נפש )ולפי למ"ס לשנת  1166הינו  2017, בעוד שמספר תושבי כפר תפוח לפי הלמ"ס לשנת שלישית (יא)

פש. פער זה, של נ 1,395(, הרי שלפי המסמכים עליהם התבססה חוות הדעת, המדובר במספר של 1238הוא 

(. אגב, יכול מאד להיות שהפער כולל 3.3"פער זניח" )ראו פסקה -וך כ)!( נתפס על ידי הגב' אברב 120% -כ

"חוות הדעת" בדתי ששימש את  שכן הבסיס העו  ,עולם לא נדעלגם בינוי בלתי חוקי של תושבי תפוח מערב,  

כך או כך, ברור שיש כאן שימוש מניפולטיבי בנתונים שטיבם אינו ברור דיו וקשה נותר סמוי מן העין. 

    . מהלך כל כך מורכב על בסיסםלקדם 

השנים   9נקבע באופן שרירותי, על סמך הדו"ח הנסתר של חברת אורבניקס, כי במהלך    3.4רביעית, בפסקה   (יב)

יחידות דיור. כדי להמחיש עד כמה המספר  284-בכמוערך ת גידול האוכלוסיה בכפר תפוח הבאות תחזי

יח"ד. בשנים האחרונות   250  -שנה הוקמו בה כ  42  -שך כ, ובמ1978מופרך, נציין כי כפר תפוח הוקמה בשנת  

היכן ד, מיח"  280-שנה צרכי כפר תפוח הסתכמו ב 40 -יח"ד נוספות. אם ב  33קודמה תכנית לצורך הרחבת  

של מחברת "חוות  השנים יהיה צורך בהכפלת כפר תפוח? לא ידוע, ולדיד 9לפתע צמחה תחזית כי בעוד 

מנעותה של ינה. כך או כך, המדובר על נתון שלכל הפחות שנוי במחלוקת. ההדעת" כנראה זה לא באמת מש

 אדר' אברבוך לחלוק את בסיס הנתונים עליו הסתמכה, מטריד עוד יותר. 

משקי בית וגודל משק בית   250חברת אורבניקס טוענת שבכפר תפוח ישנם    ,על פי חוות הדעת  ,זאתה מיתר (יג)

תושבים כך שלמעשה אי העקביות במספר  1,500-פר התושבים לחישוב פשוט מביא את מס  –נפשות    6הוא 

ר אינו הפערים המגמתיים בין המציאות לבין המידע שנמסר מתרחבים והפע ,התושבים חוזרת על עצמה

 זניח כלל וכלל. 

יחידות דיור לשמונה השנים   284התחזית של חברת אורבניקס מדברת על כך שיש צורך בתוספת של    ,בנוסף (יד)

 .2028משקי בית בשנת    534כלומר סך הכל, על פי התחזיות של חברת אורבניקס, יהיו בכפר תפוח    ,הקרובות

את המובן מאליו: אין כל יישוב דומה בישראל  מרנאבשנה.  10%בחישוב פשוט מדובר על  גידול עצום של 

 או באזור אשר הינו בעל קצב גידול כאמור. 
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שברי ל הטבעי הוא נמוך בהרבה ומגיע לכל היותר למספר של לפיכך אין מדובר על גידול טבעי שכן הגידו (טו)

היא  אחוזים בודדים. כלומר כאשר לשכת התכנון מקבלת את ההנחות המופרכות של חברת אורבניקס,

ר יכולים באופן אינה שוקלת את צורכי הישוב של גידול טבעי אלא שוקלת צרכים של תושבים עלומים אש

וחשוב שידעו שיש מי שחושב עליהם שיקימו בית בטל בנימין, התנחלות  תיאורטי להגיע מכל מקום בעולם

 חדשה.

כה גדולה באזור, הרי  בהקשר האמור, טענו העותרים בכתב ההתנגדות, כי ככל שקיימת אכן דרישה (טז)

של קילומטרים ספורים בלבד מכפר תפוח )מגדלים  שביישובים סמוכים לכפר תפוח, אשר קרובים מרחק

ימות תכניות בתוקף אשר ניתן לפיהן לקדם פיתוח ובנייה באופן מידי מבלי לנקוט בהליכים ו/או רחלים(, קי

 חקת. מלאכותיים אלה, של הקמת יישוב חדש במסווה של שכונה מרו

הקמת מורשים: "-לעניין זה יפים הדברים שכתבה עו"ד טליה ששון בחוות הדעת בנושא מאחזים בלתי (יז)

ן עירוני ובין כפרי, הינה הרחבה; הרחבה חייבת להיות קשורה ליישוב שכונה אינטגרלית ליישוב קיים, בי

אינטגרלית. הקמת שכונות הוותיק, כמעין איבר חדש של אותו גוף... התיישבות כפרית מטבעה הינה קטנה ו

נוספות או הרחבות שאינן צמודות דופן ליישוב, ודאי כאלה המרוחקות מהיישוב הוותיק מרחק רב כמו 

בקו אווירי ויותר, אינן יכולות להיחשב חלק מהיישוב הוותיק והן בבחינת יישוב חדש... גם מאות מטרים 

" )עו"ד טליה ל יישוב/רשות מקומית אחתאם היישוב הוותיק והיישוב החדש מצויים בתחום שיפוט ש

שון אומץ (. יוזכר כי דו"ח ש79, 68-69, עמ' 2005מורשים, -ששון, חוות דעת )ביניים( בנושא מאחזים בלתי

-חוות הדעת של עו"ד טליה ששון בנושא מאחזים בלתי – 3376בהחלטת ממשלה )החלטת ממשלה מס' 

 .(13.3.2005ורשים, מ

יח"ד דיור נוספות בכפר   33, בימים אלה מקודמים לתכנון  ידי מנהלת לשכת התכנוןחמישית, כפי שנמסר על   (יח)

 12%-(. המדובר בסדר גודל של כ131/5כנית ות 131/7תפוח, לאחר שתכנונם אושר זה לא מכבר )תכנית 

מסך כל יח"ד המאושרות של כפר תפוח. בתי האב של המאחז תפוח מערב, לצורך העניין, הינם כמחצית 

. מדוע לא ימוצו יחידות אלה קודם לכל עבור תושבי המאחז? תשובות לכך יח"ד למגורים(  18-)כ  זהממספר  

 אין. –

ת עד כמה "חוות הדעת" של אדר' אברבוך שגויה, מטעה, נשענת על אלה הן רק מספר דוגמאות, המגלו (יט)

לצורך תכנון  1821אדנים עובדתיים רעועים ונסתרים, ובוודאי שאינה יכולה להצדיק מהלך של התקנת צו 

וסלילת הכביש יש מאין, כפי שנעשה עד כה. משהבסיס העובדתי בגינו הוצא הצו קורס ואינו רציני, ברי כל 

כפי שניווכח בהמשך, אדר' אברבוך במהלך  משליכה התכנית את יהבה אינו רציני בעליל. המסלול עליו

 כונים. הדיון בהתנגדויות הודתה בפה מלא כי הדברים שכתבה לא היו נ

החלטה מנהלית אשר נשענת על תשתית עובדתית לקויה וחסרה, אינה יכולה כפי שנטען על ידי העותרים,  (כ)

ם ההחלטה המנהלית היא של מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בדמות של לעמוד. בהקשר האמור, בין א

בייחוד בשל  )אשר נעדר את התכונות הנדרשות לצורך היותו "חקיקה" במובנה המהותי, 1821צו 

המשיבה הקונקרטיזציה של החלקות והמתחם אליו הוא מתייחס(, ובין אם החלטת מוסד התכנון בדמות 

 נעדרות תשתית עובדתית מלאה ואמיתית לצורך קבלת ההחלטה הנדרשת לאישור התכנית. – 4

ייתית , טרם קבלת החלטה על הרשות המנהלית להניח תשתית ראהלכה פסוקה בשיטת המשפט הישראלית (כא)

עיוניים, שעל פיהן יופעל שיקול הדעת המנהלי ותתקבל ראויה: עובדות, הערכות, חוות דעת או נתונים 

, חורב נ' שר התחבורה  5016/96כך, נקבע על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין בבג"ץ    לטה המנהלית.  ההח

ית חייבת להתבסס על תשתית הלכה פסוקה היא, כי החלטה שלטונ[ כי "1997] 69-68, בעמ' 1( 4פ"ד נא)

ונים אלה ית. לשם כך על הרשות השלטונית לאסוף את הנתונים הרלבנטיים. עליה לבדוק נתעובדת

  ."בהקפדה
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[, 1994] 425-423, עמ' 412( 5פ"ד מח ), ( בע"מ נ' שרת התקשורת1992יורונט קווי זהב ) 987/94בבג"ץ  (כב)

תשתית ראייתית מספקת שצריכה להיות בפני הרשות הותווה הבסיס לארבעת המבחנים לבחינת קיומה של  

 בטרם קבלת ההחלטה: 

מבחן איסוף הנתונים )במסגרתו על הרשות לפעול בשקידה ראויה להשגת המידע שיוביל לקבלת 

 החלטה במסגרת שיקול הדעת(; 

ונטי הרלוונטיות של הנתונים )על הרשות לברור בין השיקולים והנתונים אך ורק את המידע הרלומבחן  

 להחלטה הנדונה(; 

מבחן אמינות הנתונים )על הרשות לבחון ולקבל נתון בעל ערך ראייתי אמיתי שניתן לסמוך עליו, ושהוא 

 ;סביר בנסיבות הכוללות של ההחלטה הנדונה(

התשתית הראייתית צריכה להיות מוצקה, לצורך קבלת החלטה על ידי מבחן מהותיות הנתונים )

 רשות סבירה(. 

ספק גדול אם "חוות הדעת" שהוכנה על ידי מנהלת לשכת התכנון  ענו בכתב ההתנגדות,ותרים טכפי שהע (כג)

"חוות דעת" עם בסיס עובדתי רעוע, עם הסקת מסקנות נעדרת -עומדת בתנאים המפורטים לעיל: המדובר ב

השנים  9-ס או לכל הפחות שנויות במחלוקת, המתייחסת לגידול בבתי האב של האוכלוסיה בביסו

ציות רהשנים האחרונות, בצורה שלכל הפחות ניתן להגדירה כחסרת פרופו 40-באופן שהיה בקרובות, ה

מינימליות. לכך יש להוסיף את התעלמות מנהלת לשכת התכנון משטחים רבים לגביהם לא מוצה אפיק 

 ובפרט לגבי התחומים של תכניות מאושרות.  ,נון בתחום השיפוט הקיים של כפר תפוחהתכ

 "תכנית" לא נעשה בהתאם לדרישות המופיעות בצו. -פרסום ה, נטען כי תשלישי .67

 קבע רשימה של תנאים לצורך הקמת דרך בפטור מרישיון.  1821לצו מס'  2סעיף  (א)

"תכנית" יש לצרף העתק של תכנית תכנון מפורטת ביחס לאזור המיועד -)ג( קובע במפורש כי ל2סעיף  (ב)

רת, ולדרך הקבועה אליו, ואישור מנהל]ת[ לשכת התכנון לפי תכנית לתכנון, אותו מיועדת הדרך הזמנית לש

ון המפורטת עומדת בכל הדרישות המקצועיות הנדרשות לשם הבאתה לדיון בפני מוסד התכנון התכנ

 המוסמך. 

תכנית מפורטת ביחס לתפוח מערב לא צורפה לפרסומים הרשמיים אלא הועברה רק יומיים לפני קיום  (ג)

 אחר שהוגשה ההתנגדות עצמה(. מועד ההתנגדות )ול

ת בלבד, ולא תכנית המאושרת על ידי מנהלת לשכת התכנון ככזו אולם תכנית זו הינה בגדר תכנית רעיוני (ד)

 העומדת בכל הדרישות המקצועיות הנדרשות לצורך הבאתה לדיון בפני מוסד התכנון המוסמך. 

 2297/15גרת תשובת המדינה בבג"ץ דברים אלה נלמדים מעמדתם של המשיבים עצמם, כפי שהובאו במס (ה)

 אים, מגובים בתצהירים מטעם נציגי המשיבים: הדברים הב, עת נמסרו 6.1.2020מיום 
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 . 17 נספחמצ"ב כ 2297/15במסגרת בג"ץ  6.1.2020העתק מתגובת המדינה מיום   

"תכנית" -ל קובע כתנאי סף את צירופה של תכנית תכנון מפורטת בצמידות 1821מכאן, כי בעוד שצו  (ו)

האישורים הנדרשים, ועמידה בכל הדרישות המקצועיות )כנספח אינטרגלי ממנה( וכן את קבלת כלל 

הרלוונטיות, כפי שעולה מעמדתם העדכנית של רשויות האזור, בפועל המצב רחוק מקיום תנאי הסף 

 על דרישותיו הדלות. 1821הראשוני האמור, כפי שהוא מופיע אף בצו 

אליו  131/3/1 המאחז תהאיזור שמתוכנן בתכנית המובן מאליו: ן בכתב ההתנגדומעבר לכך, צויי (ז)

ו/או המועצה האזורית מובילה הדרך, אינו נמצא כלל בתחום שטח השיפוט של ההתנחלות כפר תפוח 

כך גם מרבית התוואי של הדרך המוצעת בתכנית שבנדון. לפיכך אין כלל אפשרות חוקית ליזום שומרון, ו

טח זה בתחום השיפוט של י המאפשרת גישה או הרחבה של יישוב מסוים ללא החלת שתכנית כלשה

 היישוב. 

עוד נטען בכתב ההתנגדות, כי בנוסף לאמור לעיל, לא התקיים למיטב ידיעת המתנגדים כל תנאי אחר  (ח)

. בהעדר כל אפשרות לעיין במסמכי התכנית, למעט הקישורית שהועברה ביחס להודעה 2המופיע בסעיף  

יין במסמכים האמורים, ספק אם תנאי "תכנית", ובהעדר כל כתובת אמיתית לשוחח עמה ולע-ל הע

 עצמו התקיימו.  1821הסף המופיעים בצו 

 מעבר לסוגיות הסף האמורות, טענו העותרים טענות נוספות הנוגעות לאותה "תכנית דרך", כמפורט להלן: .68

דרת חוקיות, הן , נעדרת מספר, נעדרת יושרה ונע"תכנית" נעדרת שם-כי המדובר ב  נטעןבפתח הדברים   (א)

 ה העקרוני והן במובנה התכנוני פרטני. נבבמו

כלשהיא, ומשכך לא ברור  אזוריתשל הדרך אינו באחריותה או בתחום שיפוטה של מועצה  המתחם (ב)

"מבקש" ומדוע כלל ניתנת לה מעורבות כלשהיא ביחס -מדוע המועצה האזורית שומרון הינה הגורם ה

 נו מצוי בתחומה. רך אשר נועדה להוביל למתחם מגורים בלתי חוקי אשר אילד

אולם לא פחות חשוב מכך הוא העדר היכולת המובנה של מועצת התכנון העליונה או כל גוף במסגרת  (ג)

"תכנית" האמורה, וזאת לאור העובדה כי המדובר במערכת -המנהל האזרחי לבחון ברצינות את ה

ם לסמכויות קרטית בעליל הפועלת מתוקף החלטות המפקד הצבאי ובהתאצבאית, היררכית, לא דמו

 שהואצלו למועצת התכנון העליונה על ידו. 

בנוסחו המתוקן, כי לשיטתו יש להקים  1821הואיל ומפקד כוחות צה"ל כבר הודיע במסגרת הצו מס' 

בור כי הוא אינו חדשה בחלקות המופיעות בנדון )להלן: "החלקות"(, והואיל והמפקד הצבאי ס דרך

"חשיבות אזורית", מה תפקידה של מועצת כבול כלל לעקרונות דיני התכנון החלים באזור בשל אותה 

לקבל התנגדות כאשר המפקד של האזור   המשיבה  שלהתכנון העליונה בכל ההליך האמור? מה היכולת  

 , הורה את שהורה? 1 המשיבמצוי בתפיסה לוחמתית, ה

ו יצירת פסאדה טאוטולוגית בדמות הליך התנגדות כל ההליך עצמו הינ, לשיטת העותרים, מכאן

 .תלא פחות מהליך פלאסתר, פיקטיבי, והאופן הדיוני בו הוא מתבצע רק ממחיש זא המהווה

שאלת עצם הסמכות של המפקד הצבאי כי יש לבחון את  ,העותרים טענוכשאלה מקדימה נוספת,  (ד)

דרכי גישה אליה, במיוחד במיקומה הנוכחי )כפי  אפשרלו –גם אם זמנית  –להקים התנחלות חדשה 

שהתכנית מבקשת לשמר בפועל, את עצם קיומו של מאחז בלתי חוקי, במנותק(. התשובה לכך היא 

 שלילית, וזאת ממספר מובנים:
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ומניטרי, וכן הוראות המשפט הבינלאומי הפלילי, נאסר על , על פי המשפט הבינלאומי ההראשית

 49העביר במישרין או בעקיפין מאוכלוסייתה לשטח הכבוש. הדבר קבוע בסעיף  המעצמה הכובשת ל

( לאמנת רומא המייסדת את בית הדין הבינלאומי הפלילי B()2)8לאמנת ג'נבה הרביעית, וכן בסעיף

נחלות עבור אוכלוסיית המדינה הכובשת, לפיכך, הקבוע. החלטת המפקד הצבאי על הקמת הת

ומי ואינה חוקית. משכך, כל הליך תכנון הנובע מהחלטה זו אינו חוקי. אסורה על פי המשפט הבינלא

בדבר הקמת   ממשלת ישראלבעבר בית המשפט העליון קבע כי החלטותיה של    כי  לכך  ערים  העותרים

משפטי )ומכך שבית המשפט נמנע מלאשר את  התנחלויות מצויות בממד פוליטי יותר מאשר ממד

המשפטית הקיימת(, אולם לא כך הם פני הדברים היכן שאת חוקיותן, ניתן להבין את העמדה 

, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, גוף 1 המשיבהתנחלות החדשה מקבל ההחלטה על הקמת ה

  1אשר אמור להיות חף מסממנים פוליטיים.

הצבאי, בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ממנו הוא שואב את כוחו, , המפקד  שנית

 belligerentיותו של השטח כבוש ומצוי תחת דיני הכיבוש/התפיסה הלוחמתית )ולאור ה

occupation האחד הוא צורך צבאי והשני הוא צרכי  –(, תחום בהפעלת שיקול דעתו לשני מובנים

 האוכלוסייה המקומית. 

גם אינם כאלה הנדרשים לצרכי ביטחון הכרחיים ומובהקים, והם    ותכנית הדרך הנגזרת ממנו,הצו  

. ידיתת הקיימת אלא לבנות תשתית עבור התנחלות עתאינם נועדו לשרת את האוכלוסייה המקומי

נועד לשרת מטרה פוליטית של הקמת התנחלות חדשה שמבקשת לעמעם את התנגדות  –הצו 

, ומטרה זו אינה מצויה בגדר סמכויותיו של "תפוח מערב"תושביו של המאחז הבלתי מורשה 

, אשר 1907לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה משנת  43הכובש על פי תקנה 

 זהו לשון התקנה:אומי מנהגי המחייבות את מדינת ישראל ואת רשויותיה. מהוות משפט בינל

Art. 43: “The authority of the legitimate power having in fact 

passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the 

measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, 

public order and safety, while respecting, unless absolutely 

prevented, the laws in force in the country.” 

נוי הדין הקיים(, אלא אם איסור שי –אוסרת על כיבוד הדין הנוהג )וכפועל יוצא  43משמע, תקנה 

זור מאמין כי הדבר אינו אפשרי . האמנם מישהו במדינת ישראל או באלחלוטיןהדבר אינו אפשרי 

לחלוטין לשמור על הדין הקיים? הרי המדינה עצמה מסרה לא אחת כי היא ערוכה ומסוגלת למלא 

 כלשונו.  2297/15אחר פסק הדין בעניין בג"ץ 

צה לקיים את החוק כלשונו, כפי שנציגי : מפקד כוחות צה"ל לא רוזו האמת הפשוטה במערומיה

, "תפוח מערב"צו מעולם לאכוף את הדין ולכבד את החוק ביחס לעברייני מפקד כוחות צה"ל לא ר

 עד שאלה חוייבו לעשות כן על ידי בית המשפט העליון, לפני כשנתיים ימים.

מצויות להכרעה   ייני שנוי במחלוקת, ואלהאשר לכל הפחות מעמדם הקנ, המדובר באדמות  שלישית

. כפי שהבהירו היועצים המשפטיים והדבר פורט לעיל, עד להכרעה בעררים, אין 37/18במסגרת ערר  

 
אם נשווה את המצב לסוגיית מגרון, הרי ששם נתקבלה החלטת ממשלה על הקמת ההתנחלות החדשה, והוטל על הרשויות  1

וציא את ההחלטה אל הפועל. במקרה דנן אין שום החלטת ממשלה המורה על הקמת המוסמכות )לרבות המפקד הצבאי( לה
 של ממשלת ישראל, ועל כך עוד נרחיב בהמשך. יישוב ואין כל החלטה של דרג מדיני כמתחייב על פי פרקטיקה 
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 2לנקוט בשום מהלך "על בסיס משפטי כזה או אחר", אשר משנה את מצב המקרקעין. גם המשיב 

 דיספוזיציה במקרקעין.  היר כי אין בכוונתו לבצעבתשובתו העדכנית לכתב הערר הצ

)גם בתכנית שהועברה יש זליגה לאדמות  חלה בחלקה גם על אדמות פרטיותבנוסף, תכנית הדרך 

כך  .ועל אדמות שלא נכללו בהכרזה אשר לגביה יש ערר (37/18שאף חורגות מההכרזה נשוא ערר 

אינה מובילה לת חשיבות איזורית, אשר כל המאמץ לייצר מהלך של תכנית זמנית בע ,שלמעשה

 טטוטורי ועל גבי אדמות שהוכרזו ומתקיים לגביהם הליך של ערר אשר טרם הסתייםלשום מקום ס

כל המאמץ הזה חסר טעם. אם בסופו של דבר התכנית כוללת חלקים של אדמה פרטית אזי אין  -

 של הצו הנוכחי. כלל היתכנות לתכנית הזו והיא אינה יכולה להיות מקודמת בהליך

שוללים מכל וכל,  שהעותריםגם אם היה הדבר בין גדרי הסמכות של המפקד הצבאי, דבר  ,רביעית

הרי עצם מיקומה של ההתנחלות החדשה, בלב שטח חקלאי בבעלות פלסטינית, יוביל בהכרח 

יוצר והפרגמנטציה של המתחם, "תכנית", -האופן בו מופיעה ה לפגיעה באותם בעלי אדמות.

