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8-3המשיביםמטעםתשובהכתב

להגישהמשיבים,-להלן,3-8המשיביםמתכבדים28.4.2022מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם
עויידושכזיטמשפטבהוצאותהעותרתחיובתוךלדחותהוישלעתירהיסודאיןלפיהמטעמםתשובהבזאת

להלן:שיפורטכפיהכלכדין,

הנכבד.המשפטביתלמזכירותצבעוניניירעותקלהגשתאחדעבודהיוםבתארכהבזאתמבוקשת

הנכבדהמשפטביתועדכוןדברפתחא.

אביב-תלהעירראש-?-1למשיביםלהורותהנכבדהמשפטביתהתבקששבכותרתהעתירהבמסגרת1

עםהסכימועליומהמתווהלסגתהחלטתםאתיילבטלייהעירייהי()להלן:אביב-יפותלועירייתיפו

חלופיים,למתחמיםוהעברתוהחדשההמרכזיתהתחנהבמבנההתחבורהמסוףלפינוי7-3המשיבים
לפעולו-12למשיביםיילהורותהנכבדהמשפטביתהתבקשחלופיכסעדהמוסכםיי.המתווהאתולממש

החדשההמרכזיתבתחנההתחבורהמסוףשלמלאלפינויחלופימתווהלמציאת7-3המשיביםעםיחד

בהמשךהכרוכיםהאווירוזיהוםהמטרדיםריבוילאור,31.12.2023מיוםיאוחרולאהאפשרי,בהקדם
התחנה"י.פעילות

לעיל.כמצוטט,1-2למשיביםהנוגעיםבסעדיםמתמקדהעתירהעיקר.2

וערטילאייםכלליים-עשהצוויכך;ישיבוולכךהמשיביםיתרכלפיאףמופנההחלופיהסעד.3
לכך,מעברהנכבד.המשפטביתבסמכותמצוייםאינםבעתירהחלופיכסעדהמבוקשיםכשלעצמם,

מזהעמליםדיוק(ליתרחלקם,)אוהמשיביםפתוחה';לדלתבהתפרצותמדוברדברים,שללגופם

להלן-החדשההמרכזיתשבתחנהלזהחלופייםתחבורהמסופילמציאתשנים()ואףארוכיםחודשים
כךלצורךהציבורית.התחבורהפעילות,רובמנותבת,להיותאמורהאליהםהמרכזית'"י,ייהתחנה-גם

ובטווחהבינוניבטווחהקצר,בטווחמעניםוניתניםלביצועפרוגרמותגובשואףלהלן,שנפרטכפי,

הארוך.

בג'י*-שבכותרתלעתירהמשיקשעניינהעתירהועומדתתלויהכבג'י*בשבתוהעליוןהמשפטבפניבית.4
התבקשזועתירהבמסגרת12/8281י(.ייבגיי)להלן:הסביבהלהגנתהשרהניודיןטבעאדם2

שם,1)המשיבההסביבהלהגנתהשרהתפעללאמדועולנמקטעםליתןהנכבדהעליוןהמשפטבית
התשסייח-8002נקי,אווירלחוקרישא11)א(סעיףלהוראותבהתאםשבכותרת(בעתירה4המשיבה

זיהוםנפגעאזורכעלאביב-יפובתלהמרכזיתהתחנהאזורעלבצוותכריונקיי(אווירחוק:'י)להלן

אוויר'.

הרשותעלחובהחלהאוויריזיהוםנפגעכשאזורמוכרזשאזורככלנקי,אווירלחוק21)א(לסעיףבהתאם5

האוויראיכותלשיפורסמכויותיהבמסגרתבתחומה,אמצעיםלנקיטתפעולהייתכניתלהכיןהמקומית

זיהוםהישנותלמניעתאוהחריגה,להפסקתאובתחומהסביבהמערכיהחריגההישנותולמניעת
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בתחומההתחבורהשלולהסדרהלניהולהוראותהכוללתכאמור,תכניתהעניין;לפיהחריג,האוויר

המחויבים"י.בשינוייםהתעבורהלפקודתלאסעיףהוראותלפיתוכןהרשות,של

לעדכןהמשיביםיבקשו9.6.2022מיוםהדיוןמועדלדחייתהמוסכמתבבקשהלמפורטבהמשך6
כדלקמן:,1828/71בבגי*ההליךבהתפתחות

נמסרבמסגרתה18728/71בבגיילהמדינהמשיבימטעםמקדמיתתגובההוגשה16.6.2022ביוםא.

