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  1 

 2הוועדה  –משרד האוצר  – 1מבקשי� העותרי� לבטל את החלטת המשיבה מס'  17	12	30909בעת"מ 

 3") מיו� הוועדה" ו/או "המשיבההארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי� לדיור (להל� "

 4אשר אישרה את התכנית בכל הנוגע למתח� אזור התעשיה בכלל ותוואי קו החשמל מתח  25.10.17

 5חשמל "), להורות על העברת הדיו� בכל הנוגע למתח� התעשיה בכלל וקו הקו המתחגבוה (להל� "

 �6 קיו� כל התנאי� הנדרשי� לצור� אישור תכנית. לחילופי� מבקשי� בפרט למסלול תכנוני רגיל תו

 7רות על החזרת הדיו� בתכנית לוועדה לש� בחינה מחודשת של תכנו� אזור התעשיה בכלל העותרי� להו

 8  וקו החשמל בפרט באופ� יסודי , ממצה ומעמיק.

  9 

 10לאשר את התכנית  25.10.17מבקשת העותרת לבטל את ההחלטה מיו�  17	12	16262עת"מ ג� ב

 11ליו יועבר הדיו� בתכנית ידו� בה רק ולהעבירה למסלול דיו� רגיל . כמו כ� היא מבקשת לקבוע כי גו* א

 12  לאחר קביעת תנאי� , שמפורט בעתירה (בי� היתר מבוקש ג� בעתירה זו להורות על ביטול קו המתח).

  13 

 14  הצדדי�

  15 

 16ה� בעלי� משותפי� בחלקה ") העותרי� הפרטיי�(להל� " 30909�12�17העותרי� בעת"מ   .1

 17וכל המשיבי�  ,נהלות הוועדה  בפרטוה� טועני� בעתירה כי עקב פגמי� בהת 12216בגוש  19

 18נפגעו זכויותיה� עקב תוואי קו החשמל אשר יעבור בחלקת� וכפועל יוצא נחר. גורל  ,בכלל

 19  .החלקה כי בכל פיתוח עתידי לא נית� יהיה להכלילה באזור לבניה או לתעשיה

  20 

 21המועצה היא המועצה המקומית ביר אל מכסור (להל� " 16262�12�17העותרת בעת"מ   .2

 22") , אשר לטענתה, חלק מתושביה מתגוררי� בסמיכות לשטח עליו מתוכנ� להקי� המקומית

 23  חלק מהתכנית.

  24 

 25היא כאמור הוועדה שהוקמה על פי די� על מנת לקד� ולפתור מצוקת דיור  1המשיבה מס'   .3

 26  ואשר דנה בתכנית, דחתה התנגדויות לתכנית ואישרה אותה.

  27 

 28היא עירית שפרע� (להל�  16262�12�17בעת"מ  4ומספר  30909�12�17בעת"מ  2המשיבה מס'   .4

 29  אשר בתחו� שיפוטה מקודמת התכנית. העיריה")"

  30 

 31היא העותרת  –היא המועצה המקומית ביר אל מכסור  30909�12�17בעת"מ  3המשיבה מס'   .5

 32  .16262�12�17בעת"מ 
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  1 

 2משרד לאיכות היא ה 16262�12�17בעת"מ  3ומספר  30909�12�17בעת"מ  4המשיבה מס'   .6

 3  הסביבה.

 4היא רשות מקרקעי  16262�12�17בעת"מ  2ומספר  30909�12�17בעת"מ  5המשיבה מס'   .7

 5  רמ"י").ישראל (להל� "

  6 

 7היא חברת חשמל  16262�12�17בעת"מ  5ומספר  30909�12�17בעת"מ  6המשיבה מס'   .8

 8  ").חברת חשמללישראל בע"מ (להל� "

  9 

  10 

 11  הרקע לעתירה: 

  12 

 �13נכנס לתוק* החוק לקידו� הבנייה במתחמי� מועדפי� (הוראת שעה), תשע"ד 7.8.14ביו�   .9

 14"). מטרת החוק לגבש הלי� תכנוני מיוחד במסגרתו יאושרו תכניות חוק הותמ"ל(להל� " 2014

 15וכ� הלי� מזורז להשבת קרקעות מדינה עליה�  ,בניה למגורי� בהיק* גדול תו� פרק זמ� קצר

 16  מתוכננות התכניות הנ"ל. 

  17 

 18לחוק הותמ"ל קובע כי הממשלה או ועדת שרי� שמונתה לעני� זה רשאית להכריז  3 סעי*

 19" מתח� מועד+ לדיורבצו על קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל או קרקע ביישוב מיעוטי�, כעל "

 20  ,בתנאי שלא יוק� במתח� האמור יישוב חדש.

  21 

 22דיור . תפקידה לחוק הוקמה הוועדה הארצית לתכנו� ובניה למתחמי� מועדי� ל 5מכח סעי* 

 23  של ועדה זו לייש� את התכניות המועדות לדיור, להפקיד� ולאשר�.

  24 

 25שפרע� מזרח – 1036תמ"ל/ הוכרז מכח חוק הותמ"ל  על עריכת תכנית  " 11.12.15ביו�   .10

 26תכנו� מתח� בשטח של "לתכנית קובע כי מטרת התכנית היא  2.1". סעי* תעסוקה ומגורי�

 27  ".מגורי�, פארק עירוני , מסחר ובנייני ציבור דונ�, המשלב תעסוקה, 1,660

 28  התכנית מורכבת משני מתחמי� :

 29  יחידות  בתמהיל מגורי� 1,625מתח� מגורי� במסגרתו ייבנו 

 30  המשלב בי� תעשייה עתירת ידע, תעשיה נקיה, משרדי�, ושרותי� עסקיי�. �מתח� תעסוקה 

  31 

 32  עניינ� של העתירות במתח� התעסוקה בלבד.  .11
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  1 

 2עה לה כי היא פנתה עירית שפרע� למועצה המקומית ביר אל מכסור , והודי 2015שנת  בסו*  .12

 3תעסוקה בסמיכות לביר אל מכסור וביקשה כי מתח� זה יהיה  י מתכננת להקי� איזור

 4  משות* לעיריה ולמועצה, ותוק� מנהלת משותפת שתנהל את אזור התעסוקה. 

