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המדוברכיויראולעתירה,תשובתםלהגישמתכבדים'"העירייה'(או'יהמשיביםיי)להלן:1-2המשיבים
מכוונתאינהאשרבעתירהלנוענייןהדברים.שללגופםדחייהולמצער,הסף,עלדחייהשדינהבעתירה
הלכהכאשרזה,נכבדמשפטביתבפנימנהליתעתירהבמסגרתבהלדוןניתןאשר'/החלטה!ילתקיפת
דעתלשיקולבהתאםהמרכזיתהתחנהלפינוי.ידיותחתיוציאהמשפטביתכידורשיםהעותריםלמעשה

כדלקמן:והכלהעותרים,
התשובה:נימוקילהלן

פתחדברא.

עדהמורכבהדבריםמצבאתלהציגשמנסהעתירהמוגשת,הייתהלאולושמוטבעתירהבפנינועומדת.1
כענייןייהתמח"ת"י(,להלן:)אביבבתלהחדשההמרכזיתהתחנהשלותפעולהלקיומההנוגעבכלמאוד

וכיוצאכספיות,תפעוליות,ביצועיות,סטטוטוריות,תכנוניות,מסוגיותמכוונתהתעלמותתוךייפשוטיי,
מכלפרוייקסטיםשלביצועומועדידרכיהיתכנות,עלמהותיתהשפעהלהשפיעכדיבהןישאשרבאלה,
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פרויקטאינואשרהציבורית,התחבורהמערכתשלמהותישינויכגוןלשאלההנוגעבכלבוודאיסוג,ּ מכך.המשתמעכלעלבמהותו,עירוני

אשר)מונחבלשונם'/מתוות!"מחייבת,החלטההתקבלהלפיומצג,להציגמבקשיםהעותרים2.
וברשתותבתקשורתהודעותבסיטעלבעיקרוואתוודאות(,איעלמעידבוהשימושמלכתחילה :

שצורפוהמסמכיםכללפיההפשוטה,מהעובדהמוחלטבאופןהעותריםמתעלמיםכןבעשותםחברתיות. `

.היתכנותבחינתכלליות,בהסכמותלנוענייןהיותרלכלכימבהיריסלה,בסיסומשמשיםלעתירה.

ציבורית..רשותשלמהחלטהלהבדילוכיו'/ב,

17בנספחלמצואניתןבפועל,מהדבריםהעותריםלהתעלמותרבות(מיני)אחתבולטתכדוגמאכך,.3
כי.מפורשות12.4.5נכתבמיוםישיבהבסיכוםשם,עצמה,העתירהבגוףבחלקומצוטטשאףלעתירה,

הדיון,במהלךהדיוןבמהלךשהושגוההבנותאתבבירורלנסחמנתעלמשולש:הסכם.17
אביב-יפוייתלועירייתהממשלתי,הדיורמינהלהתחבורה,משרדביןמשולשהסכםייחתם
לה(.159עמילעתירה,12)נספח

ודוק:נחתם.לאשכזהשהסכםהפשוטהמהסיבהזאתכנ'"ל,משולשהסכמהציגולאהעותרים.4 לתקוףהםמבקשיםכאשרמהם,מתעלמיםשהעותריםהמהותייםהפרטיםמןבאחדרקהמדובר המשיבים.שלייהחלטהיי

)21.12.21מיוםהכנסתשלהפניםבוועדתבדיוןשנאמרומהדבריםומתעלמיםמוסיפיםהעותרים.5
בפניהעומדיםואחריםסטטוטורייםלקשייםבאשר,(2כנספחלעתירהמצורףהדיוןפרוטוקול

| הפרויקט,.

שם:לפרוטוקול22בעמיאביב-יפו,תלהעירמהנדסס.אראל,אורליהגביזהבהקשראומרתוכך.5

לאשףחורג...כדילשימושאישורחוקפיעלנדרשפנורמהמסוףהקמתאתלאשר...בשביל
תכנוניתדעתחוותדעת:חוותשתינדרשתשימושתאשרהמקומיתושהוועדהחורגשימוש

העתידי.בתכנוןפוגעתלאחורגלשימושהבקשהשבעצםמשפטית,דעתוחוות

עםאתראוגבוהערךבעלאתרזהאםמשנהלאכרגעזהמשפטית,מבחינהאומרתכרגעאני
צריכתאניטבע,אתרשםיתיהשלאבדיעבשיווברגעהמתאר,בתוכניתמאושרהואנמוך.ערך

בבקשהיכולה,לאאניולכןמתאר.תוכניתסותרזהכימחדש,התכנוןמוסדותכלאתלעבור זהייאתלומריכולהלאאניעתידי-תכנוןסותראינוהזההחורגשהשימושחורג...לשימוש

להגנתהשרהנ*ודיןטבעאדם1828/22בג''צלאורגםממשי,באופןהשתנההדבריםמצבלכך,בנוסף.7
מיוםשםבגייצוהחלטתשם,והעירייההמדינהתשובותלבג'יצ'(,'"העוירהלחלן:)ואח!הסביבה
במקביל.הנוכחיההליךבניהולטעםכלאיןכימבהיריםאשר,2
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עלהעתירה,אתלדחותישפיהןעלהעילותאתבהמשך,ובהרחבההמזלג,קצהעליפרטוהמשיביםכעת8
כדלקמן:הדברים,לגוףולמצערסיפה,

עתירההגישוהםכיטועניםהעותרים-מקומיתרשותשלתקיפהבתהחלטהבפנינועומדתלאא.
ייתחוקי(,:להלן)(2000)התשייסמנהליםלענייניהמשפטבתילחוקהראשונהלתוספת8)א(פרטעייפ

בכדי.ולאהחלטה,כזוהציגולאלעיל,כאמוראולם

לשיטתםהתקבלהומתיתוקפים,שהםייהחלטהייאותההיאמהמצייניםאינםהעותרים-שיהויב.
בדיוןשהשתתפה,1העותרתידעה21.12.21ביוםהמאוחרלכלכיעולהבעתירהמהאמוראולם

4כלאחרהוגשההעתירהברס,שעלו.הקשייםעלהעירייהעמדתאתבכנסת,הפניםבוועדת

דיין(,)סדרימינהלייםלעניניםמשפטבתיתקנות4תקנהלהוראותובניגודתמימים,חודשים
:ייהתקנותי()להלןתשסייא-0002

הסעדהראוי,הכבודבכל-העירייהבסמכותשאינועשהלצוודרישהענייניתסמכותהעדרג.

