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החלופה ו/או  מנהרת שדרה –הלן להמשך בנתיב עילי עד למסילת החוף )

 (. המוצעת

 2כנספח מצורפת  תהמוצע הרת השדרהנסקיצה של מ. 

כחלופה עדיפה על  ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה 1.2

בהינתן שמנהרה שכזו מקדמת את  חלופת השיקוע נשוא ההחלטה,

חלטה וכן את יעודה של רכבת ישראל כמפורט הההמטרות בבסיס 

 –)להלן באופן המיטבי  ,"נתיבי ישראל" ,1421מס'  בהחלטת ממשלה

 .(3ח כנספ; מצורפת "נתיבי ישראל" ממשלה החלטת

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שמנהרה  1.3

לעומת חלופת  נדל"ן למגורים ומסחרהשטחי  מכפולמפנה למעלה שכזו 

 .נשוא ההחלטה השיקוע

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שמנהרה  1.4

)או אנרגיה  ליטר דלק בשנהמיליון  1.5-למעלה מלחסכון של שכזו תביא 

 ק"מ את תוואי 9-נתיב המקצר בכ, וזאת מתוקף חשמלית במידה זהה(

 בין הקריות לתל אביב.הרכבת 

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שמנהרה  1.5

-לחסכון של כ ,נכון לתנועת הנוסעים המשוערת כיום כזו תביאש

 ישיר ומקוצר, דבר, וזאת מתוקף נתיב ה בשנהשעות עבוד 1,000,000

דקות לכל נוסע בכל  15-)של כ שיביא לקיצורי זמני נסיעה משמעותיים

 , לרווחת תושבי הצפון.נסיעה(

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שמנהרה  1.6

, לעומת חלופת השיקוע₪ מיליון  500-למעלה מ לחסכון של תביאשכזו 

חסכון ושל שטחי נדל"ן, חסכון באנרגיה  רב יותרתוצאה מפינוי וזאת כ

 .הנוסעיםבזמן 

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שמנהרה  1.7

פינוי הרכבת משטחים  על ידי תביא לפתרון האקולוגי המיטבישכזו 

דרך בחיפה, הנגשת העיר לים, פינוי מעבר של חומרים מסוכנים  נרחבים

 .התחתית וחסכון רב באנרגיה עירה

ליתן טעם מדוע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה בהינתן שכרייתה  1.1

מהווה פרויקט הנדסי פשוט בהרבה מאשר ביצוע עבודת של מנהרה שכזו 

י תוך יצירת בעיות ניקוז קשות ביותר, בין יתר אורבנבתוך מרכז  שיקוע

 הבעיות ההנדסיות הכרוכות בשיקוע.
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בהינתן שתכנון ע לא תקודם כרייתה של מנהרת שדרה ליתן טעם מדו 1.9

באמעצות קו ישר  מסילתי מודרני שואף לחבר מרכזי ערים-תחבורתי

 עירונית-פנים הסעת המוניםלת ו, כאשר מערכ)"שדרה תחבורתית"(

, ובחיפה כבר קיימת עצמן ריםבעלתנועה ת את הפתרון הנדרש ומספק

בה  – "המטרונית" – ועהמונים בסמוך לתוואי השיקמערכת להסעת 

 . מיליארד ש"ח ואשר פועלת בהצלחה 1.5-הושקעו כ

א נשקלה כרייתה של מנהרת שדרה כחלופה אפשרית ליתן טעם מדוע ל 1.10

 .לפתרון בעיית הנגשת חיפה לים ופינוי המסילה

התקבלה ללא הפעלת שיקול  ה משזוהחלטהליתן טעם מדוע לא תבוטל  1.11

בהעדר מלוא ית ראויה ובדתבהעדר תשתית עו ,דעת ראוי ומנומק

  .לקבלת ההחלטה םהנתונים הרלוונטיי

 חוסרבהתקבלה כפי הנראה ההחלטה, שכן לא תבוטל  ליתן טעם מדוע 1.12

הגליל המערבי, הגליל מהותית בתושבי פגיעה תוך סבירות קיצונית 

אשר יאלצו להמשיך ולהקיף את חיפה, , העליון, הגליל התחתון והקריות

פנות לטובת קיצור התוואי ובניית האבים שניתן למשזאת כאשר קיימים 

ממשלה החשובה ביותר בכל הנוגע השדרת אורך כנדרש לפי החלטת 

 .לתשתית התחבורתית במדינת ישראל

הנכבד יורה על קיום דיון  בית המשפטכי  נעתר בזאתחילופין, בנוסף ול 1.13

כאשר  ,ובניה( ן)המועצה הארצית לתכנו 4המשיבה  מעמיק בחסות

בחינה  לאחרצעת בזאת, כרייתה של מנהרת שדרה, תשקל ה המוהחלופ

, לרבות הפקת תסקירי איכות סביבה, חוות דעת הנדסית מעמיקה כדבעי

 .וחוות דעת כלכלית, והכל כדי שהחלופה המיטבית תיבחר

המורה למשיבים להימנע  ,בינייםצו תבקש בית המשפט הנכבד ליתן סעד של כמו כן, מ .2

 .זועד להכרעה בעתירה י הנושא שבנדון לגבלעשות כל פעולה 
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 תמצית העתירה  .א

 2ם לקדם פרויקט של שיקוע מסילת הרכבת לאורך החלטת המשיבי הוא העתירהנשוא  .3

מיליארד  1.3קעה של תוך הש (ההחלטה –חופיה המערביים של חיפה )להלן ק"מ בסמוך ל

.  ולתושבי חיפה (תושבי הצפון –)להלן  נזק רב לתושבי הפריפרייה הצפוניתותוך גרימת ₪ 

 בעיתונות: מה ההחלטהכך התפרס

יונה יהב חתמו היום )ג'( על הסכם , חיפה תשר האוצר משה כחלון וראש עיריי

מיליארד  1.3-שיקוע מסילת הרכבת בעיר ויצירת רצף בין העיר והים בעלות של כ

 .יחידות דיור בחיפה 7,700שקל, וכן על הסכם לבניית 

החוף, יאפשר למעשה את ביטול החיץ  ק"מ מקו 2שיקוע המסילה ייעשה לאורך 

את שזו יוצרת, כבר מאז ימי המנדט הבריטי, בין העיר והים, וייפתח לציבור 

חלקו המערבי של נמל חיפה. עוד על פי התוכניות, לצד מסוף נמל הנוסעים, 

יפותח מרכז בילויים שיכלול בתי קפה, מסעדות, מסחר ומגורים. עלות הפרויקט 

יארד שקל. נבחנו מספר אפשרויות למימון פרויקט השיקוע, מיל 1.3-מוערכת בכ

 .וכעת נראה כי עיקר המימון יגיע מהכנסות המדינה מהקרקע

 .1כנספח , מצורף 09/06/2015, דה מרקר -

 .ק"מ מסילה 2-של כ מפינוי נובעודוקו, המקור העיקרי למימון הפרויקט  .4

 –)להלן  2נספח כמטעמה העותרת צירפה לעיון בית המשפט הנכבד חלופה המוצעת  .5

 מופיעה להלן: חלופה זוסקיצה של   .(מנהרת שדרהו/או  החלופה המוצעת

http://www.themarker.com/realestate/1.2619761
http://www.themarker.com/realestate/1.2619761
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 המוצעת מנהרת השדרהסקיצה של 
 
 

 
 

ק"מ קו  3-ק"מ ועוד כ 7-ה המוצעת כוללת מנהרת שדרה בת ככפי שניתן לראות, החלופ .6

מובן כי זו היא סקיצה   ק"מ. 9-לי, ובכך מקצרת את התוואי המקיף את הכרמל בכעי

 בלבד, ושינויים באורך המנהרה, נקודת יציאתה מהכרמל וכדומה יתכנו.