ריע ותמנע מהחקלאים הפלסטינים כל שימוש ת השטח, ובאופן וודאי תפמציאות הפוגעת בהומוגניו

בפועל, התכנית מבקשת לקבע את מצב מניעת הגישה שקיים במתחם הסמוך בחלקות שבבעלותם. 

למאחז האלים "תפוח מערב", למן שנות הקמתו, הפעם באישור של מפקד כוחות צה"ל בגדה 

 המערבית. 

בתוך הדרך האמורה ולאן היא אמורה להוביל, כות של הקמת כנון חייב לשקול את ההשלמוסד ת

שטח חקלאי, ובמיוחד כאשר מקבצי מגורים אלה נושאים על גבם חטוטרת בדמות הגבלות שונות 

אשר מגיעות באופן מובנה עם עצם קיומה של התנחלות ישראלית בלב שטח חקלאי פלסטיני. 

בחר שלא לשקול אותם )ואף המתחמים   –ה  שאמור לשקול שיקולים אל  דווקא מי  –המפקד הצבאי  

 והמקבצים אינם מגודרים(.

לא ברור כיצד התכנית עשויה למנוע זליגה לאדמות פרטיות, רכוש פרטי של תושבים מעבר לכך, 

בראש  –גס ביחס אליהם, ורשויות אכיפת החוק באזור  "תפוח מערב"שליבם של תושבי  ,מוגנים

 ת לעשות כל שביכולתן על מנת שלא לאכוף פגיעה זו. עדיין מנסונמנעו ו  –  1-3המשיבים  מ  ובראשונה

עוד נטען בכתב ההתנגדות כי אישור תכנית הדרך, מהווה שינוי חקיקה ולכן אינו חוקי על פי הדין  (ה)

 3213/97על פי הפסיקה, תכניות הן בגדר חיקוק )ר' למשל: ע"א הבינלאומי, בפרט באופן בו הוא בוצע. 

מרחבי השרון בע"מ ואח' נ'  10213/03; ע"א כנון ובנייה הרצליההוועדה המקומית לת יחזקאל נקר ואח' נ'

החלה בשטח זה, הן חלק מהחקיקה   S/15(. לפיכך, תכניות המתאר הגליליות, ובהן תכנית  דוד מייזליק ואח'

עדה . התכנית שבנדון לא נו1967-הקיימת אותה ירש הממשל הצבאי הישראלי בעת כיבוש הגדה המערבית ב

לשרת את האוכלוסייה הפלסטינית המוגנת, וזאת בין היתר לאור מקום המצאה והגורמים הפועלים למען 

 דשה, מבני מגורים עבור תושבי הישראלים בלבד. לצורך הקמתה של התנחלות חקידומה. תכנית זו נועדה 

הירדני, כפי שנעשה אינו קובע כי הוא משנה את החוק המקומי  1821לכך יש להוסיף את העובדה כי צו 

את התכנית המתארית   –ולו באופן זמני    –כן כיצד יכולה "התכנית" האמורה לשנות    בדרך כלל. לא ברור אם

 החלה בשטח, וקשה להלום את קיומה של תכנית "זמנית" מהסוג המוצע, ולו מהבחינה התכנונית.

ל הגיון ושיטה תכנונית חותרת תחת כ"תכנית" -ה , העלו העותרים את הטענה כי במישור הטענות התכנוניות (ו)

 קיימת. מהותה של התכנית היא אישור של דרך אשר מובילה לשום מקום. 
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טוטורי ומגיעה אל שום מקום סטטוטורי. החלק טלמעשה מדובר על דרך אשר יוצאת משום מקום ס (1)

יע עד אך אינו מגתכנית התקפה ביחס לכפר תפוח( )ה 131המזרחי של הדרך מתחיל בסמוך לתכנית 

אי אפשר להתעלם  וגבולות התכנית שבנדון. 131מטרים בין גבלות תכנית  25-וישנו מרווח של כ ,אליה

 ממרווח שכזה ולטעון שישנו חיבור סטטוטורי של הדרך אל תכנית כלשהי. 

נמצא ביעוד קרקע של שטח ציבורי   ,שהדרך מגיעה בסמוך אליו  ,131יתרה מזאת, השטח בתחום תכנית   (2)

פעולה של סלילת דרך לא נמצאת בשימושים המותרים בהוראות התכנית ובוודאי לא דרך שר  כא  ,פתוח

סמי איזורית המגיעה מיישוב חדש אל תוך יישוב קיים. הדרך הסטטוטורית היחידה שנמצאת בסמוך, 

מטרים   12ימית שרוחבה המתוכנן הוא  מטר מהדרך שבנדון. דרך זו היא דרך פנ  150נמצאת במרחק של  

ולא לשמש כדרך חיבור למאות  ,ום ההתנחלותאמורה לשמש את איזור המגורים הצפוני בתחוהיא 

מכוניות על פי התחזית של גורמי התכנון. כמובן שמבחינה טכנית תקנית אין כלל היתכנות לחיבור של 

ולא  ,ורך לייצר בחיבור בין שתי הדרכיםלא ברמה ההנדסית של רדיוס הסיבוב שיהיה צ  ,שתי הדרכים

ל הכנסת דרך סמי איזורית חוץ יישובית אל תוך יישוב בו הדרך צרה ביותר ואינה מאפשרת מהלך שב

 כלל נסיעה של אוטובוסים בתחומה.

לפיכך התכנית שבנידון הינה תכנית מיותרת ורק מטעם זה עליה להידחות, שכן שלמעשה גם אם  (3)

א מחברת בין שום מקום פשרות חוקית סטטוטורית להשתמש בה שכן היתאושר הדרך אין כל א

 לשום מקום. 

לא ברור מדוע קמה בכלל , טענו העותרים כי שימוש בצו לדרך זמנית בעלת חשיבות איזוריתבכל הנוגע  (ז)

הצדקה להשתמש בכלי הייחודי והנדיר של מתן פטור מתכנית מפורטת ומהיתר בנייה, הנדרשים לפי חוק 

יגים ידון. הדעת נותנת שגם אם ניתן במקרים חרהירדני, לצורך הדרך הזמנית שבתכנית שבנ התכנון

להצדיק סטייה רבתי מעקרונות החוק שקובעים את החובה לקבל היתר בנייה לצורך התוויית דרך, היתר 

קה שניתן להנפיק רק מכוח תכנית מפורטת שהופקדה להתנגדויות ואושרה כדין, הרי שאין בצו שום הנמ

ובילה למקבץ קטן חשיבות אזורית אם בכלל יש לדרך הזאת, שממדוע זה המקרה המתאים. לא ברור איזו  

ונידח של מבנים לגביהם יש צווי הריסה סופיים ושעליהם להיהרס )זו גם עמדת המנהל האזרחי, כפי 

 (.2297/15שהוגשה במסגרת הדיונים בבג"ץ 

וכו, מחד הם ט להריסת הדרך, טוענים המשיבים דבר והיפבניסיונם למנוע את מילוי החלטת בית המשפ

שוב קיים ומציירים את המאחז כשכונה )אמנם מאד מרוחקת ורחוקה טוענים שמדובר בהרחבה של יי

מההגדרה של צמוד דופן( של היישוב כפר תפוח, מאידך הם מנסים לייצר מנגנון משפטי עבור דרך המוגדרת 

ך מקומית וגם האופן שבו ר בהרחבה של יישוב קיים אזי הדרך היא דרכבעלת חשיבות איזורית. אם מדוב

ב הנתון, הוא של דרך פנימית מקומית, אך אם מדובר בדרך בעלת חשיבות איזורית אזי היא תוכננה ברוח

מדובר על דרך המחברת בין יישובים, בניגוד למה שנטען על ידי לשכת התכנון שסומכת את החלטתה על 

 ש כצורך להרחבת יישוב אחר. הקמת היישוב החד

 נימוקי המשיב באישור הנלווה לצו, אינם יכולים לעמוד:העותרים, כפי שציינו  (ח)

ראשית, לא ניתן כלל לפגוע בקניין פרטי של אוכלוסיה מוגנת לצורך סלילת כביש עבור מקבץ תפוח  (1)

מערב, ומשכך אין המדובר בעריכת איזון חוקי. הטענה בדבר "צמצום הפגיעה בקניין הפרט" אינה 

, חמדאן נ' מפקד כוחות צה"ל 3240/15לבצע פגיעה כאמור )ראו בג"ץ  יכולה לעמוד שכן אסור כלל

 [(2019פורסם באר"ש, ]

הצורך במתן מענה זמני לתושבי מקבץ הבניה, מתעלם מהיותו בלתי חוקי.  –שנית, הטעם השני  (2)

היתכנות עתידית להסדרת המקבץ )ככל שקיימת כלל(, אינה יכולה לאפשר את התמשכות הפרות הדין, 
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ר, וגם למוסד תכנון בחסות הצו האמור. בפועל, אסור למפקד הצבאי לשקול שיקולים כאמו והפעם

 אסור לשקול שיקולים אלה.  

הדרך. תכנית אין ולו לכאורה הצדקה להליך החריג שנבחר כדי להכשיר את המהלך של טענו העותרים, לכן 

להיות רק במקרים שיש דחיפות שלא  גם לא ברורה הדחיפות שהרי השימוש בצו ובפטור מהיתר בנייה אמור

הפקדת תכנית מפורטת להתנגדויות, הכרעה בהן ומתן היתר בנייה רק אחרי מאפשרת את ההליך התקין של 

שהתכנית המפורטת מאושרת. כדי להצדיק את הגישה שנבחרה כאן, צריך להראות דחיפות שלא מאפשרת 

לכל האזור בפרויקט שאותה דרך גישה אמורה  לפעול בהליכים התקינים לפי החוק, וזאת מעבר לתרומה

אינה בנמצא למעט מניעת הריסה של מספר קטן של מבנים שנבנו ללא היתר בניגוד לשרת, איך ההצדקה 

לתכנית הקיימת וגם כעת אין להם כלל תכנית שקיבלה מעמד סטטוטורי כלשהו. נזכיר, כי על פי האמור 

חי, התכנית עבור "תפוח מערב"/ טל בנימין, עשויה להיות בהודעות נציגי משרד הביטחון והמנהל האזר

 ת להתנגדויות בחודשים הקרובים.מופקד

קידום ב נעוץהסיבה להפקדת התכנית מישור טענות נוסף, המשלים את האמור לעיל התמקד בכך ש .69

 . התנחלות חדשה במאחז טל בנימין/ תפוח מערב

של התנחלות חדשה מבלי שהתנחלות זו כרחי בהקמה הינה שלב ה הדרךלכל כי התכנית  כפי שנטען, ברור

עברה את כל ההליכים התכנוניים והחוקיים להקמתה. גם בהתייחס לצרכים של ההתנחלות כפר תפוח כפי 

שהם מופיעים בחוות הדעת של מנהלת לשכת התכנון, התכנית חסרת הצדקה תכנונית שכן ישנן מספיק 

 ת במרחב.חלויות אחרווח והן בהתנעתודות קרקע הן בהתנחלות תפ

יחידות דיור במקום כל כך מרוחק אשר אינו צמוד דופן. גם אם  284אין הגיון תכנוני או להקים שכונה בת 

, אין זה מן הראוי )ולא הוכח הדבר( יוכח שישנו גידול במספר התושבים ובביקוש ליחידות דיור נוספות

י אשר בנו את ביתם במרחק של יונאל תכנונק ללא כל רצשהתפתחות היישוב תיקבע בהתאמה לפורעי חו

מעל לקילומטר מהשטח הבנוי וכעת המדינה מבקשת לחבר בלון ריק באמצעות דרך ארוכה ביותר אל 

ישנן מספר דרכים לעשות זאת ויש צורך לייצר  כפר תפוחההתנחלות הקיימת. אם אכן ישנו צורך בפיתוח 

הקיים מספק תשובה הולמת, הן לתושבי ח השיפוט )כאשר שט ותמהלך שלם של בחינה מושכלת של חלופ

, אך נראה שבמקרה זה קביעת עובדות בשטח באופן לא חוקי גם המאחז והן לתוספת אוכלוסין עתידית(

בעיני מדיניות התכנון של ישראל, היא היא שמובילה את לשכת התכנון, בניגוד למושכלות תכנון ראשוניות 

  ים אחרים.בעצמה במקר א משתמשת בהובניגוד לטיעונים שהי

ישנן אפשרויות רבות נוספות להגדיל את מספר יחידות הדיור מבלי בהכרח להתרחב כפי שהעותרים טענו, 

ולבנות במרחק כה רב ובלב אדמות חקלאיות של תושבי הכפר יאסוף. לשכת התכנון אינה יכולה לעצום עין 

ה. ידוע מראש כי לא נשקלו טענה מספיק מובלעות היאולהתהדר בכך שעצם כך שתהיה גישה לאדמות ול

כלל ההשלכות של אישור הדרך ובעקבות כך הקמת התנחלות חדשה בלב אדמות חקלאיות ועל גבי אדמות 

חקלאיות. לשכת התכנון פתרה סיטואציות כאלה בדיעבד במקומות רבים. אך כעת כאשר היא יודעת את 

בלב נרחב פלסטיני חקלאי עליה יהודית -ליתתנחלות ישראהמשמעויות של אישור תכנית פיתוח של ה

להימנע ככל שניתן מיצירת מצבים כאלה ולא ללכת שולל לאחר פורעי חוק אשר דוחקים בה לעקם את חוקי 

 התכנון ואת עקרונות התכנון והמדיניות שהיא מתהדרת בה. 

בה  התכנון חזרהבראש לשכת  כפי שהוכח אף במהלך הדיון בהתנגדויות כפי שייסקר להלן, גם העומדת

, וקבעה כי נכון להיום על פי התכניות המוצעות ביחס 1821מהאמור בחוות הדעת ששימשה בסיס לצו 
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יחידות דיור בתחומים  116-לשטח השיפוט של כפר תפוח, אשר טרם אושרו כלל, ניתן לבנות למעלה מ

ציפוף יחידות לאפשרות של וזאת בנוסף האמורים, ואילו אזורים אחרים כלל לא הוגש בעניינם תכניות )

יח"ד אשר על פי  33-הדיור ביחס לתכניות הקיימות והתכניות המוצעות האמורות(. אל אלה יש לצרף כ

 תכניות תקפות כבר ניתן לתכנן בימים אלה. 

 במישור התכנוני הצו, תכנית הדרך עתירת פגמים, כפי שפורט בכתב ההתנגדות: .70

, 31ומספר  26תכנית, רוחב שתי הדרכים, מספר המופיעות ב פי הרוזטות על -רוחב משתנה של הדרך  (א)

לא צוין קו איסור  31לדרך מספר  .מטר לכל צד 5הוא  26מטר וקו איסור הבנייה מדרך מספר  16הוא 

מטר כפי  16גבולות התכנית אינן מגיעים לכדי  31בנייה. יחד עם זאת ראוי לציין כי בתשריט  של דרך 

 הן מגיעים למספר מטרים בודדים.ים מסוימים יט אלא במקרשמצוין בתשר

 

מטרים, אינו  6.50אמנם על פי התשריט רוחב המיסעה  עבור שני נתיבים, העומד על : סטייה מתקנות (ב)

מצטמצם אך למעשה ישנם מקומות לאורך הדרך אשר אין בהן כלל מדרכה, ואין כלל נתיבי חניה או 

מטרים, רוחב מאד  3.25שנלקח בחשבון הוא כיוונים לכל אחד מה גינון. יתרה מזאת, רוחב המיסעה

מצומצם ובניגוד לתקנות הנוגעות לדרך בה עוברים אוטובוסים, כפי שמתוכנן במקרה דנן. למעשה 

מטרים כך שרוחב המיסעה הכפולה צריך להיות  4הרוחב המומלץ של המיסעה עבור אוטובוסים הוא 

ב המינימאלי בדרך בה מהירות התכן היא זו. גם הרוחכנן בתכנית מטרים כפי שתו 6.50מטרים ולא  8

 קמ"ש אינו מגיע לרוחב המוצע בתכנית. 50

 

 משמע, על פי תקנות תעבורה תקפות, המחייבות גם את המשיבים, "תכנית הדרך" אינה עומדת בהם. 
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 בצו נאמר שאחרי תום התקופה הזמנית לשימוש בדרך: העדר הוראות על אופן החזרת המצב לקדמות (ג)

ר עד אז תכנית מפורטת לאותה דרך. אך לא ברור היא תיהרס והתוואי שלה ישוקם, אלא אם כן תאוש

. אם יהיה )הנספח לצו רחוק מלהיות ממצה( איך יבוצע השיקום כי אין בצו הנחיות מפורטות בעניין

 צורך, למשל, לפנות את כל האספלט והמצעים ולכסות את תוואי הדרך באדמה מקומית. 

תבוננות בחתכים של הדרך נדמה כי הפער בין קו האדמה הקיים לבין התוואי המוצע זאת מהיתרה מ (ד)

ירה הוא כל כך גדול שישנו ספק ממשי אם ישנה אפשרות להחזיר את המצב לקדמותו. כך לאחר החפ

 659מטר והרום הקיים הוא  642( הוא 3140חתך  6800למשל הרום המתוכנן בנקודה מסוימת ) מרחק 

שישנו צורך בנקודה הזו לבצע חפירה משמעותית אשר יש ספק אם יש בכלל היתכנות להשבת  מטר, כך

 מותו. המצב לקד

 

מטר אשר מגיע בסמוך אל  1,200-התכנית שבנידון מציעה כביש ארוך מאד של כ: חלופה לדרך הגישה (ה)

לדרך שאינה  בקרבת איזור של שטח ציבורי פתוח. התכנית הרעיונית מציעה חיבור 131תכנית מספר 

מהכניסה ואף לא בתחום שטח השיפוט של כפר תפוח דרך אשר כל אורכה  131נמצאת בתחום תכנית 

ק"מ. דרך ארוכה ומאד מורכבת אשר אינה  2.5-תוואי של כ 505למאחז תפוח מערב ועד לדרך הראשית 

ת היישוב החדש, עולה בקנה אחת עם אמות מידה תכנוניות מקצועיות. אם נניח שיש רצון לקדם את הקמ

ת לייצר כביש בתוואי במקום בו פורעי חוק החליטו על כך ולא גוף תכנוני, מדוע לא נבחנה כלל האפשרו

 ?505קרוב יותר לדרך מספר 

ימים ספורים לפני הדיון בהתנגדויות, נמסר מטעם לשכת התכנון, כי קיימים מסמכים נוספים הנוגעים  .71

. נזכיר, כי בניגוד לתכניות אחרות ורגילות, בהן קיים 16.1.2020ליום לתכנית, וכן כי דיון בהתנגדות קבוע 

ין בכלל מסמכי התכנית, ביחס לתכנית הדרך כל שהוצג היה תשריט של התכנית, ימים לעי 60פרק זמן של 

 ללא כל שאר המסמכים הנלווים. 

בהתנגדויות, בשעות  , יומיים לפני הדיון הקבוע14.1.2020מסמכים האמורים הועברו לידי הח"מ ביום  .72

 הצהריים, ואלה כוללים את המסמכים המפורטים להלן:

 (18 נספחהאזורית שומרון בדבר השבת המצב במקרקעין לקדמותו )מצ"ב כהתחייבות המועצה  (א)
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 (19 נספח)מצ"ב כ 14.1.2020מכתבו של מר אלעד רוזן מאת פטר מהנדסים מיום  (ב)

 נספח)מצ"ב כ 5.1.2020טל בנימין, עם נוסח מיום  לכפר תפוח מערב/ 131.3.1תקנות תכנית מפורטת  (ג)

20.) 