התחנהמןהציבוריתהתחבורהקווילפינויעשהצוהואלמעשה,הלכההעותרים,ידיעלהמתבקש

הסמכותבעלאיננוהנכבדהמשפטביתהראוי,הכבודבכלברם,המשיבה.עלידיהחדשה,המרכזית

ממילאעצמההמשיבהכאשרהשונים,הממשלהלמשרדיהמופניתשכזובדרישהלדוןהעניינית
התמחיית.מןהמרכזיתהתחבורהקווילהעתקתעשהלצודרישהלביצועהסמכותבעלתאיננה

לפנישהוגשהלבגייצ,העתירהעלבעתירתםניכרבאופןמסתמכיםהעותרים--ועומדתלויהליךד.
וחוותעצמוהעתירהכתבאתצירפוואףשם,בהליךשהוגשומסמכיםעללרבותשלפנינו,העתירה

כיוברורלבג'יצ,בעתירההאמורעלבכבדותנסמכיםטיעוניהםלמעשהבו.לתמוךהמבקשתדעת

סותרותלפסיקותלהביאיכולראוי,אינוהנכבד,המשפטביתבפניוהןבבגייצהןבנושא,כפולדִיון

תוקףמשנהמקבלהדברהנכבד.המשפטביתשלהעדרה,דיוק,וליתרהסמכות,בעייתאתמציףואף
עצמםלביןבינםהשוניםהממשלהמשרדיביןכימבהירהואמכבר,זההתקדםבבגייצההליךכאשר

המרכזיתבתחנההפעיליםהקוויםלהפחתתנמר'*שיחמתנהלאביב,תלעירייתלביןבינםגסכמו

שאףגבוהסיכויקייםכיונראהלרשותה,העומדיםבכליםלכךמסייעתהעירייהוכיניכר,באופן
תתייתר.שםהעתירה

הדעתשיקולאתלהחליףמבקשיםהעותרים-העותריםדעתבשיקולהרשוות:דעתשיקולהחלפתה.

מןהתעלמותותוךשלהם,דעתםבשיקולבעתירה,משיבותשהןהאחרותהרשויותושלחמשיבים,
דעתה.שיקולאתמפעילההרשותבוומקרהמקרהבכללאזןשישוהצרכיםהקשייםההגבלות,

מאחרבמכוון,ממנומתעלמיםוהםסטטוטורי,-התכנוניהמצבאתנכונהקוראיםאינםהעותרים\ו.

שגוי,באופןאותווהציגוהתכנוניהמצבאתנכונהקראולאהעותריםשאיפתם-אתמאפשרשאינו
במקוםטבעאתרוהימצאותחורגלשימושהדרישההקרקע,ייעודימועדים,קביעתשאלתלרבות

התכנוןבמוסדותלהיערךזהעלממילאתכנוני,דיוןלערוךמבקשיםוהעותריםככלהמדובר.

העתירהלדחייתלטענותבנוגענרחיבמכןלאחרתמציתי,באופןהתכנוניוהמצבהרקעאתנציגכעת.9

בפנינו.העומדת
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התכנוניוהמצברקע\ב.

קווישלקרי,התמחיית,פינוישאלתלרבותהציבורי,היוםסדרעלחדשנושאאינוהתמחייתנושא.0
המטרופוליןוברחביהעירברחביונוספיםאחריםלמקומות-חלקםאוכולם-שבוהציבוריתהתחבורה

כולו.

להשלכותמעבראשרסבוך,בנושאהמדוברכיכך,עלחולקיכוליםאינםהעותריםואףחולק,אין.1
ולשאלתמוחלטת(לומרשלאניכרת,במידהעליהנשענים)שהעותריםהאוויראיכותלשאלתהנוגעות
נוסףיותר(.הרחוקיסשבמעגליםוווהןהמיידיתזו)הןוהעסקיםהמגוריםסביבתעלהתמתייתהשפעות

משמעותיבאופןנשנעתאשרהציבורית,התחבורהשלהשירותרמתלשאלתהדעתאתלתתישכך,על
התמחיית.עלביותר

|

ישירבאופןמשפיעההתמחיית,מןציבוריתתחבורהשלקוויהסטהאושלפינויהשאלהאחרות,במילים.2

והסביבההעירברחביהןבכללותו,לציבורלספקשניתןהציבוריתהתחבורהשלהשירותורמתלאיכות
הגדולותהמטרופוליטניותמהעריםהחליותר,מרוחקיםליישוביסםוהןהקרובה,המטרופוליטנית

המרוחקים.הפריפריהביישוביוכלהשבע(בארחיפה,)ירושלים,

פיעללדין,בהתאסתכנוןדורשוהדברהתמחיית,שלעניינהנידוןשבוהקשרבכלעולותאלהשאלות.3

ארציות.תוכניותואףמתארתוכניותעיר,בנייןבתוכניותמתאימותהוראות

המקרקעיןלענייןהתכנונימהמצבלהתעלםאפשרותאיןהעותרים,לעמדתובניגודמייד,שנראהכפי.4
לשנתעדלמימושיעדכלאיןציבורית,תחבורהכמסוףבתמחייתשימושלעשותמניעהכלאיןהמדוברים,

אחר(.מועדכל)או5

חלותלתכניותבהתאםתקףשימושהינוציבוריתתחבורהמסוףשלשימושב.1.

תל-המתארתכניתתא/0005-אביבתלשלהכוללניתהמתארתכניתכיהעותריםטועניםבעתירתם.5
יעודאתשינתה0005יי("יתכנית)להלן:72.12.2016ביוםתוקףלמתןאושרהאשריפו-אביב

ותיירות.תעשייהמגוריםלשטחהמרכזיתהתחנהניצבתעליהןמהמקרקעלן

לאשורה.התכנוניתהמציאותשלעיוותלחלופיןאוהבנהחוסרעלמראהזוטענה.6

עליוציבורית,תחבורהכמסוףהחדשה,המרכזיתבתחנההשימושכיכעתכבריובהרספק,הסרלמען.7
שיפורטכפיהכל.1968משנתעודהחלותהתכניותפיעלהקרקעייעודיאתתואםהעותרים,מלינים

להלן:

ביוםתוקףלמתןפורסמהאשר"ז"מפורטתלתכנית1מסישינוי,1045מסימפורטתתכנית.1

-'1045'יתכנית)להלן:8

'

וזכויותייעודיםוקבעהושירותיומתקניוכלעלתחבורהמרכזהקמתלאפשרנועדה1045תכנית

זו.מטרהלשםבניה

4

4



גישהדרכי'יאייי,,578843,'"אף"",,590מסימפורטותתכניותשנוי1127מסימפורטתתכנית.2

.(''1127'יתכנית)להלן:21.3.1968ביוםתוקףלמתןפורסמההמרכזית,האוטובוסיםלתחנת

בתכניתשהוגדרכפיושרותיומתקניועלהתחבורהלמרכזגישהדרכילקבוע1177תכניתמטרת

לעיל.שצוינוהמפורטותהתכניותאתלכךבהתאםולשנות5

ביוםתוקףלמתןפורסמה.1127ו-475,590"אף",מפורטותתכניותשלשנוי1375מסיתכנית.3

.('1375'יתכנית)להלן:2

שפורלשםהחדשההמרכזיתהאוטובוסיםלתחנתהגישהדרכיהסדרתהיאהתכניתמטרת

ו-475,590-7211יאףי,המפורטותהתכניותאתלכךבהתאםולשנותבסביבהרכבכליתנועת

המחוזית.הועדהעייישוניםבשלביםאושרואשר

התחבורהבנספתהתחנהבאזורקובעת5000תכניתשגםהריהעותריס,לטענותבניגודכייובהרעוד.4

יקבעוובמסגרתה,התחנהבתחוםתכניתאישורלאחרגםכישמשמעועירוני,מתח"ימשלסימון
זה,בשלבידועלאזהמרכזשלהיקפומשולב.תחבורתימרכזשלמסוימתפעילותלהותרתהוראות