החלופה המוצעת חוסכת מתושבי הצפון לא רק את הצורך להקיף את הכרמל, אלא אף את  .7

 "(.  חוף הכרמלת גלים" ו"הצורך לעצור בשלוש תחנות קיימות )"חיפה מרכז", "ב

" או לתחנת "לב המפרץ" חוף הכרמלתושבי חיפה המעוניינים לנסוע דרומה, יגיעו לתחנת " .1

 וממוקדים אלה יתאפשר להם לנסוע ישירות למרכז הארץ.

נמל חיפה ימשיך לקבל שירות מסילתי באמצעות מסילת תובלות יעודית )הקיימת כבר  .9

קשרת את הנמל למרכז הלוגוסטי הראשי של הרכבת אינה מופיעה בסקיצה(, המ –כיום 

 המצוי באזור תחנת חוצות המפרץ.

 חוף הכרמל

קרית 
 הממשלה

 )מוצע(

 בת גלים

 חיפה מרכז

 לב המפרץ

 ק. מוצקין

 

 ק.חיים

 

 

 חוצות המפרץ

 

 מנהרת שדרה

א "השיקוע" נשו
 ההחלטה

 מטרונית

קו רכבת 
 קיים שיפונה

קו  רכבת 
 קיים שישאר

 נמל חיפה

 נהריה

 
 עכו

 תל אביב

 כרמיאל

 ירשולים

 ק"מ 3

 מטרונית

 עילי וק

רכבת קלה 
חיפה -נצרת

 56תתל 

 רכבת העמק
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חיץ בין העיר ובכך יוסר ה ק"מ מסילה 7-כ יפונו לפי החלופה המוצעתכפי שניתן לראות,  .10

 לים.  

עדיפה על חלופת השיקוע החלופה המוצעת כי עולה  לעיל כבר מהסקיצה ,לסיכום .11

הן בהיבט של הסרת החיץ בין העיר לים, הן  – החלטתםהמקודמת על ידי המשיבים ב

 .סביבתי-ארצי והן בהיבט האקולוגי-תחבורתיבהיבט של פינוי שטחי נדל"ן, הן בהיבט ה

 חלופת השיקוע.  1.א 

 הרכבת מסילתאת  טלהסי כלומר, את תוואי הרכבת באמצעות שיקוע לשנותהרעיון  .12

אלא אינו חדש,  בין אם במישור האנכי ובין אם במישור האופקי והאנכי(,) םבמטרים ספורי

   .שחלופות מאקרו שונות לרעיון השיקוע מעולם לא נשקלו בשום הליך מסודר

הסכם  (2' ( וראש עיריית חיפה )משיב מס3כרתו השר כץ )משיב מס'  2012שנת במהלך  .13

 –)להלן  החוף המערבי של חיפהיבוצע פרויקט שיקוע של מסילת הרכבת לאורך לפיו 

  .יהב למעשה זהה בעיקרו להסכם נשוא ההחלטה-; כלומר, הסכם כץ(יהב-הסכם כץ

 ,(18תת"ל  –)להלן  11תכנית תשתית לאומית  ,חשמול מערך הרכבתלגבי במסגרת הדיונים  .14

ת השנים בין עיריי-המחלוקת רבתאת ( ות"ל –להלן תיות לאומיות )הוועדה לתשסיכמה 

 לרכבת ישראל:חיפה 

היא תכנית שעניינה חשמול מערך המסילות הארצי, שנועד לאפשר לרכבת  18תת"ל 
 420-ישראל להחליף את הינע הרכבות בדיזל להינע חשמלי והיא מתפרשת לאורך כ

 ק"מ של מסילות...

....  בתאריך 03.11.04-התכנית הוכרזה כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית ב
ועדה על העברת התכנית להערות והשגות, בכפוף לאישור החליטה הו 30.8.10

קבעה  27.10.10יבה החופית )ולחוף(.  החלטת הולחוף מים בהוועדה לשמירת הס
כי יש לשקע את המסילה בתחומי הסביבה החופית בעיר חיפה.  על החלטה זו הוגש 

 דחתה את ההחלטה 27.02.11ערר של רכבת ישראל.  ועדת הערר, בישיבתה מיום 
בדבר שיקוע המסילה והחזירה את הדיון לולחו"ף.  בדיון נוסף בולחו"ף, הוחלט על 

השארת תוואי המסילה הקיים, תוך מתן הנחיות לנקיטת אמצעים למזעור השפעות 
החשמול והמסילה בתחום הסביבה החופית בחיפה.  על החלטה זו, הגישה עיריית 

מסגרת אותם הליכים הגיעו חיפה ערר למועצה הארצית, וכן עתירה לבג"צ.  ב
העירייה והרכבת להסכם גישור שהביא למחיקת ההליכים, מה שאיפשר את המשכם 

 של ההליכים הסטטוטריים בתכנית.

 13,14/2013מס'  הוועדה לתשתיות לאומיותישיבת פרוטוקול החלטות מ -
 .4 כנספחמצורף ,  11-10, עמ' 5,12.1.2013מיום 

יהב כבלתי ראוי, ומשכך התארגנו -סכם השיקוע כץאלא שתושבי חיפה רבים ראו בה .15

ועדת המשנה להשגות והערות של הוועדה  בפנילתכנית החשמול התנגדותם והביעו 

פרויקט את  למנף.  מרבית המתנגדים טענו כי יש (הוועדה –)להלן  לתשתיות לאומיות
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בת.   כך, הרכבת, וזאת באמצעות מנהור הרכ רתכדי לפנות לגמרי את החיץ שיוצ החשמול

 בסמוךכרה מנהרה יחסית ילדוגמה, "תנועת החזרת העיר לחיפה" קידמה תכנית לפיה ת

-חלופת המנהור פנים –)להן  5כנספח לתוואי הרכבת הקיים.  סקיצה לתכנית זו מובאת 

 (.חיפה

 בחינת החלופות . 2.א 

 תוואי המסילה, כך קבעה הוועדה: בחינת החלופות השונות לשינויהצורך בלגבי  .16

 . חלופות ההתוויה3
הוגשו השגות רבות שטענו כי לא נבחנו כלל, או לא נבחנו לעומקן, חלופות 

הן בהיבט האופקי )הסטות מקומיות, מעקפים, שינויי תוואי  –וויית המסילה תלה
י .  חלק מהמשיגים טענו כוהן בהיבט האנכי )שיקוע או מנהור(מהותיים וכד'(, 

עצם העובדה שלא נבחנו החלופות מהווה פגם בתכנית, ואחרים ביקשו כי 
 החלופות ייבחנו בטרם תאושר התכנית.

 השגות שהעלו את נושא החלופות התקבלו מבינימינה, עתלית, רמלה, ועוד.

חלק ניכר מהשגות אלה, היו של עירית חיפה, תושבי חיפה וארגונים שונים 
אריכות טענות לפגיעה שתיגרם לדעתם לסיכויי שהצטרפו אליהם, אשר הציגו ב

השיקום של העיר התחתית ולפוטנציאל החיבור של העיר לים, בהתאם לתכניות 
המשיגים טענו כי .  המתאר הארציות, המחוזיות והמקומיות המקודמות במקביל

לא נשקלו שיקולים תכנוניים רחבים כנדרש, והביעו חשש כי החלטה בעניין 
קבע את התוואים הקיימים ולסכל את האפשרות העתידיות החשמול עלולה ל

 .לשינויים

עניינה של תכנית זו הוא חשמול מערך המסילות   החלטה: לדחות את ההשגות.
שינויים בתוואי הרכבת, הקיים, בתחומי רצועות הרכבת הקיימות והמאושרות.  

