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לבטל את החלטתם לסגת מהמתווה עליו  2-ו 1ים למשיב בית המשפט הנכבד מתכבד להורות

והעברתו  לפינוי מסוף התחבורה במבנה התחנה המרכזית החדשה 7-3המשיבים הסכימו עם 

 . ולממש את המתווה המוסכם ,למתחמים חלופיים

מציאת ל 7-3יחד עם המשיבים  לפעול 2-ו 1 להורות למשיביםמתבקש בית המשפט הנכבד לחלופין 

בהקדם האפשרי, ולא  תחנה המרכזית החדשהמלא של מסוף התחבורה בפינוי מתווה חלופי ל

  .התחנה כרוכים בהמשך פעילותוזיהום האוויר ה, לאור ריבוי המטרדים 31.12.2023יום יאוחר מ

לתוספת הראשונה לחוק  )א(8: לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית לדון בעתירה על פי פרט סמכות

פט סמכות מקומית (. לבית המשרשויות מקומיות) 2000-בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש''ס

 2000-נהליים )סדרי דין(, התשס"אלעניינים מ)א( לתקנות בתי משפט 2לדון בעתירה מכוח תקנה 

 (.אביב יפו-החלטה התקבלה על ידי עיריית תל)ה

  .2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20ש"ח על פי פרט  2,014: האגרה

העוסקת במחדלה של השרה להגנת על ידי עמותת אדם טבע ודין, הוגשה עתירה לבג"ץ  :הליך נוסף

)א( לחוק 11כאזור נפגע זיהום אוויר מכוח סעיף הסביבה להכריז על אזור התחנה המרכזית החדשה 

בהתאם (. אדם טבע ודין נ' השרה להגנת הסביבה 1828/22)בג"ץ  2008-אויר נקי, התשס"ח

 .15.5.22יום למקדמית עד  תוגש בעתירה זו תגובהלהחלטת בית המשפט 

 בקליפת אגוז .א

מבנה עצום  ;אביב-תל המפגע המרכזי במטרופולין התחנה המרכזית החדשה בתל אביב הינה .1

 יצירת מטרדים רבים וקשיםשר הוביל לאשאנן, ו-הממוקם בלב שכונת מגורים, נווה דיםממ

 במבנהשל המטרופולין מסוף האוטובוסים המרכזי  מיקומו שלדרדור השכונה והאזור כולו. לו

על גבי רמפות בטון העולות הנעים סיבית של אוטובוסים מונעי דיזל במקום, א, והתנועה המזה

סמנכ"לית אשר קשה זיהום אוויר במקום בנייני מגורים, מייצרים ובסמיכות לצד מבנה לל

. אל""במפגע זיהום האוויר החמור ביותר בישרמדובר  לגביו כיקבעה המשרד להגנת הסביבה 

בו חמורים בטיחות  יקוייללה אחראית חברת הניהול, ותחם, לכך נוספים הזנחה קשה של המ

וסביבתו והוא ות כליל חלק מקומות המבנה נטוש למקום. שאף הובילו להוצאת צו סגירה

 .מטרדי רעש ולכלוךלצד  ,מוקד לפשיעה, סחר בסמים וזנות יםמהוו

על שינוי יעוד הוחלט  ,2016, שאושרה בשנת יפו אביב-במסגרת תכנית המתאר הכוללנית של תל .2

מגורים, תעסוקה ועל הפיכתו לשטח  ,ניצבת התחנה המרכזית החדשה הםעלי המקרקעין

מסוף פינוי בתכנית כי נקבע עוד לב שכונת מגורים. במו תיירות, באופן שהולם את מיקוו

. ברם המסופים ייעודשינוי החלופיים הוא תנאי למימוש למסופים  התחבורה הציבורית

 ,המטרוווי בקשתלב אמורים להאשר החלופיים, באזור צומת חולון ובאזור מחלף ארלוזורוב, 

 . 2040היעד שהוצב להשלמת המעבר הוא שנת  .וארוך שניםמורכב הם מסופים שתכנונם 

 בעירייה ובמשרדי הממשלה הרלוונטיים, המקצועייםהגורמים נתונים אלה הובילו למסקנת  .3

תוך המשך הפגיעה ארוכה, לתקופה כה המרכזית את התחנה הפעיל ניתן להמשיך וללא כי 

במאמץ רב, ולאחר חודשים של עבודה גובש על כן  ם.בריאותובתושביה וסיכון בשכונה הקשה 

לפינוי התחנה המרכזית עד סוף  7-3כב בין העירייה לבין המשיבים מתווה כולל ומורמשותפת, 

 (.המתווה –)להלן  2023שנת 



 

 שנת סוףלעד טובוסים יופסק ומבנה התחנה המרכזית כמסוף אבשימוש כי ה ,המתווה קבע .4

. עד להקמת מסופי הקבע, חלופיים, חלקם זמנייםוחניונים והתחבורה תפוזר למסופים  2023

ובירכה על  שרת התחבורה קבל עם ועדה על גיבוש המתווההודיעה  2021בראשית אוקטובר 

הייתה שרת התחבורה  אם המתווה היה מתממש, .וסגניתו ראש העירייה המוגמר, יחד עם

מה ולפנות את על אי חידוש הסכם ההתקשרות ע 9למשיבה  31.12.2021ביום הודיע יכולה ל

 . 2023התחנה המרכזית מאוטובוסים בסוף שנת 

החליט ראש גובש ופורסם לציבור, כבר לאחר שהמתווה באופן תמוה וחד צדדי, אלא ש .5

. תחילה נטען כי לא ניתן לממש את המתווה בטענות שונות מנולסגת מ, ברגע האחרון, ייההעיר

בצמוד לבית  - בשל אתר טבע עירוני שמצוי בשטח אחד המסופים החלופיים שעליהם סוכם

אלא שהשרה להגנת הסביבה הבהירה  (.מתחם פנורמה –אביב )להלן -פנורמה בדרך בן צבי בתל

את פינוי על פניו ושיש להעדיף ך נמוהסביבתי עשה ידי אדם שערכו מטבע שמדובר באתר 

משנשמטה הקרקע מתחת לטיעון זה, טענה העירייה כי בעצם הבעיה בו. התחנה והקמת המסוף 

בו אמור להיבנות מסוף פנורמה, או שבחשש מהגשת התנגדויות על ידי תושבי האזור נעוצה 

 .בקרקע לשימוש חורג בשל הצורך במתן אישור םבקשיים בירוקרטיי

אין כל מתווה חלופי  –וככל הידוע לעותרים נסיגת ראש העירייה מהמתווה הביאה לסיכולו,  .6

. לכאורה מתנהלות בעצלתייםשהן למתווה חלופי הופסקו או וגם השיחות בין הצדדים  מוסכם

דיעה, למיטב היהודיעו ראש העירייה ושרת התחבורה בהודעה משותפת על מתווה חלופי, אך 

כוונות הצהרת מדובר בסיכום כללי שכולל מידע לתושבים, נראה שספק ובשל סירוב הרשויות ל

 קריסתההודאה בך וכיאמצעי לרהינה  "מתווה חלופי"כ והצגתכי ו ;בלבד ולא במתווה ישים

בפועל עברה העירייה לרכז מאמץ בדרישות לתחזוקה טובה יותר של המתחם . ותו לאו המתווה

 תוצאות בשטח( וזנחה את מאמצי הפינוי.)ללא כל 

כל גורמי הממשלה הוא תמוה, עם בעמל רב הושגו האופן בו חזר בו ראש העירייה מסיכומים ש .7

בלשון המעטה. מדובר במתווה שאמור היה לתת מענה למפגע קשה ולבעיית זיהום אוויר 

עבר. המלמתן קרקע ולמימון מלא של  ורמ"י הממשלהמשרדי חמורה, תוך התגייסות 

התעקשות העירייה שלא ניתן לקיים את המתווה בשל אתר טבע עירוני קטן מעשה ידי אדם 

על כפות המאזניים אשר שהשרה להגנת הסביבה מיהרה לציין כי כעד הייתה כל כך תמוהה, 

. יתר על גוברפינוי התחנה הצורך בספק שכל פינוי התחנה מול שמירה על אתר הטבע אין מונח 

העירייה עצמה כבר קידמה בעצמה החלטות שמשמעותן הריסת אתר הטבע, כמו כן, התברר ש

 צו להקמת חניון זמני במקום. גם הוצאת 

העובדה כמו גם , לסיכול המתווה באופן קיצוני יםבלתי סבירהעירייה בטעמים היתלות  .8

מצביעים על  ,התחנההאוטובוסים משהעירייה לא מקדמת כיום מתווה חלופי לפינוי מלא של 

שנים ארוכות משך את התחנה המרכזית במקומה לותיר כך שראש העירייה גמר בלבו לה

. ומרווחת התושבים האוויר החמור םזיהומ ,תוך התעלמות מהמפגע שהיא מייצרתנוספות 

תוך סיכון בריאותם לחיות לצד המפגע הקשה שכונה ראש העירייה על תושבי הבהחלטתו, גוזר 

שיש חלופה אפשרית ; זאת על אף 2040עד להשלמת מסופי קבע חדשים בשנת  ,שנים רבותעוד 

 .מהיר של התחנהה הלפינוי וישימה

, אשר לא נומקה ואף לא הוסברה ראש העירייהבבסיס החלטתו הדרמטית של כי  דומה .9

שקל שיקולים ראש העירייה שהוצגו. לא מן הנמנע כי מאלה שונים ים ללתושבים, ניצבים שיקו



 

פוליטיים, לא ענייניים, בנסיגתו מן המתווה, זאת תוך הקרבת תושבי השכונה והותרת 

קהילה מוחלשת, הן של המתאפיין באזור בבחצר האחורית של העיר, המפגעים הקשים 

 .ישראלים ותיקים והן של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט

 לעתירה הצדדים .ב

אש הנבחרת של ראביב יפו ויושבת ה-מועצת העיר תל , גב' שולה קשת, הינה חברת1העותרת  .10

מאבק מטה השנה ב 30הוועד השכונתי של נווה שאנן. העותרת מתגוררת בשכונה ופעילה מזה 

 חברי הם 3-2 העותריםלפינוי התחנה, לצד מאבקים רבים נוספים לרווחת תושבי השכונה. 

 מטהב יםמרכזי יםשכונת נווה שאנן ופעיל יתושבהם  5-4 יםהעותר .יפואביב -תל העיר מועצת

היא  שמטרתם, שהוא מטה אזרחי התנדבותי של פעילים, המרכזית התחנה לפינוי המאבק

 ירוקה מגמה. עמותות ןה 7-6 העותרות .האוויר וזיהום ובהםמטרדיה  והפסקת התחנה פינוי

; האגודה לזכויות האזרח שנים לקידום מדיניות סביבתית חברתית בישראל 25-כמזה פועלת 

 .אדםשנה להגנה על זכויות  50בישראל פועלת מזה 

 לסגת ההחלטה את קיבלש הגורם הוא ,חולדאי רון מר, יפואביב -תל עיריית ראש, 1 יבהמש

הם  8-3 המשיבים אביב יפו.-עיריית תל ,2 המשיבה עם יחד התחנה לפינוי המוסכם מהמתווה

בת של  חברתהיא  9 המשיבה .ולמימונו התחנה לפינוי מתווהל צדגורמי השלטון המרכזי שהיו 

, פורמלית משיבה והיא התחנה את מנהלת החברהבע"מ.  1995חברת הנדל"ן נצבא החזקות 

נה לבין בי ההתקשרות בהסכםמאחר ו שלה מוגן אינטרסכל ב תפגע לא העתירה קבלת שכן

 התחבורה להפעלת מסוף התחבורה יש נקודות יציאה מוסכמות.  משרד

 ליקויים בטיחותיים ומפגעים קשים –רקע: התחנה המרכזית החדשה  .ג

 ובמטרופוליןיפו  אביב-בעיר תלוהקשה ביותר מרכזי המפגע המתחם התחנה המרכזית הינו  .11

הביא לדרדורה ר אשמדובר בכישלון תכנוני ואדריכלי מהדהד, נרחבת כי הסכמה קיימת . שלה

מסוף שנות השישים של המאה הקודמת כורעת שכונת סביבותיה. של של שכונת מגורים שלמה ו

להוציא את תושביה במשך שנים נאבקים ו ,נווה שאנן תחת עול התחנה המרכזית החדשה

 המפגע מלב שכונתם. 

עיריית תל ין ב, בעקבות סיכום להקמתה 1968בניית התחנה המרכזית החדשה החלה בשנת  .12

חדלה  1976ובשנת החברה נקלעה לקשיים כספיים,  .אביב לבין חברת כיכר לוינסקי בע"מ

 1976מבניית הפרויקט והתפרקה. באותה עת כבר הוקם גשר עילי בצמוד לבנייני מגורים. משנת 

 1987שנת עד לחידוש הבנייה ב ,פיל לבן ,המבנה של התחנה המרכזית החדשה שומםשלד עמד 

בצלאל אהובה ואח' נ' התחנה  1412/95חברת התחנה המרכזית החדשה )ר' ת"א )ת"א( על ידי 

 ((.8.3.2000)פס"ד חלקי מיום  אביב-המרכזית החדשה בתל

. התחנה "התחנה המרכזית הגדולה בעולם", והוכתרה בתואר 1993התחנה נפתחה בשנת  .13

מי גרמה נזקים אדירים לשכונה כולה ודרדרה אותה.  ,זיהום אווירורעש  טרדיהובילה למ

מקום מגורים זול ורעוע למי שידם הפך לכולו , והאזור נטשסביבת התחנה עזוב את שיכול היה ל

 . מקלט מבקשיאף מהגרי עבודה זרים, ובשנים האחרונות עניים,  –אינה משגת 

פסק בית המשפט  2000בשנת מצב התושבים שנותרו סמוכים לתחנה היה כה קשה, עד כי  .14

נזקים שנגרמו להם ובכלל זה בשל ה ש"חמיליון  22בשיעור של מהם  200-המחוזי פיצויים ל



 

בצלאל אהובה ואח'  1412/95ת"א )ת"א( מטרדי רעש, זיהום אוויר, ירידת ערך הנכסים ועוד )

 ((.18.7.2000מיום )פס"ד חלקי  אביב-נ' התחנה המרכזית החדשה בתל

תכנית לפיתוח מכיל בדרום ד כהנא, אורי אטינגר "ער' אל על ההיסטוריה של התחנה להרחבה

 (.כהנא ואטינגר - )להלן 71(, בעמ' 2020מרכז הגר ותנועת אחותי דוח של ) "תל אביב

 הנגרם מהתחנה האוויר זיהום 

, אליהם בשעהדיזל  מונעיאוטובוסים  200השיא נכנסים לתחנה ויוצאים ממנה  שעותב .15

השרה כתבה  כךאוויר חמור, מסכן חיים.  לזיהוםגרם  הדברמצטרפות מוניות שירות רבות. 