 5  מתח� התעסוקה המשות*.המועצה המקומית הביעה הסכמתה העקרונית להקמת 

  6 

 7פורסמה טיוטא ראשונה של הוראות התכנית . לטיוטא צורפו נספחי�,  2016בחודש פברואר   .13

 8  תכנו� סביבתי בע"מ. �לרבות מסמ� ניתוח סביבתי שהוכ� על ידי דני עמיר

  9 

 10התקיימה ישיבה ראשונה במינהל התכנו� בועדה למתחמי� מועדפי� לדיור  23.3.16ביו�   .14

 11"). בישיבה זו הביעו נציגי המועצה המקומית (העותרת) חשש מהתכנית הותמ"ל" (להל�

 12והשלכותיה על תושבי שכונות ביר אל מכסור הסמוכות למתח� התעסוקה המתוכנ�. כמו כ� 

 13  ביקשו לעג� את השותפות בי� העיריה והמועצה המקומית בהוראות התכנית .

  14 

 15י� נציגי העיריה והמועצה המקומית על מנת ה� לפני הישיבה וה� לאחריה התקיימו ישיבות ב

 16  לנסות להגיע להבנה בקשר למתח� התעסוקה.

  17 

 18 ,עלה נושא העתקת קו מתח גבוה  1.2.17לקראת הישיבה השניה של הותמ"ל , שנקבעה ליו�   .15

 19שנמצא עד אותו מועד בתו� שטח העיר שפרע�,אל תו� מתח� התעסוקה , הסמו� לבתי 

 20  ית.המקומ ועצההמגורי� של המ

  21 

 22של הותמ"ל, שנועדה לדו� בהפקדת התכנית,  הביעו נציגי המועצה 1.2.17בישיבת יו�   .16

 23  המקומית את הסתייגות� בנוגע לתכנית, ובי� היתר בקשר לנושאי� הבאי�:   

 24  .הנושא הסביבתי  א.

 25  .מיקו� בית הקברות  ב.

 26  עיגו� השותפות בי� העיריה והמועצה המקומית.  ג.

 27  לפני אישור התכנית. הקמת מינהלת משותפת  ד.

 28  .צדק מתק� (הקמת פארק שישרת את תושבי המועצה המקומית)  ה.

  29 

 30נציגת המשרד להגנת הסביבה טענה בישיבה זו לצור� לשלב בתכנית סעיפי� שעניינ� 

 31  סמכויות והרכב המינהלת של מתח� התעסוקה וסוגי השימושי� המותרי� ש�.

  32 
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 1 גויות, בי� היתר ממתח� בית הקברות ,בתו� הישיבה אושרה התכנית להפקדה תו� הסתיי

 2  ממתווה קו החשמל ומהרכב המינהלת.

  3 

 4  פורסמה התכנית להתנגדויות. 27.6.17ביו�   .17

  5 

 6  .23.8.17העותרת הגישה התנגדות ביו�   .18

  7 

 8  נער� שימוע פומבי של ההתנגדויות בפני החוקר מר ד� דרסלר. 12.9.17ביו�   .19

  9 

 10  אחר ולטענתה לא זומנה לשימוע כדי�.העותרת לא השתתפה בישיבה , מ  .20

  11 

 12לאחר שנודע לעותרת על הדיו� היא פנתה לועדת הותמ"ל וביקשה לקיי� דיו� נוס*   .21

 13  בהתנגדותה, א� בקשתה נדחתה.

 14העותרת ציינה בעתירתה כי הועדה הסכימה לקיי� שימוע בהתנגדות אחרת שהוגשה באיחור 

 15  .15.10.17מתושבי שפרע� , וזה התקיי� ביו�  22על ידי 

  16 

 17נהגה איפה ואיפה כאשר התעלמה וסירבה  1בעתירתה טענה העותרת כי המשיבה מס'   .22

 18לבקשתה לקיי� שימוע נפרד עבורה, במיוחד כאשר מדובר בעותרת המייצגת אינטרסי� של 

 19אלפי תושבי המועצה ובאותו זמ� נענית בחיוב לקבוצה קטנה של מתנגדי� שהגישו התנגדות 

 20  באיחור.

  21 

 22פרס� החוקר את דו"ח ההתנגדויות ואת המלצותיו. הדו"ח כלל ג� את טענות  17.10.17ביו�   .23

 23  העותרת כפי שפורטו בהתנגדות שהגישה ועמדתו היתה כי:

  24 

 25   .הדבר אינו מעניינה של התכנית –בעני� השיתו* במתח� התעסוקה   א.

 26  יו�.בעני� קו המתח הגבוה נאמר כי אי� פג� בקביעת התוואי לקו מתח על  ב.

 27בעני� בית העלמי� נאמר כי המיקו� שהוצע על ידי העיריה והמועצה המקומית נמצא   ג.

 28  גבוהות . חבחלקו העליו� של המתח� והדבר מצרי� עלויות פיתו

 29בעני� שימושי התעשיה נאמר כי באזור התעסוקה נעשה אזור לפיו נקבעו איזורי�   ד.

 30וני� והוגדרו מגבלות הומוגניי� מבחינת הפוטנציאל ליצירת מטרדי� וסיכ

 31אזור בייעוד לתעשיה, כאשר הוראות משלימות יקבעו על ידי  לסביבתיות לכ

 32  המינהלת.
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 17מתו�  6

  1 

 2  עוד נקבע כי אי� צור� באישור של המשרד לאיכות הסביבה להיתרי הבניה.