שאכן ייבדקו  בשל שיקולים אורבאניים, תפעוליים, סביבתיים, או אחרים, מן הראוי
מעת לעת, אולם על בדיקות אלה להיעשות במסגרות התכנוניות ובמסודות התכנון 

 המתאימים לכך.

ועדת המשנה דוחה את כל ההשגות הנוגעות לטענות לפיהן יש לערוך שינויי תוואי 
 במסילות המסגרת תכנית החשמול של מערך המסילות.

מקומות שונים לאורך המסילה השונות שהועלו בנוגע לחלופות תוואי בההשגות 
את זו והדבר אף המחיש כללו חלופות והצעות רבות, אשר בחלקן אף סותרות זו 

 .ת החישמולימות ולא במסגרת תוכניחינת הנושא בתוכניות מתאאת הצורך בב

בלטה בהקשר זה בעיקר העיר חיפה.  הטענות שעלו בהקשר של חלופות התוואי 
הצורך בבחינת החלופות והרעיונות התכנוניים  במקטעים שונים בעיר הדגישו את

אופן יסודי במסגרת תכנונית שתעסוק בכך ולא במסגרת תכנית החשמול, שהיא ב
 תכנית הינע על תווא מסילות קיים ומאושר.

 
...כאמור, המקום לבחון חלופות תוואי הוא במסגרת תכנית אחרת שתתמודד עם 

 מגוון הדילמות התכנוניות.
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 21/2013ישיבת ועדת המשנה להשגות מס' טות מפרוטוקול החל -
 .6 כנספח, מצורף במלואו 6-5, עמ' 4.1.2013מיום 

 .כל ההדגשות בעתירה זו הוספו אלא אם צוין אחרת -

"המקום לבחון חלופות תוואי הוא במסגרת תכנית אחרת כך, הוועדה הדגישה כי  .17

 .  שתתמודד עם מגוון הדילמות התכנוניות"

 בהיבט"שינויי תוואי...מהווה  "שיקוע"הוועדה הדגישה כי כיר כי נזלמען הסר ספק,  .11

 .האנכי"

באופן של )מהווה החלטה לשנות את תוואי הרכבת, בהיבט האנכי  דנןההחלטה כלומר,  .19

"במסגרת תכנית אחרת שתתמודד עם מגוון הדילמות שלא  ; ההחלטה נתקבלה(שיקוע

 ."התכנוניות

מאקרו שונות על ידי  ה ללא בחינה של חלופותהתקבל נשוא העתירהההחלטה לסיכום,  .20

   .ראוי שיעשההוועדה כי  קבעהאף שכפי  – גוף תכנון כלשהו

לרבות החלופה  –חלופות מאקרו הנפגעים העיקריים מהעדר בחינתן של תושבי הצפון הם  .21

 העתירה דנן. ומשכך – של מנהרת שדרה

 הצדדים לעתירה .ב

היא , החיים והסביבה בגליל המערבי )ע"ר(העמותה לקידום  –שלוש השקמים , העותרת .22

לפעול ולסייע למען צדק חברתי וסביבתי בגליל " היא עמותה אשר מטרתה )הראשונה(

   ."המערבי באמצעות פעילות ציבורית ומשפטית

היכולת ליהנות  חוסם בפניהם את אשר רכס הכרמל רבים תושבי צפון העמותה מייצגת .23

ארץ.  כך אמת זו מתומצתת על ידי הלשכה מרמת ההכנסה הקיימת בשאר חלקי ה

 המרכזית לסטטיסטיקה:

 

- http://www.themarker.com/markerweek/1.2669145. 

http://www.themarker.com/markerweek/1.2669145
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 מכהן כשר האוצר של מדינת ישראל. 1המשיב מס'  .24

 .מכהן כראש עיריית חיפה 2המשיב מס'  .25

 .מכהן כשר התחבורה של מדינת ישראל 3יב מס' המש .26

(, אשר המועצה הארצית – המועצה הארצית לתכנון ובנייה )להלן היא 4המשיבה מס'  .27

(, והבנייה חוק התכנון – )להלן 1965-)ב( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה2הוקמה מכוח סעיף 

 .ן והבנייהותפקידה לייעץ לממשלה ולמשרד הפנים בכל הנוגע ליישום חוק התכנו

, זו אשר תוציא (רכבת ישראל –)להלן  חברת רכבת ישראל בע"מ היא 5המשיבה מס'  .21

 לפועל את פרוייקט השיקוע. 

 (,ולנת"ע – )להלן ועדת המשנה לתכנון נושאים תכנוניים עקרוניים היא 6המשיבה מס'  .29

 . )א( לחוק התכנון והבניה 6פועלת מכוח סעיף ה

חלופת כרייתה של מנהרת   .ות"ל( –)להלן  תיות לאומיותהיא הוועדה לתש 7המשיבה מס' .30

במסגרת דיונים לגבי פרויקט  להשגות והערות של הות"ל שדרה הועלתה בוועדת המשנה

קע את רכבת ישראל ועיריית חיפה לש הסכימואז כבר (, כאשר 11חשמול הרכבת )תת"ל 

 ₪. מיליון  600-הרכבת בעלות של כ

 תוח הנגב והגליל.מכהן כשר לפי 8המשיב מס'  .31

 החלופה המוצעת .ג

החלופה  –)להלן  2נספח כהעותרת צירפה לעיון בית המשפט הנכבד את החלופה המוצעת  .32

.  (.   יוער כי החלופה המוצעת היא ברמה של סקיצה בלבדמנהרת שדרהו/או  המוצעת

אוי ר –: )א( הנתיב הקצר ביותר בין שתי נקודות העקרון בחלופה בנוי ממספר הנחות יסוד

קיימים אמצעי כרייה מודרניים שלא היו קיימים  2015-שיהיה ישר ככל האפשר; )ב( ב

בייזום רבה בשנים האחרונות מומחיות  ותחיקודם לכן; )ג( מדינת ישראל ורכבת ישראל פ

כביש כן ו כריית תוואי חדש )ראו רכבת לירושלים ולכרמיאלהכרוכים בביצוע פרוייקטים ו

 (.לירושלים

 :הוועדהוצעת הועלתה בפני החלופה המ .33

 עיקרי ההשגה
ת רמל מצומת הצ'ק פוסט ועד אזור טיריש לכרות מנהרה לרכבת שתחצה את הכ

כרמל, שתחליף את הקו לאורך חופי חיפה, תהיה כלכלית יותר ותייתר הוצאה 
 .לשיקוע המתוכנן בקטע של פארק הכט בחיפה ₪1מיליוני  500-600ציבורית של 

 

                                                 
מאז אמדן העלות ₪; מיליון  600-, עלות פרויקט השיקוע נאמד בכ2012-כץ שפורסם ב-לפי מתווה יהב 1

 )לפי ההחלטה(.₪ מיליארד  1.3-האמיר ל
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 21/2013ישיבת ועדת המשנה להשגות מס' מ פרוטוקול החלטות -
 .6 כנספח, מצורף במלואו 13, עמ' 4.1.2013מיום 

, 22/2/2012חלופה זו אף הוצגה לעיריית חיפה, כמאומת על ידי מכתב העירייה מיום  .34

 .7כנספח מצורף 

טרם קבלת ההחלטה;  לעומק ומעולם לא נשקל חלופות מנהור שונות שהועלו בפני הוועדה .35

 ה:תה זו אין עוררין, ואף הוועדה מציינת כך בהחלטעל עובד

(, מוסיפה ועדת 9לעניין הטענה בדבר בדיקת חלופות )בג"צ כביש 
הרלוונטיות  המשנה כי התכנית אכן התמודדה עם סוגיית החלופות

 עלמהותה של תכנית זו, דהיינו אמצעים טכנולוגיים שונים להינ
המשיגה הינן חלופות  החלופות אליהן מכוונתבמסילות קיימות.  