 :21.12.2021 ביוםלהגנת הסביבה לראש העירייה 

"בשנים האחרונות נמדדו בתחנת הניטור הסמוכה לתחנה חריגות מתמשכות 

מערכי הסביבה, המעידות על חשיפה כרונית של התושבים והשוהים באזור 

)!( מהמלצות ארגון  4החורג מהוראות החוק וגבוה פי  -לזיהום אוויר גבוה 

העולמי. נזכיר, שהנזקים הבריאותיים כתוצאה מחשיפה לזיהום הבריאות 

ריאה. זיהום -אוויר גבוה כוללים תמותה מוקדמת, תחלואה בסרטן ומחלות לב

האוויר פוגע באופן קשה אף יותר באוכלוסיות רגישות הכוללות ילדים, 

 .ריאה"-קשישים, נשים בהיריון וחולי לב

 .1ע/ומסומן מצורף  21.12.2021ום העתק מכתבה של השרה להגנת הסביבה מי

ציינה סמנכ"לית המשרד, גב'  21.12.2021בדיון שנערך בוועדת הפנים של הכנסת בנושא ביום  .16

" וכי במפגע זיהום האוויר החמור ביותר בישראלשולי נזר, כי לפי נתוני המשרד מדובר "

לאור הידע הנצבר כי קבעה סמנכ"לית ה". הפינוי של התחנה לא יכול להידחות ולו ביום אחד"

על מזהמים מונעי דיזל עדכן ארגון הבריאות העולמי את התקנים בעניינם של שניים 

נמדדו בשנים האחרונות מאות אליה בתחנת הניטור הסמוכה מהמזהמים הנפוצים בתחנה, וכי 

. גב' נזר הוסיפה, כי בריאות התושבים המתגוררים בסמוך לתחנה מהערך המותר בהםחריגות 

 ה.בסכנ

 . 2ע/ומסומן מצורף  21.12.2021פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים מיום 

נתוני שלוש השנים  מסמך ובוהעביר המשרד להגנת הסביבה לעותרים  10.3.2022ביום  .17

תחנות ואת השוואתם לנתונים שנאספו ב ,תחנת הניטור ברחוב לוינסקיהאחרונות אשר נוטרו ב

בתחנה המרכזית  מהתקןמות חריגות משמעותיות יקי. אלה מלמדים, כי ניטור אחרות בעיר

 מקומות אחרים בעיר. משמעותית מהחדשה, וכי חריגות אלו גבוהות 

חמצני השנתיים בתחנת הניטור -השוואה של ריכוזי החנקן הדובין היתר נכתב במסמך כי "

 (4טבלה )בגוש דן ( 3טבלה )בהשוואה לתחנות הניטור התחבורתיות בתל אביב  'לוינסקי'

מציגה כי תחנת הניטור "לוינסקי" ( 1-3 גרפים( )5טבלה )ובתחנות נבחרות בירושלים ובחיפה 

בה תחנת הניטור  2021ביחס לתחנות אלה, מלבד בשנת ג"ג(  –)בריכוז מזהמים גבוהה מאד 

 ". ירושלים, בר אילן" בה נרשמו ריכוזים גבוהים יותר"

שנתיים בתחנת .PM2 5הנשימים העדינים השוואה של ריכוזי החלקיקים כי " בועוד נכתב 

בהשוואה לתחנות הניטור התחבורתיות בתל אביב בגוש דן ובתחנות נבחרות  'לוינסקי'הניטור 

גבוהה ביחס לתחנות אלה, מלבד בשנת  'לוינסקי'מציגה כי תחנת הניטור  בירושלים ובחיפה

https://www.israhc.org/_files/ugd/976b1a_6241fb045eaa476c996734ee99a74e60.pdf
https://www.israhc.org/_files/ugd/976b1a_6241fb045eaa476c996734ee99a74e60.pdf


 

ככל (בה תחנת הניטור "בני ברק, רחוב ז'בוטינסקי" בה נרשמו ריכוזים גבוהים יותר  2021

 ".)הנראה בגלל עבודות תשתית של הרכבת הקלה

שעתיים, היממתיים המרביים והריכוזים -השוואה של הריכוזים החציבנוסף נכתב בדוח כי "

בתחנת הניטור לוינסקי ביחס לתחנות  (12 -ו 11, 10גרפים (החנקן השנתיים של תחמוצות 

 ".התחבורתיות האחרות מדגימה שוב כי בתחנה זו נרשמים הריכוזים הגבוהים ביותר

 . 3ע/נתוני הניטור של תחנת לוינסקי מצורף ומסומן מסמך העתק 

גמה ירוקה, של מטה המאבק לפינוי התחנה ושל מלשרה להגנת הסביבה לאחר פניות רבות  .18

השרה להגנת הסביבה לבג"ץ נגד ארגון אדם טבע ודין בפברואר השנה נענו, עתר אשר לא 

 התחנה על אזור 2008-)א( לחוק אוויר נקי, התשס"ח11בצו מכוח סעיף כריז בדרישה כי ת

ומהתקן העדכני  ,החריגות הרבות מהתקן הקייםות מפורט אזור נפגע זיהום אוויר. בעתירהכ

המומחה בכימיה  רפה חוות דעת תומכת של מדעובריאות העולמי. לעתירה אף צשל ארגון ה

 . ד"ר אריה וגנראטמוספרית, 

 .4/עהעתק העתירה מצורף ומסומן 

 .5ע/העתק חוות הדעת של ד"ר וגנר שצורפה לעתירה, מצורף ומסומן 

על בריאות התושבים, והמזיקה קשים ומובהקים אלה, והשפעתם הידועה למרות נתונים  .19

השיב . כך למשל לבעיית זיהום האוויר במקוםנוספים בה וגורמים העירייה ראש מתכחשים 

"הטענות בבסיס המכתב, אשר מכוונות  , כישיפורט בהמשךכפי יועמ"ש העירייה,  לעותרים

ות בדחיית הטענ. להצגת התחנה כמקום מסוכן ומוכה זיהום אויר קיצוני, פשוט אינן נכונות"

רשות לאיכות הממונה על איכות האוויר בעל חוות דעת של בין היתר מתבססת העירייה 

אינה יר במתחם התחנה המרכזית ובעירייה, הטוענת כי בעיית זיהום האו הסביבה וקיימות

, וזאת על אף נתונים ברורים המעידים אחרת, חמורה ועומדת בתקנים של משרד הגנת הסביבה

 . כפי שפורט לעיל

  .6ע/מצורף ומסומן  16.12.2021על איכות האוויר בעירייה מיום  העתק חוות דעתה של הממונה

בנושא יה יראש העירחומרתה, והתבטאויות להתכחשות העירייה לבעיית זיהום האוויר ו .20

 30.3.2022לעירייה ביום ביוזמתו לו את המשרד להגנת הסביבה לפנות יהוב ,בתקשורת

בעת האחרונה, אנו עדים "חומרת הבעיה. המכתב נפתח במילים אלו: ולהעמיד את העירייה על 

, לפיכך ת תל אביב שאינן מציגים את העובדות לאשורן.ילשורה של פרסומים מאנשי עירי

מצאתי לנכון להציג בפני כל הגורמים את תמונת מצב איכות האוויר בתחנה המרכזית בתל 

בהמשך המכתב ". 2021- 2019בתל אביב לשנים  'לוינסקי'אביב, המבוססת על תחנת הניטור 

"הגבוה  הואבאזור החלקיקים הנשימים  זיהוםונקבע כי  ,הניטור מתחנת נתונים מובאים

לגבי תחמוצות חנקן מדובר  וכי ,"למחצבות בסמוך למעט, סביבתיות בתחנות בארץ ביותר

 ב"מספר החריגות החצי שעתיות הגבוה ביותר בארץ". 

במשרד  ממונה מערך ארצי לניטור אוויר, ביז'ונר –ד"ר לבנה קורדובה מה חתו עליו, המכתב

לא מסתיים במסקנה ברורה: "לאור הנתונים האלה והחריגות שצוינו לעיל,  להגנת הסביבה,

ניתן לטעון כי אין זיהום אוויר גבוה באזור התחנה המרכזית בתל אביב בהתייחס לחוק אוויר 

 ."2008-נקי, התשס"ח



 

 .7/עמצרף ומסומן  30.3.2022תב המשרד להגנת הסביבה מיום העתק מכ

 : רעש, צפיפות וליקויים והעדר ביטחון אישינוספים מטרדים

מבנה התחנה המרכזית עצום הממדים, זיהום האוויר אינו המפגע היחיד אשר מייצר המתחם.  .21

הכשלים האדריכליים, וכבישי הגישה העיליים שחוברו אליו )הרמפות( בסמיכות למבני 

מטרד ייחודי, שלא קיים בשום מקום אחר מהווים המגורים כדי להתגבר על אותם כשלים, 

 לדרדור השכונה. תורם את חלקו ואשר בעיר, 

י את אופי השכונה, את מראה ואת חיהערה סביבו שינו המבנה הממוקם בלב השכונה והתנועה  .22

מאות ואלפי האוטובוסים החולפים בתחנה מדי יום מייצרים הקצה אל הקצה. התושבים מן 

החל מעלות השחר ועד לשעות הליל המאוחרות, ותנועת הנוסעים המגיעים לתחנה רעש תמידי, 

תושבי  .בדן פרטיותואחושת ואשר גודשים את הרחובות הסמוכים לה הביאה לצפיפות ולת

האזור אינם יכולים לפתוח חלונות, נאלצים לאטמם הרמטית, והחיים סמוך לתחנה הפכו 

 לבלתי נסבלים. 

 באזור התרכזו התחנה לבניית עד אשר, בהם והסחר קשים בסמים השימוש, הזנות תעשיית .23

 ובעקבותיהםלחצרות הבתים ולחדרי מדרגות, , שאנןלרחובות נווה  פשטותה, הישנה התחנה

, התערערהשל התושבים הביטחון  תחושת ם.באופן טבעי גם פשיעה ואלימות מכל הסוגי הגיעו

 ממחסורומי שמהלך ברחובות השכונה הגובלים בתחנה יתרשם בנקל מריח השתן העז הנובע 

 .שירותים בתאי

 התחנה מבנה הזנחת

, נטוש רשלנותב מנוהל המבנהמהווים מטרד כבד. הכושלת מבנה התחנה עצמו ותחזוקתו  אף .24

המתמחה המנהלת אינה חברה  החברהנרתעים מלחלוף בו.  ורביםואינו בטוח, בחלקו, מלוכלך 

  .נצבא"ן הנדל חברת של בת חברתאו מתחמים הומי אדם אלא  בניהול תחנות מרכזיות

 על חברת התחנה המרכזית החדשהעל האופן בו הזניחה חברת נצבא את המתחם כדי להשתלט  .25

של חברת התחנה  ההליך פירוקשל בית המשפט המחוזי בהמעמיק ניתן ללמוד מפסק דינו 

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ נ' נצבא  25351-01-12פרק )מרכז( )המרכזית 

התנהלות נצבא על בית המשפט מתח ביקורת חריפה ((. 22.8.2017)מיום  בע"מ 1995החזקות 

תמקדות ניהלה את התחנה תוך ההחברה מצא כי ו ,כבעלת מניות מרכזית בתחנה המרכזית

  .והמשתמשים בה צרכי התחנהבצרכיה והתעלמות מ

בלבד, וכי היא  בתחנה המרכזית החדשה הנו נדל"ניהאינטרס של נצבא מהאמור לעיל עולה כי  .26

השקעה לשיפור התחנה או ללא כל מחויבות לבשטחה העצום, יה מתוך עניין השתלטה על

מאות כדי לייאש את כוונה אף הזנחת התחנה על ידי בעליה לא מן הנמנע כי  .שלה בתשתיות

"לייבש" את המקום,  מתכננתנצבא כי נכתב, בעיתונות הכלכלית בתחנה. חנויות הבעלי 

ולהמאיס על בעלי חנויות את המשך ההחזקה בנכסים עד שלבסוף יתפתו למכור את זכויותיהם 

  .במחירי רצפהבהם 

" לייבש, להתיש ולקנות: מה יוצא למימון מהשארת התחנה המרכזיתנמרוד בוסו " ר'

  .(6.2.2018)כלכליסט 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3731219,00.html


 

, דרגנועים לא עשרות עסקים ננטשוהתחנה. מתחם ואכן, ההזנחה והעזובה ניבטות מכל עברי  .27

ערך במקום משרד בביקורת תברואתית שעובדים, אריחים נופלים מהקירות והמקום מוזנח. 

