
 
 

 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

קשת ואח' נ' ראש  51236-04-22 עת"מ מנהליים
 ואח' אביב יפו-עיריית תל

 

 2022ספטמבר  07 

 

 1 

 שופט עמית, קובי ורדי השופטכב' פני ל 

 

  

   

 שולה קשת 1. :עותריםה

 מוריה שלומות 2.

 אמיר בדראן 3.

 גדי טונס 4.

 פזית רבינא 5.

 מגמה ירוקה 6.

 האגודה לזכויות האזרח בישראל 7.
 

 נגד
 

 אביב יפו-ראש עיריית תל 1. :משיביםה

 יפו-אביב-עיריית תל 2.

 שרת התחבורה 3.

 השרה להגנת הסביבה 4.

 שר האוצר 5.

 המועצה הלאומית לכלכלה 6.

 רשות מקרקעי ישראל 7.

 אביב-הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל 8.

 אביב בע"מ-חברת התחנה המרכזית החדשה בתל 9.
 
 

 
  

<#2#> 1 
 2 :נוכחים

 3 
 4 מור -גיל דן עו"ד עותריםוב"כ ה 4-ו 1העותרים 

 5 עו"ד עומרי יוסף ועו"ד שמואל שטטר  1-2ב"כ המשיבים 
 6 עו"ד דוד מרגליות  3-8ב"כ המשיבים 

 7 מר אלעד הוכמן  6מנכ"ל העותרת 
 8 מר נדב לוי  -מטעם עיריית תל אביב מנהל יחידת התחבורה הציבורית 

 9 מר ניר משה  -מטעם משרד התחבורה מנהל בכיר תחום תכנון ומדידת תחבורה ציבורית 
 10 עו"ד איילת צור בשם בת"מ המבקשים להצטרף לעתירה

 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 

 15 



 
 

 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

קשת ואח' נ' ראש  51236-04-22 עת"מ מנהליים
 ואח' אביב יפו-עיריית תל

 

 2022ספטמבר  07 

 

 2 

 1 ב"כ העותרים:

 2נחנו חושבים שאנחנו עדיין בעלטה ולא ברור מה הכיוון ולכן אנחנו צריכים להיות פה ולהבין את א

 3 עשר דקות כדי לחדד טיפה על מה המחלוקת. הכיוון. אני מבקש בערך

 4הרי שאני אתייחס לכל הערות בית המשפט.  –כשבית המשפט מפנה לכך שיש מתווה שהוגש לבג"צ 

 5אחוז מהתחבורה הציבורית מהתחנה בתוך שנתיים, זה כל מה  50כרגע יש הסכם שמדבר על פינוי 

 6בורה שהוא רוצה גם לאחר השנתיים שיש כרגע על השולחן. יש דיבורים או הצהרות של משרד התח

 7. הדבר הזה 2026האלה להרחיב את מסוף הפנורמה ולהוציא את מרבית התחבורה הציבורית עד סוף 

 8שיוביל לפנות את התחנה ואת המפגע אין עדיין הסכם ואין אפילו משהו קונקרטי והעירייה וזה מה 

 9אחוז בתוך שנתיים  50ר לפינוי שמבחינתו הכי חשוב מתכחשת לדבר הזה ואומרת בעצם שאין מעב

 10שום דבר על השולחן. זה מה שעולה מהתגובה שלה. לאחר שביקשנו שיבהירו ויסכימו אם הם 

 11הם לא מוכנים להבהיר ומתעלמים  2026מסכימים לחלק השני שמציע משרד התחבורה, פינוי מלא עד 

 12העיר מתנגד לפינוי  מהנושא הזה. בנוסף אנחנו שומעים שבשיחות עם תושבים הם אומרים שראש

 13 מלא של התחנה ולא יהיה מוכן מעבר לדילול מספר הנסיעות בתחנה שזה מה שהוסכם בינתיים. 

 14אחוז  50וי למתווה ומה שמופיע בו זה פינוי משפט מפנה להסכם העקרונות הרי שזה הביטה כשבית

 15 מהתחבורה הציבורית תוך שנתיים, זה הכל. 

 16ל הרשויות היא שהתחנה אין לה בעצם פתרון עד להקמת הטענה המרכזית שלנו שאם ההחלטה ש

 17, בעוד כעשרים שנה במקרה הטוב, כפי שאנחנו מכירים את הליכי התכנון 2040-מסופי הקבע שיהיו ב

 18הוחלט שיש  2016-בישראל, והמשמעות היא שהתחנה תישאר ותפעל עוד עשרים שנה למרות שב

 19ורה מהמקום המשמעות היא שההחלטה בלתי לשנות את הייעודים במתחם ולשנות את מתחם התחב

 20 סבירה באופן משמעותי.