ה עיר חיפה, ועל חלופות אלבתוואי העוסקות במעבר הרכבת 
 .ועדת המשנהלהיבחן בתכנית נפרדת, כפי שקבעה 

 21/2013ישיבת ועדת המשנה להשגות מס' פרוטוקול החלטות מ -
 .6 כנספח, מצורף במלואו 77, עמ' 4.1.2013מיום 

לא מה של סקיצה ראשונית בלבד( בזאת )גם אם בר החלופה המוצעת, העותרתלעמדת  .36

שהיא יותר הגיונית וסבירה מאשר  שברור בעלילנשקלה ולא יכול להיות שנשקלה משום 

; אילו חלופת מנהרת השדרה המוצעת הייתה נשקלת, הרי שינוי התוואי באמצעות שיקוע

 שהייתה זוכה לעדיפות.

שונות כפי  ת מנהורוחלופ כי המשיבים יסבירו כי הם שקלו לשעריש לצד החלופה המוצעת,  .37

 תוחלופ –על ידי משיגים חיפאיים במסגרת הדיונים בדבר חשמול הרכבת )להלן  שהוצעו

ות העיקרי של חלופ החסרון.  (5 נספחכמובאת לדוגמה  ; סקיצהחיפה-פנים מנהור

חיפה בסמוך לנתיב הרכבת קיף את נותר מא שתוואי הרכבת חיפה הו-המנהור פנים

ובחלקו אף הפוך לכיוון  כיוון הנסיעה הרצויעקלקל שאינו ב ע תוואיהנוכחי, תוך קיבו

חיפה, כי יש ניסיון -מעבר לכך, נדמה מהתבוננות בחלופות המנהור פנים  .הנסיעה הרצוי

-למנף את הרכבת הארצית כדי לספק מערכת מטרו פנים המשיגים החיפאייםמטעם 

 ת המחיר כמובן.תוך שתושבי הצפון ושאר המדינה משלמים א –עירונית 

 

 נתיבי ישראל –החלטת ממשלה  .ד

היא החלופה המיטבית לקידום מדיניות התכנון  –מנהרת שדרה  –החלופה המוצעת  .31

 אל": ה "נתיבי ישרהחלטת ממשלל 1סעיף הלאומית כפי שזו מבוטאת ב

להקים שדרת תשתית תחבורתית בין עירונית מקרית שמונה ונהריה בצפון עד  .1
שדרת התשתית ילת בדרום, במטרה לאכלס את הנגב והגליל.  משאבי שדה וא

בישים ראשיים, ומספר צירי ושל כ תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות
 רוחב.
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 תכנית תתחבורה לפיתוח הנגב והגליל, תש"ע, –נתיבי ישראל  -
 .  3נספח כ, מצורפת 2010/2/24מיום  1421החלטת ממשלה מס' 

מן  –נתיבי ישראל  –בצורה המיטבית את מתווה העל  היות והחלופה המוצעת מקדמת .39

בכל הליך מנהלי אשר במישרין ו/או בעקיפין  תילקח בחשבוןלפחות הראוי שחלופה זו 

 .פוגם בהחלטת הממשלה

מסודרת  ת עומקהתקבלה ללא שהתבצעה בחינ ₪מיליארד  1.3כאמור, ההחלטה להשקיע  .40

החלטת ממשלה "נתיבי בהתאם ל –ית מיטבבצורה  לגבי האפשרות להשקיע סכום עתק זה

תוואי אורך של שדרת התשתית תכלול "הובהר כי .  לפי החלטת הממשלה, ישראל"

התוואי הקיים אינו "תוואי אורך" שכן, בחלקו לפחות, מצוי בכיוון   .מסילות ראשיות"

 ההפוך לכיוון הנסיעה הרצוי.

 המטרונית כמערך היסע פנימי לחיפה .ה

, המטרונית(, BRT – Bus Rapid Transitת המונים בחיפה )בפרויקט המערכת להסע .41

מהתקציב המקורי שעמד על ₪ מיליון  450-)תוך חריגה של כ₪ מיליארד  1.5-הושקעו כ

 ₪(.מיליארד  1.06

, היכן לגבי זמינות המטרונית כמערך הסעה חלופי לרכבת, ניתן לללמוד מאתר המטרונית .42

 שנאמר:

ולין חיפה יצא לדרך חדשה. דרך זו מערך התחבורה הציבורית במטרופ

תפתח בפני התושבים והמבקרים מגוון אפשרויות חדשות, שיהפכו את 

הנסיעה בתחבורה הציבורית ליעילה ונוחה יותר. בלב התוכנית, הפעלת 

 .מערכת המטרונית, אשר מחזקת את הקשר בין הערים במטרופולין חיפה

 . http://www.metrobus.gov.il/web/guestראו קישורית:  -

 –העמותה אדם טבע ודין )להלן , (11)תת"ל  כנית חשמול הרכבתבמסגרת השימוע לגבי ת .43

סקרה את העובדה שלא נשקלו חלופות מאקרו נוספות נייר עמדה ובו ( הגישה אט"ד

 :כך ציינה אט"דכץ.  -המוצע תחת הסכם יהב שיקועל

גם ללא ניתוח ולימוד מעמיק ניתן לקבוע כי המטרונית יכולה .  ...26
 להיות חלופה לרכבת בתחומי העיר...

, מצורפת  5, עמ' 23/5/2012השגה מטעם עמותת "אדם טבע ודין" מיום  -
 .1כנספח במלואה 

התבטא בפני  ת חיפהיראש עיריהופיע בתקשורת ש ך, כפועלת המטרונית האופן בולגבי  .44

 :הכנסת ת הביקורת שלועד

 סיפור הצלחה -ראש העיר חיפה: המטרונית 

http://www.metrobus.gov.il/web/guest
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ראש העיר חיפה, יונה יהב, אמר אתמול בישיבה של ועדת הביקורת של הכנסת כי פרויקט המטרונית 

 ".אלף שקל 600אלף נוסעים ומכניס  100"סיפור הצלחה שמסיע בכל יום הוא 

ביקר את תקציב פרויקט המטרונית. יהב הוסיף כי יהב בא לדיון בוועדה בעקבות דו"ח מבקר המדינה ש

"זו גם הסיבה שהרכבת הקלה לא קמה בתל אביב ולא תקום. מבזבזים מיליארדים, יושבים שנים ולא 

 ".מצליחים לתאם בין מעבר חצייה למדרכה, בין פקיד לפקיד, בין ראש עיר לראש עיר

 -ב ynet-פרסום ב . )ראו גם9כנספח , פרסום מצורף 04/03/2014, 7ערוץ   -
4494700,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.) 

ועד מערך להסעת המונים לאורך העיר התחתית בחיפה העותרת, אין צורך בכפל לעמדת  .45

(.  תחת חוף הכרמלהממשלה ועד תחנת חיפה )כלומר מאזור קרית  חוף הכרמלתחנת ל

זאת, המטרונית מהווה חלופה המספקת מענה לציבור החיפאי בתוואי שבין התחנות 

  .(10נספח כמובאת המטרונית בחיפה ה נרחבת יותר של ר)סקי  האמורות.

 :2להסעת המונים שהיא מקימה כתלגבי המער באתר הבית שלה כך כתבה עיריית רעננה .46

יוצא לדרך ברעננה. המדובר בפרויקט הכולל מערכת אוטובוסים  (BRT) כת הסעת ההמוניםפרויקט מער
נוסעים בכל אוטובוס( המכילה מספר מרכיבים המשדרגים את מערכת התחבורה  150רבת קיבולת )עד 

הציבורית ומציעה תחבורה מתקדמת, מהירה, אמינה, ידידותית לסביבה, בעלת אמצעים טכנולוגיים 
מערכת הסעת ההמונים ברעננה תופעל בנתיב מיוחד לכל צד העובר במרכז העיר ומתפצל מתקדמים. 