נמצאו ליקויים חמורים. נקבע כי "רמת הניקיון הכללי לקויה  27.12.2021ביום הבריאות 

השירותים "מצא כי ". עוד נחדרי מדרגות למעבר לשירותים הורגש ריח שתןוכי "במאוד", 

חלק מחדרי השירותים  ...ריח שתן, חלק ממושבי האסלה שבורים ,בחדרי המדרגות מלוכלכים

 ".המדרגות סגורים לקהל בחדרי

 . 8ע/מצורף ומסומן  28.12.2021העתק דוח הביקורת של משרד הבריאות מיום 

 סגירה צולבטיחותיים שהביאו  ליקויים

 מדינהעד אשר ה הובילה למחדלים בטיחותיים קשים,אף הזנחת המקום על ידי בעלי התחנה  .28

סגירה ניתן כבר הצו  עטיים.המתחם בלסגירת פעלה  (המחלקה המשפטית של העירייה )בייצוג

עד שביום  ,החברה המנהלת לתקן את הפגמיםלא השכילה שנים במשך אך  2016במאי 

כי מתחם התחנה לא יוכל להמשיך לפעול לאחר לעניינים מקומיים פסק בית המשפט  7.10.2021

אל נ' החברה מדינת ישר 5478-12-20)רע"ס  אישור מכבי האשלכך אם לא יינתן  5.12.2021יום 

 (.7.10.2021)מיום  אביב-לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל

"על פי החלטת בית המשפט  כי שלה האינטרנט באתר העירייה הודיעה ההחלטה בעקבות

ייסגר הקניון על כל חנויותיו והעסקים הפועלים בו,  7.10.2021לעניינים מקומיים שניתנה ביום 

מאחר והמעבר לקומות ממסוף  .5.12.2021לרבות אלה הפועלים עפ"י רישיון כדין, ביום ראשון 

יא שכל עוד הצו התחבורה נעשית בפועל דרך הקניון עצמו, לא יתאפשר מעבר. המשמעות ה

 הן החנויות והן מרכז התחבורה הראשי יידרשו להפסיק את פעילותם" -בתוקף 

 .9ע/העתק החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים מצורף ומסומן 

 .10ע/אביב יפו מצורף ומסומן -יית תלהעתק הודעת עיר

מועד כניסת  .הבטיחותייםבלחץ צו הסגירה תוקנו חלק מהליקויים  ,ידיעת העותריםלמיטב  .29

ועוכב פעם נוספת לבקשת מפעילי  (9.2.2022)החלטה מיום  3.4.2022יום הצו לתוקף נדחה ל

 .התחנה

 אביב והתייחסותה למתחם התחנה המרכזית-תכנית המתאר הכוללנית לתל .ד

מפגע מרכזי המונע את האפשרות לשיקום האזור, הוחלט כי התחנה מהווה לאור ההבנה  .30

( לייצר את התשתית התכנונית 5000אביב )ת"א -הכוללנית של תלבמסגרת תכנית המתאר 

הסטטוטורית שתאפשר את פינוי התחנה ותביא לסגירתה. התכנית אושרה על ידי הוועדה 

, ואושרה ונחתמה סופית 2015יה במחוז תל אביב כבר בספטמבר יהמחוזית לתכנון ולבנ

 .2016בדצמבר 

 זה. התכנית בקישור

אחת מגולות הכותרת של התכנית הייתה פינוי התחנה המרכזית החדשה והסבת המתחם  .31

בצורה וד פורסם שינוי הייעלאזור שיש בו עירוב בין מגורים, תעסוקה, מלונאות ושטחי ציבור. 

 מובלטת בפרסומי העירייה ובשיתוף הציבור שנעשה סביב התכנית. 

https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/5000.pdf


 

יעודה ישונה ל"אזור תעסוקה כי בהוראות התכנית הנוגעות למתחם התחנה נקבע 

ואשר ייגזרו  יתייחס בין היתר לישימות המימושאשר  שיוכן מסמך מדיניות כולל ;מטרופוליני"

יניות יאושר על ידי מוסד התכנון שבסמכותו יהיו ממנו תכניות מפורטות; שמסמך המד

 א(. 802למגורים )אזור תכנון בקרקע מהזכויות  40%התכניות; ושיותרו עד 

מגרשים המאפשרים לפצל את תנועת שונות, ובמסגרתה אותרו קובעת הוראות המתאר תכנית  .32

: אחד בצומת עתידיים בין שני מסופיםשאותם משרת המסוף הנוכחי בתחנה האוטובוסים 

באזור המכונה צומת חולון )בתחום ארלוזורוב בסמוך לתחנה הרכבת סבידור מרכז, והשני 

 צבי.-השיפוט של תל אביב( או מע"ר בן

עוד נקבע בתכנית הכוללנית, כי תכנית מפורטת למתחם התחנה תיערך לפי עקרון של שלביות, 

שמעות הדבר היא כי עד אשר לא יפונה . מיהיהקושר בין פינוי התחבורה לבין תוספת זכויות בנ

 תכנית.ניתן לממש את הלא ממתחם התחנה המרכזית החדשה מסוף האוטובוסים 

בתכנית  א'707)אזור תכנון  מע"ר בן צבי –למסוף האוטובוסים המרכזית הדרומית החלופה  .33

כ"אזור תעסוקה מטרופוליני בשילוב עם "אזור במקור במסמכי התכנית ( הוגדר המתאר

תעסוקה סמוך למתח"ם )מרכז תחבורה משולב( מטרופוליני". אולם הוועדה המחוזית הורתה 

לתקן את הוראות התכנית ולשנות את היעוד של המתחם ליעוד  8.10.2003בישיבתה ביום 

כי התכנון במתחם יהיה בהתייעצות עם , לתכנון עתידי". עוד נקבעמתחם " –קרקע אחר 

קבעו בתכנית יהוראות התכנית קבעו בסוף כי ייעודי הקרקע י, הוועדה המקומית חולון. ואכן

בסמכות הוועדה המחוזית, לכל המתחם או לחלקים נרחבים ממנו, וכי האזור יתוכנן בשלמותו 

 בתכנית נפרדת בתיאום עם הוועדה המקומית חולון. 

בתכנית תחנה המרכזית החדשה התקבלה מסוף התחבורה בהנה כי כן, ההחלטה להביא לפינוי  .34

עובדה עצמו נראה כה. הפינוי ימתאר שיזמה העירייה ואישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבני

 2025 –כוללת שנת יעד תכנית המתאר הכוללנית לכאורה נותר לוט בערפל.  ומוגמרת, אך מועד

דברי ההסבר לתכנית(, אך בשל הוראת השלביות, מימושה תלוי בהקמת המסופים ר' )

 החלופיים.

 והעתירהנוספות  שנים 24התחבורה להפעיל את מסוף התחבורה  משרד תכוונ .ה

 בעניין

 לתושביםנודע  5.2.2018יום שב אאלאושרה תכנית המתאר הכוללנית,  2016שנת  בסוף ,כאמור .35

מכתבה עיתונאית על הכוונה לחתום על חוזה ארוך טווח להפעלת התחנה המרכזית כמסוף 

דבר ההתקשרות נודע כאשר במסגרת  ,שנים. לפי הכתבה 24אוטובוסים לתקופה נוספת של 

הליך משפטי הנוגע להסדר הנושים הודיעה נצבא כי אין בכוונתה לפעול לתכנון מחדש של 

אלא שהיא מנהלת משא ומתן ארוך עם משרד התחבורה על המשך הפעלת המסוף  ,המתחם

 החדשה המרכזית התחנה? דירות אלפי", בוסו נמרוד) שנים נוספות 24-האוטובוסים במבנה ל

  (.5.2.2018 כלכליסט ,"2042 עד תישאר

 , כי "המשרד קבע כי ככל שאין מתקן חלופי, מתקןנמסר לכתבהמשרד התחבורה  תבתגוב .36

התחנה המרכזית חיוני לקיום והפעלה של התחבורה הציבורית בתל אביב. בית המשפט קבע 

כי שרי האוצר והתחבורה יקבעו את דמי השימוש. בהתאם להוראה ולאחר הליך מוסדר 



 

ורה הציבורית שנמשך כמה חודשים, לרבות העסקת יועצים ושמאים, הוגדרו שטחי התחב

ימוש בעבורם. לכן, קביעה זו קיבלה תוקף של פסק דין מתוך כלל המבנה ונקבעו גם דמי הש

במסגרת ההליך המשפטי. לפיכך, הצדדים )מדינת ישראל ובעלי התחנה( נועדו להתקשר 

בהסכם מסגרת התחנה במטרה להסדיר את התפעול בתחנה ולעגן את הזכויות והחבות של מי 

בשירותים, שיפור  תשלום-מהצדדים, הכוללות העלאת רמת השירות והניהול לרבות אי

 . הנגישות לנוסעים ומנגנון פיצוי מוסכם בגין הפרות, לצד ודאות לבעל הנכס"

עתירה לבג"ץ בשם  8.8.2018בשל מצוקתם הנמשכת, חסרת האופק של התושבים, הוגשה ביום  .37

ואחרים נגד החלטת משרד התחבורה להתקשר בהסכם ארוך טווח להפעלת מסוף  1העותרת 

 התחבורה. 

כי ההתקשרות ארוכת הטווח נובעת מאילוץ, שכן גיבוש  ,לעתירה נמסרהמשיבים ת בתגובו

היעדר הסכמות בין הם המסופים החלופיים ייקח זמן ממושך מאוד ונתקל בקשיים ניכרים, וב

תל אביב לחולון, הצורך בשינוי תכנית המתאר המחוזית והצורך לשלב את המסופים החדשים 

עיריית תל אביב הדגישה את החשיבות שהיא רואה  ה נוספים.עם הרכבת הקלה ואמצעי תחבור

המסופים החלופיים, הן הדרומי והן הצפוני, מחייבים וסיפה כי בפינוי התחנה המרכזית, אך ה

המסוף הצפוני ייבנה כחלק מתכנית לקירוי איילון ביחד עם תחנת , עבודת הכנה מורכבת. למשל

 קלה. כבדה ורכבת 

עם נקודות  ,שניםוחצי  12-שנים ל 24-מוצר הסכם ההתקשרות קבעקבות הגשת העתירה  .38

שהצדדים הבטיחו לקדם את הקמת בשל כך ו ,שנים. על רקע זהחמש וחצי יציאה אחרי 

קשת  5878/18בג"ץ תוך שמירת הזכויות, ללא הוצאות )העתירה , נמחקה המסופים החלופיים

 .((11.11.2019)פס"ד מיום  שר התחבורה 'נ

  https://www.acri.org.il/post/__123את מסמכי העתירה והתגובות ניתן לקרוא באתר: 

 ביניים לפתרון דרישהוה הקבועים החלופיים המסופים הקמת במימוש העיכוב .ו

גיבשו התושבים  סביר בזמן חלופיים קבועים יםפמסולקדם  היתכנותאין  כישהתברר  לאחר .39

, אשר בדמות הוצאת התחבורה למסופים זמניים דרישה למציאת פתרון זמני לפינוי התחנה

 9.1.2020 ביום .שמייצרת התחנה הקשים ולמטרדים וירוהא זיהום לבעיית, יםלמפגעישים קץ 

מסופים  הקמתוביקש לאתר מגרשים לצורך  ,התחבורה לשר העותרים בשם"מ הח פנה

 .(77' בעמ, שם) ואטינגר כהנא בדוחוחניונים זמניים. הצעה דומה עלתה 

 .11ע/מצורף ומסומן  9.1.2020העתק המכתב מיום 

בקרב כלל קנתה שביתה ולכן , הגיונית ומתבקשת נוכח סבלם ארוך הימים, עמדת התושבים .40

הלאומית לכלכלה הגורמים הרלוונטיים: משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, המועצה 

שיאפשר את  ארוך טווח זמניפתרון נדרש . אלה הבינו, כי ובקרב הגורמים המקצועיים בעירייה

 . , והחלו לבחון את החלופות לכךהתחנה בהקדם האפשריפינוי 

 המתווה לפינוי התחנההדיונים על  .ז

התקיימו פגישות סדורות בין  ,2021 שנת תחילתאז מובאופן אינטנסיבי במשך חודשים רבים,  .41

מעורבות של המועצה הלאומית לכלכלה ושל המשרד להגנת תוך העירייה למשרד התחבורה, 

https://www.acri.org.il/post/__123


 

להביא לפינוי מהיר ככל הניתן של התחבורה הציבורית במטרה , וגורמים נוספים הסביבה

השיחות שיקום האזור. את ממתחם התחנה, ולאפשר את מימוש תכנית המתאר הכוללנית ו

 אצו לאחר כינון הממשלה הנוכחית.הו

כיום בתחנה )העלאה והורדת שנעשה  פתרון כולל לפיזור השימושל חתרהלך והתגבש שמתווה ה .42

חלקם אשר נוסעים, חנייה ושירותים תפעוליים( בין מספר מסופים אחרים, קיימים וחדשים, 

 הקבע.מסופי כלל מסופים זמניים, עד להקמת ע וחלקם כמסופי קבלבסוף יישארו 

ה המוניציפלי במסגרת הסיכומים הוחלט על הקצאת קרקע במתחם הלוחמים, המצוי בשטח .43

ליד צומת חולון, לצורך הקמת מרכז לוגיסטי, וכן להקמת מסוף החרש בסמוך יפו -של תל אביב

. אחד הקשיים המרכזיים בהשלמת המתווה בע בתוך נווה שאנןלתחנת רכבת ההגנה כמסוף ק

סוכם כי השטח  2021טח פנוי להקמת מסוף נוסעים זמני נוסף. באפריל שנבע מהצורך לאתר 

-מאחורי בית פנורמה ברחוב בן צבי בדרום תלבבעלות רמ"י המתאים ביותר הינו במתחם פנוי 

 . (מסוף פנורמה) אביב

אשר עסק בנושא,  בוועדת הפניםיובל אדמון, בדיון נציג המועצה הלאומית לכלכלה  מדברי .44

הוא עמד במוקד השיחות כי , יפו אביב-פנורמה הוצע וקודם על ידי עיריית תלמסוף עולה כי 

סיכם מנכ"ל העירייה את  5.4.2021ביום כי ו 2021שנת  בין הגורמים השונים כבר מתחילת

 ההחלטות שהתקבלו בין כל הגורמים כדלקמן:

על מנת לנסח בבירור את ההבנות שהושגו במהלך הדיון, לש: הסכם משו. 1"

ם הסכם משולש בין משרד התחבורה, מינהל הדיור הממשלתי ועיריית ייחת

יפו. ההסכם יכרוך את מתח"מ מע"ר בן צבי כפתרון סופי וחניון הלוחמים -ת"א

משרד התחבורה ומינהל הדיור יעבירו טיוטת הסכם  .ופנורמה כפתרון זמני

 . שתכלול את עקרונות ההסכם

המשפטי ואגף תכנון עיר לגבש  באחריות מנהל אגף הנכסים בשיתוף השירות

עם נציגי משרד התחבורה והדיור הממשלתי את ההסכם הסופי. בהסכם 

ייכתבו העקרונות הבאים: א. התחייבות משרד התחבורה לקדם את התכנון 

ואת התכנית למתח"מ מע"ר בן צבי. ב. התחייבות משרד התחבורה לתקצב 

ון החרש ישמש כפתרון זמני ולבצע מסופים זמניים בפנורמה ובלוחמים. ג. חני

שנה לכל היותר ולאחריו יוקם פתרון קבוע במסגרת פרויקט  12למשך עשור עד 

 .עתידי. ד. יציאה ישירה לאיילון דרך המרלו"ג העירוני

יפו תחתום על שתי -פרוגרמות למסוף פנורמה והלוחמים: עיריית ת"א2. 