 . 21 נספח( מצ"ב כ29.9.2019)גרסת  131.3.1תשריט תכנית  (ד)

 (. 22 נספחטופס חתימות צו אלוף )מצ"ב כ (ה)

 (.23 נספח)מצ"ב כ 2019מכתב נציגת הממונה על הרכוש הממשלתי מחודש אוגוסט  (ו)

 (.24 נספחב כ)מצ" 2019מכתב קמ"ט איכות הסביבה מחודש דצמבר  (ז)

 (.25 נספח)מצ"ב כ 13.1.2020מכתבה של מנהלת לשכת התכנון מיום  (ח)

( הינם ממועד 5.1.2020( והן תקנון התכנית )מיום 29.9.2019כפי שניתן להיווכח, הן תשריט התכנית )מיום  .73

וועדה , ולפיכך הנסחים שעמדו בפני ה6.1.2020מיום    2297/15מוקדם למועד הגשת תגובתה של המדינה בבגץ  

מנהלת לשכת התכנון דרשה לכלול וכן מול העותרים במועד הדיון בהתנגדויות, היו הנסחים לפני השינויים ש

)כמפורט לעיל(. משכך, על פניו התכנית אינה עומדת בדרישות האמורות, או למצער, הנסחים שהוצגו במהלך 

 מכים שאינם רלוונטיים. ההתנגדויות, וכן הנסחים שהוצגו בפני העותרים עובר לדיון, היו מס

ר העותרים ביקשו לצרף כחלק מהמתנגדים גם את התקיים דיון בהתנגדויות שהוגשו, כאש 16.1.2020ביום  .74

 כמתנגד.   4העותר 

בפתח הדיון, ביקש ב"כ העותרים לדעת מיהם הגורמים היושבים לדיון. לאחר שהוצגו אלה, התחוור כי הדיון  .75

 שנה להתנגדויות, ולא מועצת התכנון העליונה. בהתנגדות מתקיים בפני וועדת המ

במפורש כי דיון התנגדויות יתקיים בפני מועצת התכנון העליונה )סעיף )ב((, קובע  1821כפי שהוצג לעיל, צו  .76

 ולא מאפשר כל חריגים לכך. 

צו מצעות  , כפי שתוקן בא1966כי על פי חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים משנת   טען בתשובה,נציג היועמ"ש   .77

, קיימת סמכות לאצול 1971-תשל"א(, 418בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' 

אך סמכויות ממועצת התכנון העליונה לוועדות המשנה, אולם בכך נפל לכדי שגגה, כיוון שסמכות זו נוגעת 

. 1821, ולא על פי צו  1966ן הירדני משנת  לסמכויות מועצת התכנון העליונה הניתנות לה על פי חוק התכנוורק  

 על סוגיית הסמכות לדון בהתנגדויות נדון בהמשך בפרק המשפטי. 

)תכנית המאחז( לצורך הדיון. מיד בשלבים הראשונים תהו  131.3.1במהלך הדיון עצמו הוצגה תכנית  .78

ר כי תכנית הדרך מעולם בכוונת הוועדה והמשיבים להציג את תכנית הדרך, ורק אז התבר  העותרים האם אין

 עצמו.  1821מורה גם לא הופיעו החתימות הנדרשות בהתאם לצו לא הודפסה באופן הנדרש. על תכנית הא

וור גם כאשר הובאה תכנית הדרך למסגרת הדיון, בחרו המשיבים שלא להציגה לדיון )ורק לאחר קבלתה התח .79

(. תכנית הדרך נותרה 1821)ו( לצו  2ש על פי סעיף  כי על התכנית אין חתימות של הגורמים הנדרשים לכך, כנדר

 שולחן הדיונים. מקופלת על 

בהמשך נטענו טענות ההתנגדות, לרבות ציון העובדה כי פניה לקבל את מסד הנתונים של חברת אורבניקס  .80

ואל  4שבועות אל המשיבה  3-דעתה, אשר נשלחה  למעלה מעליה ביססה מנהלת לשכת התכנון את חוות 

 איו"ש, לא זכתה למענה או להתייחסות.  יועמ"ש

בהמשך, סקרו המתנגדים במהלך הדיון את הנתונים הדמוגרפיים וגיאוגרפיים ביחס לכפר תפוח, באופן אשר  .81

וצל ויועד לתכנון עתידי הוכיח למעלה מכל ספק, כי בפועל בתחום השיפוט של כפר תפוח, קיים שטח שלא נ

ים דונמים במגוון מקטעים(. על פי תחשיבים שונ 60  -לכל הפחות בהיקפים של עשרות רבות של דונמים )

 שהוצגו, הן במסגרת ההתנגדות הכתובה והן בדיונים בעל פה, אין מניעה לבנות בהם מאות יחידות דיור.

משמעי במהלך הדיון, מספר פעמים, -באופן חדמנהלת לשכת התכנון אשר נכחה בדיון כמשקיפה, הבהירה  .82

 )אשר חולשת על כפר תפוח כיום(:  131ביחס לתכנית  את הדברים הבאים,
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לפי התכנון המבוצע כרגע ואחרי בדיקה ראשונית יכולים לדבר   131"בתחום תכנית  

 יח"ד." 100על תוספת לא הרבה מעל  

יח"ד שלא נוצלו. עוד צויין על ידי  33ים מאגר של לכך יש להוסיף את העובדה כי במסגרת תכנון מאושר קי .83

עקרונות צפיפות אלה גם ביחס כי בהתחשב בצפיפות המיועדת בתכנית המאחז, אין מניעה להחיל  המתנגדים  

 250-320לתכנון העתידי בתחום כפר תפוח, כך שבפועל, מספר יחידות הדיור שעשוי להבנות יגיע לטווח שבין  

 יח"ד נוספות. 

מוצו אפיקי לעיל(, כי " 12פח טענה של מנהלת לשכת התכנון בחוות הדעת שעמדה בבסיס הצו )נסמשכך, ה .84

" עבור כפר תפוח, התחוורה כשגויה מהיסוד! זאת, כיוון שלכל הפחות גם לשיטתה, קיימת אפשרות התכנון

יתבצע ציפוף של יח"ד במידה ויואשרו השינוים התכנוניים האמורים. זאת, עוד טרם  140-150 -לבינוי של כ

 ס לתכנית המאחז עצמה. יחידות דיור לכל דונם, כפי שמוצע בפועל ביח

יח"ד. לעת הזו, קיימת   250  -שנה, הוקמו בה כ  42  -, מזה כ2020, ועד שנת  1978נזכיר, כפר תפוח נוסדה בשנת   .85

כעת בקרב  יח"ד! לא ברור מדוע מבקשים 150 -במבני היישוב, כ 60% -היתכנות תכנונית לגידול של כ

הנזכר לעיל, ביחס לצורך של  1821המשיבים לקדם מהלכים תכנוניים חריגים, וזאת על דרך של הוצאת צו 

ממנו ניתן לקיים בתחומי השיפוט של כפר  30%-הוא בפועל, נעדר כל תימוכים ראייתיים, וכיח"ד ש 584

 תפוח. 

תכנית המאחז, כל שטח ייעוד המגורים עומד   מעבר לכך, וכפי שהוצג בדיון עצמו, בשטח המיועד לתכנון עבור .86

 דונמים, בערך שליש מהגודל הזמין בתחום השיפוט הנוכחי בכפר תפוח כיום.  23על סדר גודל של 

בהמשך, נסקר הטיעון הדמוגרפי עליו ביססה מנהלת לשכת התכנון את עמדתה. כזכור, טיעון דמוגרפי זה  .87

יקס בע"מ, עבור המשיבה, וכללו נתונים שלא ברור מקורם, כמו נשען על תחזיות שהוכנו על ידי חברת אורבנ

 גם התחשיבים הדמוגרפיים האמורים. 

, מהווה 14.1.2020בהמשך הדיון, העלו העוררים את טענתם כי נוסח התכנית, כפי שהועבר אליהם ביום  .88

ימת העומדת , ומשכך, ובהעדר תכנית קי6.1.2020מיום  2297/15גרסה הקודמת להודעת המדינה בבג"ץ 

 במלוא הדרישות, לא ניתן לקדם את הדיון בהתנגדות.

מעבר לכך, כשבוחנים בהגדלה את תכנית הדרך, באופן שרק עם פרסומה ניתן היה להטילה על גבי שכבות  .89

סבור שהן אדמות מדינה   2מידע שונות, עולה כי חלקים ממנה אף אינם חופפים לתחום המקרקעין שהמשיב  

כי קיים ערר ביחס לאותן אדמות מדינה(. תשובת יועמ"ש איו"ש בדיון הייתה שכיון  )וזאת מעבר לעובדה

 שהתכנית הינה על בסיס צו אלוף, על הוועדה לדון בה בהתעלם מכל סוגיה אחרת, כי זהו צו האלוף.

העתק מתצלום תקריב של תכנית הדרך ביחס לשטחים המוכרזים והאדמות הפרטיות וכן החריגות 

 .26נספח )והנתונים הנובעים ממנה( מצ"ב כשל תכנית זו 

יועמ"ש הוועדה טען כי הוועדה אינה יכולה לדון בטענות העולות מנתוני הצו עצמו )נתונים שניתן היה לגלותם  .90

רק עת פורסמה התכנית(, וזאת בשל חיובה לדון על בסיס הצו, ולא היה מוכן לשעות לכך שהצו אינו יכול 

 נות האג. לתק 46ט הבינלאומי ההומניטרי, בפרט תקנה לעמוד בסתירה להוראות המשפ

לכך יש להוסיף את העובדה כי הנתונים שנמסרו אודות הדרך בתשריט היו שגויים: בעוד שנמסר שרוחבה  .91

מטרים. מעבר לאי הנכונות  8מטרים, ואף  11מטרים, בפועל קיימים חלקים שהיא בסדר גודל של  16הינו 

גדולים כגון משאיות  היכן שהתכנית מיועדת לצורך כביש בו יעברו גם רכבים במסירת המידע, בפועל, בפרט

ואוטובוסים, ברור שהיא אינה בנויה בפועל להכיל את כל אלה. הוועדה פתרה עצמה בכך שקיים אישור של 

 מפע"ת. 
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ת בהמשך, הוצגה בפני הוועדה מצגת, ממנה עלה כי רוחב המיסעה בדרך המוצעת, אינו עומד כלל בתקנו .92

וחב המיסעה אינו עולה על המינימום הנדרש על פי התעבורה, כיוון שעל פי חלק מחתכי הדרך, עולה כי ר

 תקנות התעבורה. 

בפני מועצת התכנון העליונה, אחד מחברי  –עצמו  1821כפי שחייב צו  –ברם, אילו הדיון היה מתקיים  .93

היה נחשף להוראות ההתנגדות, והיה נדרש מועצת התכנון העליונה הינו קצין מטה לענייני תחבורה, אשר  

 שקמ"ט תחבורה לא עיין כלל בהתנגדות, הוא לא יכל להדרש לסוגיות אלה.  אליהם. כיוון

הדרך המוצעת מתחילה משום מקום סטאטוטורי ומתחברת לשום  –מעבר לכך, וכפי שהוצג בפני הוועדה  .94

ולא לכל דרך קיימת.  131ורי של תכנית מקום סטאטוטורי. מצד מזרח של הדרך, היא מתחברת לשטח ציב

ב שלה, היא מתחברת לכלום תכנוני קיים, אלא למקבץ בניה בלתי חוקי, אשר גם תכנית ואילו מצד מער

אינה מתיימרת להכשיר בדיעבד בסופו של יום. העדר חיבור סטאטוטרי של הדרך מוביל למצב  131.1.3

 ברת בין שום נקודות כלשהן. אבסורדי כי הדרך למעשה "תלויה באוויר", לא מח

וכן העובדה כי הדרך אמורה להיות  131.3.1מבנים הקיימים גם על פי תכנית העדר הכשרה בדיעבד של ה .95

, מוביל למסקנה כי 6, מבלי שהמתחם כלל מצוי בתחום המשיבה 6בשירותה ולצאת לפועל על ידי המשיבה 

 יניים, ואין בהם כל סטנדרט מינימלי של תכנון.למעשה הדרך עצמה נעדרת כל תכלית ותוחלת תכנוניים רצ

 .  27 נספחמצ"ב כ 16.1.2020של פרוטוקול הדיון כפי שהתקיים ביום העתק 

, נשלח באותו היום בשעות אחה"צ, מטעמה של הגב' לורה 16.1.2020זמן קצר לאחר הדיון שהתקיים ביום  .96

יות, מסמך חברת אורבניקס עליו התבססה לוין, אשר עמדה בראש הדיון שהתקיים בוועדת המשנה להתנגדו

אדר' אברבוך. העתק מהעמודים הרלוונטיים של הדו"ח )אשר רובו ככולו מתמקד בתחזיות חוות הדעת של 

 . 28כנספח גידול לצורך הערכות למספר כיתות לימוד ברחבי המועצה האזורית שומרון(, מצ"ב 

, או במסגרת 23.12.2019ה שהופנתה בעניין מיום לא הוצג כל הסבר מדוע לא נשלח המסמך יחד עם הדריש

 ים שקדמו לדיון. המסמכ

למשיבים כולם הייתה סיבה טובה שלא לחשוף את הדו"ח של חברת אורבניקס לבית המשפט ואף עובר  .97

וכן שינויים משמעותיים שנעשו בנתונים   –לקיום הדיון וזאת בשל מספר נתונים או "נתונים" אשר הופיעו בו  

 תה והנחייתה של המועצה האזורית שומרון. אלה לבקש

ם ששימשו את חברת אורבניקס, הם נתונים שנמסרו על ידי המועצה האזורית ועל ידי כך, הנתוני (א)

 היישובים עצמם, ולא על פי נתונים 

כך, כפי שהדבר מופיע במפורש בדו"ח, התחזיות הנוגעות לגודל משק הבית ביחס לכפר תפוח )כמו גם  (ב)

בקשה/ פגישה עם מועצה בעקבות הנחיה/ , עוגלו באופן משמעותי כלפי מעלהם(, יישובים אחרי

 האזורית שומרון. 

כך, כפי שהדבר מופיע במפורש בדו"ח, גודל והיקף השנתונים השונים, ביחס לכפר תפוח )כמו גם יישובים  (ג)

זורית עוגלו באופן משמעותי כלפי מעלה, בעקבות הנחיה/ בקשה/ פגישה עם מועצה האאחרים(, 

 שומרון.  

לקצב הגידול הצפוי בהתנחלות כפר תפוח, התנחלות אשר כך, לא ברור הבסיס המדעי/ סטאטיסטי  (ד)

נפשות, ואילו כעת הצפי של חברת אורבניקס  1,200 -שנות קיומה, הגיעה לסדר גודל של כ 42במהלך 

נפשות  3,000 -ר גודל כ(, לכדי סד2028שנים בלבד )עד לשנת  8נפשות במהלך  1,700עומד על גידול של 

 -נפשות בשנה, כ 180הסבר לקצב גידול עצום זה )קצב גידול קבוע של ביישוב. זאת, מבלי שהובא כל 

)!((. אין אח ורע לקצב גידול כאמור לא בהיסטוריה של כפר תפוח, ולא באף אחד מהיישובים 15%

 הסמוכים או כאלה בעלי מאפיינים דומים.
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נפשות בשנה )המבוסס על תיקנון אשר עוגל באופן  180ן קצב גידול קבוע של גם העובדה כי הדו"ח מציי (ה)

משמעותי כלפי מעלה, כפי שעורכי הדו"ח הודו בו אך הדבר הוסתר מבית המשפט וכן מהוועדה(, נעדר 

קיים כיום, נפשות, ביחס למצב ה 1200כל אחיזה במציאות דמוגרפית כלשהיא. האם "גידול טבעי" של 

 ? האם במנותק מכל מספר אוכלוסיה הקיים 2028נפשות בהתאם לתחזית בשנת  2600של שקול לגידול 

 נפש בכל שנה?  180בכפר תפוח, יהיה גידול של 

ברור אם כן, כי הנתונים ששימשו את מנהלת מוסדות התכנון אינם נכונים, נעדרי ביסוס, מגמתיים, מעוגלים  .98

אזורית, ולמעשה אינם יכולים לשקף כל תשתית עלה בשל דרישות המועצה הבאופן משמעותי כלפי מ

 דמוגרפית או פרוגרמת אוכלוסין אמיתית. 

מיד עם קבלת מסמך חברת אורבניקס, ולאחר הדברים שנמסרו במסגרת הדיון בהם הודתה ראשת מנהל  .99

 הנוכחי של כפר תפוח, פנויח"ד בתחום השיפוט  100-התכנון כי בפועל קיימת אפשרות לתכנון של למעלה מ

, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, והעמידו אותו על הטעויות הרבות שעמדו בבסיס 1העותרים אל המשיב  

 הוצאת הצו, כפי שנחשפו במהלך הדיון וכן במסגרת המסמכים הנלווים. 

 , העלו העותרים את הנושאים הבאים:16.1.2020במכתבם זה, מיום  .100

כי קיים  16.1.2020דתה במהלך הדיון שהתקיים ביום כי מנהלת לשכת התכנון, אדר' נטליה אברבוך הו (א)

יחידות דיור" ביחס למתחם הקיים בשטחי השיפוט   100-אופק תכנוני תיאורטי רחב היקף של "למעלה מ

לצו  הנוכחיים של כפר תפוח, וזאת בניגוד גמור לדברים שנכתבו בחוות הדעת אשר שימשה כבסיס

 שהוצא על ידו; 

וקצב גידול האוכלוסין עליו נשענה חוות הדעת, מבוססים על שורה של נתונים כי הנתונים הדמוגרפיים  (ב)

 שגויים, מנופחים, מניפולטיביים אשר נעדרים כל אחיזה במציאות עובדתית כלשהיא; 

יה נכון, שגוי, מוטה, להוצאת הצו, לא ה 1משכך, על פניו ניכר כי הבסיס העובדתית ששימש את המשיב  (ג)

מנת ליצור מצב כאילו )א( מוצו עתודות הבניה במתחם כפר תפוח; )ב( קיים צפי  מסולף ומניפולטיבי, על

גידול חסר פרופורציות עבור יישוב בסדר גודל כה קטן, אשר אין לו אח ורע והוא מבוסס על נתונם שגויים. 

 שיב להוציא צו שלא היה לו כל מקום. הן אלה והן אלה לא היו ולא נבראו, והובילו את המ

מהמקרקעין עליו מתוכננת הדרך חורגים מתחום הכרזות המדינה )אשר ממילא נתונות להכרעה כי חלק   (ד)

במסגרת הערר שהוגש נגדם(, אולם מכאן עולה כי גם לפי תכנית הדרך אשר נגזרה מהצו שהוצא תחת 

 מניטרי ופסיקת בית המשפט העליון; ידו, היא עומדת בניגוד להוראות הדין הבינלאומי ההו

האיזון המוצגים כהצדקות לצו ולאותה "מטרה אזורית" או חשיבות אזורית, אינם יכולים לעמוד כי רכיבי  (ה)

במבחן התוצאה, מבחן השכל הישר, מבחן הסבירות ומבחן המידתיות. זאת, הן לנוכח העובדה כי לא ניתן 

במאחז   ת אחרת, והן לנוכח העובדה כי המבנים הקיימיםלאזן את הוצאת הצו אל מול פעילות לא חוקי

 ;  131.3.1"תפוח מערב", אינם עומדים כלל להסדרה במסגרת תכנית המאחז 

תחיקתית  -כי לא עמד לנגד המשיב מלוא המידע העובדתי הנדרש, ואף מידע שגוי, ומשכך החלטתו המנהלית (ו)

 חלטה על ידי רשות מנהלית; אינה נשענת על מלוא המידע העובדתי הנדרש לצורך קבלת ה

ו עצמו היה חסוי ופנימי, וכיוון שהליך התקנת הצווים באזור, אשר אינו חלק ממשטר כי הליך התקנת הצ ( ז)

דמוקרטי, לא היה מלווה בשיתוף ציבור, נוצר קושי של ממש לעמוד על המישרעת העובדתית שעמדה לנגד עיני 

קר אם לא המובן מאליו: הגרעון הדמוקרטי הנ"ל קיים בעיהמשיב עת הותקן הצו האמור. העותרים ציינו את  

באופן בלעדי, עבור האוכלוסיה הפלסטינית, אשר נעדרת יכולת לקחת חלק בעיצוב חייה, בניגוד לאוכלוסיה 

הישראלית המתגוררת בשטח, אשר מעורבותה בכל אחת מדלת' אמות התנהלות המפקד הצבאי, ככפיפו של  

ני, ושל המנהל האזרחי על רבדיו, יו, שלוחיו והתוויית האינטרסים של הדרג המדישר הביטחון, עוזריו, יועצ

עובדיו ושלוחותיו אשר מיישמים את מדיניות ממשלת ישראל ואינטרסים של מדינת ישראל )תחת האינטרסים  
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  של האזור ותושביו(. ישנן אינספור הגדרות משפטיות למצב זה, כל אחת טומנת קשיים אחרים מרעותה. צו 

 אלה.   משקף וטומן בחובו חלק מרעות חולות  1821מס' 

 לנוכח כל אלה, ביקשו העותרים מהמשיב לבחון מחדש את הצו, נחיצותו וחוקיותיו.  (ח)

 . 29 נספחהעתק מפניה זו מצ"ב כ

)או היועץ המשפטי לאזור, אשר היו מכותב למכתב( לא השיבו  1נכון לכתיבת שורות אלה, המשיב  .101

 לפנייה האמורה. 

