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: פגיעה  31-70-13223הודעת צד ג' שהוגשה נגד אדם טבע ודין והעמותה להצלת עמק ססגון בת"א הנדון: 
 בגישה לערכאות ובעקרון שיתוף הציבור 

 

ועורכי דין שפועלים בקליניקות  דועו תכנון עירוני, גאוגרפיה וסביבה ,משפטהקבוצה של חוקרים בתחום אנו, 

נגד אדם כ הודעת צד ג' שהוגשה לאחרונהפונים אלייך בעקבות  בפקולטות למשפטים )ואחרות( הסביבתיות

זכות של פרטים ב דעתנו פוגעת פגיעה חמורהשל 31-70-13223טבע ודין והעמותה להצלת עמק ססגון בת"א 

דמוקרטיה אושיות הבעקרון שיתוף הציבור ובבעלי אופי ציבורי כמו גם וארגונים לפנות לערכאות בנושאים 

 הישראלית בכלל.

 

הודעת צד ג' נגד עמותת  3112בראשית אוקטובר כי פרקליטות מחוז דרום הגישה הובא לידיעתנו  .1

במסגרת תביעה אזרחית שהגיש היזם יואב איגרא נגד  והעמותה להצלת עמק ססגון "אדם טבע ודין"

 . (12-10-23223ת"א ) הוועדה המחוזית דרום

יש הרי ש בתמנע אם תימצא אחראית לעיכוב באישור תוכנית לבניית מלוןבהודעתה טוענת המדינה כי  .3

לה את המדינה תוים חובה לשפות את המדינה בגין כל סכום שבו תחויב. הסביבתי ניםלהטיל על הארגו

שהתכנית ושגרמה לכך  (36/412עתירה שהוגשה על ידי הארגונים לבית המשפט )עת"מ ב טענותיה

בית כי  יצוין. בסופו של דבר תאושרלא שוייתכן  ,במוסדות התכנוןלהקמת המלון הוחזרה לדיון נוסף 

י לציין בדבר הפגמים שנפלו בתכנית. ראו לאחר שקיבל את עמדת העותרים, המשפט קיבל את העתירה

כי בית המשפט דן באותו ענין בטענת שיהוי שהועלתה כנגד העותרים ודחה אותה לאחר שקבע כי 

פגיעה חמורה "ישנו שילוב בין היבט דיוני לבין היבט מהותי שיחדיו מצביעים על במקרה הנדון 

 גובר זה ששיקול סבורני, שבו המיוחדות על העניין מהות ובשל" לפסק הדין( /" )ס' בשלטון החוק

בית המשפט אף עמד על ( 5" )סע' ואובייקטיבי סובייקטיבי שיהוי של השיקולים על זה במקרה

שכנראה נשכחו מלב  –אינטרס הציבורי החשוב שעמד ביסוד העתירה וראוי לצטט מדבריו ה

 (:/)סע'  הודעת צד ג'הפרקליטות בהגישה את 

שיקול מרכזי נוסף הוא מהות העניין. מדובר באזור ייחודי. תאור העותרים לפיו מדובר "
אינה הפרזה אלא  "שטח אשר נשמר עד היום הזה כשטח מדברי בתולי של נופי בראשית"ב

קולעת למציאות. דווקא באזור כזה חשיבות ההקפדה על הערך של איכות הסביבה עומדת 
 –אנגלרד בעניין הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון במלוא קומתה. דברי כב' השופט 

"לצערי, המודעות בחברה הישראלית לאיכות הסביבה ולשמירה על נכסי הטבע למען הכלל 
ולמען הדורות הבאים עדיין אינה מפותחת... לטעמי, יש לבית משפט זה תפקיד גדול 

מאמץ פרשני, במסגרת  ביצירת המודעות לה זקוקה החברה בישראל. לכן, יש לעשות כל
ע"א ) הנורמטיבית הנתונה, כדי לשמור על המשאבים המצומצמים מאוד של טבע ונוף"

נכונים במיוחד ביחס לאיזור נשוא העתירה. לאמור יש רלוונטיות אף לנושא  –...(  2116422
וי האובייקטיבי שוקל את הפגיעה באחר. נדמה שכאשר עסקינן באוצרות טבע השיהוי. השיה

של המדינה שאינם בני החלפה, האינטרס של הציבור הרחב שהליכי התכנון יכללו בחינה 
 "בעל משקל אף הוא. -דהיינו טובת הכלל  –ממצה של היבטים סביבתיים 

 

משפט שמשו שופר לחברה האזרחית כולה הטלת אחריות על הארגונים הסביבתיים, שבפנייתם לבית ה .2