  .הפרוגרמות

חניון הלוחמים: מנהל אגף הנכסים יבדוק מידית מה דורש האישור שרמ"י . 3

מנהלת מחוז ת"א( מבקשים מהעירייה, מה ההליך הנחוץ  - )רות אפריאט

קשור לצו שהעירייה הוציאה(. לאחר מכן, יישלח מכתב לרמ"י  (לטובת הנפקתו 

 .ובו אישור העירייה לחניון הלוחמים

בהשתתפות נציגי מינהל הדיור  24.6.2021 יתקיים דיון סטטוס בתאריך. 4

 הממשלתי".



 

 . 12ע/ומסומן מצורף  5.4.2021מיום העתק סיכום ההחלטות 

מסוף זמני כלהיות מוקם היה אמור מסוף פנורמה  , וכפי שנמסר לוועדת הפנים,על פי המתווה .45

חניות לאוטובוסים )זאת  80-נקודות הורדה והעלאה של נוסעים וכ 33, שיכלול ומודרני פתוח

נקודות הורדה והעלאה, לא כולל נקודות המצויות מחוץ  88לעומת התחנה המרכזית שבה 

 חניות(.  180-למבנה, ו

משרד התחבורה הציג בוועדת הפנים של הכנסת את הטעמים לקידום מסוף חלופי במתחם 

יזרז שאף מסוף זה מהווה פתרון זמני הולם ונכון מבחינה מקצועית,  ,המשרדפנורמה. לעמדת 

 את החלפת צי האוטובוסים מונעי הדיזל באוטובוסים חשמליים ולא מזהמים.

כמסוף חלופי. המסוף אמור נוספים לעמדת משרד התחבורה, למסוף פנורמה יתרונות ניכרים 

כנן באופן שמפחית את הפגיעה בשכונות והוא תו ,קו הירוק של הרכבת הקלהבהיה להשתלב 

אליו תוכננה מסוף פתוח ומודרני שאינו מוסיף נפח תחבורתי משמעותי, שכן הגישה  :הסמוכות

 תחבורה ציבורית.מהווה ציר אשר כבר היום  ,מציר בן צבי

המשרד להגנת הסביבה תמך בהקמת המסוף משיקולים סביבתיים. במכתבה של השרה להגנת  .46

 נכתב:  (1ע/ר' נספח ) הסביבה

עמדות. כלומר, הקמת  150-"מסוף פנורמה צפוי לאפשר טעינה חשמלית ב

המסוף תאפשר בבת אחת לחשמל כרבע מעמדות החניה לאוטובוסים שישנן 

היום בת"א. מכיוון שבכל עמדה ניתן לטעון יותר מאוטובוס אחד, ההערכה 

ובוסים בת"א מסך האוט 30%היא שהקמת המסוף תאפשר הסבה של לפחות 

לאוטובוסים חשמליים. המשמעויות של מהלך זה על היכולת להפחית את 

הוא  -חשיפת האוכלוסייה לזיהום האוויר, מניעת פליטות ושיפור מצב הסביבה 

  .ברור"

גם לעמדת המשרד להגנת הסביבה להקמת מסוף פנורמה השלכות רוחב משמעותיות , כלומר

אוטובוסים מונעי דיזל בכל העיר זיהום הנפלט מעל צמצום החשיפה של כלל הציבור ל

 והמטרופולין.

 –לצד מסוף פנורמה הוחלט במסגרת המתווה להקים מסוף נוסף באזור צומת חולון כאמור,  .47

הלוחמים, שיקלוט תנועה של אוטובוסים בין עירוניים מדרום ויהווה גם מרכז תפעולי, וכן 

אמורים להיות החרש. חלק מקווי האוטובוסים  –מסוף חדש בנווה שאנן, בסמוך לרכבת ההגנה 

התחבורה  ,לפי המתווההכרמלית, ארלוזורוב ורידינג.  –לחנייה במסופים אחרים מוסטים 

 .ששה אתרים בעירעל פני תתפזר הציבורית שמרוכזת כיום בתחנה המרכזית 

מחלוקת כספית על מימון הקמתם. גלעה לאחר הסיכום העקרוני על הקמת המסופים הת .48

כי ראש העירייה מודע לחלוטין  ,עולה 9.5.2021של ראש העירייה למטה המאבק מיום ו ממכתב

העירייה תומכת בטיפול במפגעי התחנה ופועלת מול הגורמים וכי לתכנית המסופים החלופיים 

ראש העירייה הדגיש כי על הממשלה לממן את . עם זאת, השונים להוצאת התכנית לפועל

  להטיל את נטל המימון על העירייה. אין מקוםכי הקמתם, ו

 .13ע/ומסומן מצורף  9.5.2021העתק מכתבו של ראש העירייה מיום 



 

 של רצונם לשביעות הכספית המחלוקתנפתרה  כפי שפורסם בתקשורת וכפי שנודע לעותרים, .49

סבבה סביב קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל שנפתרה מחלוקת נוספת  .הצדדים כל

 .פנורמה הזמנילהקמת מסוף 

הממשלה.  ששל המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רא הבלטה נוכחותבנושא הדיונים  לבכ .50

 : הג את המועצה בדיון בוועדת הפנים הציג את הטעמים למעורבותצייאשר יובל אדמון 

קצרה למה זה פוגש את המועצה הלאומית  כלכלית"אני רוצה לתת זווית 

אוויר וכן הלאה: התחנה המרכזית כיום לכלכלה, מעבר להיבטים של זיהום 

משפיעה במידה ניכרת על אזור מאוד גדול בתל אביב, על כל התושבים שחיים 

מסביב. צריך לחשוב על זה בתמונת עתיד שאין שם תחנה מרכזית, אלא יש 

פיתוח אורבני מסוג אחר. זה בעצם מיקום שיש לו פוטנציאל להיות מקום 

 300עילות כלכלית, נדל"נית וכן הלאה. זה בערך מושך מאוד, במיוחד מבחינת פ

מטר מתחנת רכבת ההגנה שזה בערך המרחק בין עזריאלי לתחנת השלום. 

מתוכננים שם שני קווים של רכבת קלה, שממש עוברים בסמיכות; גם הקו 

הסגול, גם הקו הירוק. בקיצור, זה אירוע שאפשר להגיד שהוא כמעט אירוע 

ונקודתי של איזה מסוף. זה אירוע שיש לו פוטנציאל מקרו, זה לא אירוע קטן 

להשפיע מאוד על הפיתוח של העיר תל אביב ושל המטרופולין. לכן אנחנו נשמח 

מאוד לכל מה שאפשר לעשות כדי להוציא את הדבר הזה לפועל ועל לוחות 

 ".הזמנים שסוכמו

במימושו. נציג להשקיע סכום משמעותי ביותר הסכים גם משרד האוצר התגייס למתווה ו .51

 המשרד, ערן הראל, הסביר בדיון בוועדת הפנים את הסיבות לכך:

"פה מדובר בהעברת המתקן חזרה לידיים ממשלתיות, בשליטה ממשלתית 

מלאה. אז חוץ מהתועלות האחרות שדיברו עליהן, שזה חשמול והעברה של 

ון מילי 200-אוטובוסים, המדינה פה במסגרת ההסכם, זה השקעה של קרוב ל

שקל. רשות מקרקעי ישראל דוחים את הפיתוח ואת יחידות הדיור שהם 

נוהל על ידי הממשלה בשליטה מלאה תהתכוונו לפתח במתחם. קרקע שבסוף 

עם שירות ראוי לציבור. אנחנו לתומנו חשבנו שיצרנו פה את הפתרון או חלק 

 .שאפשר היה לייצר בנסיבות העניין" מהפתרון האופטימלי

שרת התחבורה, מרב  על פינוי התחנה. להחלטה הדיונים על המתווה הבשילו 2021באוקטובר  .52

כי  ,השרה מיכאלי ציינה .5.10.2021מטעמה ביום ובסרטון בהודעה בישרה על כך מיכאלי, 

בעבודה מאומצת של הצוות הגענו להסכמות גם עם עיריית תל אביב, גם עם מנהל מקרקעי "

גם עם חברת נצבא, והיום אני גאה ושמחה לבשר שהתחנה המרכזית ישראל ומשרד השיכון ו

 בתל אביב תפונה".



 

 

ברשת החברתית טוויטר: "היום התפרסם על המתווה ראש העירייה גם באותו יום עצמו בירך  .53

אני . סרטון של אמנים, אמניות, תושבים ותושבות על הפעילות המפגעית של התחנה המרכזית

 .ני תומך בהעברת פעילות התחנה למקום אחר"גם א -רוצה להגיד לכם 

 

על ההחלטה והודתה בירכה  ,גב' מיטל להבי ,בהסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה 

ראש העירייה בתגובה שפורסמה בתקשורת: "כמי שנאבקה לטובת הנושא מרגע כניסתה ל

לתפקיד כממונה על התחבורה בעיר, ההסכם על הסטת האוטובוסים מהתחנה הוא רגע מרגש. 

לתושבי דרום תל אביב מגיע לנשום אוויר נקי. הסטת האוטובוסים למסופים חלופיים תאפשר 

זיהום והרעש, תשפר את איכות החיים של התושבים ותאפשר להוריד באופן מיידי את רמת ה

ודה לראש העיר חולדאי ולשרת התחבורה מיכאלי על פריצת הדרך מאת פיתוח האזור. 

שמבטאת לא רק מחויבות לתושבים אלא גם שותפות אמיצה בהתמודדות משותפת עם אתגרי 

ורמ"י סיכמו: פינוי התחנה  משרד התחבורה, עיריית ת"א" )גיא ליברמן, התחבורה במטרופולין

 (. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001386286 5.10.2021, גלובס, 2023המרכזית עד 

 של ראש העירייה מהמתווה המוסכם התמוהה חזרתו  .ח

 חזר בולפינוי מסוף התחבורה והתמיכה בו, ההכרזה החגיגית על המתווה  לאחרבאופן מפתיע,  .54

 סיום על החדשה המרכזית התחנה לחברתלא הודיעה שרת התחבורה בשל כך . ראש העירייה

 ,)המועד הקבוע בהסכם עם החברה כנקודת יציאה ראשונה( 2023 שנת בסוף ההתקשרות

שנקודת היציאה הבאה משמעות הדבר היא . נוספות בשנתיים אוטומטית הוארךעמה  והחוזה

ומאחר שמדובר כאמור בהתראה בת  ,2023שנת  בסוףתתקיים של משרד התחבורה מההסכם 

 אם לא יימצא מתווה חלופי. עם זאת, 2025שנתיים, לא יוכל להתבצע הפינוי עד לסוף שנת 

שנים לפחות,  15-להקמת המסופים הקבועים בעוד כעד , אין כל היתכנות לפינוי התחנה מוסכם

 .זמן ממושך יותרוכנראה גם 

נסיגתו של ראש העירייה מהמתווה המוסכם לפינוי התחנה התקבלה בהפתעה במועצה  .55

בוועדת הלאומית לכלכלה, והדבר מצא את ביטויו בדברים שאמר יובל אדמון מן המועצה בדיון 

 :לאור הקשיים שהערימה העירייה 21.12.2021ביום , שהתקיים הפנים

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001386286


 

מסופים האלה שעליהם עשו את התכנון, חיפשנו אתרים שונים וכולי, ובסוף "ה

מי שהציעו את פנורמה כמסוף לנוסעים עצמם זו עיריית תל אביב. הם באו עם 

הפתרון הזה, הם הציעו אותו, והגיעו לסיכומים עם כולם. אחרי זה היה שלב 

. אותו מתחם שזה התגלגל מול רשות מקרקעי ישראל, כי יש שם תכנון עתידי

יציגו ש ושווהאמור להיות חלק ממע"ר בן צבי, ויש שם תוכניות לפיתוח 

הגורמים הרלוונטיים על זה. אני לא חושב שזה אמור להישאר כאתר פתוח, 

אתר טבע, מבחינתנו הדבר הזה היה צריך לצאת לדרך, הופתענו מהנסיגה 

 מההסכם".

 1עתירה זו מבקשת לבחון את סבירותם וענייניותם של השיקולים שהביאו לנסיגת המשיבים  .56

כלל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים. אליו הגיעו ברגע האחרון ובאופן חד צדדי מהמתווה  2-ו

נסיגה לא טרח להיפגש עם נציגי התושבים ולנמק את הטעם העירייה איש מיש לומר מיד, כי 

של נוספות מושכות משגוזרת עליהם שנים , ואת פשר ההחלטה התמוהה המהמתוו המקוממת

  .ומטרדיםזיהום 

שנתנו נציגי מהסברים למתווה  של ראש העירייה ועל טעמי התנגדותעם זאת, ניתן ללמוד  .57

גורמים שונים לא טרח להתייצב בה, עצמו אף שראש העירייה הפנים בכנסת. וועדת להעירייה 

תווה לא צלח בשל קיומו של אתר טבע עירוני במתחם, המונע את המהסבירו כי בעירייה 

מנכ"ל העירייה במכתבו למטה המאבק מיום כך טען אף  הפיכתו למתחם תחבורתי זמני.