  3 

 4התכנסה ועדת המשנה להתנגדויות לצור� הצגת דו"ח החוקר ודיו�  25.10.17ביו�   .24

 5קיבלה את המלצת החוקר (בכפו* לשינויי� שלא רלוונטיי� לעתירה) . בהתנגדויות. הוועדה 

 6בכל הנוגע להתנגדויות העותרת, היא התייחסה רק למינהלת וקבעה, שניהול והקמת אזור 

 7התעסוקה בהוראות התוכנית תעשה אבחנה בי� סמכויות ניהוליות שיוותרו בידי המינהלת 

 8  שיהיו בסמכות הוועדה המקומית. לבי� סמכויות רישוי ותנאי� למת� היתר בניה 

  9 

 10בסופה של הישיבה המליצה ועדת ההתנגדויות למליאת הוועדה לאשר את התוכנית בכפו* 

 11  לתיקוני� שפורטו בפרוטוקול. 

  12 

 13  	עתירת המועצה המקומית 

  14 

 15  בעתירתה טוענת העותרת כדלקמ�:  .25

  16 

 17  החלטה להפקיד את התוכנית ולאשר אותה אינה חוקית ומהווה חריגה מסמכות.   א.

 18ההחלטה לאשר את התוכנית בלי לשמוע את התנגדות העותרת פוגעת בזכות   ב.

 19העותרת לשימוע ובזכות לשוויו� ומכא� שמדובר בהחלטה פגומה שהתקבלה בחוסר 

 20  סמכות. 

 21  ית ביחס לנושא איכות הסביבה. חוסר סבירות קיצוני ואימו. גישה כללית ולקונ  ג.

 22ההחלטה לאשר את התוכנית פוגעת בזכות תושבי העותרת לחיי� בתנאי� סביבתיי�   ד.

 23  ראויי�, וכמו כ�, פוגעת בזכות התושבי� לצדק סביבתי. 

 24ההחלטה להקי� מינהלת עבור מתח� התעסוקה מבלי לקבוע הרכב וסמכויות אינה   ה.

 25  סבירה ואינה מידתית. 

  26 

 27ת טענה כי יש להורות על ביטול התוכנית, וכי ככל שהיא לא תבוטל יש להורות על העותר  . 26

 28שינויה ותיקונה, בהתא� לטענות העותרת ובמצב דברי� זה יש להורות על הפקדתה מחדש, 

 29  לרבות פרסומה מחדש להתנגדויות. 

  30 

 31  :עתירת העותרי� "הפרטיי�"

  32 
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 17מתו�  7

 1טועני� בעיקר טענות הנוגעות לקו החשמל ומבקשי� להורות  30909�12�17העותרי� בעת"מ   .27

 2  על העתקתו מאחר והוא פוגע בקניינ�. 

  3 

 4העותרי� טועני� נגד קביעותיו וממצאיו של החוקר, שלטענת� דחה התנגדויות תו� שימוש   .28

 5מבלי שהיו לו כלי�  בטענות סותרות ומנוגדות בכל התנגדות והתנגדות, ומבלי שבח� ו/או

 6  לבחו� את הנושאי� שבפניו בכלל ונושא קו החשמל בפרט. 

  7 

 8העותרי� טענו, כי הוועדה הוקמה על מנת לפתור מצוקת דיור ולש� כ� נקבעו הוראות שעה   .29

 9והלי� מזורז בשונה מהלי� תכנוני רגיל, ואול�, לוועדה אי� סמכות ואי� כלי� לדו� ולאשר 

 10י� בחינה קפדנית יסודית, מקיפה וממצה של אספקטי� שוני� מתחמי תעשיה אשר דורש

 11ורחבי�, ואלה אמורי� להיות נידוני� במסלול תכנוני רגיל. לדבריה�, הדברי� נכוני� 

 12במיוחד כאשר מדובר באזור תעשיה מהגדולי� באזור שכולל ג� אזור של מחצבות ומחייב 

 13וצא מהאמור, דנה הוועדה בעניי� קו תכנו� מבחינה מקיפה ולא הלי� מזורז. לטענת�, כפועל י

 14חשמל מתח גבוה, נושא המצרי� בחינה יסודית ומקיפה שאינה בסמכות הוועדה ולראיה ה� 

 15טועני�, שהנושא קוד� בתחילה במסלול הרגיל ו"הוכנס" בדר� לא דר� וכמחט* רק במועד 

 16  ההפקדה של התוכנית. 

  17 

 18לחריגה מסמכות בכל הנוגע להכללת לאור האמור טועני� העותרי� להיעדר סמכות ו/או   .30

 19  אזור התעשיה בכלל וקו החשמל בפרט בתוכנית וטועני�, כי דינ� להתבטל. 

  20 

 21בהמש� לטיעו� זה, טועני� העותרי� ג� כי הוועדה לא היתה הפורו� הנאות לדו� במתח�   .31

 22  התעשיה ובקו החשמל נוכח מורכבות העניי� והיק* אזור התעשיה. 

  23 

 24  � התעשיה ובקו החשמל מחטיא את המטרה שלשמה הוקמה הוועדה. לטענת�, הדיו� במתח

  25 

 26העותרי� טועני�, כי הקמת אזור התעשיה נשוא התוכנית יוביל למצוקת דיור קשה בסביבתו   .32

 27ולעליית מחירי� ולא זו היתה הכוונה של המחוקק כאשר הקנה לוועדה סמכות לדו� בהלי� 

 28תה כוונת המחוקק באשר לאזור התעשיה ענק, מזורז במתח� למגורי�, ובמיוחד לא לכ� הי

 29שמ� הדי� היה לבחו� את השפעותיו העתידיות בצורה יסודית ומעמיקה, לרבות בנושא פתרו� 

 30  מצוקת הדיור. 
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 17מתו�  8

 1מבלי לפגוע בכלליות האמור טענו העותרי�, כי הכללת אזור תעשיה רחב היק* וקו חשמל  .33

 2  ומחייב את ביטולו.  מתח גבוה מהווה פג� היורד לשורשו של ההלי�   

  3 

 4העותרי� הפנו לדברי נציגי חברת החשמל והמשרד לאיכות הסביבה בדיו� בהפקדת התוכנית,   .34

 5שאז עלה לראשונה נושא קו החשמל ונאמר, כי קיי� "פרוזדור אקולוגי" וכי העברת הקו 

 6הינו לאותו פרוזדור מהווה חלופה אופטימלית מבחינה סביבתית. לטענת�, הפרוזדור האמור 

 7  בסמו� לתוואי קו החשמל שהועתק בפועל, א� חר* האמור הוא לא שולב בפרוזדור. 