ולראשהתחבורהלשרתהסביבהלהגנתהשרהמטעםמכתבנשלח14.6.2022ביוםלפיועדכון
חוותצורפהלמכתבאביביי.תלהמרכזיתהתחנהלפינוייימתווהשכותרתויפואביבתלעיריית

ובהתאםהסביבהלהגנתבמשרדאווירודיגוםניטורמערךעלהממונהמטעםמקצועיתדעת

נפגעאזורכעלהמרכזיתהתחנהעללהכריזהסביבהלהגנתהשרהבכוונתכיבמכתב,נקבע

תוכניתתוצגכןאםאלאוזאת,נקיאווירלחוקבהתאםמכך,המשתמעכלעלאוויר,זיהום

ליישומה.ברורהמחויבותובצידההתחבורהמשרדעל-ידימפורטת

.1כנספחומסומןמצ'יבנספחיה(,)על1828/71בבגי*המשיביםמטעםהמקדמיתהתגובההעתק\=-

לתגובותתגובהזכותלמתן1828/71בבגי*העותרתמטעםבקשההוגשה19.6.2022ביוםב.

אביב.תלועירייתהמדינהמשיבימטעםהמקדמיות

.2כנספחומסומןמצ'יב,19.6.2077מיום1828/71בבגיילהעותרתבקשתהעתק\-

תגובהלהגישרשאיתהעותרתלפיהגרוסקופףהשופטכביהחלטתהתקבלה26.6.2027ביוםג.

להגישרשאיםוהמשיבים24.7.2022ליוםעדהמשיביםמטעםהמקדמיותלתגובותביחס
.21.8.2022ליוםעדהמקדמיותלתגובותמשלימותהודעות

.3כנספחומסומןמצייב,26.6.2077מיום1828/71בבגהעליוןהמשפטביתהחלטתהעתק\-

הסביבהלהגנתהשרהשלמכתבהובמרכזו1828/21בבגייההליךהתפתחותהמשיבים,לעמדתכייוער,.7

במתכונתההעתירהאתמייתראשרממשי,נסיבותשינוימהווהלעיל,כמתואר,14.6.2022מיום

לדיוןמקוםאיןוכיהעדכניהעובדתילמערךהתייחסותתוךתיקונה,אתדורשולמצערהנוכחית
הנוכחית.במתכונתה-ולמצערבכלל,בעתירה,

לתיקונה,אוהעתירהלמחיקתסירובומשהתקבלאךזו,ברוחהעותריםלבייכפנייהנערכהבהתאם,8
טענותיה.כללשמירתתוךבתמצית,המדינהתשובתבזאתמוגשת

גם)היאהעירייהשלמלאפעולהבשיתוףמתווהגובשלהלן,ויפורטהתחבורהממשרדשנמסרכפי9

כמסוףהתחנהלפינוינוספותממשלתיותרשויותוכןנקסאווירחוקלפיהרלוונטיתהמקומיתהרשות
המרכזית,התחנהבהפעלתהכרוכיםהקיימיםהמפגעיםלצמצוםולמצער,ולהסרהמרכזיתחבורה

התייתרה.לעיל,המתוארהנסיבותשינוינוכחוודאיהנוכחית,במתכונתהוהעתירה,
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מסוףבהקמתהקשוריםהזמניםלוחותלרבותשגובש,המתווהבבסיסהעומדותההחלטותכייודגש,.
מתקןבהקמתהכרוכיםההיבטיםלכללהתייחסותלאחרשגובשומקצועיותהחלטותהןפנורמה
הנובעותקנייניותלמגבלותהתייחסותלרבותבפרט,ציבוריתלתחבורהומתקןבכללתשתית

הדין,מכוחאחרותמגבלותהעתיד(,פנורמהמסוףבשטחפולשיםשלקיומם)לרבותמהמקרקעין
ועוד.תכנונייםחסמים