כתב כי "אשר להעברת חלק מפעילות האוטובוסים למסוף פנורמה, הנושא נבו , 25.12.2021

 מו של אתר טבע עירוני במקום".נמצא בבחינה מחודשת על ידי משרד התחבורה, לאור קיו

 .14ע/ומסומן מצורף  25.12.21העתק מכתבו של מנכ"ל העירייה למטה המאבק מיום 

נציג משרד  תמך הכנסת של הפנים ועדת בישיבתיש מי שמטילים ספק בכנות ההסבר. אלא ש .58

תוך שהוא בהתאם למתווה,  פנורמהתקת חלק מהמסוף למתחם עהבהתחבורה, ניר משה, 

 :העירייהמפקפק בנימוקי 

"אציין בכנות שסוגיית אתר הטבע, ואגב, צריך לגעת בה בהרחבה, אתר הטבע 

המדובר, לפחות לפי המסמכים של עיריית תל אביב, לא נוגע למיקום נקודתי 

הדונמים של מרחב פנורמה, כולם מוגדרים כאתר טבע, ועל  95הוא על כל  –

ת בעצמה תכנון עתידי. הנושא הזה נדון, ועיריית כולם עיריית תל אביב מקדמ

תל אביב או חלק מהגורמים בעיריית תל אביב ציינו שלהבנתם זה לא אירוע 

משמעותי שלא נוכל להתגבר עליו; מה גם שהתכנון אושר על ידם. קשה לי 

עוד פעם, כל השיח שאני מנהל הוא מול גורמים  –להגיד מבחינה מקצועית 

, זה עלה מאוד מאוחר. עלה אחרי שכבר היו טיוטות הסכם, מקצועיים בעירייה

אחרי שכבר ניהלנו דיונים ארוכים מאוד מול רשות מקרקעי ישראל על הקצאת 

המקרקעין, וזה היה מאוד לא פשוט לקחת קרקע שמתוכננת לדיור ולהמיר 

אותה למסוף זמני. לפני חודש וחצי הסוגיה הזו עלתה, ניסינו ואנחנו עדיין 

 להביא אותה לפתרון". מנסים



 

כי ערכו של אתר הטבע סבר , האמון על שימורם של אתרי טבע, המשרד להגנת הסביבה אף .59

. במכתבה של השרה להגנת זמניהתחבורתי ההעירוני נמוך, וכי יש להעדיף על פניו את המסוף 

 : קבענ (1)נספח ע/הסביבה 

טבע עירוניים  "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בשימורם של אתרי

ופועל ללא לאות לקידום השמירה על הטבע העירוני ברחבי המדינה, אך 

במקרה זה מדובר באתר טבע שרובו ברגישות סביבתית נמוכה יחסית, 

ובמקרה , כשלמולו עומדים ערכים סביבתיים ובריאותיים אקוטיים לא פחות

תעכב או הזה, אף יותר. אסור שהימצאותו של אתר הטבע העירוני הזה, 

חלילה תסכל את קידום העתקת הפעילות התחבורתית בתחנה המרכזית ואת 

. ככל שניתן למזער קידומו המואץ של חשמול התחבורה הציבורית בתל אביב

את הפגיעה באתר )בשטחו החופף את התוכנית(, ראוי לעשות זאת, אך ככל 

מוכה של ששני הערכים הללו עומדים אחד מול השני, ובהתחשב ברגישותו הנ

אתר הטבע לעומת עוצמת הפגיעה הסביבתית הנגרמת מדי יום בשל פעילות 

אוטובוסי הדיזל בתחנה המרכזית, יש להעדיף את פינוי התחנה והמשך תכנון 

 מסוף האוטובוסים במקום". 

במשוואה בין הגנה על אתר בישיבת ועדת הפנים שבה והדגיש סמנכ"לית המשרד, שולי נזר, כי  .60

 יש להעדיף את פינוי התחנה: ינוי התחנההטבע לבין פ

"האתר של התחנה המרכזית והאוכלוסייה סביבו חשופים. אנחנו מודדים שם  

אין לנו את הלוקסוס לבוא ולהגיד: אין את הזיהום הכי גבוה במדינת ישראל. 

 פתרון לעוד שנים. אין. אנשים נחשפים שם לזיהום הכי חמור במדינת ישראל.

פה אתר עם ערכיות נמוכה, לעומת בעיית זיהום ובריאות, בין זה יש לנו  לאור

אני חושבת שהתשובה פה היא ברורה, זו לפחות  –החמורות שאני מכירה 

 הציפייה שלנו מעיריית תל אביב, שאנחנו יודעים שחשוב לה הנושא הסביבתי". 

בורי האינטרס הציגם לעמדת המשרד להגנת הסביבה וגם לעמדת משרד התחבורה ש ,מכאן

האינטרס הציבורי וודאי שאינו גובר על בוופתיר, בהגנה על אתר הטבע העירוני אינו משמעותי 

 .וביישום המתווה בפינוי התחנה המרכזיתשהדחוף 

חוסר הסבירות הטמון בנסיגה מהמתווה בנימוק זה אך מתעצם נוכח העובדה ה מכך. יתר .61

חרף אתר ארעי, לחניון רכבים פנורמה צו להפיכת מתחם  2021העירייה עצמה קידמה ביולי ש

 :נציג העירייה, אופיר כהןבכך הודה בוועדת הפנים בדיון  .הטבע העירוני

"גם אני עשיתי בירור, בהחלט המכתב הזה נשלח על ידי אגף נכסים בעירייה. 

המעמד של המסמך  -ונעשה בדיקה נוספת בתוך הגורמים העירוניים  -להבנתי 

בשטח. אבל  להשתמשהוא באמת מקנה את האפשרות הזה הוא מעמד נכסי, ו

והמגבלות שקיימות בשטח.  םהוא עדיין לא גובר על כל ההיבטים הסטטוטוריי

צו החנייה הארעי  ...והאילוצים שיש בשטח. הוא לא מבטל את שאר המגבלות 

לא מבטל את המגבלות הקיימות, הוא חי לצדן, ולכן אנחנו סבורים שניתן 

 ".תחת המגבלותלקיים את המסוף 



 

כפי קבע אף , בעיהכשלעצמו אינו מהווה  שאתר הטבע העירונילא ניתן לכפור בכך דומה כי  .62

בשל כך, קידמה תכניות לבניה במקום. שהעירייה עצמה בפרט המשרד לאיכות הסביבה, זאת 

אתר הטבע  - גורם נוסף לנסיגתה מפינוי התחנהבוועדת הפנים העירייה פירטה ככל הנראה, 

י עצמו, אבל הוא מערים קשיים בירוקרטיים, נוני אינו מהווה חסם למימוש המתווה בפהעיר

נציגת העירייה, גב' אורלי אראל, בוועדת  אינה רוצה להתמודד עמם. כך הסבירהאשר העירייה 

 הפנים:

בשביל  אנסה להיות קונקרטית, אתחיל דווקא מהדבר שנראה הפשוט ביותר:"

נדרש על פי חוק אישור לשימוש חורג. זה על פי  לאשר את הקמת מסוף פנורמה

ימוש חורג נדרשות חוק. כדי לאשר שימוש חורג ושהוועדה המקומית תאשר ש

שתי חוות דעות: חוות דעת תכנונית וחוות דעת משפטית, שבעצם הבקשה 

לשימוש חורג לא פוגעת בתכנון עתידי... זה כרגע לא משנה אם זה אתר בעל 

ר עם ערך נמוך. הוא מאושר בתוכנית המתאר, וכרגע ערך מאוד גבוה או את

עכשיו כדי שלא יהיה שם אתר טבע, אני צריכה לעבור את כל מוסדות התכנון 

מחדש, כי זה סותר את תוכנית המתאר. ולכן אני לא יכולה, בבקשה לשימוש 

חורג, אחרי שתוכנית מע"ר בן צבי כבר עברה את כל הפורומים המקצועיים 

ביב, אושרה בפורום מהנדס העיר, הוצגה במסגרת דיונים עם בעיריית תל א

לשכת התכנון המחוזי, ונמצאת בתיאום עם עיריית חולון, לבוא היום ולתת 

 - - -חוות דעת תכנונית לשירות המשפטי, ליועץ המשפטי לעירייה ולהגיד ש 

ולומר במסגרת של חוות הדעת המשפטית והתכנונית, לבקשה לשימוש חורג, 

 אני לא יכולה לומר את זה".  –חורג הזה אינו סותר תכנון עתידי הוש שהשימ

כאשר נדרשה אראל על ידי ראש הוועדה להסביר את הסתירה בין עמדתה לבין העובדה  .63

"אני לא יודעת להגיד לך,  :היא אמרה ,העירייה עצמה הוציא צו ארעי להפיכת המקום לחניוןש

דגישה את החזרה ואראל  צווי חנייה זמניים".זה לא בתחום אחריותי וטיפולי, להוציא 

 הקשיים הבירוקרטיים שיהיו מנת חלקה אם המתווה יצא לפועל:

היא תוכנית גמורה. "אני אומרת שוב: התוכנית של מע"ר בן צבי מבחינתנו 

אנחנו סיימנו את התכנון בתל אביב, ואנחנו עכשיו נמצאים בדיונים, הצגנו 

ת התכנון המחוזי. כשאם כן יגישו בקשה אותה כבר במספר ישיבות ללשכ

וכמו שאמרו פה חברי הכנסת,  לשימוש חורג ונניח נעבור את המשוכה הזאת,

ית שלום ויגידו ויגישו התנגדות לבקשות האלה יוה עופר, קרויקומו תושבי נ

ואז אנחנו נידרש למול הוועדה המקומית, למול ועדת ולהקמה של המסוף הזה. 

ערר, ולמול בתי המשפט, לבוא ולומר שבעצם התכנון הוא לא סותר תכנון 

עתידי. ואני לא יודעת להגיד את זה, כי יש לי כבר את התכנון העתידי ביד. 

אנחנו כבר יודעים את החשיבות ואת המיקום של אתר הטבע העירוני. אנחנו 

ו. ולכן אני לא יכולה לומר שהתכנון של משרד התחבורה למה יודעים אות

שהוגש לנו ואנחנו אמרנו שהוא סותר את המיקום של אתר הטבע העירוני, לא 

 ".נוכל לתת חוות דעת לבית המשפט באמירה שזה לא סותר. זאת הנקודה



 

צפוי כוך הרצון להימנע מחידבריה אלה חשפו טעם נוסף ומהותי לנסיגת העירייה מן התכנית:  .64

מסוף פנורמה כלשימוש במתחם  ההסכמתבשל ית שלום יה עופר וקרונוהשכונות עם תושבי 

 ספר שנים.שך מזמני למ

הטענה שלנו היא גם טענה סביבתית, אבל "דבריו של נציג העירייה כהן בוועדה תומכים בכך. 

שלנו כעירייה  בעיקר טענה עניינית. אתר הטבע העירוני הוא עובדה סטטוטורית. יש בו מעמד

אין לנו יכולת להחליט באופן ספונטני לשנות את מעמדו העובדתי. וככל שנחליט פתאום לשנות 

 את זה, כמובן ניתקף משפטית על שינוי בעמדה שלנו לגבי המעמד של הקרקע הזאת". 

 כי ניתן לקדם חלופה אחרת, חלקית ןטע כהן, אופירבוועדת הפנים, מר  בדיון יהינציג העיראף ש .65

חלופה זו נמצאה בלתי ישימה. כך נימק זאת נציג משרד , בשטח מתחם פנורמהומצומצמת, 

 התחבורה: 

"זו לא חלופה שהיא מקובלת או ישימה תחבורתית מבחינתנו. היא לא יכולה 

לעבוד בלי דרכי הגישה והיציאה. היא מקטינה מאוד את המסוף ויוצרת ממנו 

לא מוצלח, ויש לנו מספיק כאלה עוד איזה מוצר עקום, עוד איזה תכנון 

קיימים. מה גם שלדעתנו לבצע את המסוף לא במלואו ואז להשאיר גם פעילות 

בתחנה המרכזית, זו החלופה הכי גרועה. אם כבר עושים כזה מהלך, והמדינה 

מקצה קרקע גדולה מאוד להקמת מסוף, משקיעה בזה המון כסף, אז צריך 

השורה התחתונה היא שלדעתנו החלופה  לפנות את התחנה המרכזית לחלוטין.

הזו לא ישימה תחבורתית, היא לא נכונה לנוסעים ולא לפעילות. והיא לא 

 מתפקדת".

סוכם וגובש שעירייה הכשילה מתווה בדיון עולה כי המדברי נציגי העירייה ובמלים אחרות:  .66

הגנה על אתר בטענה של בהם העירייה, כה של גורמים, ובמאמצים אדירים על ידי שורה אר

ומשהובהר לה על ידי המשרד להגנת הסביבה כי מדובר באתר מעשה ידי אדם,  ;טבע עירוני

, ושיש לתעדף את פינוי התחנה המזהמת על חשבון אתר הטבע, העלתה נימוק חדששערכו נמוך, 

, לא מוכח, כי חשש פוטנציאליוהחזרה מן המתווה נובעת מכלל בירוקרטית בהבעיה היא לפיו 

אלה מתגמדים  שיקולים גרור עתירות משפטיות.ועשויה לפועל תעורר התנגדות אל הצאתו הו

 ובטלים בשישים נוכח מצוקתם המתמשכת והמוכחת של תושבי אזור התחנה המרכזית.

במשך חודשים ארוכים אשר ניר משה, בדיון בוועדה,  נציג משרד התחבורהכך עולה גם מדברי 

  .מתווהנשא ונתן עם העירייה על ה

חשוב להגיד שמתוך הדיון פה משתמע שלפחות עיריית תל אביב מבינה שאם "

שמים את ערכי הטבע אל מול סיפור הפינוי, זה נראה שנכון לפנות. והקשיים 

ערכי טבע. חשוב להגיד את  שהם מציפים פה הם קשיים משפטיים ולאו דווקא

הראשונה. ואם זו  זה, זאת אמירה שאני שומע אותה בצורה כזו ברורה בפעם

 הבעיה, אז לדעתי יש כל מיני דרכים שהעירייה יכולה לקדם פתרונות אליהם".