 .של אגד 501-של מטרופולין ו 29כיום בין הקווים 
 

ת, צרפ ד,הולנעד היום נבנו בעולם עשרות מערכות מסוג זה בארצות הברית ובערי אירופה ב
הפרויקטים זכו .  וירושלים ביבא תלה, חיפע, שב באר, תקוה פתח :ישראלוגם כמובן ב רמניהג

 .להצלחה רבה וביקוש רב בקרב ציבור המשתמשים

עיריית רעננה תומכת בהקמת הפרויקט שיתרונותיו לתושבי העיר רבים: הנגשת מרכז העיר לכל חלקי 
העיר השונים, חיבור העיר אל המטרופולין בצורה נגישה, מהירה ובאמצעים טכנולוגים מתקדמים וכן 

כלי הרכב בעיר, תוך הפחתת עומסי התנועה במרכז העיר וביציאות מהעיר וכן הפחתה  צמצום כמות
מהאוטובוסים היברידים וכל היתר עומדים בתקן  20%-בזיהום הסביבתי ושיפור איכות האוויר בעיר )כ

 ).6יורו 
 

קווים  מרכז העיר לכל חלקי העיר באמצעות מערכת  עוד יתרון בולט נוסף: הפרויקט יאפשר חיבור של
צפויה   BRT-משלימה )מיניבוס( בתוך העיר שתחבר את השכונות אל המרכז. זאת ועוד: פעילות ה

 .להגביר את תנועת המבקרים ברחוב הראשי ולתרום לבתי העסק בסביבה

לחיפאים עירוני, לפי החלופה המוצעת -בנוסף למטרונית אשר מספקת פתרון פנים .47

 )מרכז העיר התחתית( באזור קרית הממשלהאחת ה –בחיפה רכבת תיוותרנה שתי תחנות 

 .חוף הכרמלוהשנייה ב

יודגש כי המטרונית משלבת את המיטב בין מספר עולמות: היא מספקת תחבורה זמינה  .41

בין העיר לים; והיא אינה  חיץדקות(; היא בעלת נתיבים יעודיים; היא אינה יוצרת  4)כל 

 גומאת שטחי נדל"ן נכבדים.

                                                 
2

הציטוט מופיע באתר האינטרנט של עיריית רעננה:  
http://www.raanana.muni.il/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=377 . 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4494700,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4494700,00.html
http://www.raanana.muni.il/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=377
http://www.raanana.muni.il/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=377
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 לים חיפהין ב חיץם יוצר הקייהרכבת תוואי  .ו

למרות  זאת ,מיטביהן פרויקט השיקוע אינו פותר את בעית החיץ בין העיר לים באופ .49

ולמרות שההשקעה הרבה עתידה  ₪(מיליארד  1.3הסכום האדיר שעתיד להיות מושקע )

ודוקו, העותרת מציעה   לשנים רבות נוספות. )ואת החיץ שיוותר( לקבע את תוואי הרכבת

באמצעות  –ק"מ בלבד  2-של מסילה יפונו לגמרי מחיפה )בניגוד לק"מ  7 יהחלופה לפ

מערב( והן בחלקה -גלים )בצפון-הן מהעיר התחתית )בצפון(, הן בסביבת בת –השיקוע( 

 רק הכט, היכן שפרויקט השיקוע מיועד לביצוע(.  אהמערבי של העיר )אזור פ

יץ יוצר.  כך סיכמה נסבלת שהחהמציאות הבלתי  עמדו עלהגורמים התכנוניים כולם  .50

 :התכנון עמדת גופיאט"ד את 

לקיה הקרובים או נושקים לים מכוונות ח. כל תכניות המתאר העוסקות בחיפה ו27

נציאל הגדול של העיר, אשר מבחינה היסטורית נותקה ממשאב הים טלמימוש הפו

 והחוף.

עליו להכיל את  זהקבעה כי חיפה הינה המטרופולין הצפוני, אשר ככ 35.  תמ"א 28

חברתית, כלכלית ותרבותית.  ... רק יצירת מרכז עיר עיקרי, כת פעילות התשתית למשי

תוסס ורב שימושים יכול ליצור את המוקד העירוני השלם שחיפה זקוקה לו.  אפשרות זו 

זוהתה מכבר ע"י מתכננים ומקבלי החלטות שונים, ולראיה ישנה תנופת פיתוח ותכנון 

תית בקרבת הנמל.  לא ניתן לקדם תכנון מסוג זה, בראיה לטווח רחוק של העיר התח

המערב תחומי עשייה שונים, כאשר תכניות נקודתיות כמו יצירת מחסום פיסי ע"י הרכבת 

 או הרחבת המסילות מתוכננות ללא קשר למטרה הרחוקה יותר.

, תמ"א .  בנוסף, תכניות הרכבת סותרות ליצירת חזית הים העירונית של חיפה29

בכל התכניות הללו מוטמעת ההבנה ומכאן  – 30לתיירות ולתמ"א  12מ"א ת/א, 13/3

 הרצון להעתיק את הנמל הקיים מזרחה ולקשר ככל הניתן בין חיי היומיום של העיר לים.

 ".  לא נראה כי קיים כל קשר בין התכניות הללו לתכניות של רכבת ישראל...30

, 5-6, עמ' 23/5/2012ודין" מיום  השגה מטעם עמותת "אדם טבע - 
 .1כנספח מצורפת במלואה 

במסגרת הדיונים הובאו על ידי משיגים שונים על ידי אט"ד  שסוכמודברים זהים לאלו  .51

 :(10)השגה מס'  המשיגים ארז ריבק ואח' י.  כך צוין על יד11תת"ל  לגבי

בשיקום המושבה  .  החשמול יוריד לטמיון את כל ההשקעות שנעשו בשנים האחרונות1

ליב והעיר הגרמנית ויסתום את הגולל על פוטנציאל ההתחדשות עירונית של ואדי סא
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 ...12, תמ"א 35ר העיר לים, והיא סותרת את תמ"א התחתית ועל אפשרות חיבו

הרכבת בחיפה עוקפת כיום את העיר והתושבים ולכן צריך להטות את  – .  ארז ריבק4

מ'  25-70זרחה לתוך ההר, תוך יצירת תחנות בעומק של המסילה ישירות מחוף הכרמל מ

 מתחת לפני השטח....

טענה כי המטרונית מייתרת את תחנות הרכבת לאורך החוף.  מבקש  –.  אורי בצ'קו 7

שהוועדה תרחיב את המנדט ותחשוב מה אפשר להרוויח מהתכנית ותבחן חלופות התוויה 

 אחרות.

, 111, עמ' 4.1.2013מיום  21/2013ישיבת ועדת המשנה להשגות מס'  -
 .6 כנספחמצורף במלואו 

לאורך  –החלופה המוצעת פותרת לחלוטין את בעית הקשר של חיפה לים   סיכום ביניים: .52

להחלטה נשוא עתירה מרכזית המטרה ההיות ו  ק"מ בלבד. 2ק"מ ולא לגבי  7-תוואי של כ

רה זו בצורה המיטבית החלופה המוצעת משיגה מטהעיר לים,  הסרת החיץ ביןהיא זו 

 .באופן מהותי ומובהק

 ועדה לתשתיות לאומיותראוי כי החלופה המיטבית תקבע על ידי הו.  1.ו 

לאחר הליך ציבורי מקיף וראוי, כדוגמה  תקבעהחלופה המיטבית נדרש שלעמדת העותרת,  .53

 (. ות"ל -להליכים שמקיימת הוועדה לתשתיות לאומיות )להלן 

)תכנית מתאר  30מרכזת מספר תכניות בסביבת חיפה, כגון: תמ"א  בימים אלו הות"ל  .54

)שער נמל חיפה(;  37נצרת(; תת"ל -)רכבת קלה חיפה 56(; תת"ל חיפה ארצית לדרום מפרץ

)תכנון כולל משולב למדינת  35/א )פיתוח חזית ים עירונית חיפה(; תמ"א 13/3תמ"א 

 ישראל(.