נוגעתשהיאככלהעתירה,אתלדחותהפסוקה,להלכהבהתאםהנכבד,המשפטביתמתבקשבהתאמה,.1

המשיבים.כנגדלסעד

כמשמעותהרשות,החלטתנתקפתשלאלכךלב)ובשיםהענייניתהסמכותלסוגייתמעברכייוטעם,.2

בגדראינםהמשיביםכלפיעשהוצוויהתשייס-0002מינהליים,לענייניםמשפטבתילחוק2בסעיף

מורכבותובהחלטותמקצועייםבתהליכיםשמדוברהריזה(,לחוקהראשונהבתוספתהכלוליםהעניינים

רבהחשיבותבעלתחבורתילמתקןהנוגעיםהרלוונטייםהמדינהגורמישלהמומחיותבתחומיהמצויות

כאשרמחד,בכלל(,)אונאותהשירותברמתציבוריתתחבורההפעלתתתאפשרלאלמעשה,בלעדיו,אשר

בפינויו.הצורךעלחולקאין

משפטיים,היבטים;בשללהכרוכהממשלתיים,משרדיםמספרהמערבת,רב-קודקודיתסוגיהבהיותה.3
זמןמזהומקודמתמטופלתהיאועוד,תקציבייםתחבורתיים,סביבתיים,חברתיים,חוזיים-קניינים,

הסעדיםלמתןסמכות(אין)ממילא,יסודאיןולכן,לעיל(,כמתוארלאחרונה,ההתפתחות)רירב

למשיבים.נוגעיםשהםככלהמבוקשים

הרלוונטיות;העובדותפרישתתוךהמשיבים,מןאחדכלעמדתבקצרהתפורטלהלן.4

ישראלמקרקעירשותעמדתב.

הרשאהלקדםהסכמתהנתנההיאכינמסר,לי(ייהמשיבהאויירמייייגם:)להלןישראלמקרקעימרשות

בעמדתהשינוילאורברםהמקוריהמתווהמושאבמקרקעיןקודמההעסקההזמנית.לתחנהלשימוש

התאמות.נדרשות?-1המשיבים

התחבורהמשרדעמדתג.

כללירקע

שלשטחעלבנויההתחנהברציפות.שנה30מזהופועלת1993בשנתנפתחההחדשההמרכזיתהתחנה.5
משמשיםבלבדדונםכ-05רקלהיוםנכוןשונים.מפלסיםבשבעהדונם220שלבנוישטחוכוללתדונם4

התחבורתיי(.)ייהמסוףתחבורתיכמתקן

לעתירה9)המשיבהאביבבתלהחדשההמרכזיתהתחנהחברתשלהיאבתחנהבמקרקעיןהבעלות.6
מפעילהתחבורהמשרדאגד(.ברזלצאן)נכסינצב'יאשלבתחברהלמשיביםהידועככלשהיאשבכותרת(

בעיימ.החדשההמרכזיתהתחנהחברתמולהסכםבמסגרתהנלוויםוהצרכיםהאוטובוסיםמסוףאת
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מנהליות,עמדות51תפעוליותעמדות128קליטה,עמדות79)אוטובוסיםעמדותכ-002קיימותבתחנה.7
עמדותהכולללוגיסטיעורףמתחםבתחנהפועלבנוסףחשמליות(.טעינהעמדותו-?הורדהפלעמדות

שטייפה.ועמדתתדלוק

כלאתהמשרתיםאוטובוסיםקוויכ-031בישראל.הציבוריתהתחבורהמפעיליכללפועליםבתחנה.8

אוטובוסיםשלהיומיוהכניסותהיציאותמספרבתחנה.מסלולםאתומסיימיםמתחיליםהארץחלקי

כ-0005.עלעומדמהתחנה

שירותקווימגיעיםהתחנהאלהארץ.רחביבכלציבוריתתחבורהלהפעלתחיוניתבתחנההפעילות.9

ללאאביב.תלבמטרופוליןשירותקווילפעילותבנוסףוזאתשבדרום.אילתועדבצפוןשמונהמקרית
היכולתמשמעותיתבצורהתפחתולמצערבאר*הציבוריתהתחבורההפעלתעצםאנושותתיפגעהתחנה

הולם.תחבורתימענהליתן

התחבורה,משרדמדיניותהתחנה,בפעילותלמטרדיםוהטענותהסביבתיותהמגרעותרקעעלואולם,.0
חלופיים.למתקניםזהחשובבמתקןהפעילותמירבאתלפנותהיאמכברלאזה

עםלרבותהתחבורה,במשרדהמקצועייםהדרגיםבקרבישיבותשלרבותעשרותהתקיימובהתאם,.1

הגורמיםעםישיבותשלרבותעשרותהחלופות,וקידוםפיתוחאתלקדםשמונתהאיילון,נתיביחברת

אחריםרלבנטייםגורמיםוכןהממשלתיהדיורומינהלרמיייבשיתוףתל-אביב,בעירייתהמקצועיים

צביבןראשיי(עסקים)יימרכזמעייראתלקדםהוסכםזובמסגרתלכלכלה.הלאומיתהמועצהדוגמת

לתחנה.חלופהשיהווהכוללתחבורתימטרופוליניי(משולבתחבורתי)יימרכזכמתחיים

הימטרו',תכניותרקעעלהיתר,ביןצבי,בןבמעיירהמתחייםלהקמתהארוכיםהזמניםלוחותרקעעל.2
מטהעבודתלאחראליהן.התחנהפעילותמירבהסטתשתאפשרנהזמניותחלופותקידוםעלהוחלט