 

 חלטת וועדת המשנה להתנגדויותה

. החלטה 5נשלחה באמצעות הדוא"ל החלטת וועדת המשנה להתנגדויות, היא המשיבה    28.1.2020ביום   .102

 כאמור. אלה הם עיקרי ההחלטה: 2זו מצ"ב כנספח 

בכל הנוגע לטענת העותרים כי וועדת המשנה להתנגדויות אינה מוסמכת לדון כלל בהתנגדות אלא רק  (א)

 התכנון העליונה, קבעה הוועדה את הדברים הבאים:מועצת 

)להלן: חוק התכנון( כונן את  1966( לשנת 79ינים )חוק זמני( מס' )יוק תכנון ערים, כפרים ובנח"
, שהיו מורכבים בעיקר ממועצת התכנון העליונה )מת"ע(, ועדות מוסדות התכנון והבנייה באזור

כנון ערים, כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' הצו בדבר חוק תמחוזיות וועדות מקומיות. 
למועצת    ןביטל את הוועדה המחוזית והעביר את סמכויותיה  (418)להלן: צו    1971-התשל"א (418

הסמיך את מת"ע למנות ועדות לעניינים מסוימים   418א לצו 7. כמו כן, סעיף התכנון העליונה
 דות יהיו מבין חברי מת"ע.  ולאצול להן מסמכויותיה, ובלבד שרוב חברי הווע

, 2009-מכויות של מועצת התכנון העליונה )יהודה והשומרון(, התשס"טבהתאם למינוי ואצילת ס
נתונות לוועדה זו כלל סמכויות מועצת התכנון העליונה בדיון בהתנגדות לתכנית תכנון ובדיון 

הערתו של ב"כ המתנגדים  בערר על החלטה של ועדה מקומית. ואולם, לא ניתן לומר כי אין טעם ב
שכן כאמור לעיל, אין תכנית להתוויית דרך זמנית המוגשת מכוחו   בעניין סמכותה של ועדה זו,

מהווה תכנית תכנון כהגדרתה בחוק התכנון הירדני. נעיר, כי מבחינה מהותית,   1821של צו מס' 
ת ולהכריע במחלוקות,  לוועדה זו הניסיון לדון ולבחון התנגדויות לתכניות תכנון, לשמוע טענו

ון הם חברי מת"ע ומהווים רוב במת"ע, ואולם, בהינתן שצו מס'  וממילא, כלל חבריה שנכחו בדי
, הינו דבר חקיקה ייחודי, ניכר שאכן היה נכון לו ההתנגדות לתכנית הדרך תידון בפני  1821

למינוי   3בסעיף  מועצת התכנון העליונה, או בפני ועדת המשנה לתכנון ורישוי אשר לגביה נקבע
התכנון העליונה וסמכויות ועדה מחוזית לגבי כל מקום או  כי נתונות לה כל "סמכויות מועצת 

 כל ענין שאינם בתחום סמכותה של ועדת משנה אחרת". 
למען הזהירות, בשים לב לספק שהתעורר בשאלת הוועדה המוסמכת, כפי שגם עולה מפרוטוקול  

במקרה   למינוי. הסעיף קובע, כי  20יו"ר מת"ע בהתאם לסעיף  הדיון, הובא הנושא להכרעתה של  
של ספק או מחלוקת ביחס לזהות ועדת המשנה המוסמכת לדון בעניין מסוים, רשאי יו"ר מת"ע 
לקבוע כי פעולה שנעשתה על ידי ועדת משנה טרם הכרעתו תיראה כאילו נעשתה על ידי ועדת  

ע, לאחר היוועצות ביועץ המשפטי, כי יש  המשנה המוסמכת. בהמשך לכך, החליטה יו"ר מת" 
ם הדיון שנערך בפני ועדה זו כאילו נעשה בפני ועדת המשנה המוסמכת, ומכאן גם  לראות בקיו

  הכריעה כי בסמכותנו לתת את החלטתנו בעניין ההתנגדות.
עוד נציין בהקשר זה, כי לאחר החלטתנו בעניין תכנית הדרך, ממילא הקמתה של הדרך הזמנית  

לאחר שנועץ ביו"ר מת"ע. מכאן, כי  טעונה אישורו של ראש המנהל האזרחי, 1821ח צו מס' מכו
 ככל שנפל פגם בעצם קיום הדיון בפני ועדה זו, הרי שפגם זה נרפא."

 
בפועל, וכפי שנראה להלן בחלק המשפטי, נפלה הוועדה לכלל טעות, ונראה שהיא ערה לחריגה מסמכות 

תכנון והבנייה הירדני לפעולות על פי חוק ה אך ורקמכויות השונים נוגעים זו, שכן מנגנוניי האצלת הס

 על רבדיו ותיקוניו. 
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, אשר 2009-גם מסמך המינוי ואצילת סמכויות של מועצת התכנון העליונה )יהודה והשומרון(, התשס"ט

משל  מהווה נוהל מנהלי של מוסדות התכנון )אשר הינו בעל משקל ורמה נורמטיבית נמוכה אפילו

י חוק התכנון והבניה, ולא לפעולות על פי דינים אחרים, תקנות(, מתייחס מפורש לפעולות וסמכויות על פ

 לנוהל, אין בה כדי לרפא את הפגם והיא אינה יכולה להתגבר עליו.  20ומשכך ההשענות על סעיף 

המוגשת בהתאם לחוק תכנון אין המדובר בבחינה תכנונית רגילה של תכנית עוד הוסיפה הוועדה כי " (ב)

"( החל באזור, אלא בבחינה של חוק התכנון הירדני)להלן: " 1966 לשנת 79ערים כפרים ובניינים מס' 

 131/3/1תכנית הדרך כפי שהוגדרה בצו, ביחס לאלמנטים התכנוניים האפשריים שלה כנגזרת מתכנית 

 ." 2297/15דינה בבג"ץ לשכונת תפוח מערב אשר עתידה להיות מופקדת בהתאם להצהרת המ

כל סטנדרטיים תכנוניים אמיתיים לתכנית, וכל כולה "מתיישרת"   כלומר, הוועדה מודה בפה מלא כי אין

 , במטרה לאשר את התכנית הנגזרת ממנו. 1821לנוכח האמור בצו 

עדה מחוץ לתחום השיפוט, הן ביחס לכביש והן ביחס לייעודיו, קבעה הוו 6בכל הנוגע לפעולת המשיבה  (ג)

חלקיה הרלוונטיים צוטטו לעיל, אין ש 2297/15כפי שצוין בהודעת המדינה לבג"ץ בהחלטתה כי "

המדובר בהליך תכנוני רגיל, על כל המשתמע מכך, לרבות שינוי תחום מוניציפאלי, וגם עניין זה צוין 

ן ויש לראותו במפורש. למעלה מכך, המינהל האזרחי הוא שריכז את העבודה לקידום הצו ולהבנתנו, נית

נית רגילה, ובהינתן שעסקינן בדרך בעלת חשיבות כמלווה ושותף להגשתה, כך שאף לו הייתה זו תכ

 אזורית, הרי שלא מצאנו לקבל את טענת המתנגדים בנקודה זו."

כי הוועדה אינה עוסקת בטענות העולות נגד הצו עצמו אלא פועלת מכוח הוראות הצו )טענה שגויה  (ד)

 לעיל(. לכשעצמה, כאמור 

מכים הנלווים אליה, דחתה הוועדה את טענת בכל הנוגע לטענות בדבר הפגמים בפרסום התכנית ובמס (ה)

המתנגדים ביחס לפגמים בפרסום, אולם כלל לא התייחסה לטענתם כפי שהועלתה בכתב ובדיון בעל פה, 

הדרישות של  כשהיא ערוכה באופן המותאם לפי כל 131.3.1כי יש צורך שתצורף תכנית עבור המאחז 

 רפו אינם עומדים בתנאים אלה. מנהלת לשכת התכנון, ואילו המסמכים שהוגשו וצו

בכל הנוגע לטענות הקנייניות שהועלו על ידי העותרים וכן לטענה כי התכנית עצמה תפגע באופן הגישה  (ו)

קנייניות הרציפה של תושבי כפר יאסוף לאדמותיהם, קבעה הוועדה כי היא אינה עוסקת בקביעת סוגיות  

ה הדרך לא תפגע בנגישות החקלאים )טענה שמעולם לא הועלתה ביחס אליה( וכי להתרשמות

אין מקומה של ועדה זו לדון בהסדרי הגישה למקרקעין פרטיים. הפלסטינים לאדמותיהם, וממילא "

באפשרותו של כל בעל עניין רלוונטי לפנות לרשויות האזור המוסמכות בבקשה לתיאום גישתו 

 מתבצע בכלל שטחי האזור." קעין, זאת בהתאם לנהלים הנוהגים והמחייבים בעניין, וכפי שלמקר

הוועדה דוחה את הטענות לניגוד עניינים בין החלטות לשכת התכנון, אשר נדרשו לתכנית המבוססת על  (ז)

וכין ללא כל סימוכין או תימ  –צו שהוצא על פי חוות דעת של העומדת בראש לשכת התכנון. הוועדה קבעה  

לממשלה, ואילו זה האחרון הסתמך על חוות כי הצו הסתמך על חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי    –

 הדעת של מנהלת לשכת התכנון. 

 זאת, כאשר לכל אורך הדרך נטען כי חוות הדעת הוגשה והוכנה לאלוף הפיקוד, והוא הסתמך עליה.

ה בלבד, ולכן אין מקום לקבל את עמדת עוד נטען כי מנהלת לשכת התכנון השתתפה בדיון כמשקיפ

 ינים. הטענה בדבר ניגוד עני

אולם גם כאן, הוועדה לא דקה פורתא: שכן גם הוועדה מודה כמה פסקאות קודם כי מנהלת לשכת 

לנוהל" )נוהל שאינו  20"הפעלת סמכותה על פי סעיף -התכנון הייתה מעורבת בהליכים הנדרשים, הן ב

י הצו. כך האם להעניק את ההיתר הנדרש על פ 3שהיא צריכה לייעץ למשיב רללונטי כלל( והן היכן 
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שטענות ניגוד העניינים המוסדי של הוועדה, חבריה, והגורמים הממונים עליה, לכל אורכה וחייה של 

 התכנית והצו, עומדות על מכונן. 

טות עתידיות ניתן הוועדה מאשרת כי לגבי תכניות מפור –כי קיימת הצדקה תכנונית לדרך מכוח הצו  (ח)

וח )נתון אשר נעדר באופן תמוה מחוות הדעת של מנהלת יחידות דיור בתחום כפר תפ 116לבנות עוד 

לשכת התכנון, כזכור, ואף נכתבו דברים עובדתיים סותרים, שגויים, מטעים ונעדרי ביסוס(. אולם 

ל פי תחזיות חברת לשיטת הועדה אין בכך כדי לאיין את הצורך העולה מכך שצפי האוכלוסיה ע

 השנים הבאות.  8ופה של יח"ד לתק 284אורבניקס דורש עוד היקף של 

שנה, מספר יחידות הדיור שנבנה בהתאם לתכניות   42במהלך כל תקופת חייו של כפר תפוח,    –נזכיר שוב  

 יח"ד.  250 -עומד על כ

 נה. במהלך השנים האחרונות, קצב הגידול ביישוב, עומד על כעשרות בודדות לש

, וכן מספרים והערכות מוקצנות, אשר עוגלו הנתונים שנכללו כוללים בינוי בלתי חוקי הקיים ביישוב

 כלפי מעלה באופן משמעותי, בהתאם לדרישת המועצה האזורית שומרון, מטעמיה שלה. 

הועדה קבעה כי עיינה מחדש בנתוני חברת אורבניקס וקיבלה אותם כמות שהם )מבלי להתייחס כלל 

(, דרישת המועצה האזורית שומרון עוגלו באופן משמעותי כלפי מעלה בעקבותובדה כי נתונים אלה לע

 ומבלי שיש כל בסיס עובדתי לקיומם של אלה. 

יח"ד,  33לכך יש להוסיף, את העובדה כי לפי התכניות המאושרות קיימת אפשרות בנייה נוספת של 

מהיקף הבניה   60%יח"ד שניתן לתכנון ולבנות בתפוח מערב ) 149  -יח"ד, המדובר ב  116כך שבתוספת  

 ם(, וזאת על פי המידע התכנוני העדכני הקיים, אשר ממילא מעוגל כלפי מטה. המאושר כיו

בכל הנוגע לטענות העותרים כי הדרך אינה מתחברת משני צידיה, ובדגש על החיבור לכפר תפוח, לשום  (ט)

דרך סטאטוטורית, לא ניתנה כל התייחסות מצד הוועדה. הוועדה טוענת כי תכנית הדרך הינה נגזרת 

ם אשר עתידה לכשתקודם ותאושר להתחבר מצידה המזרחי למערכת הכבישי 131.3.1חז מתכנית המא

הפנימית, לאחר שזו תעבור שינויים. לעת הזו, לעומת זאת, אין כל חיבור סטאטוטורי, והוועדה אינה 

 נותנת את דעתה על כך כלל ועיקר. 

לטענות העותרים שהועלו:  בכל הנוגע לרוחב המשתנה של הכביש, המשיבים שוב אינם מתייחסים כלל (י)

דה כי רוחב הכביש אינו עומד בתנאי תקנות לא באשר לנתונים המשתנים של רוחב הכביש; לא לעוב

 התעבורה; לא לעובדה כי רוחב הכביש עצמו משתנה ומצטצמם בחלקים שונים. 

על המפקד כי לא ניתן לקבל את הטענות במישור הטענות של המשפט הבינלאומי, וכי אין חובה בעניין  (יא)

דה דווקא המנעות מכך עשויה הצבאי להמנע משינוי הדין באזור בנסיבות האמורות, וכי לשיטת הווע

לחטוא לחובת המפק הצבאי לדאוג להמשך ניהול התקין של החיים הציבוריים האזרחיים של תושבי 

 האזור.

ומי מבנים בלתי הכוונה היא, כפי הנראה, שתושבים ישראלים ימשיכו לשיטת המשיב להתגורר בתח

בלת דרכיהם של האחרונים חוקיים, תוך פגיעה בתושבים פלסטינים תושבי הכפר יאסוף והג

 לאדמותיהם, וכל זאת כפי הנראה מהווה חלק מניהול תקין של החיים הציבוריים של תושבי האזור. 

 

מהדברים  , מיד לאחר קבלת החלטת המשיבים אשר דוחה את ההתנגדות, ולאור חלק29.1.2020ביום  .103

יועמ"ש איו"ש, רס"ן גלעד פרץ, בדרישה וכן אל רמ"ד פנים ב  4המופיעים בה, פנו העותרים אל נציגת המשיבה  

)אולם המשיבים לא סברו כי  19.1.2020לקבל את התייחסות המועצה האזורית שומרון כפי שהוגשה ביום 

 קיים צורך להעבירה לידיעת העותרים(. 

 . 30 נספחמצ"ב כ 29.1.2020ואל יועמ"ש איו"ש מיום  4משיבה העתק מפניית העותרים אל ה
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 תה למענה כלשהו, נכון להגשת תגובה זו. פנייה זו לא זכ .104

 מכאן עתירה זו.  .105

  

 הטיעון המשפטי מסגרת   . ג 

I - סוגיה מקדימה: סמכותו הייחודית והבלעדית של בית המשפט הנכבד 

רים להידרש לעניין סמכותו של בית המשפט בפתח הדברים, ובטרם נדרש למלוא הטענות, יבקשו העות .106

 הנכבד. 

 עמדת העותרים היא כי הסמכות לדון בסעדים המבוקשים בעתירה הינה של בית המשפט הנכבד, ושלו בלבד.  .107

א סמכותו 5גרת סעיף לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, הורחבה במס 117אמנם, במסגרת תיקון מס'  .108

לעניינים מנהליים באשר לנושאים העולים מדיני התכנון והבניה באזור,   של בית המשפט המחוזי כבית משפט

 .1966לשנת  79חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' הנובעים מהחלטות של רשויות המנהל האזרחי על פי 

על פי חוק תכנון ערים, וזאת בשני מובנים, שלובים, ברם, עתירה זו אינה עוסקת בסוגיות של תכנון ובניה 

  נפרדים ומצטברים: 

, שהוא מהוה חקיקה ראשית באזור, ומשכך אינו חלק מהחוק המתואר 1821עתירה זו תוקפת את צו    ראשית,

( לתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים מחריג החלטות של 3)2לעיל. נעיר, כי גם סעיף 

לחוק תכנון  38לטות הנובעות מסעיף צבאי כחלק מסמכות בית המשפט המחוזי )למעט ביחס להחהמפקד ה

 ערים, ואין זה המצב בענייננו. 

, אינם הליכים לפני חוק תכנון 1821"תכנון" נשוא עתירה זו ביחס לתכנית שהותקנה על פי צו  -הליכי ה  שנית,

בעות מחוק תכנון ערים ו/או החלטות הנובעות ערים. התוספת הרביעית מתייחסת במפורש להחלטות הנו

אינו נמנה על המסגרות  1821(. צו 997בר התרים לעבודות בשטחים שנתפסו לצרכים צבאיים )צו מהצו בד

 התכנוניות  אשר השגות ועתירות נגדן ייוחדו לבית המשפט 

 על כן, הסמכות לדון בעתירה הינה של בית המשפט הנכבד, ושלו בלבד.  .109

 

II  – ד המשפט המנהלי הישראלי לצ  המשפט הבינלאומי ההומניטארי :תות הנורמטיביוהמסגר 

אדמות יאסוף, עליהן ניצבות חלקות העותרים המיועדת לצורך הקמת הדרך החלופית עבור מבני המאחז  .110

"תפוח מערב", מצויות בשטחי הגדה המערבית וחלה עליהן המסגרת הנורמטיבית האצורה בדיני התפיסה 

 ת. הלוחמתי

והתקנות הנלוות לה, בהוראות אמנת   1907לחמה משנת  דינים אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיני המ .111

, בהוראות המינהגיות הקבועות 1949ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת 

מי. אמנות אלה , ובעקרונות הכלליים של המשפט הבינלאו1977בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

. )ראו: 1-4את רשויות מדינת ישראל, ובכלל זאת את המשיבים חלות על פעילות צה"ל בשטחים ומחייבות 

-120בעמ'    1979)  113(  2, פ"ד לג )אחרים  2-אחרים נ' שר הביטחון ו  11-סולימאן תאופיק איוב ו  606/78בג"ץ  

, 3333(, 3)2005על -תק ,ממשלת ישראל ואח' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש 7957/04 ץבג"(, 121

ראש  3969/06כל הפחות ההוראות ההומניטאריות של אמנת ג'נבה הרביעית , וכן ראו גם בג"ץ בו הוחלו ל
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 719, בעמ' 714(, 4)2009על -תק מועצת הכפר דיר סאמט ואח'' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית,

[2009.)] 

פין" של הכיבוש, אנ-הנספחות לאמנת האג ואשר זכתה לכינוי "חוקה בזעיר המופיעה בתקנות 43תקנה מס'  .112

אזרח )ראו -על" ליחסי שלטון-קובעת את המסגרת הכללית לפעילות כוח כובש בשטח כבוש ומהווה "כלל

(. תקנה זו מעניקה לצבא 197( 2, פד"י לז )אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81בג"ץ 

ם והוא: טובתה של האוכלוסייה יות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי להפעלתהכיבוש סמכו

 . למען הסדר הטוב, נביא את נוסח התקנה בשלמותה:שימור הקייםהמקומית של השטח הכבוש ועקרון 

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל   43 תקנה

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים והאמצעים שביכ

ה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה, הציבוריים, עד כמ

 . לחלוטיןחוץ אם נבצר ממנו הדבר 

הפרשנות שהוענקה לתקנה זה הוסיפה על החובות לעיל גם את השמירה על האינטרסים הביטחוניים של  .113

ה, טובת הנכבשים מחד וביטחון הכובש מאידך, הם שמניעים את דיני המעצמה הכובשת. שני קטבים אל

ויוצרים את מקבילית הכוחות, מארג השיקולים ה"חוקיים" שיכולה המעצמה הכובשת לשקול עת כיבוש ה

עושה היא שימוש בכוחות שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש )לדיון מקיף ב"שני הקטבים" של דיני הכיבוש 

פרשת , להלן:  785(  4ז)פד"י ל  ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון  393/92ראו: בג"ץ  

 (. ג'מעית אסכאן

לצד מערכות הדינים הבינלאומיות, מחויבת מדינת ישראל על רשויותיה, לרבות המשיב, בעקרונות  .114

 חוקתה החלקית.החוקתיים והמנהליים של מדינת ישראל, ובכלל זאת בכיבוד זכויות היסוד שעוגנו ב

הגדה המערבית, העקרונות החוקתיים והמנהליים  הגם שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו חלק מדיני .115

של מדינת ישראל מטילים חובות על כל רשויות השלטון הישראליות גם בפועלן מחוץ לגבולותיה הריבוניים 

קרונות המשפט החוקתי הישראלי של מדינת ישראל. בית המשפט קבע לא אחת, כי עקרונות חוקתיים וע

באסיל אבו  69/81בית וכך גם לעניין כללי הצדק הטבעיים )ראו בג"ץ יחולו על פעילות המשיבים בגדה המער

האגודה לזכויות  358/88; בג"ץ 226-227( בעמ' 1983, )197( 2, פ"ד לז)עיטה נ' מפקד אזור יהודה והשומרון

כיפאח מחמד  7015/02; בג"ץ 539-540(, בעמ' 1989, )529( 2ד מג )נ' אלוף פיקוד המרכז, פ" האזרח בישראל

; 1025(, בעמ' 2002) 1021( 3)2002על -, תקחמד עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'א

 (.יואב הס(; בג"ץ  1993)  267(,  1, פ"ד מז)האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הביטחון  5973/92בג"ץ  

בחן לא פעם את הפגיעה הימנעות מהחלה מלאה של חוקי היסוד בשטח הכבוש, בית המשפט הנכבד חרף  .116

פי אמות המידה שנקבעו בחוק היסוד ושיושמו במסגרת מבחני המידתיות. כך למשל, -בזכויות חוקתיות על

שר בוצעו בפסקי הדין אשר עסקו בבניית גדר ההפרדה ובפגיעה בזכויות חוקתיות של תושבים פלסטינים, א

 , נקבעו הדברים הבאים:בהתאם לצווי תפיסה שהוצאו לצורך הקמת תוואי גדר ההפרדה

פגיעה בזכויות הפרט. יש בהן כדי לפגוע בזכויות הקניין, בחופש ]...[ בניית גדר טומנות בחובן "
חוקתיות התנועה, בחופש העיסוק ובזכויות אדם נוספות. הפעלת סמכויות הפוגעות בזכויות יסוד  

 יין זכויות אדם."תיעשה על פי אמות המידה הקבועות בפסקת ההגבלה שבחוקי היסוד בענ
(, וכן ראו 2006)  1878,  1874(  3)2006על  -, תקעומר סלאמה נ' אלוף פיקוד מרכז  1073/04)ראו בג"ץ  

ודה אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביה  7862/04שהוזכר לעיל; בג"ץ    מראעבהגם הניתוח בעניין  
ד כוחות צה"ל באזור (, בו נקבעה האחריות של מפק377, בעמ' 368 2005( 5)פד"י נט) ושומרון

 להבטיח את זכויות הפרט ובכלל זה זכות הקניין(.
 