גובשה.טרםבעניינוהתחבורהמשרדשלופרוגרמה

הופקדה,לאוכיוםהחלות,התכניותאתתואמתציבוריתתחבורהכמסוףהתחנהפעילותכן,כיהנה.9
במקום.אחריםלשימושיםהיתריםלהוציאניתןמכוחהעירבניןתכניתאושרה,כילאוברי

עירייתשלהכוללניתהמתארתכנית-אביב-יפולתלמקומיתמתארתכניתת(א/3.0005
יפותל-אביב

הועדהידיעלאושרה'יהחוק"(,)להלן:התשכייה-5691והבניה,התכנוןלחוק?6א)א()ג(לסעיףבהתאם.0

.5000תכניתאביב,-תלבמחוזמחוזית

התכניתטווח.ארוךלתכנוןקוויסלהתוותומטרתההעירשלהמוניציפאלישטחהכלעלחלה5000תכנית.1

הנחיותבניה,ושטחיאפשריים,שימושיםליעודים,קובעתהעיר:הקרקעפיתוחאופןאתקובעת

ועוד.סביבהאיכותעלשמירהתחבורה,עקרונותעיצוביות,

ייעודלכלהמתאימותהשונותההנחיותאתהמפרטתקנון,מרכזיים:מסמכיםשניהמתארלתכנית.2

העיר.ברחביהקרקעיעודיאתוקובעיםהתכנוןאזוריאתהמחלקיםותשריטיםאזור,ולכלקרקע

והנחיותלבניההמותרהגובהאתהמפרטעיצובנספחובהםנוספיםנספחיםקיימיסםאלהלמסמכיםפרט.3

החניוניםהמחלפים,הדרכים,מערכתאתהמפרטתחבורהונספחבעירהשוניםבאזוריםשימורלגבי

האתרים.התחבורהומרכיבי

ו-)ד(26א)0(וסעיפיםלחוק101לתיקוןבהתאםתכנוניתמסגרתלקבועהינה5000תוכניתשלמטרתה.4

תכניתאתסותרותאינןאשרעירבנייןתכניותולאשרלדוןהמקומיתהועדהרשאיתתהאמכוחו,

המתאר.
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וטרםמכוחה,לבנייההיתריםהוצאתמאפשרתאינהכוללניתמקומיתמתארשהינה,5000תכנית.5

שלמכוחהורקלבנייה,מפורטותהוראותבעלתמקומיתעירבנייןתכניתלאשרישבניה,היתרהוצאת
בנייה,היתרלהוציאיחיהניתןהמפורטתהתכנית

5000לתכניתההסברבדברי(2,4)סעיהעותריםשלההיגיוןוחסרתהמופרכתלטענתםבניגודכייובהר6
..2025לשנתלמימוש""'ייעדנקבעלא

באופןאשרבעתירתםהעותריםמתבססיםעליו5000לתכניתההסברמדבריהרלוונטיהקטעלהלן.7
מצוטט:איננומכוון(אף)ואוליתמוהה

שניםלפניהעירמועצתידיעלאושראשרהעיר""חזוןעלמתבססתתא/0005המתארתכנית
שנקבעוהאסטרטגייםהקוויםאתמאמצתהמתארתכניתלעיר.האסטרטגיתמהתכניתכחלקאחדות
תושביה;לכלכעירקידומהותרבותי;כלכליכמרכזהעירמעמדשמידרהעל:כמטרותהעיר"ב"הזון
אטרקטיבית.עירוניתסביבהופיתוחלאזרה;הפניםעםממשל
מפורטותותכנלותחלקיותמקומיותמתארתכניותשללהכנתןוהנחיותהוראותקובעתהמתאדתכנית

.2025-התכנית.שלהיעדלשנתהמועסקיםיעדיואתהצפויהאוכלוסייההיקףאתומציגהחדשות
למסחר,לתעסוקה,למגורים,ייועדובעיראזוריםאילובעיר:הפיזיהפיתוחאופןאתקובעתהתכנית

לפתח;ראו*מקומותואילולשממורראוימקומותאילואחרים;קרקעליעודיאוציבורייםלשימושים
עלהשפעהבעלינוספיםרביםוהזבטיםסביבתייםתחבורתיים,בהיבטיםוההנחיותההוראותכוהן

העיר,שלהפיזיהפשתוח

בהמשך:וראה

תכניתשלההגדרהעללענותמבקשתת"א-יפו,העירשלשטחהכלעלהחלהתא/0005,תכנית
מתארתכנית.196%6-תשב"הוהבנזה,התכנוןלחוק26א)ג(בסעיףבהגדרתהכוללניתמקומיתכותאר

ממווסמבתהמקומיתהועדהתהיהמכוחהאשרתכניתהינהזהסעיףהוראותעלהעונהבוללניתבוקומית
להלןאומפורטות,הוראותעם)תכניותבגיההיתדילהוציאומאפשרותאותההתואמותתכניותלאשר

המקומיתהועדהשלהדעתשיקולגבולותאתתוחמתשלפנינוהתכניתלפיכך,עתידילות"(."תכניות
קובעתכאמור,הדעתשיקולגבולותשלהקביעהבמסגרתמכזחה.מפורטותתכגיותלאשרבבואה

תכנון.לאזוריוהוראותכלליותהוראותייעוד,אזוריוהגדרות,כללייםעקרונותהשוניםבפרקיההתכנית
אלה.מפרקיםאחדכלעלהסברלהלן

יעדכלאיןכיברור5000לתכניתההסברשמדבריהרילהציג,העותריםמנסיסאותולמצגבניגודקרי,8

והיקףהאוכלוסייההיקףלבחינתיעדרקהינהאשר,2025שנתשלאובווזיאי5000תכניתלמימוש
בעיר.המועסקים

5000בתוכניתהחדשההמרכזיתלתחנהההתייחסות
אזור208א.תכנוןמאזורכחלק5000שבתכניתהתכנוןאזוריבתשריטמסומנתהחדשההמרכזיתהתחנה.9

המתאר.תכניתשלהייעודאזוריבתשריטמטרופוליניתעסוקהכאזורקבועזהתכנון

שלביותקביעתלפייערךהמפורטותהתוכניותקידוםכינקבעזהלאזורנקבעואשרמההוראותכחלק.0

מתארתוכניתבמסגרתלו־ולנתןשיכולתהבניהתוספותלביןהתחבורהשימושיפינויביןהקושרת

או)כולםהתחבורתליםהשימושיםפינויעםקשורהלמתתםמפורטתתכניתאישורקרל,מפורטת.

חלקס(.
:

הפנורמהומסוףהעירוניהטבעאתרצבי,בןמע'יר
מסומןצביבןראשי(עסקים)מרכומע'ירהינוהמרכזיתבתחנההקיימיםהתחבורהלשימושיהחלופה.1

קבועהייעודאזורילתשריטובהתאס,707תכנוןמאזורכחלקהמתארבתכניתהתכנוןאזוריבתשריט
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כמרכו5תמיימפיעלמסומןזהתכנוןאזורכן,כמוצביי(.בןיימע'יר)להלן:בעתידיילתכנוןכייאזור

תחבורתי.