והמועדפותהיעילותכחלופותהלוחמיםומתחםפנורמהבמתחםתחבורהמסופילהקמתחלופותנקבעו

כך.לשם

.4כנספחמסומנותהלוחמים,ומסוףפנורמהמסוףלחלופותתכנוןמצגותהעתקרצ'יב\-

התחבורתיתהפעילותלהפחתתמדיניותואתלממשהתחבורהמשרדהחללכן,קודםהרבהעודכינציין,.3

לרשותשעומדיםהתשתיתמתקניבמסגרתלציבור,השירותבאיכותלפגועמבליהניתן,ככלבתחנה,
פעילותבדילולהתחבורהמשרדהחל,2019בשנתכברבהתאמהאביב.תלבאזורהציבוריתהתחבורה

פעילותםוהעברתשוניםשירותקוויפעילותשלמוחלטבביטולואףבתחנהשוניםשירותקווישל
קיימים.חלופייםלמתקנים

ללאניתןלאתחבורתיים,מטעמיםוגםבתחנה,נוספיםקוויםלקליטתמקוםמגבלתלנוכחכאמור,.4

כמתוכנן.בתחנההפעילותמירבאתלפנותחדשיםחלופייםמתקניםהקמת

בתחנה:הפעילותמירבפינוישלביותאתהמשקפתטבלהלהלןלעיל,לאמורבהמשך.5
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6

37317₪₪ך=*ופעילותיומיותנסיעותמאותצמצוםלמתקניםקוויםהסטת

־
1,2024רבעוןוחנייתהמנהלתיתהפעילותמרביתפינויהלוחמיםחניוןהשלמת

וכוי.שטייפהתדלוק,לרבותמהתחנההלילה

ריקותנסיעותאלפישלהיקףעלמדובר
צמצוםוכןמהתחנה.ויוצאותשנכנסות

ארוכותבהמתנותאוטובוסיםשלעמידה

התחנה.בשטח

1,2024רבעוןקווימפעילות50כ-%שלהיקףהעברתמתקןאישלבהשלמת

בתחנה.השירותהטבעאתר)ללאפנורמה

פלישות(ושטחי
1,2024רבעוןרכבתמתחנתלתחנהגישהמרחבשדרוג)תחנתהחרשמסוףהשלמת

-הושהה"ההה 3,2026רבעוןאולםלרבותהתחנההפעילותמרביתפינויהמלאפנורמהמתקןהקמת

המנהלתיתוהפעילותהנוסעיםעלזמניתתבייעאישורלאחר
פנורמהשטחכל

בקשרהאחרונותבשניםהתחבורהמשרדוהובילשנקטהמרכזיותהפעולותאודותוהרחבהפירוטלהלן,.6
בתחנה.התחבורתיתהפעילותכל/מרביתפינויעם

הארוךלטווחשבוצעופעולות
לחלופהתבייעוקידוםשטחתאאיתורהיההאחרונותבשניםהתחבורהמשרדשלהמרכזיהמאמץ.7

וסוכםמפורטתפרוגרמהאביבתללעירייתהתחבורהמשרדהעביר2019שנתבמהלךלתחנה.קבועה

הרכבתולתחנתחולוןלצומתהסמוךצבי,בןמע/ירתחבורתי,למרכזהנבחרתהתכנוניתהחלופהעל

תחבורהמרכזולשלבאביבתללמטרופוליןדרומיתחבורתיכניסהשערלהוותאמורזה,מתחייםחולון.

מטרוותחנתהירוקהקושלקלהרכבתתחנתכבדה,רכבתתחנתאוטובוסים,מסוףשיכלולחדש

תלמזרחבדרוםחדשהלשכונהמתבייעכחלקאביבתלעירייתידיעלקודמהלמתחייםהתכניתעתידית.
אביב.

6



 

 

 

28 

 ,2028

2035. 

29 

 

 

30 

 

31  

31.1  

 

:

 2019 34

. 

 2020 14 

4,000 

 2021.