, אשר הינן רשויות ישראליות, מחוייבים אם כן לפעול בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי:  1-5המשיבים  .117

כרשויות מנהליות חובה עליהן לפעול במסגרת גדרי הסמכות שלהם; לפעול בהתאם לעקרונות הסבירות; 
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כללי הצדק הטבעי; להמנע ממצב של ניגוד עניינים; לשמור על עצמאות שיקול הדעת של לפעול בהתאם ל

 הרשויות עצמן; לנהוג בתום לב. 

נהגו לכל אורך הדרך, באופן החוטא לדין הבינלאומי, עקרונות הדין המנהלי   1-5כפי שנראה להלן, המשיבים   .118

 לצורך הכשרת "תכנית הדרך" כאמור.   1יב  והדין המקומי, ואף לדינים המומצאים שיצאו תחת ידו של המש

עצמו, לרבות  1821והעדר הסבירות הגלומה בהוצאות הצו  הילך הטיעון יבחן ראשית את חוסר החוקיות .119

התשתית העובדתית שעמדה לנגד עיני המפקד הצבאי )לרבות המידע שהובא לידיעתו בדיעבד(, וכן אי 

 ומי והאיזונים שהובילו אותו להתקין את הצו.החוקיות בהתאם לסמכויותיו על פי הדין הבינלא

, בכל הנוגע לדיונים הנוגעים 3-5ם כי גם אופן הילוכם של המשיבים בנוסף, בנפרד ובמצטבר, יטענו העותרי .120

לתכנית הדרך, המוסדות הרלוונטיים הדנים בהם, ועד להחלטה לגופם של דברים, כל אלה מתאפיינים בשלל 

 דרט מינימלי של עקרונות המשפט המנהלי. הפרות של הדין ואי קיום סטנ

 

III ו: העדר חוקיות, שיקולים זרים, תשתית עובדתית  על מרכיבי חוסר החוקיות שבהוצאת הצ

 חסרה ולקויה, ניגוד עניינים, העדר סבירות, העדר מידתיות

 למגבלות ותחומי השתרעות החקיקה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי 1821אי הלימה של צו  (1)

 1שיטת המשיב אשר מהווה ל 1821כפי שטענו העותרים הן כלפי המשיב והן בכתב ההתנגדות, למעשה צו  .121

דבר חקיקה ראשית בשטח המצוי בתפיסה לוחמתית, כלל אינו עומד בתנאים הנדרשים על פי הדין בהקשר 

 האמור.

היא אמורה להתמודד   לתקנות האג.  43נובעת מתוקף תקנה    1כפי שהוצג לעיל, סמכות החקיקה של המשיב   .122

ת חובה לשנותו כדי לדאוג עם מצבים בהם אין אפשרות להתמודד עם דבר החקיקה הקודם וקיימ

 לאוכלוסיה המוגנת, להבטיח את הצרכים הצבאיים של הכוח הכובש או לשמור על הסדר הציבורי. 

וראות אחרות הקבועות , בניגוד לה43בנוסף, המפקד הצבאי אינו יכול לפעול מכוח סמכותו בהתאם לתקנה   .123

 . 43עות מסמכות החקיקה המעוגנת בתקנה בדין ההומניטרי, המצויות ברובד נורמטיבי עליון על אלה הנוב

 אינו עומד בתנאים ומגבלות אלה, וזאת בשלל מובנים: 1821בפועל, צו  .124

בנים בלתי המובן הראשון, קבוע בעובדה כי מטרת הצו ומטרת הדרך הנובעת ממנו, היא לשמר גישה אל מ .125

וקי, הנחה הדרג הפוליטי את חוקיים. הא ותו לא. הואיל והדרג הפוליטי מעוניין בשימור המצב הבלתי ח

כבר הבהיר כי   3להנציח זאת, על דרך של יצירת כביש גישה את המבנים הבלתי חוקיים שהמשיב    1המשיב 

 הוצאו לגביהם צווי הריסה סופיים וכי דינם הריסה.

גשים תכלית של אף אחת ממטרות הלגיטימיות הנובעות מסמכויות החקיקה. לא רק משכך, הצו אינו מ .126

ינו נועד לשמור על הסדר הציבורי, בפועל, הוא יוצא נגד השמירה על הסדר הציבורי, בכך שהוא שהצו א

 מאפשר את שימור והנצחת הבינוי הבלתי חוקי והפרות הדין, תחת אכיפתם. 

ועל קיים דין תכנוני שניתן להפעילו, הוא חוק תכנון ערים, בניינים וכפרים המובן השני, קבוע בעובדה כי בפ .127

)חוק התכנון והבניה הירדני(. בפועל, אין מניעה מעשיית שימוש בדין זה, אולם המשיב מעוניין  1966משנת 

במצב להתגבר על לוחות הזמנים ועל תנאי דין זה, ועל כן בחר לעקוף אותו על דרך הצו. המשיב אינו מצוי 

הדין הקיים אינה נוחה  בו הוא "מנוע לחלוטין" לפעול על פי הדין המקומי, אלא מצב בו פסיעה בתלם של

 לו, פשוטו כמשמעו. 

המובן השלישי, נעוץ בעובדה כי כפי שהצביעו העותרים על כך במסגרת וועדת המשנה להתנגדויות וכן  .128

ית הדרך" כפי שהוצגה וניתנה לאפשרות של לאחריה, עת התחוור כי "תכנ 1במסגרת פנייתם אל המשיב 
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המקרקעין המוכרזים )אשר לגביהם קיים ערר( ומשכך לא ניתן   , חורגת מתחומי17.12.2019עיבוד רק ביום  

 כלל לקדם תכניות כלשהן ביחס למתחם. 

כידוע, מקרקעין פרטיים של תושבים מוגנים אינם יכולים לשמש למטרה אליה מכוון הצו, הוא השמשת  .129

ך הגישה עבור תושבי המאחז תפוח מערב ומבניו הבלתי חוקיים. ניתן לפגוע במקרקעין פרטיים, אשר דר

ק היכן שהדבר לאמנת ג'נבה הרביעית, אך ור  53לתקנות האג וסעיף    46קיימת חובה לכבדם בהתאם לתקנה  

מועצת הכפר   2056/04נעוץ בצרכים ההכרחיים והדחופים הבטחוניים של המפקד הצבאי )ראו למשל, בג"ץ 

(, או היכן שהדבר מתבצע בהתאם להפקעה 30.6.2004פורסם בנבו,  בית סוריק נגד ממשלת ישראל ואח',

 281/11מקומית המוגנת )בג"ץ על פי הדין המקומי, והפקעה זו חייבת לשרת ראשית לכל את האוכלוסיה ה

הצו האמור והדרך שהותוותה על  (.2011, פורסם בנבו,  ראש מועצת הכפר בית איכסא נ' שר הביטחון ואח'

פיו, לא נועדו לאף אחת ממטרות אלה, ומשכך בשל חריגתו אל מקרקעין פרטיים, הוא אינו יכול לעמוד 

 בתנאים אלה ועל כן דינו בטלות. 

בע משיקוליו ומטרותיו של המפקד הצבאי, כפי שאלה הוצגו בנספח להחלטתו מיום המובן הרביעי, נו .130

ני מרכיבים הובילו את המפקד הצבאי להחלטתו ביחס לצו: )א( הקביעה כי דרך זו . כזכור, ש12.9.2019

פוגענית פחות במקרקעין פרטיים על פני הדרך הקיימת; )ב( כי קיים אופק עתידי להתיישבות ישראלית 

 ם אליו מובילה הדרך. במקו

 עמדת העותרים כי איזונים ושיקולים אלה אינם יכולים לעמוד: .131

הצבאי אינו יכול לבחור ולאזן את "תכנית הדרך" מול אינטרס של הפגיעה במקרקעין ראשית, המפקד  (א)

פרטיים, שכן אין המדובר באינטרס אשר ניתן לאזן מולו כלל. הדברים מקבלים משנה תוקף היכן 

מוחלט של בית המשפט העליון אשר הורה על פינוי מרכיבי הדרך המקוריים אשר מצויים על   שקיים צו

. הותרת המצב על כנו אינה בגדר אופציה בכלל שהמפקד 2297/15טיים במסגרת בג"ץ מקרקעין פר

הצבאי יכול לאזן מולה שיקול כלשהו. פסק דינו של בית המשפט אינו "המלצה" אלא חובה המוטלת 

הצבאי, והוא אינו יכול להצדיק את הוצאת הצו באמצעות השוואה למצב הקיים, אשר הינו   על המפקד

 קיימת חובה בדמות צו שיפוטי לפנות את הבינוי. בלתי חוקי ו

שנית, עיון בתכנית המאחז מראה כי אף אחד מהמבנים הקיימים כרגע במתחם תפוח מערב אינו עתיד  (ב)

הופיע במסגרת שיקולי המשיב, בדמות מתן מענה זמני  להשאר על כנו. משמע, הנימוק השני אשר

 מקבץ, פשוט אינה נכונה. להסדרת הלתושבים במקום בשל היתכנות תכנונית 

הועדה המחוזית לתכון  65/13עע"ם בהקשר האמור, נבקש להפנות לפסק דינו של בית המשפט הנכבד ב .132

 כי ט לקביעותיו של כב' השופט נעם סולברג, [, ובפר2013]פורסם בנבו,  ובניה חיפה נ' נאות מזרחי בע"מ

-אסור שבנייה בלתי .תכנון תחילה, ובנייה אחר כךאין להפוך את היוצרות: "

חוקית תהא מקדמה על מנת לאלץ בדיעבד את הכשרתּה. המסר שצריך 

חוקית הריהי כעושר השמּור לבעליו לרעתו; -להנחיל הוא כי בנייה בלתי

 (במקור" )הדגשה תרון.עליה להיות לו לרועץ, לא לי

ין, בניגוד למגבלות הנובעות הוצא בניגוד לד  1821מכל הנימוקים המובאים לעיל, עמדת העותרים היא כי צו   .133

על היקף החקיקה על פי הדין הבינלאומי ההומניטרי, בניגוד להוראות הדין הנוגעות להעדר חריגה אל 

 מקרקעין פרטיים, ותוך עריכת איזונים ושקילת שיקולים שאינם ממן העניין. 
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 ה ובלתי נכונההתקנת הצו התקבלה ונעשתה על בסיס תשתית עובדתית לקויה, חסרה, מוטה, שגוי (2)

הינו חליף הריבון באזור. הליכי החקיקה המתבצעים על ידו, נעדרים כל סממן דמוקרטי, לרבות  1המשיב  .134

מהעובדה כי   ללא כל הליכי שקיפות או הצגת הצווים המונפקים על ידו לציבור עובר לעריכתם. זאת, כחלק

 1-5לרבות העותרים –ע של תושביו האזור אינו נשלט על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, ורובם המכרי

-6אינם יכולים לקחת חלק בעיצוב חייהם והשליטה על זכויותיהם )בניגוד למשיבים   –ושאר תושבי יאסוף  

 (.1חון והמשיב אשר נוטלים חלק בבחירות בישראל והם בעלי יכולת השפעה על שר הביט 26

אלית, ומשכך, מחוייב בעקרונות המשפט הינו רשות מנהלית ישר 1עם זאת, וכפי שהצגנו לעיל, המשיב  .135

המנהלי הישראלי. אחד מעקרונות אלה, הוא קבלת החלטה מנהלית רק כאשר קיימת בפני המשיב מלוא 

 התשתית העובדתית הרלוונטית. 

בלת החלטה על הרשות המנהלית להניח תשתית ראייתית , טרם קהלכה פסוקה בשיטת המשפט הישראלית .136

חוות דעת או נתונים עיוניים, שעל פיהן יופעל שיקול הדעת המנהלי ותתקבל  ראויה: עובדות, הערכות,

 ההחלטה המנהלית.  

, בעמ' 1( 4, פ"ד נא)חורב נ' שר התחבורה 5016/96כך, נקבע על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין בבג"ץ  .137

בדתית. לשם כך הלכה פסוקה היא, כי החלטה שלטונית חייבת להתבסס על תשתית עו[ כי "1997] 69-68

  ."על הרשות השלטונית לאסוף את הנתונים הרלבנטיים. עליה לבדוק נתונים אלה בהקפדה

חובת הרשות המנהלית לבסס את החלטתה על תשתית ראייתית ראויה, טומנת בחובה את הדרישה, שלא  .138

ח אותם , לאסוף את כלל הנתונים הרלבנטיים לעניין, לצד החובה לשקלם, לשקללם, לנתלומר החובה

ורק אז לקבל את ההחלטה הנדרשת. יפים לעניין זה קביעותיו של  –ולעמוד על מידת אמינותם ומשמעותם 

; 2007, ]פורסם באר"ש, פלונית נ' שר הרווחה 7738/04בית המשפט העליון במסגרת פסק הדין בבג"ץ 

 דגשות אינן במקור[: ה

הלית להתקבל לאחר "עיקרון יסוד של המשפט המנהלי הוא כי על ההחלטה המנ

שנאספו כל הנתונים האמינים הרלוונטיים לעניין, ועליה להיות מבוססת על 

 " תשתית ראיות מנהליות מוצקה במידה מספקת

, 728( 2, פ"ד נג)פטל נ' שר הפנים 3648/97בבג"ץ ז"ל חשין  מישאלהשופט )כתוארו אז( כב' וכן ראו דברי  .139

 (: 1999) 779-778בעמ' 

סורה היא, שעד אשר מחליטה רשות החלטה האוצלת על זכויות הלכה כתובה ומ"

שומה עליה לאסוף את  -מדיניות כללית -החלטה אינדיבידואלית או החלטת -הפרט 

נים, לשקול אותם, לעמוד על הנתונים שלעניין, לבור את הבר מן התבן, לנתח את הנתו

 מעשה". משמעות ההחלטה המוצעת ועל תוצאותיה המשוערות, ורק אז לעשות

, 412(  5פ"ד מח )( בע"מ נ' שרת התקשורת,  1992יורונט קווי זהב )  987/94בג"ץ  פסק הדין שניתן במסגרת  ב .140

אייתית מספקת [, הותווה הבסיס לארבעת המבחנים לבחינת קיומה של תשתית ר1994] 423-425עמ' 

 שצריכה להיות בפני הרשות בטרם קבלת ההחלטה: 

ו על הרשות לפעול בשקידה ראויה להשגת המידע שיוביל לקבלת החלטה מבחן איסוף הנתונים )במסגרת (1)

 במסגרת שיקול הדעת(; 

מבחן הרלוונטיות של הנתונים )על הרשות לברור בין השיקולים והנתונים אך ורק את המידע הרלוונטי  (2)

 חלטה הנדונה(; לה
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שניתן לסמוך עליו, ושהוא   מבחן אמינות הנתונים )על הרשות לבחון ולקבל נתון בעל ערך ראייתי אמיתי (3)

 סביר בנסיבות הכוללות של ההחלטה הנדונה(

מבחן מהותיות הנתונים )התשתית הראייתית צריכה להיות מוצקה, לצורך קבלת החלטה על ידי  (4)

 רשות סבירה(. 

 עת קבע את הדברים הבאים: הסמכות המנהלית, יצחק זמיר בספרו  עמד על כך פרופ' .141

שיקול דעתה ללא בירור העובדות הנוגעות לעניין  רשות מינהלית שמפעילה את"

ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, או שדעתה נחושה להגיע לתוצאה מסוימת ללא 

לומר  ה ניתןתלות בעובדות המקרה, אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק. במקרה ז

 ( 1120)שם, בעמ'  "על הרשות כי היא פועלת בשרירות

 . 439-446, בעמ' משפט מנהליארז, -נה ברקוראו בהקשר האמור גם: דפ

הינם כולם רשויות  3-5כמו גם שאר המשיבים  1והמשיב  –עמד על הרציונליים לחיובה של רשות מנהלית  .142

לאסוף את מלוא המידע הרלוונטי, המלומד ד"ר יובל רויטמן במאמרו "המשפט המנהלי בעידן  –מנהליות 

 :256ע"ז, בעמ' יח תש משפט וממשלהמדינה הרגולטורית", 

 לשפר את"החובה האמורה משרתת שתי תכליות עיקריות: ראשית, היא מיועדת  

 הרציונליות של רשויות המינהל הציבורי ואת איכות ההחלטה המנהלית, שכן

תהא טובה  מלוא המידע הקשור לענין  חזקה כי החלטה שהתקבלה לאחר איסוף

 שנית, החובה האמורה אףיותר מהחלטה שהתקבלה על יסוד תחושה או הטיה; 

היא אינה  ר, שכןפועלת נגד קבלת החלטה על יסוד לחץ פסול, פוליטי או אח

 ".מאפשרת החלטה שרירותית

, נבעה בעקבות חוות הדעת של אדר' אברבוך, 1821לאשר ולהתקין את צו    1כפי שהוצג לעיל, החלטת המשיב   .143

פוח, הן בשל צפי ריבוי האוכלוסיה בהתאם אשר קבעה כי קיים צורך לעיבוי מרחבי התכנון של כפר ת

ניקס והן בשל מיצוי עתודות התכנון בתחום קיים של כפר תפוח. לטיוטת המסמך שהוכן על ידי חברת אורב

חוות הדעת ותכנית המאחז שימשו "כתכנית רקע" עבור הוצאת הצו, כפי שהמשיבים גילוי בפה מלא 

 . 13.9.2019 במסגרת הודעת העדכון מטעמם כפי שהוגשה ביום

מטעה, אשר אין בכוחה לבסס את ברם, מסמכים אלה כלל תשתית עובדתית לקויה, חסרה, שגויה, מוטה ו .144

 ההחלטה המנהלית הנדרשת בנסיבות העניין, וזאת בשל שלל נימוקים ומרכיבים:

, בניגוד לנטען על ידי מנהלת לשכת התכנון בחוות דעתה, עולה כי פוטנציאל התכנון ביחס ראשית (א)

יחידות דיור  116 -למתחם תחום השיפוט הנוכחי בכפר תפוח לא מוצה, ובפועל ניתן לתכנן עוד כ

יחידות דיור שאושר כבר  33-)בהערכת חסר כמובן, טרם העלאת מקדמי הצפיפות(, אשר מתווספים ל

ר יחידות דיור בתחומי כפר תפוח עצמו. זאת, כאש 150 -תכנונן. משכך, קיים מאגר פוטנציאלי של כ

 1821והן לצו  היא תכנית המאחז כפי שהוגשה ושימשה את הבסיס הן לתכנית הדרך 131.3.1תכנית 

יחידות   130  -דונמים בלבד, ומבקשת לקדם בניה של כ  23עצמו, משתרעת על שטח המוקצה למגורים בן  

 בלבד.

אורבניקס,  , הנתונים הדמוגרפיים כפי שהובילו למסקנת אדר' אברבוך נשענו על נתוני חברתשנית (ב)

ך בחינת בניית כיתות ומתקני , המועצה האזורית שומרון, וזאת לצור6כאשר זו קיבלה אותם מהמשיבה  

לימוד לשנים הבאות. כלומר, הנתונים שהועברו לחברת אורבניקס לא היו נתונים אובייקטיביים, 

ת אורבניקס לבצע עצמאיים אלא כאלה שהועבר מצד גורם מעוניין, שעוד הגדיל לעשות וחייב את חבר
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" בכל  הנוגע לצפי גידולי האוכלוסין של כפר תפוח ונתונים ופרמטרים עיגול משמעותי כלפי מעלה"

אחרים. כמובן, שכל הפרטים האלה לא הובאו לנגד עיני המפקד הצבאי ו/או גורמים אחרים אשר היו 

 ת. מעורבים בהוצאת הצו, וממילא אי אפשר לייחס לנתונים אלה משמעות אמיתי

יכולה להיות היתכנות לשורת נתונים אלה, אשר אינה עומדת , כפי שאף הוסבר לעיל, אין ולא  שלישית (ג)

 42כלל בקנה אחד מול הנתונים המאפיינים את כפר תפוח וקצב גידול האוכלוסיה שביישוב זה במהלך 

 השנים האחרונות. 

נועד עבורם, אינם כלולים כלל  , המבנים הקיימים במאחז,  ואשר כביש הגישה בתכנית הדרךרביעית (ד)

ת המאחז. משכך, הנימוק כי תכנית הדרך מוצדקת לצורך מתן גישה למבנים שקיימת במסגרת תכני

היתכנות להסדרתם בעתיד, נשמט לחלוטין! המבנים האמורים אינם אמורים להיות מוסדרים 

 טין. ומוכשרים כלל במסגרת תכנית המאחז, ומשכך כל ההצדקה בעניין נשמטת לחלו

הצדקות העתידיות וכן הקימות התכנונית של תכנית המאחז, בדבר ה 1משמע, כלל הטענות של המשיב  .145

נשענו על מסד  –את תכנית הדרך  –בנוגע למאחז וכנגזרת ממנו  131.3.1ככאלה המצדיקים את תכנית 

דתית לקויה נתונים לקוי, שגוי, מוטה ומטעה, אשר הוביל לקבלת החלטה מנהלית בעקבות תשתית עוב

היא מוטה על ידי גחמות פוליטיות ושיקולים זרים. המדובר בהחלטה וחלקית, אשר לא נערכה כראוי, ו

שרירותית אשר לא היה כל מקום לקבלה, בוודאי לאור העובדה כי היא נצבעה מכף רגל ועד ראש בלחץ 

העובדות השגויות והבלתי  פוליטי, בין אם זה אשר הוביל לנתונים השגויים של חברת אורבניקס ובין אם

י אפיקי התכנון בתחומי כפר תפוח )עמדה שאדר' אברבוך הודיעה בפה מלא כי מה שכתבה נכונות בדבר מיצו

 בחוות הדעת אינו נכון, בלשון המעטה(. 