 21מישהו באמת יכול לומר ברצינות שאפשר לעשות מתווה כל כך מורכב כשהעירייה מתנגדת להסכם 

 22אחוז מהתחבורה הציבורית תוך שנתיים ואנחנו שואלים אם יהיה  50הזה? העירייה מסכימה לפינוי 

 23ונה על זה. אנחנו טוענים שאי אפשר להשאיר את המצב לעוד גם פינוי מלא לאחר מכן והיא לא ע

 24 עשרים שנה. 

 25 לאור הערות בית המשפט יכול להיות שאני אבקש לתקן את העתירה, זו אופציה.

 26אם ההחלטה מבחינת העירייה, הסופית, ואני מקווה שאוכל פעם אחת לקבל פה תשובה ברורה, 

 27י סובר שזו לדלל את התחנה, לזה היא הסכימה, אנשהעירייה מתנגדת לפינוי התחנה, היא מוכנה 

 28ירה, אני אבקש לתקן את העתירה ולתקוף את ההחלטה הזו. אם העירייה החלטה מנהלית בלתי סב

 29תום על הסכם עקרונות שנים ואני לא אתנגד ואח 4מסכימה לפינוי מלא של התחבורה הציבורית תוך 

 30צון הביתה. אנחנו רוצים לדעת מה עמדת העתירה ומה שצריך אז יתכן והעתירה תתייתר ונצא שבעי ר

 31 והם שומרים על שתיקה ועמימות.

 32 
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 1 :1-2ב"כ המשיבים 

 2כפי  –לשאלת בית המשפט מה התוכניות העתידיות של העירייה, ולא עמימות כטענת ב"כ העותרים 

 3רגע שכבודו הרחיב מעבר למה שכתבנו, העתירה הוגשה לפני ההסכם והיא היתה מבחינתנו מיותרת. כ

 4יש הסכם וזו ההחלטה והוא בעצם מבקש מאיתנו לומר שיש החלטה אחרת, הוא רוצה שנגיד מה יהיה 

 5 .2028-וב 2026-ב

 6 . 2024, יש את ההסכם לגבי 2026מבחינת העירייה אין החלטה לגבי 

 7 לגבי תכנון עתידי הרי שיש הרבה אפשרויות.

 8להישאר מסוף תחבורתי בתחנה לפי ת"א בכל מקרה אין כוונה לפנות את התחנה באופן מלא ומיועד 

 9. בתכנית המתאר שהם הכניסו אותה לעתירה בצורה מעוותת כתוב שם מפורשות שיהיה שם 5000

 10מסוף תחבורתי. גם המדינה אומרת את זה וגם אנחנו. לגבי ההיקף אני לא יכול לומר, אלה דברים 

 11-אחוז, ב 50אחוז או  90מפנים שמשתנים. גם במקרה הזה בהתחלה היו פרסומים שונים בתקשורת ש

 12, הפרסומים האלה עם כל הכבוד להם הקדימו את הירידה לפרטים. היחידה לפרטים 2026או  2024

 13 אחוז לדוגמא. 40אחוז ולגלות שהמתקן יכול להכיל  90חשובה ואקוטית, אתה לא יכול להגיד 

 14ירה שלכאורה תוקפת הם מבקשים מאיתנו פה בבית משפט להחליט החלטות עתידיות ופה ישנה עת

 15מתווה שנסוגנו ממנו ודורשת מתווה אחר ושלישי, מעבר לזה שזה אפילו לא בסמכות, בעיקר זה מבקש 

 16לתקוף החלטה שלא התקבלה, גם העתירה וגם התיקון שאיננו בדרך בקשה של תיקון.  הם טוענים 

 17אבל זה מתעלם שזה לא מה שהם צריכים ומה שצריכה להיות ההחלטה, הם טוענים לפינוי מלא 

 18מהמציאות ומתכנית המיתאר ומההחלטה שהתקבלה בעירייה. חתמו על הסכם ויש הוראות מה 

 19ג מול הקיר. הדברים נעשים . העירייה וגם משרד התחבורה לא משחקים בפינג פונ2024עושים עד 

 20, ברור בשיתוף פעולה כי זה יותר יעיל, לעירייה סמכויות מסוימות ולמשרד התחבורה סמכויות אחרות