 

 

31.2 

 

7

7

שניםשבעעדחמשתוךצביבןלמע'ירתפונההתחנהשפעילותהייתההחלופהבחירתבעתהעבודההנחת.8

למסופיםבתחנההתחבורתיתהפעילותשלצמצוםיבוצעהביניים,בטווחוכי,2028בשנתהמאוחרולכל
שבתכניותלאחרהשתנוהאמוריםהזמניםלוחותאביב.תלבמטרופוליןכךלצורךשיוכשרואחרים

לעיר.לכניסההחדשהמתחייםהיותומתוקףצביבןבמע'ירמטרותחנתבקידוםהצורךעלההמטרו
לוחותאתמהותיתשינתהבתכניתשנקבעההביצועושלביותצביבןמעיירבתוכניותמטרותחנתשילוב

.2035לשנתאותוודחתההמתחייםלהקמתהזמנים

תחבורהפעילותאולםבתחנה.דרמטיתתחבורתיתפעילותלהפחתתהיאהתכניתלעיל,כמובהר.9

מקומימסוףהתחנהבמרחבלפעולצפויהמתחייםהקמתלאחרגםכליל.תופסקלאבתחנהציבורית
הקלה,ברכבתוהסגולהירוקלקושלהםובקישוראביבתלדרוםבמרחבהאוטובוסיםבשירותישיתמוך

התחבורתיתהמערכתכללשלהעתידיבבינוימשולבלהיותצפויזהמתקןהמטרו,ולתחנתהרכבתלקו

המתוכננת.

הקצרלטווחשבוצעופעולות

התחבורהמשרדיוםהארוך,בטווחצביבןבמעיירהמתחייםלהכשרתהמקודמתלפעילותבמקביל.0

השלמתוטרםמהתחנההתחבורתיתהפעילותמירבהוצאתשמטרתםתהליכיםלהובלתצוותהקמת
צבי.בןבמע'ירהמתחייםשל

הבאות:הפעולותאתקידםהצוות.1

שלוצמצוםמהתחנהשירותקווישלהסטההתחבורהמשרדביצעהאחרונותבשנים-שירותהסטת1

מסופיםאלפעילותבהסטתהתמקדהזופעילותמרביתבתחנה.הציבוריתהתחבורהשירותהיקפי

השינוייםמלבדהטייסים.ומסוףרידינגמסוף)יסבידורי(,מרכזרכבתמסוףובניהםאביבבתלאחרים

תיפגע.לאלציבורהשירותשרמתככלאלו,בכיווניםולפעוללהמשיךהתחבורהמשרדמתעתדשבוצעו,

תלהעירבמרחבחדשיםתשתיתמתקניהקמתללאזמןלאורךקיימהבתאינהזופעילותכילצייןיש
השירות.היקפיאתומרחיבממשיךהמשרדלצרכים,ובהתאםמאחרוהאזור,אביב

האחרונות:בשניםבתחנהבפעילותשבוצעוההפחתותפירוטלהלן

כ-שללהפחתההובילואשראוטובוסיםקווי34שלפעילותמהתחנההוצאה2019שנתבמהלך\

התחנה.ממתחםשבועיותנסיעות0
למעלהשללהפחתההובילואשראוטובוסקווי14שלפעילותמהתחנההוצאה2020שנתבמהלך\*

שבועיותנסיעות0

שבועיות.נסיעות2000ל-קרובעודשלפעילותמהתחנההוצאה2021בשנת\
2018-)בשניםבתמחייתשירותקוויפעילותוביטולשירותקוויפעילותהפחתתאודותקבציםרצ'יב\-

.5כנספחומסומניםמצורפים(0
ו-4.?בקומותהתחבורתיתהפעילותכלפינויעל?למשיבההתחבורהמשרדהודיעבהתאמה,2

מסומניםהתחבורתית,הפעילותהוצאתעל16.12.7070ומיום22.11.7070מיוםמכתביםהעתקרציב\-

.6כנספח
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בינונילטווחשבוצעופעולות

השירותהרחבתהמשךאתויאפשרשיתמוךשנים17-3שללטווחפתרוןיצירתהינהזהשלבמטרת.7

הפעילותהפחתתהמשךאתיאפשרזאתולצדאביב,תללמטרופוליןהחומשבתכניתהמתוכננת
האפשרי.למינימוםבתחנההתחבורתית