( עתידה להגיע עד לתחנת 56רכבת הקלה המתוכננת בין נצרת לחיפה )תת"ל לשם דוגמה, ה .55

(.  לשיטת המשיבים, תושבי נצרת המעוניינים לנסוע למרכז הארץ 11נספח לב המפרץ )ראו 

כדי לנסוע בכיוון רק  –ירדו מהרכבת הקלה בתחנת לב המפרץ ויעברו לרכבת הארצית 

היה הגיוני כי תושבי נצרת, העותרת דת לעמבניגוד לזאת, .  הרצויכיוון ההפוך מה

 –למרכז הארץ  –דרומה ישירות המחליפים ממילא רכבת, יעברו לרכבת הנוסעת 

 באמצעות מנהרת השדרה המוצעת.

היה בנדרש כי כל התווייה חדשה של המסילה תעשה  לעמדת העותרת לכל הפחותמשכך,  .56

ך סדור המאפשר התבוננות , כך שהחלופות השונות תבחננה באמצעות הליהות"לבמסגרת 

 .נושאלהקשורות  ניותסוגיות התכנוהשל כל רחבה 
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קום לבחון חלופות "המ ,(11כפי שאף קבעה ועדת ההשגות בעניין חשמול הרכבת )תת"ל  .57

-16 ס' )לעיל  תוואי הוא במסגרת תכנית אחרת שתתמודד עם מגוון הדילמות התכנוניות"

 ת לאומית )תת"ל(.יהיינו, במסגרת תכנית תשת ,(19 

 סקירה כללית .ז

ה, קום המדינ לפני ארץ ישראלשורשי רכבת ישראל טמונים בהתפתחות הרכבות ב .51

לאומיים באפריל  מוסדות עד החלטת 19-המאה ה בסוף הרכבת לירושלים מסילת מהנחת

 .חברת רכבת ישראל על הקמת 1941

ה המסילה החיג'אזית הונח ;(1112ם )מסילת הרכבת לירושלי בתקופת העות'מאנים הונחה .59

(; 1905( )"ם "רכבת העמקעם שלוחה מצמח לחיפה )השלוחה כונתה בש

 (.1915שבע ) בארל ולהעפ בין המסילה המזרחית ההונח ובשפלה

סיני לכיוון חצי האי צפונה מ הצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה התקדם .60

 ם. אספקתו התבססה על מסילת רכבת שהונחה עם התקדמות החיילי עזה, וכל

 :א"י-פלשתינהלפיתוח רשת הרכבות ב חברת הרכבת המנדטורית פעלה המנדט  פתבתקו .61

 143.5ס"מ( לרוחב תקני ) 105) המסילות הקיימות )למעט רכבת העמק( שודרגו מרוחב צר

-ות השנ ס"מ( וכמה שלוחות קצרות חוברו אליהן. הרכבת המנדטורית הגיעה לשיאה בסוף

, אפריקהשב מצריםל  – לשלוש יבשות תחנת הרכבת חיפה מזרחעת יצאו רכבות מ, 20

השפל ו 1929הכלכלי של לאחר המשבר  ה.אירופשב איסטנבולול אסיהשב סוריהל

כבת לחזור לפעול בהיקף נרחב, בייחוד על רקע שיפור שבא לאחריו, התקשתה הר הגדול

נותקה רשת המסילות של , 1946-ב  .הכבישים והשתכללות המכוניות והאוטובוסים

את המסילות שהיו בשטחן  הלאימו לבנוןו מצרים –ת א"י מהמדינות השכנו-פלשתינה

ם.  ליל הגשריב הפלמ"ח פוצץ על ידי ירדןו סוריהשחיבר את רכבת העמק ל אל חמה וגשר

הוקמה חברת רכבת ישראל על מנת לרשת מהרכבת המנדטורית את האחריות  1941במאי 

 .על התחבורה המסילתית בארץ

  לאחר קום המדינה.  1.ז 

זמן קצר לאחר הקמת המדינה החלה רכבת ישראל בפעילות בהיקף מוגבל של רכבות  .62

קריית ח מחדש לתנועה קו הרכבת הפרברית בין חיפה לנפת 1941 ביוני 20-ם. בנוסעי

מסילת הרכבת  שנה זו נפתחה לתנועהלנהריה.  בובהמשך נוספו לקו תחנות עד  מוצקין

 .היא שימשה בעיקר לרכבות משא אולם חדרה דרומה, שמסלולה מגיע עד

ע הנסיעה שבין חיפה אביב: קט תלנפתח שירות נוסעים סדיר בין חיפה ל 1949בינואר  4-ב .63

לתל אביב, כאשר בתחילה היו  אוטובוסלחדרה נעשה ברכבת ומשם המשיכו הנוסעים ב

  רמז. דוד שר התחבורה בפתיחה החגיגית של הקו נכחכיוון.  שתי רכבות יומיות בכל 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%9E%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%9E%D7%96
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ו.  עכבאותו היום החלה רכבת ישראל אף בהפעלת חמש רכבות נוסעים יומיות עד ל

חודש קו הרכבת בין חיפה לתל אביב, לאחר ששונה תוואי המסילה הישן  1949בספטמבר 

 .הקו הירוק ום לחדרה, עבר עלהתוואי החדש, מדר  כרם. טול אשר עבר דרך

לאחר שהירדנים נסוגו  ם, זאתירושליקו הרכבת מתל אביב ל חודש 1949באוגוסט  7ב  .64

בבוקר  1:00יצאה בשעה  תחנת תל אביב דרוםמר בתיר.  מקטע המסילה החולף ליד הכפ

ודוד  גוריון-דוד בן רכבת חגיגית ומקושטת לעבר הבירה, כאשר על הרכבת נסעו בין השאר

אולם, שירות רכבות נוסעים סדירות   המונים עמדו לאורך המסילה והריעו לרכבת.  רמז.

 .1950ץ במר 2-לירושלים מחיפה, דרך תל אביב חודש רק ב

ק"מ,  47אורך ף למסילת החו צוינה בטקס חגיגי השלמת בניית 1953באפריל  15-ב  .65

 תחנת תחנת הרכבת תל אביב צפון, אשר לימים נקראהה ופרדס חנסמוך ל זצומת רמ בין

ן משמעותי את זמן וקיצרה באופ אמריקאי נבנתה בסיוע .  המסילההרכבת בני ברק

ק"מ עד  4-הושלמה הארכת המסילה כ 1954בנובמבר  4-.  בהנסיעה בין תל אביב לחיפה

תחנה זו הייתה  וזו נפתחה באותו היום לתנועת נוסעים.  תחנת הרכבת תל אביב מרכזל

ממוקמת בשוליה הצפוניים של העיר ומרוחקת ממרכז העיר תל אביב של אז, ועקב כך עד 

 .היום מכונה לעתים התחנה בטעות "רכבת צפון" בידי הציבור

 באזור חוצות המפרץהגדול ביותר במזרח התיכון לוגיסטי הם תחאת המהבריטים יצרו  .66

, אשר תכליתו היה לשמש את המרכז הלוגיסטי של ונית לאזור הצ'ק פוסט )לב המפרץ([צפ]

 של כל מערכת הרכבות במזרח התיכון.  