 21לצדדים ששיתוף הפעולה אקוטי שייקדם את הדברים ולא יעכב אותם. ההסכמות מקדמות את 

 22הדברים ומפרקות התנגדויות אחרות שקיימות וראינו שגם לגורמים אחרים יש רצון להגיד את 

 23עמדתם על ההליך, הבקשה וההחלטה. אלה רוצים פינוי מלא ואלה רוצים אפס פינוי. נמחקה בקשתם 

 24 אבל אנשים אמרו זאת בצורה מפורשת. להצטרף

 25 

 26 :3-8ב"כ המשיבים 

 27ההסכם הוא ההחלטה המנהלית העדכנית הרלוונטית, ככל שמבוקש לתקוף אותה צריך לעשות זאת 

 28 בדרך סדורה, אם יש טעמים לכך שאנחנו לא מוצאים אותם.

 29אחוז  50ברה של , הע2024השלביות שאנחנו מתכננים לענין מסוף פנורמה היא עד רבעון הראשון של 

 30מהפעילות התחברותית, בכפוף להשלמת חניון הלוחמים לתשתית תפעולית מנהלתית של התחבורה 

 31הציבורית וההכשרה של המסוף הקטן בחרש. כיוון שלאחר מכן השלב הבא הוא קידום התת"ל 
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 1בוע להרחבת מסוף פנורמה אנחנו נמתין להחלטות מוסדות התכנון הרלוונטיים ובהתאם לכך נוכל לק

 2 לוחות זמנים ולרדת לפרטים בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והתת"ל. 

 3יבה אני מפנה למה שכתבנו, למדיניות משרד התחבורה יש חש 2026לגבי מה שהשרה אומרת לגבי שנת 

 4למע"ר בצפון המטרופולין בגלילות, ובדרום העיר בן צבי, והפתרונות של מסופי  מרחיקת לכת על מעבר

 5ים נועדו באמת להפחית את התחבורה הציבורית עד המעברים האלה שייקרו התחבורה החלופי

 6 באמצע העשור הבא. 

 7אנחנו מתכננים שנהיה אחרי אישור התת"ל, נוכל להרחיב את הפעילות התחבורתית שניתן  2026-ב

 8 לקיים ממסוף פנורמה, ובכך להסיט פעילות נוספת מהתחנה המרכזית היום. 

 9טות של מוסדות התכנון נוכל לפרוט את הדברים לפרטים, לשתהיינה הח אנחנו מגישים לתת"ל וברגע

 10האם למשרד התחבורה יש אספרציות לגבי כמות הנסיעות שהוא יוכל להפחית מהתחנה המרכזית, 

 11, עם זאת בשלב הזה עד שתתקבל ההחלטה של התת"ל לגבי ההרחבה של מסוף 2026בוודאי, עד 

 12 שהמסוף מאפשר לנו היום אז נוכל לרדת לפרטים. יאפשר פי שניים וחצי ממה פנורמה זה 

 13 

 14 עו"ד צור:

 15נקבע שהעירייה צריכה להכין מסמך  2016-שאושרה ב 5000בהתייחס לדברים שנאמרו פה בתת"ל 

 16כפי שנאמר פה,  2026-מדיניות על מנת להתקדם עם נושא התכנון של האזור. אם התת"ל תאושר ב

 17צב שבו ברגע שיהיה אישור להרחיב את מסוף פנורמה בהנחה שהיא תאושר, הרי ברור שלא יהיה מ

 18טרם  2016-יתחילו לחשוב על תכנון של הפינוי של התחנה המרכזית, הוא צריך להיות במקביל. מ

 19 פורסם תכנון כזה. 

 20בסך הכל המטרה המשותפת היא אותה מטרה, לקדם את התכנון של המתחם הזה באופן המהיר 

 21יהיה גם לרווחת בעלי החנויות אבל כולם ירוויחו מהתכנון. מה ביותר לרווחת התושבים. נכון שזה 

 22שאני רוצה להגיד שההליכה בטור לא רלוונטית והיא צריכה להיות במקביל. זה שהעירייה יושבת 

 23 ---וממתינה לתכנונים מלמעלה 

 24אני רוצה שהם יפרסמו את המדיניות שתאפשר קידום  –לשאלת בית המשפט מה אני רוצה שהם יעשו 

 25התכנון של המתחם לרבת הנושא התחבורתי. המהלכים חייבים להיעשות במקביל ולא בטור ולכן של 

 26אנחנו מצטרפים לעמדת האגודה שלמעשה מבקשת לייצר איזשהו שינוי תכנוני כולל למתחם לרווחת 

 27 התושבים כמו שאמרתי וגם לרווחת כל בעלי העניין באזור. 