ולאינטרס הציבורי, עומדת בסתירה גמורה לעקרון של שיתוף הציבור ולצורך הדמוקרטי להבטיח 

נגישות של המערכת המשפטית לחברה האזרחית. הנסיון להטיל אחריות נזיקית על עותרים ציבוריים 
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ם מסוכן מאחר שארגונים מסוג זה דוגמת אדם טבע ודין והעמותה להצלת עמק ססגון מהווה תקדי

 וייצוג של אינטרסים ציבוריים.  על תפקיד מרכזי בחברה האזרחית בהגנה ממלאים

על מנת להגן על ערך ציבורי הינה בלתי סבירה  ם לבותשפעל בעותר ציבורי הגשת תביעה נזיקית כנגד  ./

אנו מצפים מרשויות המדינה . ולאושיות הדמוקרטיה הישראלית החוקשלטון  ועומדת בניגוד לעקרון

 והעמותה להצלת עמק ססגוןוהפרקליטות בפרט לתמוך בפעילות של ארגונים כגון אדם טבע ודין 

 שפועלים על מנת לאכוף את שלטון החוק ואת הערכים הבסיסיים עליהם הוא מושתת ולא לפגוע בה.

מקרה הקונקרטי, אנו ל מעבר אנו קוראים לך להורות לפרקליטות לחזור בה מהודעתה.על רקע זה  .5

האקדמיה, החברה האזרחית ומשרד מ נציגים שותפים ויהי ותקיים דיון פומבי שלמבקשים כי 

 ימנע מהגשת תביעות מסוג זה מעתה והלאה בנסיבות דומות.ת ותפרקליטההמשפטים, שיבטיח ש

 
 בכבוד רב, .6

 
 
 

 הול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפהיפרופ' אופירה אילון, החוג לנ
 בירושלים ד"ר אלון אנגרט, ראש התכנית ללימודי הסביבה, האוניברסיטה העברית

 האוניברסיטה העברית ,המכון למדעי כדור הארץ ,פרופ' יהודה אנזל
 האוניברסיטה העברית, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, דיקן, פרופ' יגאל אראל

 פרופ' רחל אלתרמן, המסלול לתכנון ערים ואזורים, הטכניון 
 אילן -ד"ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריוןפרופ' נדב דוידוביץ', 
 אביב -פרופ' נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל

 פרופ' אלון טל, אוניברסיטת בן גוריון
 האוניברסיטה העברית ,כלכלה חקלאית, יואב כסלו)אמריטוס(  'פרופ

 אביב-פטים, אוניברסיטת תלעו"ד נירית לוטן, הקליניקה לצדק סביבתי, הפקולטה למש
 , האוניברסיטה העבריתמחלקה לגאוגרפיהה, פרופ' נעם לוין

 , אוניברסיטת בר אילןמחלקה לגאוגרפיה וסביבההפרופ' מיכאל סופר, 
 המחלקה לאנטומולוגיה, האוניברסיטה העברית, יעל מנדליקד"ר 

ד"ר עופר סיטבון, ראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים ומנהל המכון לאחריות תאגידית, המרכז 
 האקדמי למשפט ולעסקים

 אילן-טה למשפטים, ברגלית עופר, המנהלת היוצאת של הקליניקה הסביבתית, הפקולעו"ד 
 , האוניברסיטה העבריתמחלקה לגאוגרפיהה, ערן פייטלסון פרופ' 

 ., האוניברסיטה העבריתמחלקה לגאוגרפיהה ,איתי פישהנדלרד"ר 
 אילן-פרופ'  אורן פרז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 אילן-עו"ד רוני רוטלר, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, הפקולטה למשפטים, בר
 ד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה

 אביב-קרת, החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תלד"ר דורית 
 אילן-מסלם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-ד"ר שירי רגב

 אביב-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-פרופ' יששכר רוזן
 ,המחלקה לאנטומולוגיה ,איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות ,ראש החוגפרופ' משה קול, 

 האוניברסיטה העברית 
 אילן-, אוניברסיטת ברמחלקה לגאוגרפיה וסביבההד"ר אורית רותם, 

 אביב-ברסיטת תלפרופ' דוד שור, הפקולטה למשפטים, אוני
 אילן-הקליניקה הסביבתית, הפקולטה למשפטים, בר עו"ד יותם שלמה, מנהל

 , אוניברסיטת חיפהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפרופ' דבורה שמואלי
 פרופ' שרון שפיר, המחלקה לאנטומולוגיה, האוניברסיטה העברית

      
 

 העתק: מר משה לדור, פרקליט המדינה

02-6467006 ; 

gov.il.lishkatpraklitmedina@justice 
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