באזורתקודםאשרתכניתכלהמתאר,בתכניתהאזורשלייעודואתהקובעותהוראותובהעדרלפיכך,.2

מחוזית.ועדהבסמכותתכניתתהיהזה,

(50מסי)אתרנקודתיייטבעייאתרשלסימבולמסמן5000תכניתשלהעירוניהעיצובנספחכן,כמו.3
תוכניתלקידוםהנחיותקובע5000לתכנית4.5סעיכאשרבעתיד(,לתכנון)אזורצביבןמעיירבתחוס

עירוני.טבעאתרהכוללת

בשנתאביבתלעירייתשערכהעירוניטבעסקרבעקבותנעשה5000בתכניתהנקודתיהטבעאתרסימון.4

ייאתר)להלן:גבוהופוטנציאלטבעערכיבעלכורכרומצוקבריכותובובשטחמדוברכיקבעואשר2

הטבעי(.

שישוקבעהמתאר(תוכניתשל)כדרכהכוללניתבצורה-50עירוניטבעלאתרהתייחסה5000תכנית.5

מפורטת.תכניתהכנתלעתהטבעלאתרמפורטתתכנוניתבדיקהלערוך

תוכניתשהינהצביי(בןמע'ירייתכנית)להלן:תא/1334()תוכניתצביבןמע'ירתכניתמקודמתבהתאם.6

הופקדה.טרסאשרמחוזיתועדהבסמכות

הטבעלאתרהתייחסותהוצגהזוובמסגרת19.1.20ביוסהעירמהנדסבפורוםנדונהצביבןמעיירתכנית.7

כדלהלן:העירוני

מאודגבוהערכיותלדירוגהבריכותזבות'"אעירייתעייישנערךעירוניטבע'"בסקר

משמעותי./יכורברמצוקצביבןרחיבקרבתנקודתי.טבעכאתרהמתארבתכניתוסומנו

המשפטביתכאשרהתעסוקה,באזורכשצייפופותפחישומרהכורכרמצוקכיבתוכניתכינקבעבהמשך.8

העיר:מהנדספורוםשללפרוטוקול11לעמימופנההנכבד

וכו'(:אקלימיסקר)מטרדים,סביבהאיכות
קיים.מצבסקרהושלם

סביבתיים:אתגריםלמספרמענהלתתנדרש
עירייתשלעירוניטבעסקרבמסגרתבמיוחדגבוהערכיותלציוןשזכוחורף,בריכותעלהגנה*

הקמתולאחרבזמןלפני,והאקולוגיהאקלימיההידרולוגי,תפקודןעלשמירהמחייבתתייא,
הפרויקט.

התכנירהעירוני.הטבעבסקרמופיעהתכנית.שלהצפוניבחלקהנמצא-כורכרמצוקעלהגנה*
בשציים.ושילובושימורומציעה

1נספחמצייב,19.1.20מיוםהעירמהנדספורוסםפרוטוקולהעתק\+

במסגרתפעמים.מספרהמחוזיתהועדהעםצוותמולצוותפגישותבמסגרתנדונהצביבןמעיירתוכנית.9
ּ

הכורכר.ולמצוקהטבעלאתרזוהתייחסותהוצגהזו

ישראלמקרקעימנהלבבעלותמקרקעיןשטחגםבתוכוכוללצביבןמעיירתכניתשלהתכנוןשטחכן,כמו.0
אתהפנורמה"י,יימסוףמכונהזהשטחצבי.בןברחובפנורמהביתמאחורי4,5חלקות4988כגושהידוע

/

7



)להלן:תחבורהמסוףשלקרקעיעודבמקרקעיןקובעותאינןהחלותהמאושרותשהתוכניותאףעל
ייהפנורמהיי(.

תכניתלפיומלאכהייתעשיהיאזורבייעודהינוהפנורמהשלהצפוניחלקוסטטוטוריתמבחינהלמעשה.1

שלהדרומיחלקו5462י(.ייתכנית)להלן:2.1.199%ביוסתוקףלמתןשאושרה2ייפנורמתיבית5
16.8.79ביוםתוקףלמתןשאושרה1990מתארתכניתלפיבעתידיילתכנוןיאורבייעודהינוהפנורמה

בניחהיתרילהוציאניתןלאאשרמתאריתתוכניתהינה1990תכניתכייצוין0991'י(.ייפכנית)להלן:

מכוחה.

צבי.בןמעיירותכנית5000תכניתלפיהעירוניהטבעאתרכאמורקייסזהבשטחכמו.7

אתרשהינוהעירוניהטבעאתרשלמקיומולהתעלםהיהניתןשלאהריהעותרים,לטענותובניגודלפיכך.3

אתרהינוקונקרטיבאופןוכןהגבוההערכיותובשל5000בתכניתנקודתיטבעכאתרנקבעאשרטבע

המחוזית.בועדההמקודמתצביבןמע'ירתכניתבמסגרתלשמרושיששנקבע

הקרקעייעודיהטבע(באתר)שאינוהפנורמהשטחביתרתגםסטטוטוריתשמבתינהמאחרמכךיתירה.4
תחבורה(,מסוףלהקיםהמאפשריעוד)אותחבורהמסוףשליעודקובעיםאינםהחלותלתוכניותבהתאם

ישראל(מקרקעי)מנהלהקרקעבעליידרשותחבורה,מסוףלצורךהשטחביתרתהשימוששלצורךהרי
מתוכנית.חורגלשימושבקשהשללהליך

שהםהריתכנוןייישוקפיהליכיםמעיןמהוויםהקלה,הליכיגםכמוחורג,לשימושהיתרוהליכימאחר.5

)ראה:מהתוכניתסטייההמצדיקותמיוחדותבנסיבותינתנווהםהתכנוןמוסדותדעתבשיקולמצויים
בנבו,)פורסם24-23פסקאותאביב,תלמחוזובניהלתכנוןהמחוזיתהעררועדתניגרומר4875/12עעיים

אילת,ובניהלתכנוןהמקומיתהוועדהנ'בע'ימ2000)מ.ז.ע(אילתאלמוג4881/08עעיים;13
המקומיתהוועדהנ'בע'ימ(1973)לודקדמתבניני235/76בגיי;(10.2.2010בנבו,)פורסםיייבפסקה
.((1976)579,584-583לא)1(פיידבלוד,ולבניהלתכנון

בפנישנערךבדיוןהעירמהנדססגניתהראל,אורליהגבישללדבריהגםהנכבדהמשפטביתזהלעניין.6

הקשייםאתפירטהאשר,(22-23עמילעתירה2)נספח21.12.21ביוםהסביבהוהגנתהפניםועדת
אלו.בהליכיםהעומדים

שההליכיםהריהעתירה,במסגרתלהציגהעותריםמתיימריםאותולמצגבניגודכך:יאמרלסיכום.7
אינסאשרסבוכיסתכנונייםהליכיםהינסהפנורמה,בשטחמסוףהקמתלצורךהנדרשיםהתכנוניים

לעצמהמאפשרתאינהלעותרים,בניגודהעירייה,כאשרבה,תלוייםואינםהעירייהשלבסמכותה
סבוכים.תכנונייםבהליכיםהמדובראסגםקשיים,מאותםלהתעלם

התחבורהמשרדהינולמסוףוהתוכניתהבקשותאתלהגיששביכולתוומירמיייהינההמקרקעיןבעלת.4

פרסוםידרושאשרתכנוניהליךהינהשתוגש,ככלמתכניתחורגלשימושבקשהמטעמו(.מי)באמצעות

המחוזית.העררלוועדתעררזכותנתונההחלטתהעלאשרהמקומיתהועדהדעתלשיקולנתוןוכן
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האויראיכותמצבב.3.