בדיון , שסגנית ראש העירייה, גב' להביהזגזוג הבלתי צפוי בעמדת העירייה הפתיע אפילו את  .67

 :אמרהבוועדת הפנים 

 ןשיצא צו חניה לאזור הזה, שלא יושם, וכנראה האמירות בכלל ה ןבהינת"

אמירות על קושי סטטוטורי להוציא היתר במקום שיש בו אתר טבע עירוני 



 

במפגע  שמדובר להזכיר רוצה אניבגלל התנגדויות צפויות כאלה ואחרות. 

 מבייש גם אבל, בסביבה שגרים התושבים שללאומי שפוגע באיכות החיים 

. אי הזה למקום להיכנס וצריך הציבורית בתחבורה שמשתמש מי כל את

לעודד תחבורה ציבורית ולשלוח אנשים להיכנס למקום הזה. אני חושבת  אפשר

שאולי יש לנו פתרונות משפטיים נוספים שהוזכרו בזמנו על ידי היועצת 

המשפטית של עיריית תל אביב. אחת מהן זה ללכת לתוכנית ות"לית, תוכנית 

לה יכו ]תחבורה או הגנת הסביבה, ג"ג[ מהשרותשל תשתית לאומית שכל אחת 

או להשתמש בסעיף , להכריז עליה וגם חברה ממשלתית יכולה להכריז עליה

בחוק התכנון והבנייה, גם שם יש סעיף שמאפשר הכרזה על מיזם לאומי  266

אם אנחנו חוששים מקושי סטטוטורי של  .זמני. כך או אחרת, יש פתרונות

סה למצוא , בואו ננ2012מעבר בוועדות המחוזיות לאור קיומו של סקר משנת 

פתרונות אחרים. למרות שאני בדעה חד משמעית שחיי אדם קודמים לאתר 

שכל ארגוני הסביבה אומרים שהוא לא בעל חשיבות כטבע עירוני, כל שכן, 

 עליונה.

שעת כושר, שעת הזדמנות, חייבים לכנס את כל הכוחות, אם  –אני אומרת 

ת המשפטיות ולפתור צריך עוד דיון ברמה מקצועית, לבחון את כל האפשרויו

תקווה כבר עשרות שנים באת הסוגיה הזאת, כי החיים של האנשים שם תלויים 

 יש לנו הזדמנות שלא תחזור על עצמה". –להזזת התחנה 

 לא טרח להגיע לדיון בוועדת הפנים ולנמק את החלטתו. , כאמור,ראש העירייה עצמו .68

 "המתווה החלופי" .ט

משרדי הממשלה עליו עמלו שהמתווה  2021קרס בתחילת אוקטובר לאור עמדת ראש העירייה  .69

מאמצים לשכנע את ראש  .סוכמו לאחר מאמצים רבים וואשר פרטי ,חודשים ארוכיםהשונים 

בחרו שרת התחבורה  ללא הועיל. באותו יום 31.12.2021העירייה לממש את המתווה נמשכו עד 

כביכול לפינוי התחנה בתוך ארבע שנים על מתווה חלופי בתקשורת ראש העירייה להצהיר ו

ו המתווה לברר מהסיונותיהם של העותרים ינ. שיועדו לכך במתווה המקורי שנתייםהבמקום 

אין כל סיכום מעשי או תכנית עבודה לפינוי התחנה מעבר החלופי עלו בתוהו, אולם דומה כי 

 מסוף החרש.  –להקמת מסוף תחבורתי חדש נוסף בשולי נווה שאנן 

הודעת שרת התחבורה וראש העירייה על המתווה החלופי, צוטט הובאה שבה  "הארץ"תבה בבכ .70

"התרחיש הטוב ביותר היה לתקן את המצב הקיים, ולהפוך את שקבע כי "גורם בעירייה" 

מתווה חלופי במסגרתו תפונה הודעה על הלצד  ,. כלומרהמקום למרכז תחבורתי ראוי ומודרני"

הותיר את התחנה במקומה )רן שמעוני ועומר כרמון חפצה לעירייה ההתחנה הובעה עמדה לפיה 

 "הארץ", "מיכאלי וחולדאי סיכמו: התחנה המרכזית בתל אביב תפונה רק בעוד ארבע שנים"

31.12.2021 .) 

פינוי התחנה פועלת לאינה כלל כי העירייה , ואכן, משני מסמכים שהגיעו לידי העותרים עולה .71

השלימה עם קיומה ; כי היא 2040המסופים הקבועים בסביבות שנת הקמתם של השלמת לפני 

, תוך שיפור רמת התחזוקה במבנהל פעלתהיא לכל היותר הנוכחי, וכי של התחנה במיקומה 

 וזוהמה., בטיחות את תושבי האזור לשנים ארוכות של זיהום אוויר ומטרדי רעש שהיא דנה

https://www.haaretz.co.il/news/local/1.10506161


 

 .13.1.2022אביב מיום -המסמך הראשון הינו סיכום פגישה בין משרד התחבורה לעיריית תל .72

ארבע  בתוך , גם לאור כי אין כל הסכמה על מתווה חלופי לפינוי התחנהרמהמסמך עולה בבי

שתי  :כולל ארבע נקודותהפגישה סיכום טענו ראש העירייה ושרת התחבורה. שנים, כפי ש

בשיפור רמת הניקיון והביטחון בתחנה. הסעיף הרביעי נוגע לקידום עוסקות הראשונות 

". בסעיף היחיד שנוגע למתווה החלופי לפינוי התחנה, 2040"התכנית האסטרטגית למסופים 

 ', נכתב כדלקמן:סעיף ג

הובהר לעיריית תל אביב כי המשרד דורש ליישם את ההבנות שהושגו בין שרת "

התחבורה לראש העיר בנוגע לביצוע מסוף תחבורתי זמני במתחם פנורמה 

שלב א' ביצוע מתקן על שטח התכנון הזמין ובמקביל קידום מ -באופן מודולרי 

לאה, לרבות על שטח אתר שינוי יעוד שיאפשר הרחבה של המסוף לתצורה מ

. עיריית תל אביב (בדומה למסוף סבידור) נוסעים מבונההטבע, אך ללא מתקן 

תעביר מזכר הבנות הכולל הגדרה של שטח התכנון הזמין בשלב א' וכן 

יש לציין כי ללא סיכום על תא קע. התחייבות שלא תתנגד לשינוי יעוד הקר

  ."הפרויקטהשטח לתכנון בשלב א' קיים קושי בקידום 

יש "הבנות" בין שרת התחבורה לראש העירייה על מוסכם במקום מתווה כי הדברים ן עולה מ

לגבי מידת מעלה ספקות משרד התחבורה ; וכי בשלביםאשר יוקם מסוף זמני במתחם פנורמה 

העירייה תתחייב שלא הנקובה במסמך לפיה לאותן הבנות. גם הדרישה  העירייה מחויבות

 י ייעוד הקרקע אומר דרשני. לשינולהתנגד 

אין כל סיכום אפילו לא על שלב א' כי אין כל לוח זמנים למימוש אותן הבנות, ועוד ברור, כי 

 של המסוף החלופי הזמני. 

מצורף ומסומן  13.1.2022מיום  העתק סיכום הפגישה בין משרד התחבורה לעיריית תל אביב

 . 15ע/

הינו סיכום פנימי של ישיבה כנה שנים ארוכות  המעיד על הותרת התחנה עלהמסמך השני  .73

. ממסמך 14.2.2022ביום אביב וחברת נצבא -אצל מנכ"ל העירייה בין עיריית תלשהתקיימה 

אינה רואה את מסוף פנורמה כחלופה, ולכן נאמר בסעיף ב' למסמך כי כלל שהעירייה  ,זה עולה

ת מסוף החרש והחניון היקפי התחבורה בתחנה המרכזית תיעשה באמצעות הקמהקטנת 

 .בו מסוף פנורמה כלל לא מוזכר במסוף הלוחמים.

שהעירייה מודעת היטב ומעיד על כך בשיפור רמת התחזוקה במקום, זה עוסק אף סיכום פגישה 

בתחנה, הבערת מדורות בתוך  ם: ונדליזם, נרקומנים המבצעים את צרכיההקשים בולמפגעים 

 . , בעיות תברואה וכדומההמבנה

 .16ע/מצורף ומסומן  14.2.2022מיום העתק הסיכום בין העירייה לנצבא 

השלמת קודם להתחנה למסופים זמניים תכנית לפינוי מכל האמור עולה כי העירייה זנחה את ה .74

חבישת הפצע המדמם בפלסתר בדמות , והיא מתמקדת כעת ב2040שנת סביבות מסופי הקבע ב

ת המקום הזניחה אעל אותה חברה עצמה אשר  תוך הסתמכות; זאת שיפור המצב בתחנה

תמשיך לפעול ולזהם ולייצר המרכזית היא שהתחנה הדבר במשך שנים. משמעות  במכוון

 ,החלטתו הקפריזיתבשל חרף קיומו של פתרון זמני מוסכם, רק  2040שנת למפגעים עד 

 .לסגת ממתווה שסוכם בעמל רב של ראש העירייהוהבלתי מנומקת התמוהה 



 

הצוות הבין משרדי שקם נסיגת העירייה מהתכנית חדל להיפגש כתוצאה מלמיטב הידיעה,  .75

, או שקצב הדיונים בו פחת באורח משמעותי, חלופות אחרות לא נבחנות לצורך פינוי התחנה

 ומאמץ מרוכז, ארוך ורב תחומי, בהשתתפות משרדי ממשלה שונים, ירד לטמיון.

 ותשובתושת העתירה עובר להגהפנייה ליועמ"ש העירייה  .י

את בפניו אביב יפו, מר עוזי סלמן, והעלו -פנו העותרים ליועמ"ש עיריית תל 30.1.2022ביום  .76

העתק המכתב הועבר לשאר  הטענות הכלולות בעתירה זו לצורך קבלת התייחסות העירייה.

 המשיבים, שלא ראו לנכון להשיב לו.

 .17ע/מצורף ומסומן  30.1.2022מיום העתק המכתב 

דחה למכתב. מר סלמן ( 6.3.2022התקבלה תשובת היועמ"ש )שנחתמה ביום  13.3.2022ביום  .77

תשובתו הקצרה  מנומקת ולא סבירה.אינה את הטענה כי החלטת העירייה לסגת מהמתווה 

כמו "הטענות בבסיס המכתב, אשר מכוונות להצגת התחנה  מקוממותאמירות כלליות וכללה 

או "הניסיון להשית את  ;, פשוט אינן נכונות"יר קיצוניווכמקום מסוכן ומוכה זיהום א

 האחריות לאי העברת מסוף התחבורה על כתפי העירייה אינו ראוי ורחוק מהמציאות". 

קיימת  2021נכון לסוף שנת הולך ופוחת ובמתחם וסביבותיו לטענת יועמ"ש העירייה, הזיהום 

משרד התחבורה ם שבהם נקט עדיבשל צכי במכתב עוד נטען  .חריגה קטנה בלבד מהתקן

בשנתיים הקרובות יועתקו כמחצית מהאוטובוסים מהתחנה למסופים אחרים, וחלק אחר 

 מהמסופים יחושמל באופן שיפחית את זיהום האוויר.

"הצורך  כי לא ניתן לקדם במקום מסוף תחבורתי זמני בשל ,לגבי מתחם פנורמה נטען בתשובה

בין היתר בשמיעת התנגדויות מצד בעלי הזכויות העלולים  בהליכי תכנון מורכבים, הכרוכים

  להיפגע כתוצאה מהקמת המסוף".

, תפי משרד התחבורהלהעתקת המתחם לכלזרוק את האחריות אף הקפיד יועמ"ש העירייה 

תוך התעלמות מופגנת מכך כי העירייה היא אשר הכשילה מתווה שהושג במאמץ רב ובהשקעה 

מציין כי בידי המדינה להכשיר את מתחם פנורמה תוך עקיפת אף הוא די באלה,  אאדירה. אם ל

מכוח הליכי התכנון הרגילים וזאת על ידי הכרזה על המקום כתכנית לתשתיות לאומיות, או 

שמאפשר מתן פטור לעבודות זמניות במיזם בעל  ה לחוק התכנון והבניה266צו לפי סעיף 

מציע למדינה לעקוף את העירייה העירייה ץ המשפטי של היוע -חשיבות לאומית. כלומר 

דבר תמוה ביותר כשהוא נאמר על ידי רשות מקומית בכלל ועל ידי רשות  -ולהתעלם ממנה 

 בפרט. יפו אביב -חזקה ומרכזית כמו תל

 .18ע/מצורף ומסומן  13.3.2022העתק המענה מטעם יועמ"ש העירייה מיום 

 

 

 הטיעון המשפטי



 

הינה להותיר את התחנה המרכזית על כנה למשך שנים ארוכות נוספות החלטת ראש העירייה  .78

לרבות ילדי השכונה הלומדים  ,שכונת שפיראתושבי חלק מו תושבי נווה שאנןעבור הרת גורל 

משפיעה על בריאותם, כבודם ואיכות החלטה זו  בבתי ספר הצמודים לתחנה מכיוון דרום.