אמצעי כרייה מודרניים, ומשכך נאלצו לבחור בתוואי עוקף לכיף לא היו מובן כי לבריטים  .67

 –כלומר עיריית חיפה של היום.  תוך כך, הבריטים בחרו בנתיב בעל שיפוע אחיד שיקמונה, 

   בקרבת שפת הים לאורך חופי חיפה.

יחד עם זאת, קו הרכבת שהבריטים בנו היה קו של מסילה בודדת, כאשר תנועת הרכבות  .61

היתה מועטה.  לא היו גדרות ו/או קירות ומשכך היה למעשה ניתן לעבור רגלית את 

 ילה בכל קטע וקטע.מהס

לא אפשרו לרכס כזה או אחר כאשר לא הייתה שום ברירה, הבריטים למען הסר ספק,  .69

לעמוד בפניהם ולסקל השגת יעדים אסטרטגיים כגון רישות המזה"ת במסילת ברזל; 

בין השלימו הבריטים כריית מנהרה  של המאה הקודמת 40-בתחילת שנות הלראיה, 

 ראש הנקרה(. גלות רכסלמרללבנון ) פלסטינה/ישראל

מדינת אלת החלופות העומדת בפני נדרשים לשהבריטים היו  אילולעמדת העמותה,  .70

ו/או לפחות שוקלים  היו בוחרים בגישה האסטרטגית המיטבית מובן כי, ישראל היום

 ברצינות הקמתה של מנהרת שדרה כמוצע.

 נים מודרניככלי לשינוע המוהרכבת .  2.ז 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%96&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%96&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1_%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96


18 

ובראשם כנראה תחום בתחומים רבים,  ים פריחהונדמה כי היום תושבי ישראל חו .71

אלא שבתחום התחבורה המסילתית, ישראל היא שנות אור מהמתרחש   התקשורת.

, תוך שינוע יעיל ויותר קמ"ש 300-במהירות של כ טסותבצרפת, יפן וסין הרכבות בעולם.  

 .זיותוזמין של נוסעים בין הערים המרכ

ישראל שונים, הרגישויות אחרות, ואין צורך "להסתכל מדינת הצרכים של אמת הדבר כי  .72

.  במדינתנו, כנראה שאין צורך במהירויות שיא )הכרוכות ביצירת מפגעים בדשא של השכן"

עקרונות יסוד לתחבורה מסילתית  גם בארץ להטמיעיחד עם זאת, ניתן  אקולוגיים(.

, בדרך שנע נוסעים בין מרכזי עריםתי ביותר הוא כי הרכבת העקרון היסודמודרנית.  

קו "להפוך את הרכבת הארצית ל או הצדקה .  אין שום מקוםהקצרה ביותר )קו ישר(

 .מציאות שההחלטה נשוא העתירה תקבע , עקלקל ורווי תחנות,עירוני-פנים "מטרו

בכיוון ההפוך  תיסע ניתרועי-הבין סין הרכבתאו בצרפת, יפן  ניתן להעלות על הדעת כי לא .73

, וכל זאת כדי , תוך עצירות ספורות במקטע עקלקל ובלתי הגיוני בעליללכיוון הכללי

.  מצב אבסורד זה מבקשים לשרת את כמיהתם של תושבי אחת הערים בה הרכבת עוברת

 ות דור באמצעות פרויקט השיקוע.המשיבים לקבע לעוד שנ

 ביצועיים-שיקולים טכניים .ח

סטי מורכב ביותר, זאת מכמה באמצעות שיקוע הוא פרויקט הנדסי ולוגי שינוי התוואי .74

י, היכן שמאות אלפי אנשים עוברים אורבנ, כל העבודות מתבצעות בשטח ראשית.  טעמים

ביצוע עבודות בנוגע ל  מידי יום, בין אם באמצעות רכבים ובין אם באמצעות רכבות.

בילות במהותן לעבודות הקמת הרכבת י, עבודות השיקוע נשוא ההחלטה מקאורבנבמרחב 

רושלים, ונדמה שאין צורך להרחיב בדבר הכאוס שנאלצו לספוג ביו/או  הקלה בתל אביב

 תושבי ירושלים בעת הקמת הרכבת הקלה בעיר.

, השיקוע, אשר יחפר למרגלות הכרמל, יצור בעיות קשות מאוד של ניקוז.  יהיה שנית .75

.  השיקוע שתיווצר עם חפירתי לבעיית הניקוז הכרחי )וקשה מאוד( לספק פתרון הרמט

סבוך המקדים את לכן, טרם תחילת העבודות יאלץ מבצע הפרויקט לעסוק בפרויקט 

.  רק עבודת התשתיות הנדרשת כהכנה בניית תשתית ניקוז מתאימה –פרויקט עצמו ה

שנים  היא מסובכת מאין כמוה, וידרשו השיקוע )הכוללת פינוי והחלפת תשתיות( לפרויקט

ספורות להשלימה )ראו את השנים שנדרש להשלים את פינוי התשתיות של הרכבת הקלה 

לעומת זאת, כריית מנהרה מתחת לעיר מתאפשרת בקלות )ראו את קו הרכבת   בתל אביב(.

 החדיש שנבנה מתחת למבשרת ציון ועד לתחנת האומה בירושלים(.

אלה הם  ש קולוסאלית, כאשר למעשה, ביצוע השיקוע עצמו יהיה כרוך בעוגמת נפשלישית .76

.  כל הפסקת שירות באופן של ניתוקם ממרכז הארץ נושאים בנטל העיקרישתושבי הצפון 

באובדן פרנסה ו/או מקומות עבודה של תושבי הצפון.  בהקשר זה,  כהסדיר של הרכבת כרו

ין כגון שינוע הנוסעים ב –יוער כי מציאת פתרונות "חלופיים" למשך זמן העבודות 

זהו מצב בלתי נסבל לפיו על תושבי הצפון לבלות .  כלל אינו פתרון –אוטובוסים לרכבת 

מרכבת לאוטובוס  מעבר)תוך  שעות כדי לגמוע את הדרך מנהריה לתל אביבוחצי  3-כ
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מציאות זו היא סיוט   ובחזרה לרכבת, עם ההמתנות והדחק הכרוכים בכל מעבר שכזה(.

)בשנת  לנהריה המסילהבעת הכפלת וויית טרטורים שכזו , אשר עברו חבעבור הצפוניים

אין שום סיבה להניח שבמסגרת פרויקט השיקוע, .  בת לכשלושה שבועות(הקו הוש 2013

 וטרטורים עיכוביםסילה, לא יהיו שיבושים, המורכב עשרות מונים מפרויקט הכפלת המ

 .רבים אשר יהפכו את התנהלות תושבי הצפון לבלתי אפשרית

העמק למסילה בחיפה, הופסק חרונה, במסגרת ביצוע עבודות לטובת חיבור מסילת רק לא .77

, תוך שהדבר פוגע קשות במשתמשי למשך כשבוע השירות הסדיר בין נהרייה לחיפה

 הרכבת הסדירים.

תושבי ממוחלטת  התעלמותלעומת כל התוהו ובוהו שכרוך בביצוע פרויקט השיקוע, תוך  .71

תוך  –לכרות מנהרת שדרה  –ה וההגיונית אסטרטגית הפשוט החלופההצפון, קיימת 

השלמת חזון נתיבי ישראל.   חלופת מנהרת השדרה אינה כרוכה בעבודה בתוך שטח 

בהפיכת כל העיר על פיה, תוך הכבדה קולוסאלית על כל הנוגעים ורבני ואינה כרוכה א

 .בדבר ועל תושבי הצפון בפרט

 התערבות שיפוטית בהחלטה .ט

)כאשר פגרת  נשוא העתירה ההחלטהימים לאחר  45-גשת תוך פחות מהעתירה דנן מו .79

 הקיץ אינה נמנת במניין הימים(.  