.האוויר,איכותלענייןטענותעלבעתירתם,בלעדיכמעטבאופןנשעניםהעותרים.9

בפניזהבהקשרועומדתתלויהעתירהשקיימתמשוםולודחייההעתירהשלדינהכילנומבהיראךהדבר.0

מיניעלשם,שהוגשההדעתחוותעללבגייצ,שהוגשההעתירהעלישירבאופןנסמכיםוהעתריםבגייצ,
זההתקבלהכאילולבגייצלעתירהמתייחסיםהםולמעשה)עודועודלבג'יצהעתירהבהקשרמסמכים

בה(.העולותהטענותכללעלמכבר-

בתמחייתהאויראיכותמצבכיהעובדהאתכללמציגיםאינםהעותריםכאשרלעמוד,יכולאינוהדבר.1

רביסבמקריסמתייחסתשצורפההדעתחוותלמשל,כי,אוהאתרונות,בשניםמשמעותיבאופןהשתפר

במומחיותשאינםבריאותייםנושאיםמציגהרבות,שניםמלפניולנתוניםבישראלאומצושלאלתקנים

תחבורהקוויוכךכךבהוצאתדיהאס)למשל,רלוונטיותלשאלותמתייחסתאינההדעת,חוותכותב

לשיטתאפילוהתמחיית,בייסגירתייצורךיהיהשלאכךקווים,חישמולו/אוהתמחייתמןציבורית
שלנפנינו.במקרהעליהלהיסמךניתןשלאשבוודאיכךפגמים,באלהוכיוצאשס(המומחה

וספקשלפנינו,לעתירהועיקרכללהוכנהשלאהדעתחוותאתולבחוןלדושהניילבהליךניתןלאכיברי.2
צבי.בןמע'יראיזורושלהתחנהשלהתכנוניהמצבלשאלתכלשהירלוונטיותלהישאס

המשפטיהטיעון\ג.

בהתאםהחלטהבפנינועומדתלאוממילאהתקנות,בהוראותעומדיםאינםהעותריםג.1.

לחוקהראשונהלתוספת8)א(ולפרטלחוק(5)1לסי

ַלתקוף,מתיימריסהםשאותםהייהחלטהייאתבכדי,ולאמציגים,אינםהעותריסהראוי,הכבודבכל.3

שלאובוודאילחוק,(5)1לסיבהתאסהחלטהבפנינועומדתלאכלללמעשה,הלכהבתקנות.כנדרש
לחוק.8)א(בפרטכמהותהמקומית,רשותשלהחלטה

ממנו,ה"ינוסגתייהחלטהולאיימתווהייהקובעתהחלטהלא-המשיביםשלהחלטההציגולאהעותרים.%
להשגתמכוונתאינהואשרייפוליטיייאופיהנושאתבצתירהלנוענייןכימהתחושהלהתעלםקשהכאשר

וה.נכבדמשפטביתשלבסמכותואשרפרקטיסעד

:היתר()ביןיכללועתירהבכתבכימפורשותקובעותלתקנותו-)כא(5)ב()3(סעיפיםוהרי.5

העותרלקיבלשבואוכלען,פודסמהשבווהמועלהעתידהנושאההחלטהתיאוליי3(
המוקדסם;לפיעליקה,לעותלנודעשבואוההחלטהעלהודעה

ללוןמינהלייםלענייניםמשפטביתשלוהמקומיתהענייניתהסמכותמקולפירוט)2א(
הוגשהשנגדההלשותהחלטתהתקבלהשלפיוהמסמידהחלקוקהודאותללבותבעתירה,

לענייניםהמשפטביתמוסמךשלפיולחוקהדאשונהשבתוספתוהפדטהעתירה,
זה;<בענייןלדוןמלנהליים

ג

.
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החלטהלייצרמבקשיםשהםאלאהחלטה,שלתיאורהציגולאהעותריםכימחלוקת,להיותיכולהלא.6
כביכול,שניתנה,ההחלטהפורסמהבוהמועדמה--הבהירולאגסהעותריםכיוחומר,קלמאין.יששכזו

היוהדבריםמקרהובכלבנמצא,החלטהאיוואלןכיברורלהםוגםמאחרוזואת)עליהלהםנודעכיאו

בוועדתבישיבה-העתירההגשתטרםרביםחודשיס-21.17.21מיוסהמאוחרלכללהםוידועיסברורים
בעצמם(.העותריםמןחלקהשתתפובההכנסת

בכתבותאולעירייה(קשורשאינואולעירייההקשור)פייסבוקבדףשפורסמהבהודעהדילשיטתםהרי.7

לעתירה(.57-53סי)וראהמקומית"רשותשליהחלטהלהוותכדיבנושאבעיתונות
.

צורךישביביותרהברורבאופןנכתבהישיבהבסיכוםלעיל,שהובהרכפי,5.4.21ביוםגםועוד,זאת.8
בבירורלנסתמנתעלוזאת,2והמשיבההממשלתיהדיורמינהלהתחבורה,משרדביןמשולשבהסכם

לעתירה(159עמיוראה)נחתםלאכאמורהסכםכיחולקאיןייההבנותיי.את

החלטתהתקבלהשלפיוהמסמיך,החיקוקהוראותבפירוטהצורךעליימדלגיםייהעותריםבכדילא.9
אודיןעייפשניתנהבהחלטההמדובראיןכאשרכאמור,חוקהוראתאיןכיהיטבלעותריםברורהרשות.

.התמחייתמןהתחבורהקווילפינויעשהצוהואהמבוקשעניין,שלשלמהותוגםמהחוק,

לחוק.הראשונהלתוספת8)א(לפרטבהתאםהיאהעתירהכימצייניםשהםבכךעצמםפוטריםהעותרים.0
אואמירהלכלבנוגע8)א(לפרטבהתאםעתירהלהגישניתןלאכאשרלעותרים,להואילאיןבכךגם

הרשות.שלסמכותהבמסגרתאופרטיביותלהחלטותבנוגערקאלאהרשות,שללבנטייתאוהצהרה

מדברהראשונהלתוספת8)א(פרטבעודרשותיי,שלייהחלטהעלעתירההגשהמאפשרלחוק(5)1סיודוק,.1

כללאקרי,ו-ייהחלטהיי,ייהחלטה"יבכלהמדובראיןכיברוראולם,מקומיתיי,רשותשלייהחלטהעל

ציבוריתתחבורהקווילפינויתחבורתיפרוייקטהיתכנותבחינת)למשל-המקומיתברשותשנבחןעניין

לעתורשניתןלחוקבהתאסייהחלטהייאינושונים(גורמיםעםמשולשלהסכםלהגיעודבריסדיןאפילואו
עליה.