לרבות משתמשי פוגעת בכל מי שמושפע מהמטרד והמפגע הקשה שהיא מהווה, ו חייהם,

המשך שמשמעותה היא החלטה מדובר ב. בי המטרופולין כולושותובתחנה  התחבורה הציבורית

שמייצר אין ספור מטרדים  ,בלב שכונת מגוריםחמור בטיחותי  ,תברואתי קיומו של מפגע

 שרות לשיקום השכונה.אפכל המשך דרדור האזור ומניעת ומוביל ל

המינהלי. העובדות מצביעות על כך בראי המשפט אף החלטה זו החלטה מנהלית יש לבחון כל כ .79

התעלמות ענייניים, תוך ללא תשתית ראייתית הולמת ומטעמים בלתי שההחלטה התקבלה 

נתונים המעידים על זיהום האוויר הקשה בו בבוטה זלזול מהפגיעה הנמשכת בתושבים ו

, כמו גם מיתר השיקולים שהביאו להחלטה על פינוי התחנה בהתאם תיו על בריאותםומהשלכו

 .שגובש בעמל רבלמתווה 

סוטה מהותית מהלכה פסוקה ומושרשת העומד בראשה על נסיגה מהמתווה והחלטת העירייה  .80

היטב, המעוגנת ביסוד המשפט המנהלי, ואשר מכתיבה את אופן הפעלת שיקול הדעת של 

ות בקבלת החלטות בכלל, ובפרט כאלה שהשלכותיהן רחבות ופוגעניות. פעם רשויות מנהלי

את חובתה של רשות מנהלית העליון אחר פעם, הכרעה אחר הכרעה, שב ועיגן בית המשפט 

ר', בין היתר, (לבסס החלטותיה על תשתית עובדתית איתנה, על נתונים שנאספו ועובדו כהלכה 

, חורב נ' שר התחבורה 96/5016בג"ץ  ((;1983)29,49 (3), פ"ד לזברגר נ' שר הפנים 82/297בג"ץ 

 412(5) , פ"ד מחיורונט קווי זהב בע"מ נ' שרת התקשורת 94/987בג"ץ (; 1977) 1( 4) פ"ד נא

, לרבות נסיגה מהחלטה תשתית עובדתית מספקת להחלטת רשות מנהלית(. 1994) 423-425,

דבר ה. ם מבוססים, מהימנים ומספקים לקבלתכוללת איסוף מידע ונתונישהתקבלה כבר, 

למעשה, ההחלטה לבטל את פינוי התחנה ולהותירה על כנה שנים  מאלה לא התבצע כאן.

, על ידי אנשי מקצוע מובילים מתווה שגובש בעמל רב, במשך חודשיםארוכות חותרת תחת 

 .בתחומם

פינוי התחנה המרכזית? עמדו בבסיס החלטת העירייה לסגת מן המתווה לאשר נימוקים מהם ה .81

הגרסה המקורית שנמסרה על ידי אלה, כאמור, התאפיינו בחילופי גרסאות והעדר הנמקה. 

אתר טבע הגנה על  -תה שותפה ועליו בירכה ילמתווה שלו היהתנגדותה לנימוק כ העירייה

 .מופרכת נוכח העובדה שהיא בעצמה קידמה תכניות בנייה במקוםככאמור  התגלתה - עירוני

לפיה מימוש המתווה לא יצא המאוחרת ה תטעננסוגה בה מטיעון זה.  העירייהדומה כי  ,אכןו

בשל התנגדות פוטנציאלית של ו ,קשיים משפטייםליצור היה עשוי בשל כך שהוא רק אל הפועל 

, ועל איזון לקוי בין השיקולים השונים לא ענייניים ,מצביעה על שיקולים זרים, אליותושבים 

תקת התחנה וכישלון עלהזריקת האחריות . בטרם ביטול המתווה העירייה היה לשקולשעל 

רק  ,מציעה שהמדינה תעקוף אותה בדרכים שונותעצמה תוך שהעירייה המתווה אל המדינה, 

 טענת העדר הסבירות. מחזקת את 

הקשה והפגיעה בתושבים, להתמודד עם המפגע גמר אומר שלא ראש העירייה דומה, כי  .82

, מאוד במחשבה שממילא מדובר בשכונה חלשהשנים ארוכות, אולי עוד תירם על כנם ולהו

, ונטולת משאבים וידע למאבק על זכויותיה נטולת כוח ,אוכלוסייה זרההמיושבת בעיקר ב

 ואיכות חייה.



 

חלטה, השיקולים הלא ענייניים שבבסיסה, האיזון הלקוי באופן קיצוני בין ההליך קבלת ה .83

את ם, והמשמעות כבדת המשקל של ההחלטה לסגת מהמתווה מחייבים השיקולים השוני

 . הנכבד בית המשפטשל  והתערבות

 של רשות ההלכה בדבר סבירות החלטה מנהלית

, ארוכות יומין, אשר עוסקות ברורותעל ידי הלכות מונחית החלטות מינהליות סבירות בחינת  .84

 ביקורת שיפוטית. ב

על הימנעות מקבלת הן על החלטה פוזיטיבית ומשתרעת הן , הביקורת השיפוטית ראשית

"החלטה של מגדיר  2000-מנהליים, התש"ס םנייהחלטה. סעיף ההגדרות בחוק בתי משפט לעני

החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או כ"רשות" 

  ."מחדל

. עם זאת, גם לא שרירותייםקולים ענייניים, , ההחלטה צריכה להיות מבוססת על שישנית .85

האיזון הפנימי בין השיקולים השונים תיפסל אם מבוססת רק על שיקולים ענייניים החלטה ה

מתן משקל נמוך במיוחד לשיקול  ,סבירות. למשלהבמתחם אשר בבסיס ההחלטה אינו 

)דפנה ברק ארז  חריגה ממתחם הסבירותיהווה , , קל וחומר התעלמות ממנומשמעותי במיוחד

הצורך בבחינת האיזון הפנימי בין  .(משפט מינהלי –( )להלן 2010)כרך ב'  725 משפט מינהלי

אינם ענייניים, ושקשה אשר  ,שיקולים נסתריםלרשות השיקולים נובע גם מכך שלעתים יש 

 (.שםלהוכיחם )

כי כאשר רשות לא שוקלת את כל השיקולים  ,כתבזמיר בספרו הסמכות המינהלית פרופ' 

נותנת לשיקול מסוים משקל מוגזם או משקל חסר, מדובר כאשר היא או הנדרשים להחלטתה, 

שההתערבות השיפוטית  ,מכאן ;בפגם השקול לטעות משפטית, הדומה יותר לשקילת שיקול זר

על ידי הרשות סמכות השימוש באת עיוות למנוע לא באה לתקן את סבירות ההחלטה אלא 

 סמ"ר חן בן חיון נ' ראש אכ"א, צבא ההגנה לישראל  31473-10-17נ )ת"א( "עמהמנהלית )ר' 

 (.22.12.2019)מיום 

להיבחן גם לפי מבחני חוק היסוד. היינו עליה , עה בזכויות יסודיכאשר ההחלטה מובילה לפג

עת בזכויות הפרט (. כאשר החלטה פוג736, בעמ' משפט מינהליבהתאם לפסקת ההגבלה )

 (.748, בעמ' שם) יהןעילת הסבירות חשיבות רבה בהגנה עלל

השיקול הזר  .(635, בעמ' משפט מינהלי) , אסור לרשות לקבל החלטה מתוך שיקול זרשלישית .86

ניתן לעתים ולכן  ,נבחן לאור התכליות והסמכויות של הרשות. הוכחת שיקול זר הינה מורכבת

. למשל, כאשר הרשות מנמקת החלטה בנימוק מסוים המתגלה המקרה נסיבותעליה מללמוד 

על כך לכאורה להעיד כך כדי יש בכלא נכון, ואז משתמשת בהנמקה חדשה, מאוחרת, 

 שההחלטה היא לכל הפחות "חשודה". 

  



 

 הפגמים בהחלטת ראש העירייה לסגת מהמתווה

 חודשים ארוכים,ך עליו עמלו גורמים רבים במשמורכב שהחלטת ראש העירייה לסגת ממתווה  .87

ראש  ,ולאחר ששרת התחבורהלממן את הוצאתו אל הפועל, הסכימו  הממשלה שגורמילאחר 

היא תמוהה, בלשון המעטה. מדובר בהחלטה החורגת  - העירייה וסגניתו בירכו על המוגמר

לה ואשר ההנמקה נימוק משכנע אחד ולו לא ניתן לה אשר במובהק ממתחם הסבירות, 

תוביל לפגיעה קשה בזכויות התושבים החלטה אשר השתנתה והתפתחה באופן חשוד, 

 ובאינטרס הציבור בכללותו.

 מתן משקל אפסי לבעיית זיהום האוויר ולפגיעה בבריאות .א

החלטת ראש העירייה סותרת את תפיסת גורמי המקצוע האמונים על ניטור זיהום נפתח בכך ש .88

אוויר ופגיעתו באדם ובסביבה, וחותרת תחת נתונים מוכחים לקיומו באזור התחנה המרכזית 

זיהום מדידות המתבססות על המשרד להגנת הסביבה, קביעות לא ניתן ליישב בין החדשה. 

את הזיהום הכי גבוה במדינת ישראל. אין לנו את הלוקסוס אנחנו מודדים שם שנעשו, לפיהם "

לבוא ולהגיד: אין פתרון לעוד שנים. אין. אנשים נחשפים שם לזיהום הכי חמור במדינת 

, המכתב "הטענות בבסיס םיועמ"ש העירייה במענה לפניית העותרים לפיהדברי "; לבין ישראל

 ום אויר קיצוני, פשוט אינן נכונות". אשר מכוונות להצגת התחנה כמקום מסוכן ומוכה זיה

הינה הדברים משמעות לעניין.  המומחההמקצועי שהמשרד להגנת הסביבה הוא הגורם אלא  .89

נושא זיהום האוויר הממושך והשלכתו על להולם העניקו משקל לא שראש העירייה והעירייה 

מוכחים בריאותם של תושבי האזור. התעלמות מקביעות הגורמים המומחים ומנתונים 

השוו עם בג"ץ ראו ו)ם הסבירות חאת ההחלטה לסגת מהמתווה מחוץ למתמקמת מומובהקים, 

 (, שם פסק29.3.2022)מיום  ועדת השופטים להענקת פרס ישראל נ' שרת החינוך 8076/21

ללא החלטתה כי התעלמות שרת החינוך מהסכם מדיני שעליו חתמה הממשלה הופך את  בג"ץ

 רציונאלית(. 

לרבות  ,בסביבת התחנההחיים תושבים השל לבריאות  םבזכות במובהקזיהום האוויר פוגע  .90

 .זיהום אווירמוכה זכותם של תלמידים המבלים שעות רבות בבתי ספר ובגנים באזור ב

בזכות שהיה מאפשר את צמצום הפגיעה  ,מסכלת פתרון מידתי מהמתווהלסגת ההחלטה 

האינטרס הציבורי בקיום תחבורה ציבורית  לסכן אתלבריאות ולאוויר נקי בלי תושבים ה

כאמור סדירה בתקופת הביניים הממושכת עד להקמת המסופים החלופיים הקבועים, שיוקמו 

 שנה ויותר. 15רק עוד 

ממקווי בהיעדר מתווה יופחת זיהום האוויר במקום כתוצאה מהוצאת חלק גם הטענה לפיה אף  .91

מבטאת לכל היותר עובדות, אלא מבוססת אינה נתיים למסופים חלופיים בתוך שהאוטובוסים 

עברו לפעול על חשמל מבטאת שחלק מהקווים יגם הטענה  .הצהרת כוונות של משרד התחבורה

ברת מפורטת ותכנית פעולה על מתבססת אינה אולי חזון ושאיפה, ראויים כשלעצמם, אך היא 

ים בעתיד יגבי הקווים הבינעירונלנית כזו כמקרה אין כל תמגובה בתקציבים, ובכל קיימא, ה

 . הנראה לעין

לכך אחת הסיבות המרכזיות כפי שמשרד התחבורה הדגיש בדיון בוועדת הפנים, תר על כן, י .92

החלופי היא שהמעבר ובהקמת מסוף פנורמה פינוי התחנה שמשרד התחבורה תמך במתווה 



 

מסוף חשמלי חדש מאשר להקים קל יותר יאיץ את תהליך המרת הנעת הדיזל בחשמל, מאחר ו

 תחנה המרכזית הקיימת.המסוף הקיים בלחשמל את 

 הפגיעה בזכויות התושביםמהמטרדים והתעלמות  .ב

מתחם התחנה היחיד. המפגע כפי שנסקר בהרחבה בחלק העובדתי בעתירה, זיהום האוויר אינו  .93

במבנה בטון ור כאמהמרכזית מהווה מפגע ייחודי ויוצא דופן בעיר כולה ובמטרופולין. מדובר 

מהווה אשר , ועצום ממדים, שבשל כשלים הנדסיים ותכנוניים וניהוליים הוא כושל בכל היבט

 הזנחה קשה. ושונים מטרדים להיום מוקד 

ועד להזנחתו המכוונת רב שנים, הכושל של המקום מיום בנייתו, דרך פתיחתו באיחור ו ניהול .94

א משרת את מטרתו כמסוף התחבורה על ידי בעלי הנכס, הופכים את המתחם למקום של

 המרכזי של המטרופולין. מי שיכול נמנע מלהגיע למקום, והאזור כולו התדרדר בשל בנייתו. 

, יש שכונות המשגשגות ליד למשל כך, מפגעבהכרח מהווה  מסוף תחבורהייאמר מיד, כי לא כל  .95

המרכזית, התחנה  אבל מסוף תחבורה, כמו השכונות הצמודות למסוף הכרמלית למשל.

המונית ת , אשר הוביל לנטישייחודי ושונה מוקד הרסמהווה  ,העומדת במוקד העתירה

נווה שאנן ברבות השנים הפכה ה בה רק אוכלוסייה מוחלשת, קשת יום. נותרשעד השכונה מ

מבקשי מקלט שמצאו במקום דיור זול ללמהגרי עבודה ומפלט לחצר האחורית של העיר, 

על להיאבק אשר אין בידה את המשאבים אוכלוסייה  -לים החיים בעוני ולישראומוזנח, 

 למוקד של זנותהפכה אותו אף ארוכת הימים של האזור ההזנחה זכויותיה ועל שינוי מצבה. 

ריבוי חסרי בית,  – תופעות חברתיות מורכבות באזורריכוז של , אשר יצרו סחר בסמיםו

 ופשיעה. , אלימותנרקומנים

לתיקון ולצדק חלוקתי. כל עוד משוועים ותושביה השכונה אחרי עשרות שנות הזנחה קשה  .96

אותה. אם ייחס לכך ראש העירייה משקל התחנה המרכזית לא תפונה לא ניתן יהיה לשקם 

 י במענה יועמ"ש העירייה לעותרים.לכך כל ביטו ניתןהוא היה מזערי, ואף לא בהחלטתו כלשהו 

הוביל המקום, שהמתמשך והמחפיר של מודעת היטב לכשל הניהולי  היהעירי ;זאת ועוד .97

תוך זניחת ניהולו לצרכי נדל"ן אך , שרכשה אותו חברת הניהולמשיך להוביל להזנחתו על ידי ומ

עד  ת התחנה הייתה כה קשההזנחשבו עוברים אלפי בני אדם מדי יום. כזכור,  כמסוף תחבורתי

 יםלבסוף מעידפתרו ייבשל מחדלי בטיחות, שגם אם  שבית המשפט הוציא למקום צו סגירה

 על עצמת ההזנחה והרישול שבניהול.