סבר בעת הוצאת הצו כי עמדה לנגד עיניו מלוא התשתית העובדתית הקיימת, ברי כי מרגע   1גם אם המשיב   .146

נו נכון, ולאור פניית העותרים מיד לאחר קבלת לשכת התכנון הודתה כי האמור בחוות דעתה אישגם מנהלת  

, מיד לאחר הדיון בהתנגדויות, 16.1.2020חוות הדעת של חברת אורבניקס ועיקרי הפנייה שבוצעה ביום 

 הייתה מוטלת על המשיב החובה לעיין מחדש בנחיצות הצו ובהצדקות הנובעות ממנו. 

פניו שורת המשגים, הטעויות וההטעיות שהובילו המשיב משינוי נסיבות זה, עת נחשף והוצגו בהתעלמות  .147

להתקנת הצו, בין אם בשל החלטתו שלו ובין אם לאור הנחיות מגבוה )לרבות ההנחיות מצידו של המשנה 

ביחס   1ליועץ המשפטי לממשלה שהיה מעורב בניסוח והתקנת הצו האמור(, מובילה לכך שהחלטת המשיב 

 במסכת עובדתית שגויה, לקויה, בלתי מלאה ובלתי רלוונטית.לצו, התבססה והמשיכה לבוסס ולהתבוסס 

היכן שמערך עובדתי זה הוביל ליצירת כלי תכנוני חריג, אשר היועצים המשפטיים קבעו בעבר כי אין לאפשר  .148

את נחיצותו ואת כל מהלך מהסוג האמור, הייתה על המשיב מוטלת החובה לבחון מחדש את הצו, 

 רים שהתחוורו במהלך ולפני הדיונים האמורים. הצדקותיו, בוודאי לאור הדב

 

 1821העדר הלימה בין עמדות היועצים המשפטיים ובין צו  (3)

כפי שהוצג לעיל, היו אלה היועצים המשפטיים הרלוונטיים, הן היועץ המשפטי לאזור והן היועץ המשפטי  .149

עד להכרעה בעררים , אשר הבהירו כי 2297/15ונה שהוגשה בבג"ץ לממשלה, אשר במסגרת הבקשה הראש

"אמצעי משפטי כזה או אחר", שכן הדבר ישנה בהכרח את מצב -שהוגשו נגד ההכרזה, אין לפעול בשטח ב

 המקרקעין בשטח. 

ותיה האמור בעמדה זו אינו מבחין בין תכנון 'רגיל' על פי הדין הקיים ובין תכנון 'מיוחד' )כפי שנתפר למיד .150

 (. 1821ף עליהם ממוקם המאחז תפוח מערב במסגרת צו מס' של הפרת החוק הפושה באדמות הכפר יאסו

כפי שציינו היועצים המשפטיים השונים, היכן שבירור מעמד המקרקעין מצוי בשלביו הראשונים, הרי  .151

יועמ"ש איו"ש כפי שהגדירו זאת  – באמצעי משפטי כזה או אחר-שסלילת דרך חלופית ופרישת קו חשמל 
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תביא בהכרח לשינוי מצב הדברים בשטח, טרם הכרעת העררים. על כן,  והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה,

משכך, לא ברור כיצד הוצא הצו האמור, בניגוד לעמדה לא ניתן לקדם הוצאת היתרי בניה לדרך חלופית. 

 המשפטית הקטגורית אשר הוצגה לעיל. 

עת ומחוקקת כאחד. ווה את חליף הריבון ולמעשה משמש כרשות מבצנזכיר, כי המפקד הצבאי לאזור מה .152

כפי שעל פי פסיקת בית המשפט העליון, הממשלה אינה יכול לפעול בניגוד לחוות דעת של היועץ המשפטי 

 לממשלה, כך המפקד הצבאי אינו יכול לפעול בניגוד להחלטות ועמדות יועמ"ש איו"ש. 

אי לאזור מונחה על ידי שר הביטחון, אזי גם שר הביטחון אינו יכול גם אם נקבל את ההנחה כי המפקד הצב .153

אזרחים  -אמיתי  4267/93בג"ץ לפעול בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, אשר הינה מחייבת )ראו: 

 . (441( 5פ''ד מז) למען מינהל תקין וטוהר המידות נ' יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל,

הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הינה מחייבת; לאור העובדה כי היועץ משכך, לאור העובדה כי חוות  .154

המשפטי לממשלה סמך ידיו על עמדתו של יועמ"ש איו"ש, אשר מהווה המקבילה של היועץ המשפטי 

"ש קבעו כי אין לפעול לממשלה באזור; לאור העובדה כי הן היועץ המשפטי לממשלה והן יועמ"ש איו

עי משפטי זה או אחר" )כלומר, קיים או עתידי(; כי קידום סלילה כאמור לסלילת הדרך על בסיס "אמצ

"תכנית" נעשו בניגוד לחוות הדעת המחייבות -הצו וה –תוביל בהכרח לשינוי המצב בשטח; לאור כל אלה 

 של היועצים המשפטיים ומשכך בטלות. 

לכתב העתירה, לוו על ידי המשנה א  9-ו  9גוליו של הצו, כפי שהדבר מופיע בנספחים  איננו מתעלמים מכך שגל .155

ליועץ המשפטי לממשלה. ברם, אין במסמכים אלה כדי לבאר כיצד שונתה מקצה לקצה העמדה המשפטית 

של היועץ המשפטי לממשלה, עת בתחילה קבע כי אין לפעול בשטח "באמצעי משפטי כזה או אחר", ואילו 

שכל הישר כמו גם להגינות הבסיסית, בניגוד ודם אמצעי משפטי חדש, "אחר", זר לאזור ולדין ולכעת מק

לעמדות היועצים המשפטיים. האם לחץ פוליטי לבדו, יכול לשנות עמדות משפטיות וגישות משפטיות? האם 

הן דבר קביעות משפטיות של היועצים המשפטיים הן מטבע פוליטי עובר לסוחר, אשר לא עומד מאחורי

 וחצי דבר? 

כל פעולה בשטח עד להכרעה בעררים נבע מכך שכל חלופה בדבר סלילה תוביל נזכיר, כי האינטרס של למנוע   .156

 בהכרח לשינוי במצב הדברים בשטח. 

. אין המדובר בתכנית ארעית, חרף ההגדרות 131.3.1תכנית הדרך הינה נגזרת כאמור של תכנית המאחז  .157

ים כמו גם האופן הבלתי עו עוד במסגרת ההתנגדות על שורה של מגבלות וחסמהקבועות בה. העותרים הצבי

, ביחס לשטח אשר אינו 6רציני של "השבת המצב לקדמותו" בהתאם להתחייבות שנטלה על עצמה המשיבה  

 , ולא בכדי. 5מצוי כלל בתחום השיפוט שלה. דברים אלה לא זכו למענה במסגרת החלטת המשיבה 

ה עורק תחבורה מרכזי כאמור, בשטח, בוודאי כזו הכרוכה בסלילת כביש אשר יהוו ההכרה כי כל פעולה .158

אינה יכולה להיות הפיכה, הייתה ידועה היטב לכל היועצים המשפטיים ושאר הגורמים הנוגעים בדבר, עוד 

. כעת, יש נסיון להתחמק מהכרה זו, לגמד 2297/15במסגרת הבקשה הראושנה שהוגשה בעתירה בבג"ץ 

ונטי אשר למעשה חותר תחת עמדות היועצים ולהציג מבנה תכנוני רעוע, בלתי חוקי ובלתי רלו אותה,

 המשפטיים, המחייבות את המשיבים. 

 

על ניגודי העניינים של המשיבים, על הטאוטולוגיה המשפטית של הצו ותכנית הדרך ועל כבילת שיקול הדעת  (4)

 1821הטמון בצו 

ני שכל כולו מהווה ו גם נסיבות הכנתו והתקנתו, יוצרים מנגנון תכנו, כמ1821עמדת העותרים היא כי צו  .159

 מוסדי אחד גדול. -ניגוד עניינים מוסדי ובין
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, מנהלת לשכת התכנון, 4ראשיתו של הצו כאמור הוא בחוות הדעת שהוכנה על ידי העומדת בראש המשיבה   .160

 אדר' נטליה אברבוך. 

לת מע בפני מועצת התכנון העליונה, בראשה עומדת מנהלאחר מכן, אמורה הייתה ההתנגדות לתכנית להש .161

 לשכת התכנון, אדר' נטליה אברבוך.

וועדה לעניינים -בסופו של יום, ההתנגדות נשמעה בפני וועדת המשנה להתנגדויות, גוף אשר מהווה תת .162

ת הנוגעים לחוק התכנון והבנייה הירדני בלבד, כאשר בין המשקיפים בדיונים, מצויה גם מנהלת לשכ

גן על חוות דעתה זו, הוכיחה והודתה כי האמור בה אינו התכנון, אדר' נטליה אברבוך אשר חרף נסיונה לה

 נכון. 

נזכיר, כי גורמי לשכת התכנון אשר אמורים לקבל את ההחלטה הינם כפופים למנהלת לשכת התכנון, אשר  .163

יצד דווקא גורמים אלה יצאו עומדת בראש מלוא הוועדות התכנוניות ובידיה עוצמה רבה. קשה לראות כ

הוא בפועל יציר כפיו של מנהלת לשכת התכנון, ואשר זו הגיעה במיוחד לדיון כדי  נגד מהלך תכנוני אשר

 להגן על עמדותיה אלה )הגם שהודתה כי הנתונים שהופיעו בחוות דעתה אינם נכונים(. 

אינה מוסמכת לדון כלל בהתנגדות,   , וועדת המשנה להתנגדויות5כאשר הועלתה טענת העותרים כי המשיבה   .164

לנוהל פנימי שהוכן בהתאם לחוק התכנון והבניה הירדני, קבעה אדר'   20ם ובהתאם לסעיף  נתכנסו המשיבי

 הינה הגורם המוסמך לדון בהתנגדויות.  5נטליה אברבוך כי המשיבה 

ליתן את הפטור ואת  3בנוסף, כפי שעולה מהחלטת הוועדה עצמה, לאחר דחיית ההתנגדויות,  על המשיב  .165

ית הדרך", לאחר התייעצות עם העומדת בראש לשכת התכנון, אדר' נטליה ההיתר לבניה המבוסס על "תכנ

 אברבוך.

לכל אלה מצטרפת עמדת היועץ המשפטי לאזור, כפי שהוצגה במהלך הדיון, במסגרתה הודה כי הדיון אינו  .166

ו סטנדרטים כן קיימים בכל הנוגע לדיון בתכנית. "סטנדרטים תכנוניים רגילים", מבלי לפרט איל-בהתאם ל

תשובה לכך לא ניתנה גם במהלך הדיון וגם במסגרת ההחלטה, למעט הודאות כבושות, מפורשות יותר או 

פחות, כי בפועל על הוועדה ועל המשיבים "להתיישר" לנוכח צו האלוף עצמו, וכי אין להם כל שיקול דעת, 

 ית המותוות על פיו עומדים בניגוד לדין. גם במקרים בהם הצו עצמו והתכנ

פוא, שהצו שהוכן על בסיס "חוות דעת" מנהלת לשכת התכנון עצמה, מבקש בפועל להורות למועצת יוצא א .167

התכנון העליונה שבראשה עומדת מנהלת לשכת התכנון, לדון בו. הצו עצמו הוא תוצר של ניגוד עניינים 

ין את הבסיס ו בשל כך יש מקום לפסלו(, וכעת מתבקש הגורם שהכ)ואף הוכן על בסיס מצע עובדתי שגוי ול

 "תכנית" הפועלת מתוכו. האם יש אוקסימרון מנהלי גדול מזה? -לצו לאשר את ה

טענה בהחלטתה כי אין המדובר בניגוד עניינים, שכן מנהלת לשכת התכנון לא הכריעה בהתנגדות   5המשיבה   .168

דות לתכנית חלק כפיפיה, אשר היו צריכים להכריע בנוגע להתנגאלא רק הייתה "משקיפה" בדיון בה נטלו 

הנובעת מצו שהמנהלת לשכת התכנון עומדת מאחורי הבסיס להתקנתו. קשה להלום טענה זו, במיוחד לאור 

התפקיד הפעיל של אדר' אברבוך לפני הדיון, במהלכו ואף לאחר דחיית ההתנגדות ומתן הפטור, כמפורט 

 . 1821לצו  4בסעיף 

ה ואח' נ' מועצת התכנון העליונה קבה 10408/06בג"ץ משיבים נשענים על האמור פסק הדין שניתן בה .169

(, ככזה אשר מעניק להם את האפשרות לפעול כפי שפעלו. ברם, השוואה זו אינה 25.9.2007)פורסם בנבו, 

עסקו בעררים של גורם אחד על גורם אחר במסגרת  קבההבמקומה, שכן הטענות וההלכות שנקבעו בבג"ץ 

ן הוועדות ותתי ה, ועל הקרבה או "הצרחת" התפקידים הקיימת ביוועדות המשנה של מנהל התכנון והאכיפ

הוועדות. פסק הדין לא עסק במצב יוצא דופן כמו במקרה הנ"ל, אשר מוסד התכנון מתבקש לקבל הכרעות 

 . 1הנוגעות את העומדות בראשו, כפי שהתוו ונתפרו במסגרת צו מיוחד שהותקן על ידי המשיב 



 
 

41 
 

בו הוכן, האופן בו נשמעו גם מובנה באופן בו נקבעו הוראות הצו, האופן משכך, לשיטת העותרים קיים פ .170

ההתנגדויות ביחס אליו, וכן האופן בו למעשה אותם מוסדות נדרשים לאשר ולאשרר את החלטותיהם או 

החלטות קודמות בעניינם, יוצרים למעשה את אותו סף של ניגוד עניינים מוסדי, היכן מוסדות נדרשים 

ת ההחלטות המאשררות של החלטותיהם של הממונים עליהם, ועליהן לקבל מאוחר יותר אלאשר החלטות  

 הקודמות. 

הלכה למעשה, ההתנגדות לתכנית היא למעשה, פסאדה, שכן כפי שאף הבהיר בנושא היועץ המשפטי  .171

א לוועדה, הוועדה וחבריה כפופים לצו האלוף ואינם יכולים לסטות ממנו, מהוראותיו, ומהדרך אותה הו

ובהעדר רצון או יכולת של הוועדה להתמודד עם הטענות  מבקש לאשרר. בהעדר סטנדרט תכנוני מינימלי,

התכנוניות שהועלו, הכל במסגרת הפניה לצו האלוף, כל אלה יוצרים, מעבר לניגוד העניינים, גם את כבילת 

 .4-5שיקול הדעת של המשיבות 

 סוד במשפט המינהלי אוסר על כבילת שיקול הדעתכפי שנקבע לא אחת בשיטת המשפט שלנו, עקרון י .172

, ברגר ואח' נ' שר הפנים 297/82בג"ץ (; 1952) 257' פ"ד ו אביב-י' בלבן נ' עירית תל 30/51בג"ץ המינהלי )

 ((. 2006) על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' שר התיירות-אל 900/06בג"ץ (; 1983) 29(3)פ"ד לז

התנועה למען  4374/15היטב לתאר זאת כב' המשנה לנשיאה, כב' השופט א' רובינשטיין במסגרת בג"ץ  .173

ק"ז -[, בפסקאות ק"ו27.3.2016]פורסם באר"ש,  אלאיכות השלטון בישראל )ע"ר( נ' ראש ממשלת ישר

 (:במקורלפסק דינו )הדגשות 

חובה , חלה עליה סמכותקו. ]...[ "משמעות העיקרון היא משמוענקת לרשות המינהלית 

לשקול את הצורך בהפעלתה, ואל לה לקבל החלטה מראש לגבי העמדה שתחזיק  מתמשכת

ות המעשיות של חובת הרשות להפעיל שיקול בה בעתיד באשר לאופן הפעלתה. אחת הנפקוי

דעת היא שהרשות אינה יכולה להתחייב מעיקרא שלא לשנות את עמדתה; וכפי שנקבע: 

הצר או לוותר על סמכויותיה החוקיות, "הכל מודים והכל יודעים שאין הרשות יכולה ל

 ..." לגבות מסים או להעלותםלמשל, 

]...[ 

ובהקים, וגם בשכל הישר. אין פירושם שהרשות משילה דברים אלה מעוגנים בצרכי ממשל מ

, 900( 6)יית הרצליה, פ"ד נומור נ' ראש עיר 4445/02בג"צ מעצמה את חובת ההגינות )ראו 

, פסקה 766(  3)מואל קלפנר נ' חברת דואר ישראל בע"מ, פ"ד סגש  4284/08בג"צ  (;  2002)  911

וק יישום תכנית ההתנתקות תשס"ה נ' הועדה המיוחדת לפי ח  7275/10ע"א (; 2010ל"ו )

בעל מסילת ((. כללם של דברים, כדברי ר' משה חיים לוצאטו )רמח"ל(  2011שקד, פסקה ל"ה )

ישרים בפרק כ' )"משקל החסידות"(, "... צריך לפנות כה וכה לכל הצדדים שיכול שכל האדם 

 לראות, עד שידון באמת איזה יכשר יותר, העשיה או הפרישה.

דהיינו, כבילה גורפת מראש, של שיקול דעתה של הרשות המינהלית, ללא הותרת            קז.

ני ופרטני בעתיד של כל סוגיה רלבנטית, הטעונה עיון ובחינה לשיקול עניידרך מעשית וסבירה  

בהתאם לצרכי השעה המשתנים, אינה יכולה לעמוד, וכאשר נעשה כך, נקבע בבית משפט זה 

שוללות תוקף; זאת, שכן "הבטחה מראש שלא להפעיל סמכות כי התחייבויות אלה מ

ידרשו זאת, שהרי כבל ידיו   משמעותה כי בעל סמכות לא יוכל להשתמש בה, אף אם הנסיבות

התנועה למען  3094/93בג"ץ מראש. בכך מתרוקנת הענקת הסמכות מתוכנה וממטרתה" )

(; וראו 1993, הנשיא שמגר )419, 404( 5)איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז

 ((."1998) 980, 769( 2אמינוף נ' אלטלף, פ"ד נב)  816/98בג"ץ גם 
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בפועל, בשל יצירת הצו אשר מהווה בן חורג לדיני התכנון, במסגרתו נדרשים לאשר את התכנית ללא כל  .174

שבלשון רפה, את סטנדרט תכנוני קיים, נכבלו שיקול הדעת של המשיבים, וכפי שאלה נאלצו להודות, הגם 

כנית בהתאם לצו. התעלמות הוועדה הטענות יש להעלות נגד הצו, ולא נגד הוועדה אשר נדרשת לאשר את הת

מכך שהתכנית זולגת לאדמות פרטיות )בניגוד לדין(; התעלמות הוועדה מכך שהתכנית יוצרת קיטוע של 

ת למעשה התפרקות כוללת משיקול המרחב ואי מתן תשומת לב כלשהיא לסוגיות התכנוניות הרחבות, מהוו

 ללא כחל וסרק.  הדעת, בשל צו אלוף שנכפה על המשיבים לקדם וליישם,

 

IV   –    באשר לתכנית הדרך   5-4על חוסר הסמכות והעדר הסבירות הגלומים בהחלטת המשיבות 

נפלו  ,4-5עצמו, עמדת העותרים היא כי גם במישור פעילות המשיבות  1821מעבר לסוגיות הנוגעות לצו  .175

 האמורה. שורה של פגמים אשר מחייבות את ביטול החלטתן, ואת ביטולה של "תכנית הדרך" 

אולם כפי שנקבע לא אחת בעבר על ידי בתי  ד התכנון,תחת מוסאמנם בית המשפט הנכבד אינו שם עצמו  .176

 המשפט שלנו: 

על בית המשפט לבחון אם נפל פגם בהליך או בשיקול הדעת שהופעל על ידי "

דין המינהלי והציבורי. במסגרת זו, בוחן בית מוסד התיכנון, באספקלריה של ה

המשפט אם החלטת מוסד התכנון לקתה באחד מ"המרעין בישין" של המשפט 

המינהלי כגון: חריגה מסמכות; ניגוד עניינים; משוא פנים או שיקולים זרים 

 " תאו חוסר תום לב; וחריגה קיצונית ממתחם הסבירו

, פסקה 2012ורסם בנבו, ]פ ל יניבאהוד שפר נ' מורן סקא  317/10 עע"םלמשל:  )ראו

 לפסק דינו של כב' השופט עמית[( 17

 

)כפי שהוצג   כשלו בכל אלה: חריגה מסמכות; ניגוד עניינים מוסדי  4-5כפי שנראה להלן, החלטות המשיבים   .177

 בירות. ולים זרים וחוסר תום לב; חריגה קיצונית ממתחם הסשיקמשוא פנים, ; בפרק הקודם(

רט תכנוני קיים י המשיבים, אשר נעדר כל סטנדלשיטת העותרים, בשל יצירת הכלי התכנוני המיוחד על יד .178

' 'רגילהת המשיבים, מעבר לבחינה  הצורך לקיים ביקורת שיפוטית על החלטו  גם אליבא דמשיבים, מתחזק

 ונית, הכל כפי שיפורט להלן. של עתירה תכנ

 

 ניתנה בחוסר סמכות מובהק 5החלטת המשיבה  (1)

)ב( כי 3מהווה דין תכנוני חדש, נפרד לחוק התכנון והבניה הירדני. הצו עצמו קובע במפורש בסעיף  1821צו  .179

 כנון העליונה. התנגדות לתכנית תידון בפני מועצת הת

 צו אינו קובע כל חריגים או אפשרות לאצילת סמכויות ממועצת התכנון העליונה לגורם אחר. ה .180

 הרכבה של מועצת התכנון העליונה הינו כלדקמן:  .181

  מ"מ יו"ר -מנהל לשכת התכנון המרכזית במנהל האזרחי או נציגו  •
  חבר -היועץ המשפטי לאזור או נציגו  •

  חבר -נציג משרד הביטחון  •
  חבר -ראש ענף תשתית במנהל האזרחי או נציגו  •

  חבר -קצין המטה לענייני איכות הסביבה במנהל האזרחי או נציגו  •
  חבר -קצין המטה לענייני מדידות במנהל האזרחי או נציגו  •

  חבר -קצין המטה לענייני שמורות הטבע במנהל האזרחי או נציגו  •
  חבר -או נציגו  קצין המטה לענייני מע"צ במנהל האזרחי •
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 חבר –אזרחי או נציגו הממונה על הרכוש הממשלתי במנהל ה •
 

בפני וועדת המשנה להתנגדויות, והם אלה  נעדרו מהדיוןמים אשר ודגשים הינם הגורהגורמים המ .182

קצין בהקשר האמור, נובע מהעדרו של   . עיקר החשיבותהתבוננות תכנוניתהמשקפים ראיה רחבה יותר של  

וחלק ניכר מהטענות  ךנית עוסקת בדרחבורה במנהל האזרחי, בוודאי היכן שהתכצ/ תמע" ה לענייניהמט

להבטים תחבורתיים מובהקים )רוחב הכביש והפער בין הנתונים המופיעים בתכנית ובין התכנוניות נוגעות 

ניה רים בבורה ותקנות התעבורה הרלוונטיות; קשיים ניכהמצב בפועל; חריגה מעקרונות של תקנות התחב

 והשבת המצב לקדמותו בהתאם לטופוגרפיה הקיימת(. 