בוצעהאמורה,הפעילותבמסגרתזמניים.תשתיתמתקנילהקמתאפשרויותנבחנוזופעילותבמסגרת.3

עלדגשמתןתוךתחבורתייםבהיבטיםעסקולאיתורהקריטריוניםחלופיים.שטחיםאיתורשלתהליך
המותריםהשימושיםשלהתאמהנדרשההקנייני-תכנוני,ובצדלנוסע,הציבוריתהתחבורהרמתשמירת

צבי.בןבמע'ירהקבועהמתחייםלהקמתעדהמתקניםהפעלתשיאפשרארוךשימושואופקבקרקע

וליוויבתיאוםהתחבורה,משרדבהובלת7070נובמברבחודשהותנעהחלופייםהשטחיםאיתורהליך.4

ריכוזאתציבוריתתחבורהתכנוןבכיראגףמנהלעלהטילהתחבורהמשרדשונים.גורמיםידיעלרציף

צוותלמינויבמקבילזאתכלהתחבורה,במשרדפינויהתחנהלפרויקטמינהלתמינהואףהנושאותכלול

-התחנהלפינויעדפנימיתעבודהתכניתתוקצבהכך,איילון.נתיביבחברתמקצועיוניהולתכנון

לליווימשרדיביןעבודהצוותהוקםכן,כמוהתחנה.למתחסחלופייםשטחיםוהקמתאישורלאיתור,

הדיורמינהלהתכנון,ממינהלנציגיםכוללוהואהתחבורהמשרדבניהולוההסדרה,האיתורתהליך

אביב.תלועירייתהממשלתי

רבותשוטפותפגישותיותר(אף)ואוליעשרות2022-2020שנתבמהלךהתקיימוהצוותעבודתבמסגרת.5

תומכתקוויםרשתתכנוןוכןסטטוטוריים,חסמיםוהסרתהחלופותקידוםלשםהניילעבודהשלצוותי

לחלופות.

תפעולי-ומסוףייפנורמה"יבמתחםזמנינוסעיםמסוףלהקמתמתווהאושרהצוותים,עבודתבמסגרת.6
מירבופינויבשנת4202,כברהמרכזיתהתחנהבפעילותנוסףצמצוםשיאפשרהלוחמים,בחניוןלוגיסטי

חלקהואגםשישמשבחרש,קטןנוסעיםמסוףשלהקמהמצטרפתאלהאל.2026בשנתבההפעילות
התחנה.סובביהתשתיתמתקניבמערך

הביצועושלביותהתחנהפינוימתווה

פנורמהמסוף

בקיומםמהמקרקעיןהנובעיםחסמיםרקעעלזאת,שלבים.בשנילביצועמתוכנןפנורמהמסוףקידום.7
מהימצאתושנובעתסטטוטורית-תכנוניתמורכבותעםלהתמודדהצורךוכןבשטח,רביםפולשיםשל

למסוף:שהוקצהמהשטחבחלקעירוניטבעכאתרהעירייהידיעלהוגדראשרכורכרמצוקשל
הלוחמיםמתקןבשטחתפעולימנהלתי,חניוןלצדבפנורמה,מצומצםנוסעיםמסוףהקמתשלבאי-א.

התשתיתמתקןשלהמקרקעיןפיתוחמתוכנןזהבשלבהחרש.מסוףבשטחמצומצםושימוש

טבעכאתראביבתלעירייתידיעלשהוגדרבשטחשימושוללאהפולשיםפינויללאפנורמהבמתחם

תקודםבמקביל,.2024בשנתכברהתחנהבפעילותנוסףצמצוםיאפשרזהשלבביצועעירוני.
תאפשרובכךתחבורה,למרכזהקרקעייעודאתתשנהאשר)תתייל(,לאומיתלתשתיתתוכנית
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מהירבמסלולהתכניתקידוםעירוני.טבעכאתראביבתלעירייתידיעלשהוגדרבשטחגםשימוש

בסיכוםביטוילידישבאותכפיהעירייהוהתחייבותלמשרדהעירייהביןההסכמותלאוריתאפשר

האמורה.התכניתלקידוםלהתנגדשלא13.1.2027מיום

.7כנספחמסומן,2022בינואר13מיוסהדיוןסיכוםהעתקרצייב-
.8כנספחמסומן,2.5.2022מיוםמשהנירמרשלמכתבוהעתקרצייב-
.9כנספחמסומן,2022במאי24מיוםהתחנהלפינויתת"ילקידוםהתנעתפרוטוקולהעתקרצייב-

פינויבאמצעותהסופיתלתצורתופנורמהמסוףשלהרחבהתקודםהתתיילאישורלאחרבי-שלבב.