בנבו()פורסםתל-אביבעירייתניזיתונינעמי18970-11-14)ת'יא(ב-עתמשנאמרוהדבריםלכךויפים.2
המילים:באלהבחוק,במובנהייהחלטה"י,הינההחלטהכללאכיהובהר13בפסקהשם

אשרהעירייה,ידיעלשהתקבלהענייניתהחלטהכלאיןכימעלהבעתירהייעיון

לפנייתם,במענהשנשלחמכתבהואהעותריםשבידיכלהעתירה.במסגרתנתקפת
הדרךזולאבחוק.כמשמעותהב'יהחלטהי"מדוברכביבנימוק,נתליםהםבואשר
'יהחלטתיוצרתתכתובתכלכינאמראםאותה.לתקוףהדרךזוולאהחלטהלקבל

דיכפין,לכליאפשרואףמתוכנו,הסעיףאתהדברירוקןלחוק,5סעיףבמובןרשות"י
המחוקקהתכווןלכךלאלו.מענהוקבלתמכתבמשלוחבאמצעותייהחלטות"?"לייצר

בדברו.

נ'אשדורעיריית3874/03בש"אבענייןהדיןבפסקשנקבעוהדבריםזהלעניןיפים

שלהחלטהכינאמר,שם(4.11.2003)בנבו[]פורסםבע'ימ(1989)פרסומיםאס.פי
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ייהחלטה"יבגדראינההעירוניבאצטדיוןפרסוםשלטילהצבתבמכרזלצאתעירייה
לחוק:5סעיףלפי

משוםזהמשפטלביתשייכתהענייניתהסמכותכילטעוןהחברהיניסיון

לחוקראשונהבתוספת8א)סעיףמקומיתרשותשלבהחלטהשמדובר
המונחאתלפרשאיןראשית,יצלח.לאמנהליים(לענייניםמשפטבית

תוצאהמקומית.רשותשלהחלטהלכלמתייחסשהואבאופןיהחלטה'

לאכולו.הפרטיהתחוםאתהמנהליהמשפטביתכתליתוךאלתכניסזו
אתלהגדירזו,עתירהבמסגרתצורך,איןמקרה,בכלהמחוקק.כוונתזו

יי.8א.סעיף

המרכזית,התחנהמןהציבוריתהתחבורהקווילפיזורהיתכנותבחינתלבצעביקשוהמשיביםכיהעובדה.3
מכשלותקיימותכיוהתבררכך,לשסמשותפתבעבודהשונותרשויותאםזרועותלשלבואף

רשותשללייהחלטהשלננינוהמצבאתהופכתאינהומשפטיות,תכנוניותשונות,סטטוטוריות

משאין.החלטהבקבלתהמדוברשאיןובוודאימיהלית,עתירהבאמצעותתקיפהבתשהיאמקומיתיי,
שכזו.מהחלטהנסיגהתתכןלאגסכיהואברוראךמנהלית,החלטה

עלרשותשלמנהליתהחלטהבפנינועמדהלואףכיייאמר,לעילמהאמורלגרועומבליהזהירותלמען.4
והגבלותלהתניותלהידרששהחובההריהתמחיית,לפינויאחראוזהמתווהלאשרובסמכותדיןפי

ממנה.כנסיגהלהיחשביכולהאינהשכזו,החלטהשללפועללהוצאהכתנאיבדין,החלות

מנהלית,עתירהבגינהלהגישניתןאשררשותשלהחלטהכללפנינואיןכיברילעיל,האמורכללאור.5
בשעריולהיכנסשבמטרההנמנעמןלאמאולצת,בצורהנעשיתזהבהקשרבעתירההדבריםהצגתכאשר

העליון.המשפטבביתועומדהתלוילהליךבמקבילזהנכבדמשפטשלבית

ועומדתלויהליךג.2.

והואבעניינו,שזורשעניינוועומדתלויהליךקייםכימסתיריםאינםהס-העותריםלוכותייאמר.6

לעיל,המוזכרתלבגייצהעתירה

הטיעוןמןניכרחלקבוניםלעיל,שהובהרוכפילבג'יצ,העתירהעלדנןבעתירתםנסמכיםהעותריס.7
טרם)ואףנבחנושטרםבטענותולאדין,בפסקהמדוברכאילו-ומסמכיהטיעוניהזו,עתירהעלשלהם,

העלון(.המשפטלביתתשובהלהןניתנה

לרפאאיןבכךאךדנן(,העתירה)כמולהידחותהעתירהשדיןובטוחהסמוכההמשיבהספק,הטרלמען.8
שונים,להיותנתזיםבהםהסעדיםשאולינוסף,בהליךפתחושם(העותרים)שאינםשהעותריםהפגםאת
זמניםובלותהתמחיית,מןהציבורית,התחבורהקווישלפינוי-מטרהאותההמהותיתמטרתםאך

ושם.כאןהעותריסשמבקשים

1
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שיפוטיזמןבזבוזסותרות,פסיקותלמנועמנתעלוזאתכאן,ההליךאתלעכבישהפחותלכלודוק,.9

עלהצטרפותבקשתשלפנינובענייןהוגשהכברוהריבאלה.וכיוצאהתדיינותכפלעקבהצדדיםומשאבי
כיונראההתמחיית,בהקשרבמספר,שלישיתנוספת,עתירהמהווהלמעשהשהלכהנוספים,גורמיםידי

ועוד.עודלהימשךיכולהזוהליכיםשרשרת

מהותיתסוגיהאותהלדיוןתעמודשבכךודיהמהותיות,עילותביןמוחלטתלוזהותדרישהאיןגםוהרי.0
לפינויה.והדרישותהתמח'יתשלמצבה-שלפנינוובהקשר-

בתחוםשירותיםונותנייועציאיגודעמותת46125-05-11)תייא(עתמב-שנקבעוהדבריםזהלענייןיפים.1

,7בפסקההמשפט,ביתהבהירשםבנבו(,פורסם)התחבורהמשרדנ'לישראלרכזכלישלאישיייבוא
הבאים:הדבריםאת

אברהם615/84עייא-בהעליון,ביהמיישבפסיקתנקבעהליךלעכבלסמכותבאשר

:541,545מב)1(פדיייסתם,חייאניבע'"ימולהשקעותלבניןחברה-מרקוביץ

לנקוטהמשפטביתחייבואףרשאיהדיונייתהחלטותיו'יבמתן
תועלתוחסרתאקדמיתשהינההתדיינותלמנועכדיאמצעים,

מיותרתהינהמסוימתשתביעהמתברר,קרובותלעתיםמעשית.