, וועדת המשנה להתנגדויות, אינה מוסכמת 5העותרים העלו מיד בתחילת ההתנגדות את טענתם כי המשיבה   .183

 ון בתכנית, וזאת בהתאם להוראות הצו. כלל לד

בפני גורם נעדר ו דעים לכך שהדיון וההחלטה התקבלעל פניו המשיבים מולה כי עו 5 החלטת המשיבהמ .184

מינוי ואצילת המתכנה " 2009כתב המינוי משנת סמכות. תחת זאת, מבקשים המשיבים להסתמך על 

המעניק סמכויות למשיבה  ככזה  "2009-תשס"ט ,סמכויות של מועצת התכנון העליונה )יהודה והשומרון(

 . לדון בהתנגדויות

 לעתירה זו.  31כנספח  "ב כתב מינוי זהלמען הנוחות מצ

ו נובע מהוראות חוק התכנון ל כולר כאש ונוהל פנימי,כפי שניתן לראות, המדובר במסמך אצילת סמכויות  .185

נפתח את כתב המינוי  . לא בכדי החלק הפותח418צו מס' מסגרת והבניה הירדני, כפי שתוקן מעת לעת ב

 במילים ובמונחים הבאים: 

(,  418א לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' 7תוקף סמכותה לפי סעיף מ " 

מיום י"א    517/1/09ועצת התכנון העליונה בישיבתה מס'  )להלן: "הצו"(, החליטה מ   1971- התשל"א 

( על מינוין של ועדות משנה של מועצת התכנון העליונה, אשר הרכבן  2009בינואר    7בטבת התשס"ט ) 

 " ן וסמכויותיהן יהיו כדלקמ

 

עליונה למנות וועדות מסמיך את מועצת התכנון ה 418א לצו מס' 7  פרט סעיףכיוון שחוק התכנון הירדני, וב .186

לה ואצילות הסמכות הינן אך ורק בהתאם ות אן של וועד. ברם, סמכויותיהמשנה, הותקנו וועדות אלה

 . 1821ן והבניה הירדני, ולא ביחס לצו לאלה הקבועות בחוק התכנו

לכתב מינוי ואצילת סמכויות אינו רלוונטי, שכן גם הוא מסמיך את מנהלת לשכת  20גם ההפניה לסעיף  .187

 כנון והבניה הירדני, הא ותו לא. התכנון לדון בשאלות העולות ביחס לחוק הת

רצה לפנות ולהחיל הוראות מחוק התכנון הירדני ביחס לצו האמור, הוא  1בהקשר האמור, היכן שהמשיב  .188

 לצו(. 6עשה זאת באופן מפורש )ראו סעיף 

במפורש מיהו הגוף בעל הסמכות לדון קבע  –בעל סמכויות החקיקה  הריבוןכחליף  –בעניינו, המשיב  .189

מילא אצילת )ומ 1821בהתנגדות. המשיב לא איפשר כל אצילת סמכויות לדיונים בהתנגדות על פי צו 

ית מפורשת ולא על דרך של שורת היקשים מדינים אחרים סמכויות אמורה להיות באמצעות הוראה חוק

  נו, כפי שהדבר עולה מההחלטה(. כפי שהמשיבים מבקשים לבצע בעניינ

בלת ההחלטה בעניין, חרגה מסמכותה בעצם קיום הדיון בהתנגדויות וכן בעצם ק 5המשיבה א, שיוצא אפו .190

 י העותרים בפתח הישיבה. בפרט כאשר הנושא הועלה על יד

הוא סוגיית החריגה יכים והחלטות של מוסדות תכנון, בהם יתערב בית המשפט בהלכידוע, אחד הנושאים  .191

 לעיל(.  שפרעע"ם  )ראו סמכותו של מוסד התכנוןמ
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יו ניתן לקיים את הדיון בהתנגדויות והוא הגורם בפנקיים מוסד אחד ויחיד  1821אין ספק כי על פי צו  .192

 5משכך, החלטת המשיבה . דות אלהאינה נמנית על מוס 5המוסמך לקבל החלטה בו. אין ספק כי המשיבה 

מכות תנו בחוסר סלדחות את ההתנגדויות, ניההחלטה  –לקיים את הדיון בהתנגדויות ולא פחות מכך 

 . ומשכך בטלות

 

 סבירות קיצוניחוסר  –לגופה  5החלטת המשיבה  (2)

גועה בחוסר סבירות קיצוני בשורה נ 5עותרים החלטת המשיבה מעבר לסוגיית החריגה מסמכות, לשיטת ה .193

 פי שיפורט להלן. ארוכה של נושאים ונקודות כ

במסגרת הליכי ההתנגדות לא  ם, אול131.3.1של תכנית המאחז צמה הינה נגזרת ך" עהדר "תכנית, ראשית .194

ת בנוגע לתכנית הדרך, הפנתה הוועדה את כנית המאחז. מנגד, כאשר הועלו טענולת ניתן היה להתנגד

ית של הדרך כל הרציונאל לתכנ. העותרים להגיש את הטענות נגד תכנית המאחז לכשתופקד להתנגדויות

, מבוסס על שיקולים תכנוניים הקשורים לתכנית של הקמת היישוב/שכונה 131/3/1אשר נגזרת מתכנית 

מבקשים לייצר הליך שמנתק מקטע של דרך ומקדש אותו על ידי צו כך שלא חל עליו שום  המשיביםוכרגע 

נה ומייצרים דרך מקומית הם מדברים על שכוגיסא זה הם מופרכים כי מחד מהלך ההצדקות לתנאי. 

 ,זורית אבל טוענים שהיא כלל אינה איזורית אלא בתוך יישובמקנים לה חשיבות א גיסא פנימית ומאידך

  סטנדרטים התכנוניים.בניגוד לושוב מפקידים תכנית לדרך מקומית 

תכנית הדרך לא התייחסה לכך ש 5המשיבה לט במיוחד בכל הנוגע להעדר החיבורים של הדרך. הדבר בו .195

מצידה המזרחי של התכנית, הדרך מתחברת לשטח ציבורי רי.  כזכור, וטואינה מתחברת לכל חיבור סטאט

 ת מבנים בלתי חוקיים. מצידה המערבי, היא מובילה למקבפתוח, ואילו 

אושהר על ידי קמ"ט תחבורה ועתידה להבחן בעתיד, וכך גם ממערכת   131.3.1גרסה כי התכנית  5המשיבה   .196

מענה לתכנית הדרך. בכך לא ניתן כל  תתחבר    –וכאשר תאושר  אם    –הכבישים הפנימית המופיעה בתכנית זו  

ק"מ אשר לא יתחבר  1.2 -במסגרתה יסלל כביש בן כ אמור מבקש לאשר תכניתד התכנון הלעובדה כי מוס

 לשום נקודה מאף אחד מצידיו. האם יש יותר חוסר סבירות מזה?

ופיעים בתשריט , העותרים הצביעו במהלך הדיון ובמסגרת כתב ההתנגדות, כי נתוני הדרך כפי שמשנית .197

רים, מט 16נכונים. בעוד שלכל אורכה של הדרך היא מופיעה ככזו בעלת רוחב של  ך" אינםתכנית הדר"

 מטרים.  8-מטרים ו 11מת להקפים של צבפועל, קיימים מקטעים בהם הדרך עצמה מצטמ

ה מדינות אדמות המתחשב בגבול"תכנון הכביש -טרה עצמה מדיון ענייני בטענות אלה, בכך שהוועדה פ .198

הינן זו". מעבר לכך וכפי שהראינו, אין זה כך במקטעים מסויימים של הדרך, בפועל, השלכות אלה שהוכר

התעבורה ולעובדה כי המדובר בציר גישה מרכזי ויחיד, דו בעלות משמעויות רחבות בכל הנוגע לתקנות 

בוסים. עה של רכבים כגון משאיות ואוטונסימסלולי אשר אמור לכלול גם מדרכות ודרכי גישה, וכן לאפשר  

וצג במסגרת הדיון עצמו, . כפי שהה כלל לעמוד בתנאים אלהבהתאם לתנאי התכנית עצמה, הדרך אינה יכול

, באופן אשר נוגד את הדין ומנותק מכל הגיון ם ברוחב המיסעהרוחב הכביש המשתנה, מוביל בהכרח לשינוי

 רט תכנוני קיים. או סטנד

הינו גורם נדרש כחלק ממועצת התכנון העליונה, לא בכדי העדרו של קמ"ט תחבורה או כל נציג אחר, אשר  .199

מכל מקום, גם והתייחסות העותרים נקראה על ידיו או גורם מוסמך אחר, לא ידוע כלל האם ם כל כך. צר

ה כללית הנושא באמירתה, אלא לסיים את  תייחס לנושאים אלה בהחלטלא מצאה לנכון כלל לה  5המשיבה  

 חורגת ממתחם הסבירות. אשר אינה רצינית ובפועל מובילה לכך שההחלטה 

ב לבחון את השלכות התכניות ומחוית הדרך נבחנה על ידי מוסד תכנון. מוסד תכנון אשר בוחן  תכני,  שלישית .200

 ושרות על ידו על הסביבה בכללותה, בהתחשב במלוא תנאיה.קודמות ומאמה
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יצירת ר מובילות לבכל הנוגע לתכניות אשלשכת התכנון והמנהל האזרחי מנוסים מאד  ,4-5המשיבות  .201

ולעולם הנושא אמור להיות מוסדר גישה של תושבים פלסטיניים לאדמות, הגבלות מובלעות פרטיות ו

ת הגישה אל מבקשות להתעלם מהנושא, להשליך את סוגיית הש[פעו 4-5תכניות. דא עקא, שהמשיבות ב

ועל קיטוע המרחב שנוצר  מגבלות שהתכניות המוצעות על גישה לאדמותהתעלם מהגורמים אחרים, ול

 כנית זו או כל תכנית מייצרת על סביבתההתעלמות מוחלטת מההשפעה שתוצאה מאישור התכנית. כת

  . הסבירות מתחםם היא חריגה ממהווה ג

, הוועדה משלמת מס שפתיים לתחזיות שעמדו בבסיס התקנת הצו, מנסה לנתק את הקשר בין חוות רביעית .202

ם, עוד במסגרת יבים עצמם קשרו בין הדבריו עצמו )הגם שהמשהדעת של אדר' אברבוך ובין התקנת הצ

, וחרף הגילויים החדשים שנחשפו במהלך הדיונים עצמם, מבקשת לאשרר את (13.9.2019 מיוםהודעתם 

 דו"ח התחזית גידול האוכלוסין כהצדקה לדרך האמורה. 

כאשר השטח למגורים יחידות דיור,  133של  צע לקדם סךכפי שהוגשה, מו 131.3.1ברם, גם על פי תכנית  .203

דונמים עליה משתרעת תכנית המאחז(. סך זה  122)מתוך תכנית של  דונמים בלבד 23רע על שטח בן משת

 יכול להתממש בשנים הבאות בתחומי כפר תפוח. 

ה כי הנתונים ניקס, אולם מתעלמת ומעלימה את העובדורבבה ומאשררת את דו"ח חברת אהמשיבה ש .204

גלו באופן משמעותי , וכן כי נתונים אלה "עו6-7קו על ידי המשיבות הם כאלה אשר סופהמופיעים בה 

נתונים אלה, העומדים בסתירה מוחלטת ל ע מךלהסת. כלום ניתן 6למעלה", בעקבות בקשות של המשיבה 

 חלפו, ככאלה המצדיקות את התכנית? השנים ש 42הלך לכל גידול דמוגרפי של כפר תפוח במ

מנסות למזער את היקף השטחים הציבוריים הקיימים בתחומי כפר תפוח, שטחים ציבוריים אשר יבות  המש .205

פיקים ככאלה אשר אינם מסכיפה, ממילא משמשים מזה שנים רבות לצורך בינוי בלתי חוקי נעדר כל א

ח טגלים ממילא כלפי מעלה(. כך, בעוד ששלמימוש צרכי גידול האוכלוסיה )המופרכים המוגזמים והמעו

השטח הציבורי הפתוח הקיים כיום מים, דונ 23עומד על  13.3.1המיועד למגורים על פי תכנית המאחז 

ידות יח 33ועד לתכנון בעתיד, ח שמילכך יש להוסיף שט. מכך 3, פי יםדונמ 68וח עומד על בתחומי כפר תפ

 . Aדיור שכבר אושרו, וכן את המקטע הסמוך לכפר תפוח אשר סומן לעיל באות 

שר מבקשת להעניק סמכויות שונות דה כי המדובר בתכנית דרך אהמשיבים מנסים לגמד את העוב,  ישיתחמ .206

-אמורים לעבור דההמאחז  מקטעי תכנית הדרך וכן מקטעיון, הגם שהאזורית שומר, המועצה 6למשיבה 

 והבניה במתחם.  , אשר תהיה אחראית על מלוא הטיפול6, לידי המשיבה קטופ

מע מכך, תשלכך בעובדה כי "אין המדובר בהליך תכנוני רגיל, על כל המהמשיבים מנסים למצוא צידוקים  .207

בכל הכבוד, וניציפלי", ובכך לשמוט מעליהם כל כסות של התנהלות תכנונית סבירה. לרבות שינוי תחום מ

א רצון פוליטי להמנע מפינוי מקבץ של מספר מבנים כל חשיבות אזורית אמיתית, אל  1אין בנימוקי המשיב  

 כשירם בדיעבד. הה לספורים של בניה בלתי חוקית, אשר הבניה על פי תכנית המאחז אף אינה אמור

אולם  בפועל, המשיבים מנסים "ללכת עם ולהרגיש בלי", עת המתחם עצמו נעדר כל שיוך מוניציפלי, .208

לתכנית המאחז, אשר תכנית   , בפרט בכל הנוגע6המשיבים מעניקים סמכויות תכנון וביצוע נרחבות למשיבה  

 זרת שלו. גהדרך הינה נ

כפי שנדרש  131.3.1ה תכנית תייחסות לעובדה כי במועד ההתנגדות לא פורסמנמנעו מהיבים המששישית,  .209

י התכנית שהוגשו ופורסמו בסמוך לתכנית היו כאלה אשר נעדרים את כלל מסמכעל פי התכנית עצמה. 

 ון.קונים הנדרשים על פי מנהלת לשכת התכנהתי
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 בקידום התכנית וקבלת ההחלטה בעניינהב של המשיבים על חוסר תום הל (3)

ת, המצאת לחלק מהפניו, העדר מענה ידי המשיבים קטו עלמכל האמור לעיל, הליכי "קיצור הדרך" שננ .210

ני תכנון "יש מאין", נעדרי דויות, יצירת מנגנוגהמסמכים בחלקם, רק ימים בודדים לפני קיום הדיון בהתנ

 המשיבים. תום לב של חוסרמהווים או מקביל,  רט תכנוני אמיתיכל סטנד

כתב ההתנגדות והדיון דר התייחסות של המשיבים לשלל טענות שהועלו על ידי העותרים במסגרת גם הע .211

כפי הנראה אין מענה למלוא הטענות שהעותרים הציגו בפני למשיבים  –בעל פה, מהווים חוסר תום לב 

 , באופן נעדרת אלגנטיות, להתעלם מהן. ם בוחריםדה, וההווע

עות חדש, חריג, אשר המשיבים מבקשים להכילו באמצר מהלך תכנוני דווקא באותם מקרים בהם מיוצ .212

מיינות על "חשיבות אזורית", דווקא אז המשיבים אמורים לדקדק פי כמה בהליכי התכנון, ולא טענות מדו

ונשוא  רה זו,חלק מהארועים נשוא עתיננקטו בות" או מהלכים נעדרי תום לב, כפי שלאפשר "עיגולי פינ

 התנגדות זו. 

עה הן למנהלת לשכת התכנון והן שבוצר לדיון, חרף פניה אי גילוי מלוא הנתונים של חברת אורבניקס עוב .213

חוסר תום ליבם של ווים דוגמא למה, הגשת ההתנגדויותזמן רב עובר לדיון ואף עובר ל ש"ש איוליועמ

אינו ראוי ואף הוא א את הפגם באמצעות העברת המסמך לאחר הדיון,  רפנסיונם של המשיבם ל  המשיבים.  

 נידון לכשלון. 

ם במסגרת ההתנגדות, כי המדובר בנתונים שנמסרו על וכן ההליכי  2297/15הסתרת העובדה במסגרת בג"ץ   .214

בעקבות דרישות המועצה זורית והיישובים, וכן כי אלה עוגלו באופן משמעותי כלפי מעלה, עצה האידי המו

מהווים (,  ך האמורו הייתה מטרת המסמביקשה למעשה להגביר את תקציבי החינוך שלה )וזהאזורית, אשר  

 תום לב. חוסר 

תכנוני שגוי כפי שנעשה על ידי מנהלת לשכת התכנון, במסגרת חוות הדעת שהוביל ליצירת  יצירת מצג .215

ו אפיקי התכנון בכפר תפוח, דבר שהוכח יחידיות דיור מוצ 33, עת נקבע במפורש כי למעט 1821והתקנת צו 

 ב של המשיבים. מנהלת לשכת התכנון הודתה בכך בפה מלא, מהווה חוסר תום לכלא נכון ו

לאחר המצאת החלטת וועדת המשנה  ותבקשנהמשיבים כפי ש 6סות המשיבה אי העברת התייח .216

 של המשיבים.  להתנגדויות, מהווה גם הוא חוסר תום לב

עו כצידוקים לקדם את התכנית, כפי שהמשיבים ביצ 1821בצו  השלכת מלוא חופן הקשיים הקיימים .217

עצמו, חבה של ההחלטה בהתנגדות, תוך התעלמות מטענות כבדות משקל, מהווה גם הוא לכשוה ורלאורכ

 לב של המשיבים.  חוסר תום

תכנית הדרך,  ידוםשל חוסר תום לב של המשיבים, בכל הנוגע הן להתקנת הצו, הן לקכל אלה מגבשים סף  .218

 הן להליך ההתנגדויות והן לאופן קבלת ההחלטה ולאחריה. 
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 סוף דבר 

יׁש  ל ִאִ֛ ֵ֑ א  רָּ ִישְּ ֶלְך בְּ ין ֶמֶ֖ ֵ֥ ם א  ה ֵ֔ ים הָּ ִמִ֣ יָּ בַּ
ֶ֖י ינָּ ע  ר בְּ ֵ֥ יָּׁשָּ ה הַּ ֲעֶשֶֽׂ  )שופטים כא, כ"ה( ו יַּ

 

עתירה זו מבקשת מבית המשפט הנכבד שיתן לעותרים סעד, אשר הינו אך מתבקש לאור התנהלותם הכוללת  .219

, וזאת לאחר שכלל נסיונותיהם של העותרים להניא את המשיבים מפעולותיהם הבלתי 1-5משיבים של ה

 חוקיות לא צלחו. 

תוך הפרה של שלל דינים והוראות  משבחרו המשיבים לצעוד בעיניים פקוחות, בחוסר תום לב מופגן ומובהק, .220

בית המשפט העליון ועקרונות מחייבות מבחינת הדין ההומניטרי הבינלאומי, החלטות ממשלה, פסיקות 

בסיסיים של דיני היושר, אין מנוס מהכרעה בסוגיות המובאות לפתחו של בית המשפט הנכבד, חלקן מועברות 

 תחת שרביט הביקורת השיפוטית לראשונה. 