  8 

 9העותרי� טענו, כי מיקו� קו החשמל בפרוזדור האקולוגי הינו חלופה אופטימלית ביותר אשר 

 10לא נבחנה בעת הכנת התוכנית, דבר המלמד על הפג� בשורש ההלי�, ואי קיו� בחינה יסודית 

 11התוכנית, וכ� מלמד על פג� בניהול ההלי� כאשר דברי� מהותיי� ביותר ומקיפה לפני הכנת 

 12  לא נבחנו ביסודיות. 

  13 

 14העותרי� טענו, כי ג� לחוקר לא היו כלי� לבחו� את נושא קו החשמל ולהכריע בו והדו"ח   .35

 15  שהפיק מלמד על פגמי� בהתנהלותו. 

  16 

 17  תשובת המשיבי�:

  18 

 19) טענו "המשיבי�", רמ"י, והמשרד להגנת הסביבה ביחד (שייקראו להל�: 1המשיבה מס'   .36

 20בתגובת�, כי טענות העותרי� בשתי העתירות מכוונות לתקו* שיקול דעת מקצועי תכנוני של 

 21הותמ"ל, וזאת חר* הפסיקה וההלכה, וכאשר חלק ניכר מהטענות כלל לא נזכרו בהתנגדות 

 22  שהגישו. 

  23 

 24י� ג� צרפו לעתירה חוות דעת מהנדס שכלל לא צורפה להתנגדות ולא עמדה העותרי� הפרטי

 25  בפני החוקר ולפיכ�, יש לדחות� על הס* מחמת אי מיצוי ההליכי�. 

  26 

 27המשיבי� טענו, כי הטענות שנזכרו בהתנגדות נידונו על ידי החוקר והוכרעו על ידי ועדת   .37

 28המשנה להתנגדויות, החלטה שאושררה במליאת הותמ"ל ודינ� להידחות. המשיבי� טענו כי 

 29חלק מטענות העותרי� עניינ� שיקול דעת מקצועי תכנוני של הותמ"ל (מיקו� קו המתח, 

 30קיומו של מתח� תעשייה כחלק מהתוכנית) ולפיכ�, ככל מיקו� בית הקברות, ועצ� 

 31שביהמ"ש ימצא כי יש ממש בטענות, הדבר יפגע ביתר בעלי הזכויות בתוכנית שלא צורפו וג� 

 32  מטע� זה די� העתירה להידחות. 
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 17מתו�  9

  1 

 2באשר לטענה, כי הותמ"ל חרגה בסמכותה כאשר הכלילה בתוכנית את מתח� התעסוקה,   .38

 3(ד) לחוק הותמ"ל נקבע במפורש כי תוכנית מועדפת לדיור יכול 4* טענו המשיבי�, כי בסעי

 4שתכלול ג� הוראות בעניי� שימושי� נוספי�, לרבות תעסוקה ומסחר הנדרשי� לשמש את 

 5  יחידות הדיור בתוכנית ובסביבתה. 

  6 

 7המשיבי� ג� טענו, כי בתחו� המועצה המקומית אושרה לפני שנתיי� תמ"ל בו נכלל ג� אזור   .39

 8ובמועד זה היא לא טענה לחוסר סמכות הוועדה, כפי שהיא טוענת כיו�. מכל מקו�,  תעשיה

 9טענו המשיבי� כי הותמ"ל פעלה במסגרת הסמכויות שהוקנו לה בדי� ומתו� נחיצות כלכלית 

 10  אמיתית ויתרונות ברורי� שזיהתה בהקמת מתח� תעשיה ותעסוקה צמוד למתח� המגורי�.

  11 

 12בית הקברות, טענו המשיבי� כי מדובר בטענה תכנונית מובהקת  באשר לטענת העותרי� לגבי  .40

 13שמצויה בלב ליבו של שיקול הדעת התכנוני המסור למוסדות התוכנית ואי� להתערב בה. 

 14לטענת�, במהל� הדיו� בתוכנית נבחנו מספר חלופות אפשריות ואול�, אלה נפסלו משיקולי� 

 15  שהינה סבירה ועניינית, ואי� להתערב בה.  תכנוניי�, לא נפל פג� כלשהוא בהחלטה בעניי� זה

  16 

 17אי� כל פג� במיקו� קו המתח העליו� וכי  המיקו� המוצע לקו המתח המשיבי� טענו כי   . 41

 18העליו� נקבע בהתאמה לתוכנית המתאר במרחק רב ממבנה מגורי� או מתקני� קיימי� תו� 

 19ובר התוואי, ככל הימנעות מפגיעה בשטחי� אפקטיביי� לבניה ומחלקות פרטיות בה� ע

 20הנית�. ג� א� טענת העותרי� ביחס לפגיעה סביבתית שאינה עולה בקנה אחד ע� הנחיות 

 21  המשרד להגנת הסביבה בנוגע לקו, אי� לה� במה להיאחז. 

  22 

 23לעניי� הטענה לפגיעה קניינית, טענו המשיבי� כי ככל שהעותרי� סבורי� כי ער� הקרקעות   .42

 24 197תוכנית, פתוחה הדר� לפעול בהתא� להוראות סעי* בבעלות� נפגע כתוצאה מאישור ה

 25  לחוק התכנו� והבניה ולהגיש תביעה לפיצויי�. 