עדייןהיהאשראחר,הליךשלסיומועםרקמשמעותוחסרת
התביעההוגשהכאשרהמשפטבתישלערכאהלפניועומדתלוי

ביתיצדקמראש,צפויהכזאתאפשרותכאשרהדיון.נושא

ניתןבטרםהשנייהבתביעהלדוןיסרבאםכלל,בדרךהמשפט,
י.ש.(שלי,)ההדגשותהאחר".בהליךסופיפסק-דין

עיריית9682/06עעיים-בנקבעדנן,כבמקרההמנהלילמשפטבאשרספציפייותרובאופן

:לפסהייד22בסעיבנבו[]פורסספורסם(,)לאבע'ימהפועליםבנקנ'לציוןראשון

ביתרשאימקביליםהליכיםמספרמתנהליםכאשר"אכן,

בהליךהדיוןאת'/"להקפיא"מתאימים,במקריםהמשפט,
מטרהמתוךלמשלכךלעשותניתןהאחר.להליךולהמתיןשבפניו

זהוהדין.ובעליהמשפטביתבמשאביולחסוךהדיוןאתלייעל

טעמיוועומד(.תלוי)הליך145ופוו58מ608ח69ה-כלללמעשה

5413/03בג'"ל)ראוהמינהליההליךבגדריגםחליםהכללשל

המשפטיםמשרד-שוטריםלחקירתהמחלקהראשנ'עליוואת

."'((25.9.2003בנבו[,)]נפורסם

כל:477,481בט)2(פיידישראל,מקרקעימינהלניאל-עוקבי9/75עייא-בנקבעעוד
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זהותאתלהוכיחישועומדייתלוי'יהעניןעקרוןאתלהחיל'יכדי

בע',[2],167/63ע''אראהלעיל.כאמורהתובענות,בשתיהעילות

.541בע',[1],424/73ב-ע'יאדבריאתגםוראה,5

עילותזהותכאןשישבקבעו,המחוזיבית-המשפטצדקלדעתי,
מקודם.עמדנושעליוהמובןבאותו

ביןמוחלטתחפיפהשתהיההכרחי,זהאיןהעילות,זהותלענין
הוא,העיקרהתובענות.בשתילהידוןהעשוייםהעניניםכל

|

)ההדגשותמהותית".סוגיהאותהלדיוןעומדתשבשתיהןכאמור,

י.ש.(.שלי,

פורסם(,)לאקפלן,נ'בע'ימלביטוחחברההישראליהפניקס3765/01רעייאראו:כן
לפסהייד.3סעיבנבו[,]פורסם

שבשתיבכךדישכןדנן,בעתירהידוןלאוחבימיישכיזה,בשלבהראוימןלעיל,האמורלאור

וכיצדהאמורה,התקנהשלהנכוןמובנהמהי-מהותיתסוגיהאותהלדיוןעומדתהעתירות

יהשונות...בתקופותהרכביםשלהרישוםבענייןלנהוגיש

ומטעםהמדינהמטעםמקדמיותתגובותהוגשולבגייצהעתירהשלההליךבמסגרתכילצייןראוי.2

התחנהמןקוויםלפינוימתווהשלבהקשרהסביבהלאיכותהשרהמעתמכתביצאכיוכןהעירייה,

אויר.זיהוםכנפגעהאזורעלשתכריולדרישהובנוגעהמרכזית

זו.לתשובה2כנספחמצ'יבהסביבהלהגנתהשרהמכתבבצירוףהעירייה,שלהמקדמיתההגובה+
זו.לתשובה3כנספחמצייבנספחים()ללאהמדינהשלהקדמיתהתגובה*
זו.לתשובה4כנספחמצייב,26.6.22מיוםבג'יצהחלטת+

רקוכי,21.8.22ליוםעדיוגשומשלימותהודעותכיהחלטתונתןהמקדמיות,התגובותלמקראבגייצ,.3
שם.העותריםשלהטענותמכלולעלהמשיבותתשבנהבעתירה,הדיוןיתייתרולאבמידה

שיחנערךממילאלבגייצ,לעתירההעירייהשלהמקדמיתבתגובתהשמופיעכפילכן,קודסםעודכייוער.4

הפועליםרביםקוויסלהפחתתבנוגעעקרונייםלסיכומיםהגיעווהצדדיםהתחבורהמשרדמואאלנמרץ
המרכזית.בתחנה

בגייצבפנישהוגשדנן,להליךקודםועומד,תלויהליךקייםכאשרהללו,הדבריםלאורגםכן,כיהנה.5

שננקטותוהפעולותהתמחייתשלמצבה-בוהנדונההמהותיתהסוגיהמבחינתוההשהואבהקשר
דורשיםאותו"ימתווה'יאותוממילאכיכשנראהקצוביםבמועדיםההליךאתמנהלובגייצ-בהקשרה

איןבעבר(רלוונטיהיהאושכזהמתווהקייסכללהיהאס)וספקעודרלוווטיאינוממילאכאןהעותרים
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בהליךלהכרעהעדדנןההליךאתלעכבלכלהפחותוישדנן,העתירהאתבמקבילולנהללהמשיךכלטעם
בגייצ.מולאלהמתנחל

שיהויג.3.

לשםבתקנותשנקבעלומןמעברהרבהעתירתםהגשתאםהמתינוהעותריםכיחולקלהיותיכולולאאין.6
שהנושאנראהכאשרבמיוחדבולטיםהדבריםהדעת.אתמניחהסברלהשאיןהשתהותעתירה,הגשת

אלה,התחמיית.בנסיבותמןציבוריתתחבורהקוויפינוימועדהינואליומתייחסיםשהעותריםהעיקרי
דינהכאשרהתקנות,לפיהעתירהלהגשתהקצובהמועדמןובחריגהברורבשיהוינגועההעתירה

בלבד.זֶהמטעםולוהסףעללהידחות

ולבלשיהוי,בלאתוגשוהנכבדמשפטלביתעתירהזה,נכבדמשפטבביתהחלותלתקנותבהתאם.7
לעותרשנודעמיוםאוהרשותהחלטתעלהודעהשהתקבלהמיוםימיםוחמישהארבעיםתוךהמאוחר

הדין:סדרילתקנותו-34בסעיפיםנקבעוכךעליה.

עתנילהלהגשתהמועל.37
בלין.לכךשנקבעבמועלתונשעעתילה

מארצעיםיאוחדולאהענין,נסיבותלפישיהוי,בלאהעתידהתוגשכאמול,מועלנקבעלא()
מיוםאועליההודעתקיבלשהעותרמיוםכדין,אופורסמהשההחלטהמיוםימיםוחמישה

המוקלם.לפיעליה,לעותרשנולע
,(3/-)!משנהבתקנותכאמורעתידהלהגשתשנקבעמועדלהאליךדשאיהמשפט|בית0

לכך.הצדקהלאהאםההאלכה,לבקשתלהגיבהזדמנותלמשיבשנתןלאחל
שיהוי.4

אסאףבתנשתה,שיתויהיקהעניןבנסיבותכילאהאםעתילהלדחותלשאיהמשפטבית
המועלהואלדאו3/ם(בתקנהכאמולימיםוחמישהארבעיםשלהמועלבתוךהוגשה

.?(0/2תקנהלפילהנשתה

בעתירהלתקיפהשניתנתלעניינוייהחלטה"יכלאיןדשיטתםאליבאכיהבהירושהמשיביםלכךמעבר.8

קודםאףכי)וייתכן21.12.21ביוםהמאותרלכלהדבריםמצבעלידעוהעותריסכיברורהרימנהלית,
מועדכאיוה31.12.23שלהמועדאתנסעללהעלותמנסיםהםכאשרמועד(.מצייניסאינםהם-לכן

שהםהזמןמפרקמשמעותיחלקמהווהיותר(ואוליחודשיס4)כ-שלהםהשתהותםהרילפינוי,אחרון

מהתמחיית.הציבוריתהתחבורהקוויפינוילשאלתלקצובמנסיםעצמם

העתירה.אתלדחותישזה,שיהוילאורגם.9

ענייניתסמכותהעדר-המרכזיתהתחנהלפינויעשהצומתבקשבפועלג.4.