-"תשתית העובדתית" השגויה אשר עמדה בבסיסו; הן באשר ל-, הן בהתאם ל1821שיתו של הוצאת צו  למן רא .221

-נעדרות הביסוס ונעדרות החוקיות שאפיינו אותו; דרך ההליכים והמהלכים שהתקיימו ביחס ל הצדקות""

ם הרלוונטיים, "תכנית הדרך", לרבות קיום דיון בפני גורם נעדר סמכות, אי גילוי מלוא הנתונים והמסמכי

העותרים קבלת החלטות אשר חורגת במופגן ובמודע ממתחמי הסבירות, ועד להתעלמות מוחלטת מטענות 

; כל אלה בנפרד, ובוודאי 1821בהתנגדות ונפנופם בטענות ותואנות כי קבלת התכנית "מתחייבת" לנוכח צו 

המשיבים כולם הייתה פסולה  "המסה הקריטית" המצטברת שלהם, מובילים למסקנה כי התנהלות-לאור ה

 לות. וכן החלטת וועדת המשנה להתנגדויות, דינן פס 1821והחלטותיהם, לרבות צו 

על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמפורט ברישא של כתב העתירה, ולאחר קבלת תצהירי  .222

 התשובה של המשיבים להפוך את הצו על תנאי למוחלט. 

ת המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, השבת אגרת בית משפט וחיובם כמו כן, מתבקש בי .223

 בצירוף מע"מ כדין.בשכר טרחת עו"ד הכל 

 , עמותת "במקום". 7ליפשיץ מטעם העותר -עתירה זו נתמכת בתצהירו של אדר' אלון כהן
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 הנימוקים לעתירה לצו ביניים ולצו ארעי:

לפיה מתבקש  עתירה דחופה לצו ביניים וצו ארעיכפי שפורט בפתיח של כתב העתירה, בנוסף לצו על תנאי, זוהי 
 בית המשפט הנכבד להורות:

 
או למי למטעמם: להמנע מכל הוצאה לפועל של התכנית ו/או היתר אשר הוצאו וניתנו   1-6למשיבים  (1)

 לרבות כל מימוש מלא או חלקי של דרך זו; 1821על פי צו 

טח נשוא או למי מטעמם: להמנע מכל קידום של הליכי תכנון ו/או הקצאה ו/או בניה בש  1-6למשיבים   (2)

 הקפיאם לאלתר;ל –התכנית, וככל שהוחל באלה 

או למי מטעמם: להימנע מכל בניה במתחם נשוא התכנית, לרבות בנית תשתיות, הכשרות   1-6למשיבים   (3)

 שטח וכן כל פעולה שהיא אשר משנה את מצב השטח הקיים. 

 והכל עד למתן פסק דין סופי בעתירה זו.
 
 

בוקש, וזאת עד לקבלת החלטה חת ידו צו ארעי, בנוסח צו הביניים המבית המשפט הנכבד יתבקש להוציא ת

בבקשה לצו ביניים, אף טרם קבלת תשובות המשיבים לעתירה ולאור סד הזמנים הקצר שנקבע על ידי 

לממש את "תכנית הדרך" נשוא עתירה זו, אשר   6-ו  1-3. זאת, במיוחד לאור הערכות המשיבים  1-5המשיבים  

מהלך יצירתה, נגוע באין סוף פגמים, אשר גם ן שהעותרים טוענים לזכויות בהן, וכל ממוקמת על מקרקעי

 . 6-25המשיבים ערים להם ובוחרים להתעלם מהם, כדי לממש אתנן פוליטי למשיבים 

הן ביחס  1821אופן פעילות המשיבים, אשר פועלים בלוחות זמנים דחוסים ביותר, כפי שקובע גם צו 

הליכים הנובעים ממנו, מצדיקים הוצאת הצו כמו גם התנהלות המשיבים ביחס לצו וה להתנגדויות לתכניות,

הארעי עוד טרם קבלת תשובות הצדדים, וזאת על מנת שלא יפעלו לסכל את העתירה או להקשות על מימוש 

 הסעדים המבוקשים על ידה. 

, כאשר 28.1.2020 -רון, ההחלטת וועדת המשנה להתנגדויות אשר דחתה את ההתנגדות ניתנה ביום ג' האח

מבקשים המשיבים לקדם את ההליכים להוצאתה לפועל של התכנית. בניגוד לתכניות "רגילות" בסמוך אליה 

ימים בהם התכנית מועמדת למתן תוקף, במקרה דנן, המשיבים פועלים בשיטת  15 -בהן קיים פרק זמן בן כ

ת להתמודד עם החלטת וועדת המשנה גב", המבקש למנוע כל אפשרות של הערכות משפטי-אל-"גב

גדויות )אשר ניתנה כמפורט בכתב העתירה, ללא כל סמכות(. משכך, עמלו העותרים ובאי כוחם על הגשת להתנ

 העתירה הנוכחית בכל הימים האחרונים, ובמועד המוקדם האפשרי ביותר מבחינתם.   

 

 ואלה נימוקי הבקשה:

ל המשיבים בנוגע וכן את אישורם ש 1821בעתירה לצו על תנאי התבקש בית המשפט הנכבד לבטל את צו  .א

"תכנית הדרך" אשר הצו מבקש לקדם ולהכשיר, בניגוד לדין הקיים באזור, תוך תפירת כלי תכנוני ייחודי -ל

מקרקעין אשר אלה ונפרד עבור חלקות אלה, ובאופן הפוגע בזכויותיהם הבלתי מסויימות של העותרים ב

ירת דרך חלופית שתוביל ותשרת שורה של טוענים לזכויות בהם. תכנית זו נועדה כל כולה למטרה אחת: יצ

מבנים ספורים במאחז "תפוח מערב", כולם בלתי חוקיים, כנגד כולם צווי הריסה סופיים, וזאת כאשר אין 

 כל תכנית באופק אשר תוביל להכשרתם. 
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מואץ אשר מתבצע בכל הנוגע לקידום התכנית האמור, נעשה בחוסר תום לב, הליך קבלת ההחלטות ה  .ב

רובה פגמים ובהחלטה הכוללת מרכיבים רבים של חריגה מסמכות, אי חוקיות וחוסר סבירות בהליך מ

קיצוני, המהוות הפרה חזיתית של שלל הוראות הדין המקומי והדין הבינלאומי ההומניטארי, פסיקות בית 

 אורך השנים, החלטות ממשלת ישראל ועקרונות בסיסיים של דיני היושר. המשפט הנכבד ל

, ועמדתם כפי שהיא מוצגת בהחלטת וועדת המשנה להתנגדויות, מנסות לעגן 1-5חלטות המשיבים  בפועל, ה .ג

למעשה פגיעה בזכויות קנייניות של העותרים ושאר תושבי כפר יאסוף, שידוד מערכות מוחלט בדיני התכנון 

ובהקת כי וזאת בידיעה מ –פעולות המתבצעות מחוסר סמכות ועל סמך תשתית עובדתית שגויה  והבניה,

התשתית העובדתית שהוצגה אינה נכונה בעליל, וזאת מבלי שיש לכך כל ראשית הצדקה, והיא מונעת כל 

 כולה משלל שיקולים זרים. 

ומה בו, וכן את ההחלטות בשל אי החוקיות הגל 1821בעתירה מבקשים העותרים את ביטולו של צו  .ד

ך" המבקשת לחבר את מבני המאחז תפוח מערב האופרטיביות אשר נבעו ממנו, בדמות הכשרת "תכנית הדר

חוקיות, חוסר סמכות וחוסר סבירות קיצוני שנפלו -אל כפר תפוח. זאת בשל פגמים מהותיים של אי

 העותרים, ובראשן הזכות לקניין.  בהחלטותיהן של המשיבים, לרבות פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות של

, יסכל מראש 8-26, הם המשיבים 6תושבי המשיבה מס'  מימוש הוצאתה לפועל של "תכנית הדרך", עבור .ה

מבקש להוציא כמתן  3את הסעד שהתבקש בעתירה לצו על תנאי. הליכי התכנון והאישורים אשר המשיב 

הנדרשים להוצאתה של "תכנית הדרך" אל פטור להיתרי בניה הנדרשים, על מנת לקדם את ההליכים 

 הפועל. 

עם צדדים שלישיים לצורך ביצוע עבודות בנייה ו/או פיתוח בתחומי התקשרות של המשיבים או מי מהם  .ו

ייגרם נזק כספי או אחר לצדדים   –אם תתקבל העתירה לצו על תנאי    –החלקות האמורות תוביל למצב, שבו  

תמי לב. אשר על כן יש להורות למשיבים להימנע מהתקשרות שלישיים, חלקם עשוים להציג עצמם כ

וצאת התכנית אל הפועל בתחום החלקות האמורות, כדי למנוע פגיעה בהם אם שכזאת, וכן להימנע מה

 תתקבל העתירה לצו על תנאי.

כידוע, תכליתו של צו ביניים היא לקבע את המצב הקיים כדי לאפשר לבית המשפט להיענות לסעד הראשי  .ז

היא למנוע נזקים תבקש על ידי העותרים, ככל שימצא כי ראוי לעשות כן. אכן, מטרת הבקשה בעיקרה שה

 והסתמכויות של גורמים שלישיים, אשר עלולים ברמה גבוהה לרדת לטמיון אם תתקבל העתירה תתקבל.

ידך גיסא, כאשר בוחנים את שני האדנים המונחים על הפרק, מאזן הנוחות מחד גיסא וסיכויי העתירה מא .ח

 ברור כי מקבילית הכוחות נוטה באופן מובהק לטובת העותרים:

מאזן הנוחות, הרי שנכון לכתיבת שורות אלה, המצב בשטח הוא שטרם הוחלו בעבודות התשתית, מבחינת   .ט

עבודות יישור השטח, והעבודות להכשרת הדרך, לרבות פריצת דרכים וכיו"ב. כל אלה ישנו באופן מובהק 

מצב מות העותרים, אשר הינן אדמות עם ייעוד חקלאי, ללא היכר ובמידה רבה ישנו את את תכסית אד

 הקרקע ללא היכר. 

כידוע, כאשר מטרת הסעד היא לשמור על החלטת המשיבים, מבקשת לשנות את המצב הקיים בשטח.  .י

 80/732המצב הקיים בעת פתיחת ההליך ייטה בית המשפט להיעתר לבקשה למתן הסעד הזמני )ראו ע"א 
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אומי לישראל נ' הסתדרות הרבנים בנק ל  90/1226מול האות ה', ע"א    652,  645)  2, פ"ד לח)  ארנס נ' בית אל

 .בעתירההמבוקש והצו הארעי של צו הביניים  םמהות זהו בדיוק.) 196, 177) 1, פ"ד מט)דאמריקה

אם הוצאת הצו ואישורה הבקשה לצו ביניים/ ארעי מבקשת לשמר את המצב עד לקיום דיון ה -זאת ועוד  .יא

או אפשריים בנסיבות האמורות. כפי שבית  של "תכנית הדרך" כפי שביקשו המשיבים לבצע הינם חוקיים

 המשפט הנכבד קבע לא אחת, במגוון פסקי דין: 

 "בית המשפט נוטה יותר להוציא צו מניעה, כאשר הזכות הנטענת בתובענה היא קניינית" 

רע"א [; 1986] 559( 1, פ''ד מ)נ' שאול שמה מרכז הארגזים בע"מ 555/85רע )ראו: 

[; רעא 1997] 661( 2, פ''ד נא)"טפחות" בנק למשכנתאות לישראל בע"מטריגוב נ'  7139/96

 [(2006] בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' יעקב שרביט  4327/06

י העותרים עוד במסגרת ההתנגדות, חורגת בהקשר האמור, נזכיר כי חלק מתכנית הדרך, כפי שאובחן על יד .יב

ואילו לגבי שאר המקרקעין המוכרזים, יש ערר ביחס מתחומי המקרקעין המוכרזים, בהיקף של כדונם, 

אליהם אשר תלוי בפני וועדת העררים, והיו אלה היועצים המשפטיים, הן יועמ"ש איו"ש והן נציג היועץ 

דום סלילת דרך חלופית תשנה בהכרח את מצב המקרקעין המשפטי לממשלה, אשר קבעו כי כל פעולה לקי

 ההכרעה בעררים. בשטח, ועל כן יש להמתין עד לתום 

הודו בעבר כי כלל המבנים אליהן הדרך אמורה   1-3מנגד, יש לבחון את האינטרס של המשיבים: המשיבים   .יג

סם למימוש הדין ביחס להוביל הדרך הינם בלתי חוקיים; המשיבים הודיעו בעבר כי אין כל מניעה או ח

; המשיבים 2297/15ין בעניין בג"ץ למבנים בלתי חוקיים אלה וכי הם ערוכים לקיים את הוראות פסק הד

עצמם אף אינם טוענים כי המבנים הקיימים בשטח, עומדים להיות מוכשרים בעתיד במסגרת תכניות 

ו בעבר, באמצעות היועץ מבקשת לקדם ביחס למתחם; המשיבים עצמם טענ 6עתידיות אשר המשיבה 

של הליכים תכנוניים ביחס למתחם עד המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לאזור, כי אין לאפשר כל קידום  

להכרעה בעררים שהוגשו נגד ההכרזה, באמצעי משפטי כזה או אחר, קיים או עתידי; המשיבים התחייבו 

 למנוע כל דיספוזיציה במקרקעין האמורים עד להכרעה בערר. 

ל. למעשה, וד נזכיר כי אין המדובר במקרקעין אשר לתושבי תפוח מערב או למשיבים חזקה קיימת בפועע .יד

פיסי של המשיבים )למעט בינוי בלתי חוקי שאינו עתיד להשאר על כנו ממילא( -אין כל אינטרס מהותי

מימוש פסקי דין העומד מול זכויותיהם הקנייניות של העותרים, הזכות לקיומן של הוראות הדין, הזכות ל

 באזור.  של בית המשפט הנכבד, והחובה של המשיבים לקיים את הדין המקומי השורר

גם כאשר בוחנים את סיכויי העתירה, הרי שאלה נוכחים ומשמעותיים ביותר: המשיבים מודים כי הם  .טו

ל, שינויים אלה ביצעו שינוי של הדין הקיים, וזאת באופן אשר אינו עומד בקנה אחד עם הדין המקומי. בפוע

נמנעו מלהתייחס לכלל גם נוגדים חזיתית שלל הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי, והמשיבים 

 המרכיבים הללו במסגרת מיצוי ההליכים הענף שנוהל מולם. 

לכל אלה יש להוסיף את העובדה כי כלל הליך ההתנגדויות נערך בפני מוסד תכנון אשר נעדר כל סמכות  .טז

 ת, גם על פי הצו עצמו. אין המדובר בטענה "טכנית" בלבד, אלא טענה מהותית לאור מהותהלדון בהתנגדויו

של "תכנית הדרך" ההבטים התחבורתיים הנובעים ממנה, והעדרו של נציג קצין מטה לתחבורה מהדיון 

בהתנגדויות )כיוון שהוא אינו חלק מהצוות של וועדת משנה להתנגדויות אלא רק חלק מחברי מועצת 
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ון התקיים שובות את הלב, אולם גם הן מפנימות כי בפועל הדי 5כנון העליונה(. התפתלויות המשיבה הת

 . 1821בפני גורם אר נעדר סמכות, וזאת אפילו בהתאם לתנאים המקלים ממילא שהציב צו 

המשיבים אינם מכחישים כי מתקיימת במקרה דנן פגיעה בזכויות קנייניות, אולם לשיטתם, הצורך  .יז

בית   יטי אשר הכתיב את המתווה האמור, מצדיק הפרות דין אלה, אשר סותרות הלכות מושרשות שלהפול

 השפט הנכבד ואף החלטות ממשלה קודמות אשר עסקו בסוגיות דומות. 

העובדה כי המשיבים היו צריכים לשנות את הדין הקיים ולהמציא מנגנון חדש, אשר מקפח זכויות טיעון,  .יח

ת של ניגודי עניינים בין המשיבים ובין עצמם, ואף לא נהגו בהתאם להוראות יוצר מסגרת טאוטולוגי

"מנגנון" הקיים במסגרת -שפטי החדש שיצרו, כמו גם חוסר תום הלב של המשיבים בתפעול ההמנגנון המ

, כל אלה משקפים אובדן עשתונות ערכי מצד אחד, לצד הכרה כי המדובר במהלך לא חוקי 1821צו 

פו. העובדה כי המדובר במהלך אשר בוצע לבקשת או בהוראת הדרג המדיני אינו משחרר מראשיתו ועד סו

אין בבקשת דרג מדיני כדי להכשיר אי החוקיות הגלומה בו, וממילא כפי שנקבע זה לא מכבר, "מאי 

 , פורסם בנבו;1.9.2016]פסק דין מיום  מוסא ואח' נגד שר הביטחון ואח' 7292/14" )ראו בג"ץ חוקיות...

 לפסק דינה של נשיאת בית המשפט, כב' השופטת מ' נאור[.  35פסקה 

ה הינם גדולים ומשמעותיים ביותר, בוודאי לנוכח הסוגיות העקרוניות הגלומות בהן משכך, סיכויי העתיר .יט

 ואי החוקיות האופפת כל תו ותג בהתנהלות המשיבים. 

 ידי בית המשפט הנכבד: במקרים דומים בעבר, הוצאו צווי ביניים וצווים ארעיים על  .כ

" ולייתר את פסק הדין של בית ביקשו לקדם על מנת "להתגבר 1-4כך, במסגרת ההליכים שהמשיבים  (1)

, פורסם באר"ש[, פעלו 2014] קאסם נ' שר הביטחון 9669/10המשפט הנכבד כפי שניתן במסגרת בג"ץ 

אלה לקדם תכנית להכשרה בדיעבד של המבנים האמורים. במסגרת עתירה שהוגשה נגד כניסתה של 

מסגרת התכנונית לצורך כנית האמורה )אשר היוותה למעשה "מערכת הנחיות", המהווה את ההת

אישור בניה בשטחים שנתפסו לצרכים צבאיים(, הוצא צו ארעי ביום הגשתה של העתירה, המונע את 

קאסם ואח' נ' הממונה על מתן התרים בשטחים  5165/15כניסתה לתוקף של התכנית האמורה )בג"ץ 

 (. 26.7.2015החלטת כב' השופטת ע' ברון מיום  רכים צבאיים,שנתפסו לצ

ניסו לקדם בעבר לצורך מציאת פתרון חלופי עבור תושבי  1-4ך, במסגרת ההליכים שהמשיבים כ (2)

-המאחז הבלתי חוקי "עמונה", במסגרת של נטילת חזקה בחלקים מסויימים במקרקעין שנחשבו כ

פי צו ייחודי שנתפר למידותיהן של החלקות הספציפיות,  "נכסים נטושים", וקידום מהלך תכנוני על

ו ביניים על ידי בית המשפט הנכבד, אשר הורה על הקפאת המצב בשטח מהבחינה הפיסית עד הוצא צ

להכרעה בעתירה עצמה, וזאת הגם שהתכנית נשוא הצו דשם הייתה אמורה לחול לפרק זמן של שנתיים 

זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל   794/17ם על המקרקעין )בג"ץ  ימים, וכללה בעיקר הנחת מבנים יבילי

. יצוין, כי בהחלטת 23.1.2017, החלטת כב' השופט )כתארו אז( ס' ג'ובראן מיום בגדה המערבית ואח'

הבהיר כב' השופט ג'ובראן כי אין מניעה לקדם הליכי תכנון ביחס למתחם,  24.1.2017הבהרה ייום 

 ציאם אל הפועל(. אולם עדיין לא ניתן להו

עבאס חסן   8171/09להעניק צו ארעי במסגרת בג"ץ כמו כן, ראו גם את החלטת בית המשפט הנכבד 

, )החלטת כב' השופט י' דנציגר נ' מועצת התכנון העליונה ואח'  יוסף יוסף, ראש מועצת הכפר אל ג'אניה

 , פורסם באר"ש(14.10.2009מיום 
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ש. טובת העותרים ולכיוון של הוצאת צו הביניים והצו הארעי כמבוקמשכך, מאזן הנוחות נוטה במובהק ל .כא

מנגד, אי הוצאת צו הביניים והצו הארעי כמבוקש עלול לייתר את בירור ההליך העיקרי ולגרום לפגיעה 

אנושה בזכויות העותרים, תוך קביעת עובדות בשטח אשר בהכרח ישנו את המצב בשטח, כפי שאף הבהירו 

 . י לממשלה ויועמ"ש איו"ש בעבר, עיקרון אשר עמד בבסיסנציג היועץ המשפט

ל כן מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא בדחיפות צו ביניים וצו ארעי כמבוקש, אשר יאסור על קידום אשר ע

והחלטת מוסדות התכנון ו/או היתר ופטור ככל   1821כל הליך המבוסס על החלטת המשיבים בהתאם לצו 

פיתוח והכשרת  יאסור על מתן היתרי בנייה וימנע עבודות בנייה, לרבות עבודות; 3שניתנו על ידי המשיב 

שטח, בניית תשתיות וכיו"ב בתחומי חלקות אלה; יאסור על המשיבים להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך 

ביצוען של עבודות אלו, לרבות איסור על הקצאת השטח ו/או העברת זכויות או הרשאות במקרקעין נשוא 

 ה; כל זאת עד מתן פסק דין סופי בעתירה זו.העתיר

 2.2.2020תאריך:  
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