  26 

 27המשיבי� טענו, כי טענת העותרי� הפרטיי� לפגיעה הקניינית ולעניי� תוואי אחר לקו המתח 

 28נטענו במסגרת ההתנגדות, מבלי שצורפה אליה חוות דעת שמאית או הנדסית ולפיכ�, לא 

 29את טענותיה�, ואי� בחווה"ד שצורפה לעתירה כדי לרפא את הפג� שבאי מיצוי הוכיחו 

 30  ההלי� המינהלי. 

  31 
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 17מתו�  10

 1לעניי� טענת העותרת שלא ניתנה לה הזדמנות להשמיע את טענותיה בפני החוקר, טענו   .43

 2המשיבי�, כי העותרת לא הגישה כל ראיה לפיה ההתנגדות שלה הוגשה במועד (עד יו� 

 3שהוגשו עולה, כי לא זו בלבד שהתנגדות העותרת הוגשה באיחור אלא  ) ומהמסמכי�26.8.17

 4  שהיא א* זומנה לדיו� בפני החוקר על ידי משלוח הזימו� לראש המועצה ולא התייצבה לדיו�. 

  5 

 6  למרות היעדר ההתייצבות הוקראו טענותיה בפני החוקר ולפיכ�, טענותיה אינ� ברורות. 

  7 

  8 

 9המשיבי� טענו, כי התוכנית מספקת מענה מקי* להיבטי� הסביבתיי� הנובעי� ממנה, ומכל   .44

 10  מקו� העותרת לא הצביעה על פג� ספציפי מהותי שמצדיק התערבות. 

  11 

  12 

 13חברת חשמל טענה בתגובתה, כי מינהל התכנו� והותמ"ל עשו מלאכת� נאמנה, בדקו   .45

 14שמל. בנסיבות אלה אי� מקו� להתערבות מערכתית ברמה מקומית ולאומית את תוואי קו הח

 15  שיפוטית בגדר שיקול הדעת של מוסד התכנו�. 

  16 

 17חברת חשמל טענה, כי הקמת תחנת המשנה מתחייבת, כמענה הנדסי ההול� את צרכי האזור,   .46

 18כפי שנדרש במסגרת התוכנית ועל מנת להבטיח את ביצועה, כאשר תחנת המשנה ומסדרו� 

 19חב ומשמעותי להוראות התוכנית מתו� הבנה כי זו לא תוכל לצאת קו החשמל קיבלו ביטוי נר

 20  אל הפועל בלי לקחת בחשבו� את תשתית החשמל הנדרשת לש� ביצועה. 

  21 

  22 

 23חברת החשמל טענה, כי חוק הותמ"ל קובע במפורש, כי התוכנית תכלול ג� הוראות   .47

 24עדה סמכויות לשימושי� נוספי� כמו תעסוקה ומסחר, כאשר במסגרת התוכנית יהיו לוו

 25ותפקידי� של המועצה הארצית ושל כל משרד תכנו� אחר, וכי מרגע שעלה הצור� בהקמת 

 26בכדי לתת מענה לתשתית חשמלית ולספק את  161תחנת משנה לשפרע� ובמסדרו� קו 

 27  הביקוש עבור יישו� התוכנית, הרי שהותמ"ל הוא בדיוק הפורו� הנאות לדו� בתוכנית. 

  28 

 29ואישורה של תוכנית המתאר לעיר שפרע� משמעותה דחייה של  לטענת�, המתנה לקידומה

 30שני� רבות, מבלי לתת מענה חשמלי לתוכניות ותמ"ליות מקודמות ומאושרות, תוצאה שאי� 

 31  להעלותה על הדעת. 

  32 
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 17מתו�  11

 1באשר לטענת העותרי� לפגיעה קניינית ברכוש�, טענה חברת חשמל, כי לא הוכח כי נגר�   .48

 2מסכל תכנו� עתידי בקשר  �161 ה� טועני� כי תוואי מסדרו� קו לעותרי� נזק כלשהוא, וג� א

 3לחלקת�, המדובר בהנחה לא מבוססת ולא מוכחת, מה עוד שחלקת העותרי� הינה בייעוד 

 4  חקלאי אשר יישאר כזה ולא ימנע מה� להמשי� ולעבד את הקרקע בעתיד.

  5 

 6ות בניה ופיתוח "תחו� מגבלעוד הוסיפה חברת חשמל, כי חלקת העותרי� נמצאת בייעוד 

 7ונאמר בה במפורש כי לא יותר כל שימוש  העלול להיות מושפע  בהתא� לתוכנית המחצבה"

 8מהפעילות במחצבה לרבות מגורי�, מלונאות ובנייני ציבור, וכי תוואי קו המתח לא מוסי* 

 9  מגבלות מעבר לאלה שבתוכנית המחצבה. 

  10 

 11לחוק  197פיצויי� לפי סעי*  ג� חברת חשמל טענה, כי לעותרי� עומדת הזכות לתביעת

 12  התכנו� והבניה, ככל שה� סבורי� שנפגעו מאישורה של התוכנית. 

  13 

 14עיריית שפרע� טענה בתשובתה, כי מיקו� קו החשמל נבח� ג� לבקשת ראש העיר ונידו� ה�   .49

 15בדיו� להפקדת התוכנית, וה� בדיו� ועדת המשנה להתנגדויות. לטענתה, קביעת אנשי המקצוע 

 16לאחר בחינה מקצועית כוללת הינה כי המרחק מבתי התושבי� גדול מהתק� הדרוש על ידי 

 17קפת סכנה בריאותית, וג� בנושא הקנייני מתכננת הוועדה טענה חברת חשמל, ולכ� לא נש

 18  שהתוואי מאפשר את המש� העיבוד החקלאי בשטח ללא שינוי. 