וזאתהמרכזית,התחנהמןהתחבורהקוויפינוישלסטעדמתבקשזאת,מסתיריםאינםוהעותריסבפועל,.0

בעתירתם:וכאמור,1-7המשיביםמן
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מלאלפינויחלופימתווהלמציאתהמשיביםל-3עםיחדלפעול1-2למשיביםלהורות..'
מיוםיאוחרולאהאפשרי,בהקדםהחדשההמרכזיתבתחנההתחבורהמסוףשל

התחנה.!יפעילותבהמשךהכרוכיםהאווירוזיהוםהמטרדיםריבוילאור,3

מביתלקבליכוליםהסאיןכאמורסעדכיברור,להיותצריךהפחותלכלאוברור,לעותריםגםברס,.1

לצדק.הגבוההמשפטכביתבשבתוהעליוןהמשפטביתלבקשניתןכאמורסעדאםכיזה,נכבדמשפט

מןהציבוריתהתחבורהקוויאתיפנוכיואחריםאלאממשלהממשרדידורשיםעצמםהעותריםוהרי.2
לחוקהראשונהלתוספת8)א(פרטשלהאצטלהתחתואתעושיםעמםהשמורותמסיבותאךהתמתיית

מקומית'י.רשותשלייהחלטה-

שמורהלכךהסמכותכאשרמקומית,רשותשלהחלטהאיננהציבוריתתחבורהקוויוהזותפינויברם,.3

העתירהאתלדחותישזאתלאורגםיסוד:השפיטה,לחוקו-)ד()ג(15לסעיפיםבהתאםוואתלבגייצ,
שלפנינו.

לאובוודאישלו,דעתובשיקולהרשותדעתשיקולאתמחליףאינוהמשפטביתג.5.

העותריםשלדעתםבשיקול

כאשרדעתו,בשיקולהרשותשלדעתהשיקולאתממיראינוהמשפטביתכיהיא,פסוקההלכה.4

בבגייצנפסקזהלענייןרבתי.סבירותאישלקיצונייםבמקריםרקתעשההרשותבהחלטתהתערבות

:בנבו()פורסםומע'"מהמכטמנהלנ'בע'ימ)ישראל(סטיופרפארם5

הלשויותעלהחוק,לפימוטלים,הציפבוליהאינטרסאתלקדםוהסמכותיהתפקלד
לבצעהכליםולהןמדיניותלקבועהמוסמכותה);)הנסיוןהמומתיותבלדיק)המוסמכות.

המשפט,ביתהרתב.בציבולבפניהציבודילאינטרסבאחדיותהנושאותקן;המליניותאת
שללעתהשיקולבמקוסשלודעתושיקולאתיעמידלאפעמים,ספולאיןשנאמלכפי

יותליעילהאויותלנבונההחלטהלקבלהיתאפשלאםיבחןלאאהואהמוסמכת,חדשות
הלשותל.מהחלטת

המשפט,ביתשלהתערבותהמצדיקהרבתיסבירותבאילוקההרשותפעולתלפיהוההוכחה,הראיהנטל.5
.(784(3)נופדיייואח'חרסנ'אתאקריתעיריית565/00בעייאלמשל)ראההטועןעלהוא

הטעמיסאתברק-ארזדפנההשופטתכבימסבירה,622בעמי2010בי,כרךמנהלי,יימשפטבספרה,.6

:המנהליהדעתשיקולשלהביקורתשלהיקפהלהגבלת

עלמבוססתהמשפטביתשלהתערבותוהגבלתמומחיות,שיקולישלההיבטמןייראשית,
הרשותשלדעתהשיקולהמרתאתהמצדיקהמתאימהמקצועיותכלל,בדרךלו,שאיןכך

נבחר,מוסדאינוהמשפטביתדמוקרטיים,שיקוליםשלההיבטמןשנית,;דעתובשיקול
הםשחבריהןלרשויותבהשוואההאזרחיסרצוןאתלכאורהמייצגתאינהפסיקתוולכן

במקור-ע.י.(לא)ההדגשותציבור'ינבחריע'ייממוניםאוציבורנבחרי

דעתםבשיקולהרשויותשלהדעתשיקולאתלהחליףמבקשיםהעותריםבענייננו,-הפרטאלהכללומן.7

רבים,גורמיםשלהתייחסותהדורשביותר,מורכבבנושאוזאתהמשפט,ביתשלולמצער,שלהם,
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לבצעשניתןהאפשריותוהאפשריים,המיועדיםהשטחיםשלהתכנוניהמצבלרבותרבים,ולמשתנים
באלה.וכיוצאבהס

קללהתקבל,יכולאינוהמשיביםשלזהפניעלהעותריםשלהדעתשיקולשיועדףזודרישהכיברי.8
עםמתיישביםאינםאשרשונותדיןוהוראותמנתוניםבמכווןמתעלמיםשהםשעהוחומר

שאיפותיהם..

התערבותןהיקףבדברהמשפטיותלהלכותמנוגדתזושהריהעתירה,אתלדחותוישזוגישהלקבלאין.9
המנהלי.המשפטבמסגרתהשיפוטיותהערכאותשל

סוףדברד.

כהוויתם.הדבריםואתהנכון,והסטטוטוריהתכנוניהדבריםמצבאתלעילהביאוחמשיבים.0

החלטהבפנינועומדתלאכללכיהעובדהלרבותבעתירה,שנפלוהפגמיםמלואאתלעילהראוהמשיבים.1
בסעדלדוןענייניתסמכותחסרהנכבדהמשפטביתהעתירה,בהשגתמובהקשיהויקייסםתקיפה,ברת

בעתירההדיוןאתלנהלטעםכלאיןאשרבג'יצ,בפניועומדתלויהליךקייסםוכיבעתירהבפועלהמתבקש

דנן.בעתירההדיוןאתייתרשהואביותרשסבירגםמהלסיומו,הגיעוטרםהליךכשאותוזו,

המשיבים.בהוצאותהעותריםאתלחייבהעתירה,אתלדחותישלעיל,האמורכללאור.2

עוייד5%עומריעוידשטטר,שמו%ל
המשיביםביכהמשיביםב'יכ

עוידבוסתן,עדי
המשיביםב'יכ
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