הפעילותמרביתשלפינוייאפשרזהשלבביצועהעירוני.הטבעאתרבשטחושימושהפולשים
.2026בשנתהמרכזיתמהתחנה

,2022מאימחודשאביבתלועירייתהתחבורהמשרדנציגיידיעלחתומהפרוגרמההעתקרצייב-
.10כנספחמסומנת

.11כנספחמסומןציבורי,חניהכמגרשפנורמהבמקרקעיארעילשימושצוהעתקרצ'יב-

עלעת()אותהאביב-יפותלהמחוזיתתכנוןלשכתאדריכליתמצדעקרוניתהסכמההושגהכן,כמו.8
פנורמהבמתחםהנוסעיםמסוףהפעלתשיאפשרצביבןמעיירתכניתלהוראותסעיףלהוספתאפשרות

המחוזיתהוועדהמולהתחבורהמשרדעל-ידימקודםהנושאצבי.בןמתחייםשלוהפעלתולהקמתועד

אביב.תלמחוזובניה,לתכנון

תחבורהמסוףלטובתפנורמהבמתחםשטחלהקצאתאישורקבלתרמייימולמקודמתאלובימים.9

זמני.ציבורית

הלוחמיםחניון

ותדלוק.שטיפהמתקניויכלולבתחנהלשימושיםתפעוליעורףלהוותמיועדהלוחמיםחניוןכאמור.0
לעליהקצהתחנותכשמונהאלהולצדחשמלית,טעינהשתאפשרנהחניותכ-062בויוסדרובנוסף,

כיישטחהמיועדתקרקעעלאביבתלעירייתשלבשטחהממוקםהלוחמיםחניוןנוסעים.שלולירידה

לחניוןהגישהדרכילכך,בהתאםיישצייפיי.קרקעייעודעלהממוקםהרישוימשרדלצדבעתידיי,לתכנון
שציים.עלהןגםממוקמותהלוחמים

חולוןעירייתוהתנגדותבנייהזכויותהיעדרהםזוחלופהמימושלפניהעומדיםהמרכזייםהחסמים.1
כברהקיים,הסלולהחניוןזאת,עםבאוטובוסים.הרישוי(גיבורים\משרד)תלהכניסהצומתלהעמסת

בתחנההמבוצעתהמנהלתיתלפעילותמענהולספקאוטובוסיםכחניוןלשמשיכולבמקוםעתה,

וכוי.שטיפהתדלוק,לרבותכיוםהמרכזית

חניהעמדותכ-062כאמורמתוכנניםבוהלוחמים,החניוןשלתכנוןלקידוםתוקצבהדןחברת.

שיאפשרונוספיםתפעולייםומתקניםהנהגיםלשירותמבניםולילה,ליוםחשמליתטעינהשתאפשרנה

.2024שנתשלהראשוןברבעוןלפעולכברמתוכנןהפרויקטלתחנה.כחלופהתפעוליכעורףלשמשלמתקן

הלוחמים:לחניוןרעיוניתכנוןלהלן
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משולבתחלופהקידוםעלאביבתלעירייתומנכ?ילהתחבורהמשרדמנכיילהסכימו,2021אפרילבחודש.3
אחדכלשלהיתרונותניצולתוךהלוחמיםומתקןפנורמהמתקןשלהקמההכוללתהתחנה,לפעילות

ומתקומהתחנההנוסעיםפעילותעיקרתעבוראליונוסעיםכמסוףיקודםפנורמהמתקןמהמרחבים:
בתוךהתפעוליים.הצרכיםעיקריועברושאליולוגיסטיייייעורףתפעוליכמתקןבעיקריקודםהלוחמים

הפסקתעםהציבוריתהתחבורהלמשתמשיהניתןככלגבוההשירותרמתעללשמוריהיהניתןכך
המרכזית.בתחנההאוטובוסיםרובפעילות

הסביבהלתושביהחייםאיכותלשיפורשננקטונוספותפעולות

הקיימיםהמשתמשיםלטובתהתחנהמרחבשדרוג
אדריכליתכנוןצוותהמשרדמינהלציבורהשירותרמתעללשמירהבכפוףהתחנה,אזורשדרוגלצורך.4

לשנתעדבתחנהלהישארשצפויהתחבורתיהשטחבסביבתהתחנה,אל/מהגישותבמרחבנופילטיפול
אלופעולותמיידי.באופןהתחנהסביבתלשיפורנועדואלהכללתחנה.הכניסותבאזורוכן6