  19 

 20  קידו� התוכנית לשלב ביצועי ללא עיכובי�. בהעירייה טענה כי היא רואה חשיבות 

  21 

 22מינהלת, בדיו� בפניי ש� ב"כ המועצה המקומית דגש על העובדה שלא לקחו בחשבו� את ה  .50

 23למרות שהמטרה היתה להקי� אזור תעשיה משות* לעירייה ולמועצה המקומית ולטענת�, 

 24  המועצה המקומית נשארה בצד ולא לקחו אותה בחשבו�, כאשר קידמו את התוכנית. 

 25כמו כ�, טענו כי התוכנית כללה שינויי� שמפריעי� למועצה, כמו הזזת קו חשמל מתח עליו� 

 26  ית והזזת בית הקברות אשר יימנעו התפתחות של היישוב . צמוד לבתי המועצה המקומ

  27 

 28 200ב"כ המועצה המקומית ש� דגש על העובדה שאזור המגורי� המתוכנ� הוא בשטח של 

 29דונ� וספק א� המחוקק התכוו�  320דונ� בעוד שמתח� התעשיה והתעסוקה הוא בשטח של 

 30  גה מסמכות. שהותמ"ל יגיע לרמות כאלה של תוכניות ולטענת� המדובר בחרי

  31 
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 17מתו�  12

 1טע�, כי עתירת� נוגעת לחברת החשמל בלבד. לטענתו, הטענה לפיה  הפרטיי�ב"כ העותרי�   .51

 2הקו תוא� את תוכנית המתאר של שפרע� אינה נכונה ואחרי הגשת העתירה הוגש תיקו� 

 3לתוכנית המתאר הארצית של האזור הרלוונטי, כאשר התיקו� נועד להתאי� את התוואי למה 

 4  מ"ל. שאושר בות

  5 

 6לטענתו, הקו המתוכנ� עובר באמצע החלקה וחוס� כל אפשרות של תכנו� עתידי או התפתחות 

 7עתידית לעומת המסדרו� האקולוגי שנמצא בסמו� לחלקה, אינו פוגע בא* אחד, ואי� כל 

 8  מניעה להעבירו לש�. 

  9 

 10  ב"כ העותרי� טע�, כי הוועדה אישרה כחותמת גומי את קביעות החוקר.

   11 

 12  ב"כ המשיבי� טענה, כי טענות העותרי� לא נטענו בפני החוקר ובהתנגדויות שהגישו.   .52

  13 

 14ב"כ המשיבי� טענה, כי התוכנית עומדת בהנחיות המחייבות של המשרד להגנת הסביבה 

 15 197וחזרה וטענה, כי ככל שהתוכנית פוגעת בעותרי� ה� יכולי� להגיש תביעה לפי סעי* 

 16  יקבלו פיצוי.  וככל שתביעת� תמצא מוצדקת ה�

  17 

 18ב"כ המשיבי� טענה, כי קו המתח כולו לא יכול לעבור במסדרו� האקולוגי, אבל חלקו עובר 

 19  ש� וזה עניי� תכנוני מובהק. מה עוד שהעותרי� לא הצביעו על שו� פג�. 

  20 

 21כמו כ�, טענה, כי הטענות לגבי מומחיותו של החוקר מהווה  הרחבת חזית וממילא לא צורפה 

 22חוו"ד סותרת את היות המומחה והמלצותיו, שניתנו לאחר שניתנה לכל  להתנגדות שו�

 23  המתנגדי� זכות טיעו�. 

  24 

 25ב"כ המשיבי� טענה, כי העותרי� לא הצביעו על שו� פג� שנפלה על החלטת המשיבה, קל 

 26  וחומר כזה שמצדיק התערבות של ביהמ"ש. 

  27 

 28התוואי של קו החשמל הוא ב"כ חברת חשמל טע�, כי ג� מבחינת חלקת העותרי� הפרטיי�   .53

 29  .אופטימלי והזזתו עשויה לפגוע בשכונות של המועצה המקומית

  30 

� 31  דיו

  32 
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 17מתו�  13

 1לאחר בחינת טענות הצדדי� והמסמכי� אני סבורה כי אכ� צודקי� העותרי� בטענת� כי   .54

 2המשיבה חרגה מסמכותה כאשר כללה בתכנית את מתח� התעשיה והתעסוקה , ונושא 

 3  ולפיכ� אתמקד להל� בנושא זה בלבד.העתקת קו מתח עילי , 

  4 

 5לית מא� דפליג כי מטרת חוק הותמ"ל, מכוחו תוכננה התכנית, נועד לפתור את בעיית הדיור,   .55

 6ובמסגרתו הוקנו למשיבה סמכויות ג� לאשר במסגרת התכנית ג� אזורי תעשיה ותעסוקה 

 7  נילווי�, הדרושי� לדיירי יחידות הדיור החדשות.

  8 

 9, בו הוצגה התכנית, התברר כי  26.6.16כבר מהדיו� הראשו� של שולח� עגול מיו�  –בענייננו   .56

 10האחד: מתח� מגורי� צמוד דופ� ליישוב  –התכנית כוללת שני מתחמי� נפרדי� לחלוטי� 

 11הקיי� והשני :מתח� תעסוקה ותעשיה בתחו� מחצבה ישנה, כ� נאמר במפורש על ידי נציגת 

 12" התכנית מורכבת משתי תכניות: תכנית לפיתוח אזור מחוז צפו�: רשות מקרקעי ישראל 

 13ב לה והצמידות דופ� ליישוב רהתעסוקה בשטחי המחצבה ותכנית לשכונת מגורי� ממע

 14  ".�יהקי

  15 

 16הקמת מתח� למגורי� +  –די בדברי� אלה ללמד� כי תכנית אחת עונה על דרישות החוק   .57

 17ות תעסוקה של עינפרדת שנועדה לפתור בתכנית  �ניהשטחי� נילווי� לאזור זה, והש

 18האוכלוסיה המקומית ולאו דוקא זו שבשטחי התכנית החדשה (כפי שנאמר במפורש על ידי 

 19  " טר� הצגת התכנית).עיקרי הדברי�ראש העיר ב"

