בג"ץ 4189/18
בג"ץ 5558/18
בג"ץ 512/19

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 .1מועצה מקומית טורעאן
 .2מועצה מקומית כאבול
 .3מועצה אזורית חוף כרמל
על ידי ב"כ עוה"ד תומר מירז
מרחוב התמר  ,46עין אילה30825 ,
מיילtommrtmavraz@gmail.com :

העותרות בבג"ץ 4189/18

עיריית ערד
על-ידי ב"כ עוה"ד אפי מיכאלי
מרחוב הנחושת  ,10תל-אביב יפו 6971072
טלפון ;03-6439911 :פקס'03-6439966 :

העותרת בבג"ץ 5558/18

יונס דהאבשה ו 172-אח'
באמצעות ב"כ עוה"ד מאיסנה מוראני ואח'
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
רח' יפו  , 94ת.ד  ,8921חיפה 31090
טל' ; 04-9503160 :פקס'04-9503140 :

העותרים בבג"ץ 512/19

נגד

 .1ממשלת ישראל
 .2המועצה הארצית לתכנון ולבניה
על-ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466590 :פקס'02-6467011 :
 .3מרכז השלטון המקומי ,עמותה רשומה מס' 580002244
רחוב הארבעה  ,19תל אביב 64739
טלפון ;03-6844222 :פקס'096844201 :
 .4מרכז המועצות האזוריות ,עמותה רשומה מס' 580007920
רח' שדרות שאול המלך  ,8ת"א
טלפון ;03-6929923 :פקס'03-6952045 :

המשיבים בבג"ץ 4189/18

 .1המועצה הארצית לתכנון ולבניה
 .2ממשלת ישראל
 .3משרד הבריאות
 .4המשרד להגנת הסביבה
על-ידי פרקליטות המדינה ,בסכ6
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466590 :פקס'02-6467011 :
 .5חברת רותם-אמפרט נגב בע"מ
על-ידי משרד אגמון ושות'
יגאל אלון  ,98תל-אביב
טלפון ;03-6078607 :פקס03-6078666 :

המשיבים בבג"ץ 5558/18

 .1המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
 .2הממשלה
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ,ירושלים
טל' ;02-6466167 :פקס02-6467011 :
 .3חברת רותם –אמפרט נגב בע"מ
על-ידי משרד אגמון ושות'
יגאל אלון  ,98תל-אביב
טלפון ;03-6078607 :פקס03-6078666 :

המשיבים בבג"ץ 512/19

הודעה מטעם המדינה
.1

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,3.9.20מוגשת בזאת הודעה מטעם המדינה.

.2

כזכור ,במסגרת הודעת העדכון מטעם המדינה שמועד הגשתה נקבע ליום ,1.11.20
התבקשה המדינה לעדכן בדבר החלטת מנכ"לית מינהל התכנון בדבר מתווה בחינת
ההיבטים הבריאותיים בהתאם לאמור בהחלטת קבינט הדיור מיום ( 5.3.18להלן:
המתווה).

.3

ביני לביני ,ביום  ,26.10.20הגישה המשיבה  5בבג"ץ ( 5558/18להלן :חברת רותם-
אמפרט) בקשה מטעמה ,במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי "תצהירי
תשובה יוגשו תוך חודש מהמועד שנקבע להגשת הודעת העדכון מטעם המדינה ,קרי עד
יום  ; 1.12.2020ולקבוע דיון למועד קרוב לאחר הגשת תצהירי התשובה".

.4

המדינה תתכבד לעדכן ,כי בהמשך לישיבה מסכמת שהתקיימה ביום  24.10.20בראשות
מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מנכ"ל משרד הבריאות ,מנכ"ל משרד האנרגיה ,מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה ,מנכ"לית מינהל התכנון ובהשתתפות גורמי מקצוע בקרב
המשרדים השונים ,הושגה הסכמה בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר בנוגע למתווה
לבחינת ההיבטים הבריאותיים של תכנית לכרייה וחציבה ,והמתווה נחתם היום על ידי
מנכ"לית מינהל התכנון.
צילום המתווה המוסכם מצורף ומסומן מש.1/

.
.5

.6

על מנת לקדם את בירור ההליך ,עמלים גורמי המדינה על גיבוש תצהיר התשובה והמענה
לצווים על תנאי שניתנו ,וטיוטה שגובשה בפרקליטות המדינה תועבר בימים הקרובים
להערות הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים.
בנסיבות אלה ,המדינה תציע כי יתאפשר לה להגיש את תצהיר התשובה לא יאוחר מיום
( 1.12.20בשים לב לבקשת המשיבה  5מיום .)26.10.20
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.7

בשלב זה ועד להגשת תצהיר התשובה מטעם המדינה ,לא יאושרו תכניות מפורטות לפי
תמ"א /14ב ולפיכך לא נגרם לעותרים כל נזק מהדחיה המבוקשת.

.8

יובהר גם ,כי על פי הצפי של המועצה הארצית ,עד לסוף שנה זו לא תתקבל החלטה
להעביר את התכניות המפורטות של שדה בריר (תמ"א  ,)1/1/14מחצבת גולני (תמ"א
 )14/9ומחצבת אשרת מזרח (תמ"א  )10/14להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
ככל שיחול שינוי בצפי זה ,תודיע על כך המדינה לבית המשפט הנכבד מבעוד מועד.

היום,
י"ד בחשון תשפ"א
 01בנובמבר 2020

יונתן ברמן ,עו"ד
סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

אבי טוויג  ,עו"ד
עוזר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה
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