 28 

 29 ב"כ העותרים:

 30 המשמעות של הסכם העקרונות שיש דילול ואין פינוי מלא. 

 31אני רוצה להסביר מה שנקבע בתוכנית הכוללנית לגבי המתחם הזה. המתחם הזה היום הוא מתחם 

 32לשנות את הייעוד  , אנחנו הרבה שנים מאז, המתחם הזה צריך2016-תחבורה, לפי התוכנית שעברה ב
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 1 5ם שעוברים כזית על כל המבנה עצום הממדים והגשרישלו והבינו שלא יכולה להיותה תחנה המר

 2מטר מהמרפסות וכל הזיהום שהדבר הזה מייצר, כולם הבינו שאת זה אי אפשר לקיים בלב שכונת 

 3אחוז מגורים, זה  40המגורים נווה שאנן. ההחלטה היא שהאזור יהפוך לאזור מסחר מטרופולין עם 

 4מסחר ודברים שמתאימים למקום שבו חיים אנשים  יהיה אזור משולב מגורים ותיירות, מלונאות,

 5ולא מסוף התחבורה כפי שקיים היום. יש היום בתוכנית המתאר איפה שמצטלבים הקו הסגול והקו 

 6הירוק כתוב מתחם תחבורה עירונית, זה לא אומר בשום אופן שיישאר משהו בתוך התחנה המרכזית 

 7החדש שלו. ברור שהמתחם לא יישאר כפי הקיימת, זה אומר שימוש אפשרי במתחם אחרי היעוד 

 8שהוא כי יש תוכנית לבניית בניין מגורים, האמירה להשאיר את המתחם עם עוד כמה אוטובוסים זו 

 9 אמירה לא נכונה. 

 10מה שאני שומע מהתשובות אני שומע דבר ברור, מבחינת העירייה אין החלטה אחרת מלבד דילול 

 11ם הגישו בקשה לוועדה לתשתיות לאומיות, מה שברור בחמישים אחוז, ומבחינת משרד התחבורה ה

 12שהעירייה לא אתם בינתיים. יש שתי אופציות שאולי יש ביניהם מגעים לגבי הסכם נוסף ואז אולי 

 13שווה לחכות ולראות ואם הם אומרים שלא ואין שום הסכם באופק וזו ההחלטה אני אצטרך זמן 

 14ה יהיה בהמשך. אני לא יכול לקבל באולם כרגע להתייעץ עם הלקוחות שלי ולהודיע לבית המשפט מ

 15 החלטה כזו. 

 16 

 17 :1-2ב"כ המשיבים 

 18בהסכם יש התייחסות וכתוב שהעירייה לא תתנגד לתת"ל בתנאים מסוימים, מפנה לעמוד השני של 

 19 ההסכם. יש התייחסות לזה. 

 20יע לו על בעצם מה שחברי רוצה שכבר עכשיו נחליט, כאן, כשאין החלטה כזו, או שהוא מבקש שנוד

 21 אחוז. 80אחוז או  90אחוז,  40משאים ומתאים שיהיה 

 22 אני יודע דבר אחד, יש לנו הסכם וזו עמדת העירייה נכון לרגע זה. 

 23 

 24 :לאחר הפסקה

 25 ב"כ העותרים: 

 26לאור השינוי בתשתית העובדתית נבקש למחוק את העתירה תוך שכל צד שומר על טענותיו ונבקש גם 

 27 יישא בהוצאותיו.החזר של האגרה ושכל צד 

 28 

 29 :1-2ב"כ המשיבים 

 30 אנחנו נסכים למחיקה ונשאיר את שאלת ההוצאות לשיקול דעת בית המשפט.

 31 

 32 
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 1 :3-8ב"כ המשיבים 

 2 גם אנו נסכים למחיקה ונשאיר את שאלת ההוצאות לשיקול דעת בית המשפט.

 3 
<#5#> 4 

 5 פסק דין

  6 

 7 לאור המבוקש אני מוחק את העתירה ללא צו להוצאות.  .1

 8 

 9 אגרה לעותרים בהתאם לתקנות.החזר  .2

 10 
<#4#> 11 

 12 במעמד הנוכחים. 07/09/2022, י"א אלול תשפ"בניתנה והודעה היום 

 
 

 קובי ורדי, שופט עמית
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 14 סודאי אסתר ידי על הוקלד