  20 

 21על פניו נראה כי התכנית, ככל שעניינה אזורי התעשיה והתעסוקה באזור המחצבה , לרבות   .58

 22" את תכנית המתאר לשפרע� הנמצאת בשלבי לעקו+ל, נועדו "נושא העתקת קו החשמ

 23)  ולקצר ההליכי� החוקיי� הדרושי� לאישור תכנית "במסלול 261�0345462הפקדה (מס' 

 24  ודי בכ� כדי לקבוע כי המשיבה חרגה מסמכותה. –רגיל" 

  25 

 26 להל� אביא פרוט הנושאי� הכלולי� בתכנית, המעידי� כי בכל הקשור למתח� התעסוקה  .59

 27והתעשיה בתחומי המחצבה , התכנית אינה עונה על דרישות החוק, לא היה מקו� לכלול אזור 

 28  זה בתחו� התכנית  והמשיבה חרגה מסמכותה באישורה מתח� זה , לרבות קו המתח הגבוה:

  29 

 30מ"ר  426,000וקה והתעשיה הינו דונ� מתוכ� מתח� התעס 1,633שטח התכנית הינו   א.

 31  יחידות דיור בלבד. 1,600כונת המגורי� כוללת וש

  32 
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 17מתו�  14

 1 בנושא החשמל , נושא עתירת העותרי� הפרטיי�, נאמר במפורש בדיוני השולח�  ב.

 2אשר רי� למתח� התעשיה קיי� קו מתח עליו� , העגול כי :"בשטח שבי� מתח� המגו

 3  ב.ב) . �( הדגישה שלילא נדרש להעתקה

  4 

 5לדיו� שאלות הנוגעות  בישיבה זו נכחו ג� נציג העותרת, המועצה המקומית, שהעלו  ג.

 6להשפעות סביבתיות של מתח� התעשיה על האוכלוסיה הסמוכה. בתגובה נענו על 

 7כל פעילות שתיכלל במתח� תעבור בדיקות סביבתיות טר� ידי צוות התכנו� כי "

 8  ".הפעלתה על ידי מנהלת איזור התעשיה, אשר ה� יהיו שותפי� לה

  9 

 10כנו� ונציגי רמ"י לתא� ע� נציגי הרשויות על צוות התמתכננת הועדה ג� ציינה כי "  ד.

 11המקומיות את התנאי� לתכנו� מתח� התעסוקה וכי התנאי� שיסוכמו ישולבו 

 12  בהוראות התכנית".

  13 

 14צה המקומית לא שולבה כלל עושל יו� המ וכבר כא� כי בניגוד לאמור , בסופ אעיר  ה.

 15מעבור לתכנית בתכנית וג� לא נקבע כל תכנו� של מתח� התעסוקה ששולב בתכנית, 

 16  הראשונית הנ"ל .

  17 

 18פיתוח בסיכו� הדיו� הביעה מתכננת הועדה תמיכה בקידו� התכנית וציינה כי "   ו.

 � 19שכונת המגורי� ומתח� התעשיה יתרמו ה� לתוספת יח"ד הנדרשות בישוב וה

 20  ".לייצור מקומות תעסוקה וחיזוק חוסנה הכלכלי של שפרע�

  21 

 22האחת עונה על דרישות חוק  –בשתי תכניות ושוב עולה ג� מדבריה כי עסקינ�   ז.

 23פיתוח מתח� תעשיה וחיזוק חוסנה  –"פיתוח שכונת מגורי�" והשניה  –הותמ"ל 

 24  הכלכלי של שפרע� , ללא כל קשר למתח� המגורי� החדש נשוא התכנית.

  25 

 26עוד נקבעו בסיכו� הישיבה פעולות שצרי� לבצע באופ� מיידי ובי� היתר קבלת חוות   ח.

 27בנוגע לשימושי� המוצעי� באזור "חשמל  ותיאו� ע� ביר אל מכסור דעת מחברת 

 28  ".התעסוקה

  29 

 30, בה התקבלה ההחלטה להפקיד את התכנית נאמר 1.2.17בישיבה של המשיבה מיו�   ט.

 31  בנוגע לחשמל כי:

  32 
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 17מתו�  15

 1בחלקו הצפו� מזרחי של מתח� התעסוקה הוקצה שטח לתחמ"ש וע� "

 2המזרחיי� של שכונת מימושו יועתק קו המתח העליו� העובר בשוליה 

 3המגורי�. לצור. כ. שוריינה בתאו� ע� תכנית המתאר המקודמת ליישוב, 

 4  ".רצועה המובילה לתחמ"ש

  5 

 6הנה כי כ�, העתקת קו מתח החשמל לא דרושה להקמת שכונת המגורי� אלא מטרתה   י.

 7רי� בשפרע� לצדה וגל הגבוה העובר היו� מעל שכונות מלהעתיק את קו מתח החשמ

 8ה המתוכנ� וצמוד דופ� לשכונות ישהתכנית, בשטח הגובל באזור התע שלהמזרחי 

 9ת שולח� עגול שדנה בתכנית, שיביהמועצה המקומית ביר אלמכסור (בניגוד לנאמר ב

 10  וקבעה כי לא נדרשת העתקת קו המתח העליו�).

  11 

 12תשריט תכנית מתאר " 1יצויי� כי לתגובת "המשיבי� המדינתיי�" צור* נספח 

 13ה כי הקו החדש המוצע עובר ג� בשטחי� שכלל אינ� חלק " ממנו עולמוצעת

 14  מהתכנית וממילא אינו נית� לאישור במצב הקיי� .

  15 

 16ככל שעסקינ� באזור התעסוקה ובתעסוקה נאמר שוב בסעי* :"עקרונות התכנו�"   יא.