הסגולהקובמסגרתהתחנהבאזורהתחבורתיבפיתוחהתחבורהמשרדשלהנרחבתלהשקעהמצטרפות

אורבנימרחביצירתומטרתןאביבתלעירייתבשיתוףנעשותאלופעולותהקלה.הרכבתשלהירוקוהקו

השירות.מוניותתחנתוהסדרתהרחובחתכישינויתחבורתית,בפעילותתומךאשרמזמין

חשמליתציבוריתלתחבורהמעבר
פליטתלצמצוםהתחבורהמשרדפועלהתחנה,לפינויחלופותולקידוםהמפורטתלפעילותבמקביל.5

זופעילותבמסגרתחשמלי.לציהעירוניהאוטובוסיםציהחלפתידיעלהציבוריתמהתחבורהמזהמים
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1

ניכרחלקבמטרופלין,טעינהועמדותחשמלייםאוטובוסיםלאלףקרובשלרכשהתחבורהמשרדתקצב

אביב.תלבמרחבלהשתלבצפויזהמצי

מ/אלויוצאיםהמרכזיתלתחנהבסמוךשחולפיםקוויםחשמולמתעדףהתחבורהמשרדכייודגש,.6
גבוהיםאחוזיםכאשרלחשמלי,העירוניהרכבמצי50%מעלשללשינוילהביאצפויההתכניתהתחנה.

המפעילאתהמהווהדןחברתעםהתחבורהמשרדסיכםלאחרונהיפו.אביבתלהעירלמרחביוקצויותר
הקרובות.בשניםלחשמליהרכבצישלמלאבמעברשיתמוךתקצובאביבתלדרוםבאזורהמרכזי

מלשייחכ-004-005שלבסכוםנאמדתהמרכזיתהתחנהפינויעלות-המרכזיתהתחנהפינויתקצוב.7

לעתהמתוכנניםהחלופייםהחניוניםהקמתעלויותגםנאמדוזועלותבמסגרתהפעלה.שנות10לאורך
המתקניםאחזקתועלויותפרסום,החדשים,למתקניםהאוטובוסקוויהארכתשלעלויותוכןהזו

ביצועוקידוםלתכנוןמלשייח,מ-0271למעלהשלעתקתקציביהמשרדהקצהכרגעכייובהרהחדשים,

החרש.מסוףולהקמתהלוחמים,חניוןוחשמולביצועלקידוםפנורמה,מסוףשל

אביבתלמחוזובניה,לתכנוןהמחוזיתהוועדהעמדתד.

לעיל.המפורטעלהערותלהאיןכינמסר,אביבתלמחוזובניה,לתכנוןהמחוזיתמהוועדה.8

לסיכוםה.

הראשונים,ובשלביםהמרכזיתהתחנהעיקרלפינוימתווהקידוםלשםפועליםחלקם,אוהמשיבים,.9
היבטיםשללרקעעלנעשותואחרותלעילשפורטוהפעולותבה.התחבורתיתהפעילותלהפחתת

בה.המעורביםהרחביםהאינטרסיםקשתעלזו,לפעולההנוגעיםמורכבים

לשםבדברהנוגעיםהמומחיםהגורמיםעל-ידיהמבוצעותמקצועיות,פעולותהןהמשיביםפעולות.0

רב.זמןפרקלאורךומתבצעותהאמורההתכליתקידום

גורמיםבפעילותלהתערבהכלים,לאגם-סוגיהשללגופהוממילא,סמכות,הנכבדהמשפטלביתאין.1

גורמיםשלהחלטהכלהעתירהבמסגרתנתקפתשלאגםמהלגביהם,ואחריםכאלהסעדיםולתתאלה

אלה.

להגנתהשרהשלמכתבהלרבות,1828/71בבגיי*ההליךלהתפתחותלבבשיםכייוסף,הדרושמןלמעלה.2
הנוכחית.במתכונתהלהידוןיכולהאינההעתירהממילא,14.6.2022מיוםהסביבה

ומדידהתכנוןבכיראגףמנהלמשה,נירמרשלבתצהירונתמכותזובתגובההמפורטותהעובדות.3

התחבורה.במשרדציבוריתתחבורה

העותריםאתולחייבהמשיבים,נגדהעתירהאתלדחותהנכבדהמשפטביתמתבקשכן,עלאשר.4

כדין.והוצאותעו'ידבשכייט

תשפ'י/בתמוזו"

=ל-ר2022יולי5 עו'ידמרגליות,דוד
12/00001916/77פמתיא

)אזרחי(אביבתלמחוזפרקליטות

1