עדר השיפוץ יה , אם כן, אףנוסףיר ולמפגעי הבטיחות עליהם עמדנו לבעיית זיהום האוו .98

, קשיי נגישות דרך קבע. קיימים במקום דרגנועים שאינם עובדים לקויה ביותר ותחזוקה

אלה מעידים על . יבתם הסמוכהבובס ניטריות בחדרי השירותיםוהתמצאות, זוהמה ובעיות ס

על שיפוץ המתחם למניעת סגירתו, שחברת הניהול משקיעה במתחם את המינימום הנדרש כך 

גם לאלה לא ניתן כל משקל בהחלטה על נסיגה על המתווה, ובוודאי לא . כלל מה לדבר אין

נוקטת בפעולות היא גם אינה פינוי התחנה  סיכלה אתהעירייה אם לא די בכך ש משקל ראוי.

 להבטחת שלומם ורווחתם של הנוסעים ותושבי האזור. לשיקום המבנה וכלשהן 

  



 

 במתחם פנורמה אתר הטבעשל  ואיזון לא סביר בין הצורך בפינוי התחנה לבין ערכ .ג

באתר הטבע לפינוי התחנה היה הפגיעה העירייה לנסיגתה מההסכם שסיפקה הנימוק המקורי  .99

מצד אחד פינוי מטרד ומפגע רב ממדי  ניצביםאלא שכאשר על כף המאזניים פנורמה. במתחם 

המסכן את בריאות התושבים, ומן מהצד השני אתר טבע מעשה ידי אדם שהמשרד להגנת 

, ואשר העירייה עצמה התכוונה להרוס, מדובר באיזון לקוי ובלתי נמוךהסביבה קבע כי ערכו 

רה להגנת הסביבה לשגר לראש העירייה מכתב הדוחה את השימוש לא בכדי מיהרה השסביר. 

את פינוי  ווקובע כי יש להעדיף על פניבאתר הטבע העירוני כעילה לסכל את פינוי המתווה, 

ובכך לתרום זאת בפרט כאשר התחבורה במסוף פנורמה תוכננה להיות מונעת חשמל,  .התחנה

 ת זיהום במטרופולין כולו. תרומה משמעותית להאצת פרויקט החשמול ולהפחי

 תיוהתנגדווחשש מקשיים ביורוקרטיים בין הצורך בפינוי התחנה לבין לקוי איזון  .ד

דומה כי העירייה היטיבה להבין כי לא תוכל לחסות תחת נימוק הפגיעה לכאורה באתר הטבע  .100

טענו כבר נציגיה כי בוועדת הפנים של הכנסת, העירוני, על כן מיהרה לשכללו. בדיון שהתקיים 

יחייב הליכי תכנון הדבר , זמניחבורה גם אם ניתן לעשות שימוש במתחם פנורמה להקמת מסוף 

 נוספים ועשוי לעורר התנגדויות מצד תושבי האזור. 

פינוי התחנה להעירייה לפעול חובת עומד מול אשר בוודאי שאינו א משכנע, מדובר בנימוק ל

ורך בהוצאת היתר חריג, או בשמיעת התנגדויות, גם אם יש בזמן המהיר ביותר האפשרי. הצ

יו ידועים בעת העבודה על המתווה, ובוודאי שאינם מוש המתווה, הילעכב מעט את מבהם 

 . של המתווה מצדיקים את סיכולו

 שיקול פוליטי פסול בקבלת החלטה  –זרים  שיקולים .ה

כי בבסיס החלטת ראש העירייה על נסיגה בהיעדר נימוקים ענייניים, אין מנוס מהמסקנה  .101

שיקולים מהמתווה ועל הותרת התחנה המרכזית במקומה למשך שנים ארוכות נוספות, עמדו 

 "שקט תעשייתי"מתוך רצון לשמור על כי ההחלטה הונעה ייתכן  .אחרים, השמורים עמו

שוי היה להיות כולו, שקט שעתושבי נווה שאנן והאזור  בגזרות אחרות של העיר, תוך הקרבת

ל, צודקת ככל שתהיה. ואכן, עם ההחלטה על קבלת המתווה טבשל החלוקה מחדש של הנמופר 

 ופרסומו לציבור התפתחה מחאה של תושבים בשכונת נווה עופר הסמוכה למסוף פנורמה

הם מתנגדים . נציגי התושבים אף השתתפו בדיון שנערך בוועדת הפנים וציינו שם שהעתידי

 ע לשולי שכונתם. להעברת המפג

שהעלו. עם זאת,  חששה עםתחושותיהם של תושבי נווה עופר ומתווכחים עם אינם העותרים  .102

כפי מקום אחד לשני, משהיא  כפיכולה התחנה המרכזית תקת עדובר בהיש להדגיש כי לא 

. מסוף העיררחבי אלא בפיזור התחבורה בין מספר מסופים בכל , למהלך שטענו המתנגדים

יש להזכיר, נועד להיות מסוף זמני, אכסניה לתחבורה ציבורית בהיקף אשר קטן פנורמה, 

 יםאוטובוסמסוף פנורמה תוכנן כמסוף  -יתר על כן  .משמעותית מזו הקיימת בתחנה המרכזית

ובאוטובוסים מונעי חשמל, שהפעלתם אינה כרוכה במפגעי במפלס הרחוב, הפועל מודרני 

 זיהום ובמטרדי רעש קשים. 

סגנית יש לזכור, כי מסופים רבים כאלה כבר פועלים במתחמים שונים בעיר, כפי שקבעה עוד 

 בדיון בוועדת הפנים:בה  ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה



 

אני רק רוצה לומר שבצפון תל אביב יש לנו תשעה מסופים. יש לנו ברידינג, ... " 

ת אומרת שהשיטה בשושנה פרסיץ, בתל ברוך, באוניברסיטה, ברמת החיל. זא

הזו של מסופים מפוצלים היא שיטה שלא מייצרת מפגע. אני בעצמי גרה ליד 

הכרמלית. מדובר במסוף שטוב לגור לידו, למרות שהוא לא משוכלל כמו 

המסופים שמתכננים בפנורמה, אבל הוא בהחלט חינך את הילדים שלי לנסוע 

 סתפקים ברכב אחד.בתחבורה ציבורית. ואנחנו משפחה עם ארבעה בוגרים ומ

אין שום כוונה לפגוע בתושבי הדרום, אני חושבת שהפתרונות שיימצאו, הם 

פתרונות מודרניים למסוף מחושמל שנמצא במרחק סביר מהבית ושייצר 

 ".משאב

כי המקום נבחר תוך התחשבות מרבית בתושבי האזור בדיון ציין  גם נציג משרד התחבורה

מהווה שפחות באיכות חייהם, וכי ציר בן צבי שיוביל למסוף  התכנון נעשה באופן שיפגע כמהשו

 . הקיימים הפרה משמעותית של נפחי התנועהתיווצר תחבורה ציבורית כך שלא כבר היום ציר 

תיק התחבורה בעירייה, כמו גם עמדתם  מחזיקתסגנית ראש העירייה, שהיא אלא שעמדתה של  .103

של הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה ובמשרד לאיכות הסביבה, לא הצליחו להניא את 

ה המורכב עליו עמלו משרדי ממשלה וראש העירייה מהפליק פלאק שביצע בנסיגתו מהמתו

 וגורמי המקצוע תקופה ממושכת. 

, זרים ונטולי איזון פוליטייםצבים שיקולים בבסיס נסיגתו ניאין מנוס מהמסקנה ש דומה כי

. בכך חטאו הוא והעירייה כולה התחנה המרכזית במקומהלקבירת המתווה ולהנצחת שהביאו 

 בחובתם לנהוג בסבירות ובתום לב, תוך שקילת שיקולים ענייניים בלבד.

ית מתשובת יועמ"ש של העירייה לפניכאמור אף תקבל קיומם של שיקולים זרים החיזוק ל .104

לעקוף את מקריאתו , ואל הממשלההעותרים, לפיה העירייה מעדיפה לזרוק את האחריות 

את המתווה באמצעות הכרזה על תכנית תשתיות לאומיות או על ידי עליה העירייה ולכפות 

שמאפשר מתן פטור לעבודות זמניות במיזם בעל  ,יהיה לחוק התכנון והבנ266סעיף שימוש ב

בן מאיר נ' היועץ המשפטי  2721/18גותו של סעיף זה ר' בג"ץ על חרי) חשיבות לאומית

-בזהירות המתבקשת ניתן להעריך כי הקמת מסוף זמני ל(. אלא ש(1.5.2018)מיום  לממשלה

הכרזה על , וגם ה, כך שמדובר ברעיון חסר היתכנות266לא יכול להיעשות מכוח סעיף שנים  15

 השגות הציבור.שמיעת תכנית לתשתיות לאומיות לא פוטרת את הליך 

מדובר בהתנהלות  - ה לקדם את המתווהיגם אם לממשלה יש יכולת לכפות על העיריכך או כך,  .105

הקוראת לממשלה לנקוט בצעדים קיצוניים  ת,מרכזית ועוצמתיחזקה, תמוהה של עירייה 

סמכויותיה לקדם תכניות בשטח העיר. הדבר היחיד שניתן ה ויחובותשעוקפים אותה ואת 

זו הוא שראש העירייה בעיקר לא מעוניין להיות מושא לביקורת מהתנהלות מפוקפקת ק להסי

 שהמדינה תכפה זאת עליו.עדיף של תושבים הגרים בסמיכות למסוף פנורמה, ומ

ראש  .ברגע האחרון הם תמוהיםלנסיגה מהמתווה המוסכם : השיקולים שהובילו לסיכום .106

על עוצמת זיהום האוויר, כזכור החמורה ביותר  העירייה התעלם מנתונים מובהקים המעידים

 והנוסעים כולם,של תושבי האזור הקשה יים במבנה וממצוקתם תבישראל, מהמפגעים הבטיחו

 הםהתחנה המרכזית. ככל שנותר לעמדו בבסיס החלטתו לפעול לפינוי קודם לכן שיקולים אשר 

קביעה זו  .לקוי בצורה קיצוניתזכר, האיזון בינם לבין השיקולים שהובילו לביטול המתווה 



 

עליה שהעירייה מוכנה שהמתווה יצא לפועל אם הממשלה תכפה זאת נתמכת ביתר שאת בכך 

של רצונו הוא פוליטי, שנשקל שהשיקול המרכזי על כך  יםמצביע . אלהבאמצעים עוקפי תכנון

בים ראש העירייה להימנע מהתנגשות עם תושבים אחרים, תוך שהוא בוחר להקריב תוש

אינה מוחלשת מאוד, שמים כבר שנים ארוכות את מחיר המפגעים והסבל, אוכלוסייה שמש

 יודעת ויכולה לעמוד על זכויותיה. 

 מחדלו של ראש העירייה לפעול למציאת מתווה חלופי לפינוי התחנה

מחמיר אך מעמיק והפגם בהחלטת ראש העירייה לסגת מהמתווה לאחר שגובש וסוכם  .107

ים צ. למיטב ידיעת העותרים, המאמשחלפו מאז ביטולוחודשים אירועי הכשבוחנים את 

או למצער  ,פסקו 2021שהתקיימו לאורך כל שנת  ניים למציאת פתרון לפינוי התחנהתהקדח

אין בפועל מתווה חלופי, למעט  חרף הצהרת שרת התחבורה וראש העירייה התמעטו מאוד.

כרגע על השולחן מונחת שנים. התכנית היחידה שהצהרת כוונות על פינוי התחנה בעוד ארבע 

היא הקמת מסוף נוסף בשכונת נווה שאנן, מסוף החרש, הממוקם בסמיכות רבה לתחנה 

 המרכזית, וכן תכנון להקמת מסוף תפעולי באזור צומת חולון.

התחנה תמשיך לשמש כמסוף מתוכנן לפרטים וממומן, מתווה כולל, לא קיים כל עוד אלא ש .108

לא ניתן ובורית, גם אם חלק מהקווים שמגיעים אליה יועברו למסופים אחרים, תחבורה צי

כשתאריך היעד להשלמת המסופים זאת בפרט ; בעתיד הנראה לעיןאותה יהיה לסגור 

ללא פתרון להעברת מסוף התחבורה הציבורית כולו,  !2040-, בשנים רבותבעוד החלופיים הוא 

במתחם ייעוד הקרקע המתאר הכוללנית שמשנה את ק בתכנית רלממש את הפ לא ניתן יהיה

אשר כבר היום מהווה את , בו מצויה התחנה, ולא ניתן יהיה לשקם את שכונת נווה שאנןש

  לכך אין כל הצדקה.. והיא תמשיך להתדרדרשל העיר, חורית החצר הא

יעד  ,2025מימוש עד שנת לתכנית המתאר הכוללנית כוללת יעד כפי שפורט בחלק העובדתי,  .109

פגיעה קשה מהסכמתם למתווה, תוך  2-ו 1אשר ניתן היה להגיע אליו לולא חזרו בהם המשיבים 

. ההחלטה להפקירם, לאחר שכבר הושג מתווה שאמור בבריאות התושבים, ברווחתם וכבודם

ואשר התקבלה ללא כל יפו כולה, -היה להצילם תוך שיפור המפגעים שיוצרת התחנה לתל אביב

הרשות מכוח המשפט לחובות , חוטאת ה מידתיתנתוך מתן הסברים קלושים, איביסוס עובדתי 

 .בלתי סבירה באופן קיצוניוהמנהלי, 

 ולהורות כמבוקש בראשיתה. לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה
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