 17ר המיועד תתכנו� אזור התעשיה והתעסוקה נער. על בסיס שטחי חציבה באכי:"

 18הגבולות הפיזי� של שטח המחצבה ושימוש במפלסי לשיקו� וזאת תו. שימור 

 19המחצבה הקיימי�. בחלקו הדרומי של המתח� מציעה התכנית שטחי� נרחבי� 

 20  ..".למוסדות ציבור כלל עירוניי� וממזרח לה� שטח המיועד לבית קברות

  21 

 22יש לשלב בהוראות התכנית נציגת המשרד להגנת הסביבה אמרה בישיבה זו כי :"  יב.

 23המגדירי� את הסמכויות ואת ההרכב של המינהלת למתח� התעשיה סעיפי� 

 24בשל " :בהמש� לדבריה ציי� נציג ביר אל מכסור כי "והתעסוקה ואת סמכויותיה.

 25ביר אל מכסור יש לקבוע כי כות שבי� מתח� התעשיה לבי� תחו� המגורי� ביהסמ

 26  ".תהיה נציגות במינהלת אזור התעסוקה ליישוב

  27 

 28יבה כי "בהוראות התכנית מצויי� כי תוק� המנהלת וכי מתכננת הועדה הש  יג.

 29במסגרתה תפעל יחידה סביבתית , א� היא אינה מוצאת לנכו� לשלב במסמכי� 

 30הסטטוטוריי� הוראות מנהלתיות הקובעות את הרכב חברי הועדה המינהלת 

 31וסמכויותיה. פירוט זה אינו שיי� לשלב התכנו� אלא להסדרי� משלימי� הנדרשי� 

 32  ו� תהלי� התכנו� ומתבצעי� על פי הנחיות משרד הפני�".  לאחר סי
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 17מתו�  16

  1 

 2של אזור  –" והוא כולל רק שלב אחד שלבי ביצוע של התכניתלתכנית עניינו " 7סעי*   יד.

 3דבר המעיד ג� הוא על  –המגורי� ולא נאמר דבר על אזור התעסוקה והתעשיה 

 4בלבד , כעולה  הפרדה מוחלטת בי� שני המתחמי� וביצוע מיידי של שלב המגורי�

 5  ממטרת החוק לקד� בניה מזורזת של יחידות דיור בלבד.

  6 

 7מעבר לאמור אוסי* בקצרה כי אני סבורה כי נפל פג� באי זימונה של ביר אל מכסור   .60

 8לדיו� בפני החוקר, ונוכח חשיבות ההתנגדות (נוכח העובדה שכבר בישיבת השולח� 

 9ה מקו� דבר שלא נעשה בפועל) הי –בתכנית  לבהעגול נאמר כי ביר אל מכסור תשו

 10זאת, במיוחד, כאשר  חוקר טר� פרסו� המלצותיו.ה לקבוע לה דיו� מיוחד בפני

 11  ממילא נקבע דיו� בהתנגדויות אחרות לאחר הדיו� הראשו� בפני החוקר.

 12  .26.8.17ודוק: המועד האחרו� להגשת התנגדויות נקבע ליו�  

 13ומית, היא שלחה התנגדות לתכנית ביו� לעתירת המועצה המק 6על פי נספח 

23.8.17.  14 

 15בכתב התשובה של המשיבי� המדינתיי� לא נאמר כי ההתנגדות לא התקבלה אצל 

 16) כי העותרת /המועצה המקומית לא צרפה 79 �ו 78המשיבה אלא נאמר (בסעיפי� 

 17  לעתירה מסמכי� המעידי� שאכ� שלחה את ההתנגדות כנדרש.

  18 

 19אני סבורה כי נפל טע� לפג� בדחיית התנגדות� משני  באשר לעותרי� הפרטיי�  .61

 20טעמי�. ראש עירית שפרע� טע� כי נדרשת העתקת קו המתח העילי העובר היו� מעל 

 21גור� לפגיעה בתושבי�  המתגוררי� בסמו� הדבר שכונות מגורי� בשפרע� מאחר ו

 22ר בי ביר אל מכסושומתחת לקו בעוד שהמשיבי� טועני� כי אי� בסיס להתנגדות ת

 23  שקו המתח יעבור מעל שטחיה�, מאחר ולא הוכיחו כי הקו יפגע בה�.

  24 

 25תחו� ג� איני סבורה כי הטע� לדחיית התנגדות� כי חלקת� נמצאת בייעוד "

 26" ומכא� שאי� סיכוי שישונה ייעוד מגבלות בניה ופיתוח בהתא� לתכנית המחצבה

 27נמצא היו� ראוי, מאחר וכל מתח� התעשיה והתעסוקה המוצע בתכנית  –החלקה 

 28באותו תחו� מגבלות בניה ופיתוח בהתא� לתכנית המחצבה והראיה כי התכנית 

 29  נה את הייעוד ש�.מש

   30 

 31כפר אזר מושב עובדי� להתיישבות חקלאית  67657�11�17בנוס*, כפי שנקבע בעת"מ   .62

 32) נוכח 9.8.18( שיתופית נ. הועדה הארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי� לדיור ואח'
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 17מתו�  17

 1 �יקוני� שהוכנסו בתכנית בכל הנוגע לאזור התעשיה והתעסוקה ובקשר לקו החשמל העילית

 2  נדרשה הפקדה נוספת של התכנית להתנגדויות.

  3 

 4  לפיכ�, אני קובעת כי המשיבה חרגה מסמכותה כאשר כללה בתכנית את אזור התעשיה   .63

 5מקבלת את העתירות והתעסוקה בתחומי המחצבה ואת עני� העתקת קו המתח העילי ואני 

 6  להכללת ענייני� אלה בתכנית.בכל הקשור  25.10.17יבה מיו� ומורה על  ביטול החלטת המש

 7 

  8 

 9  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  29, כ' חשוו� תשע"טנית� היו�,  

                10 

 11 

  12 

  13 

  14 