נ' פרקליט  אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי –"אומץ"  4379/09בבג"צ  .10

, בית המשפט היכן שהעתירה הוגשה כחצי שנה לאחר החלטת הגוף המנהלי ,המדינה ואח'

 :הנכבד קבע כדלקמן

ידה נעשית אך ורק -על 1העותרת הינה "עותרת ציבורית". בחינת החלטתו של המשיב 

על בסיס ההחלטה, בלא חומר הראיות עצמו. מדובר בבחינה שיש בה קושי מובנה ויש 

להניח שמצריכה זמן לצורך לימוד החומר ושקילתו. בנסיבות העניין, כאשר מדובר 

רה, כאשר אין מדובר בפרק זמן ארוך מדי בעניין שהרגישות הציבורית הכרוכה בו ברו

בהתחשב בטיב הבחינה שהיה על העותרת לבצע כדי לקבל החלטה על הגשת העתירה, 

ובשים לב לחשיבות שרואה אני בפעילותם של גורמים דוגמת העותרת כאמצעי נוסף 

בבקרה על ההחלטות המתקבלות ביחס לחקירת חשדות לשחיתות ציבורית, איני 

 לקבל את טענת השיהוי.סבורה כי יש 

העדר תשתית , המקרה דנן מחייב התערבות בית המשפט וזאת בשל העותרתלטענת  .11

תשתית עובדתית מתאימה,   .החלטה האסטרטגית שנתקבלהלתמיכה במתאימה  עובדתית

במסגרת מוסדות התכנון, תוך  להתבסס על בחינת החלופותמעצם הגדרתה, צריכה 

השגה והתבטאות המאפשר  יהליך שימוע ציבור הינתןשמוצגים התסקרים המתאימים וב

 הציבור בעניין.
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צריכות להיות מגובות בתסקרים וחוות דעת החלופות הרלוונטיות כל , העותרת לעמדת .12

 מתאימים.

רק לאחר שכל החלופות תובאנה במלואן בפני מוסדות התכנון יתאפשר דיון מסודר אשר  .13

 בסופו תתקבל הכרעה לגבי החלופה המיטבית.

( הוועדה –הוועדה לתשתיות לאומיות )להלן  שלהשגות המשנה להערות וכאן, ועדת  .14

חלופות ההתוויה השונות במסגרת תוכנית ייעודית  כי נדרש לבחון אתבעצמה הביעה עמדה 

 לא נעשתה: מסודרת שום תוכנית , ומכך ניתן להסיק כימסודרת

ונים לאורך המסילה ההשגות השונות שהועלו בנוגע לחלופות תוואי במקומות ש
כללו חלופות והצעות רבות, אשר בחלקן אף סותרות זו את זו והדבר אף המחיש את 

 מות ולא במסגרת תוכנת החישמול.יהצורך בחינת הנושא בתוכניות מתא

הטענות שעלו בהקשר של חלופות התוואי בלטה בהקשר זה בעיקר העיר חיפה.  
ינת החלופות והרעיונות התכנוניים במקטעים שונים בעיר הדגישו את הצורך בבח

ולא במסגרת תכנית החשמול, שהיא  אופן יסודי במסגרת תכנונית שתעסוק בכךב
 מסילות קיים ומאושר. יתכנית הינע על תווא

 
המקום לבחון חלופות תוואי הוא במסגרת תכנית אחרת ...כאמור, 

 .שתתמודד עם מגוון הדילמות התכנוניות

 21/2013ת ועדת המשנה להשגות מס' פרוטוקול החלטות מישיב -
 .4כנפסח , מצורף במלואו 6-5, עמ' 4.1.2013מיום 

בדרך כלל, חלופות שונות יציגו, כל אחת, פשרה מסוימת על פני האחרת.  אלא שמקרה  .15

עדיפה מן ההיבט  , על פניה,)מנהרת שדרה( זה הוא קיצוני בכך שהחלופה המוצעת

כל ההיבטים לפיהם תבחן מידת סבירות מכלומר  –הכלכלי, תחבורתי וסביבתי 

 .ההחלטה

צורך לבחון את חלופת המאקרו בית המשפט הנכבד עמד מספר רב של פעמים על ה .16

אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ' הוועדה -אדם טבע ודין 1425/04 צ"בג. בתהמיטבי

 9409/05 ובבג"צ (461בג"צ כביש  –להלן ) הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ' הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של  -אדם טבע ודין 

על הצורך בעריכת  בית המשפט הנכבדעמד  (9בג"צ כביש  –להלן ) תשתיות לאומית

כאשר  – חלופות מאקרו שונותשל  ההשפעות הסביבתיות בחינת עומק שלהכולל תסקיר 

   החלופת ההגיוניות.כל את מובן כי התסקיר נדרש לכלול 

כאשר חלופה ו/או חלופות בודדות מוצגות ו'נבחנות' תוך הדרה של חלופה המוצעת יודגש,  .17

ראוי כי מטעם גורמים ציבוריים חיצוניים למעגל מקבלי ההחלטות ו/או יזמי הפרויקט, 

וידרוש שקילה של החלופה  בית המשפט הנכבד יפעיל ביקורת שיפוטית קפדנית במיוחד

 .המוצעת בהינתן שזו הגיונית
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 :נפסק כך 461בבג"צ כביש  .11

נראה כי במסגרת תכנית להקמת פרויקט רחב ממדים, שעצם השפעתו הניכרת על 

יהיה זה בלתי סביר שלא להנחות את מגיש ...הסביבה ברורה מאליה, כגון תחנת כוח, 

 ... שונות לתכנית המוצעת 'מאקרו'התכנית לבחון במסגרת התסקיר חלופות 

המוצעות לביצוע פרויקט  'מאקרו'ייתכנו מצבים שבהם לשתיים )או יותר( מחלופות ה

מסוים תהיה לכאורה השפעה סביבתית ניכרת. בנסיבות מעין אלה נראה שכדי שתעמוד 

בפני מוסד התכנון תשתית עובדתית הולמת, שבעזרתה הוא יוכל לבחור באופן מושכל 

ות את מגיש התכנית לבחון במסגרת תסקיר באחת מהחלופות, מן הראוי יהיה להנח

 ... ההשפעה על הסביבה את ההשפעות הסביבתיות של כל אחת מן החלופות

 :נפסק כך 9בבג"צ כביש  .19

באותם מקרים עשויה משמעותה המעשית של החובה ליתן משקל הולם לשיקול 

ך תסקיר הסביבתי לבוא לידי ביטוי בדרישה כי מוסד התכנון ינחה את עורך התסקיר לערו

 .חלופות, שבו ייבחנו חלופות תכנוניות אפשריות לתכנית המוצעת

לעיתים יהיה על מוסד התכנון, הבוחן את אישורה של תכנית מסוימת, לדרוש מעורך 

היינו, לבחון במסגרת התסקיר חלופות תכנוניות ; התסקיר לבצע גם תסקיר חלופות

, ולא אך חלופות הנוגעות לאופן לבחירה התכנונית העקרונית שנעשתה בתכנית המוצעת

היישום של אותה בחירה. בחינה זו של חלופות תכנוניות עקרוניות צריכה להיעשות, בין 

היתר, כאשר מדובר בתכניות להקמת פרויקטים בעלי השפעה סביבתית ניכרת וארוכת 

; שכן ביחס לפרויקטים מעין אלה מן הראוי לבחון בקפידה ובאופן מעמיק כל טווח

ניתן אף ות סבירה לצמצום הנזק הסביבתי שעלול להיגרם על ידי התכנית המוצעת. אפשר

 ...לומר כי בפרויקטים מעין אלה בחינת החלופות צריכה לעמוד במוקד התסקיר

ללא הצגת חלופות ממשיות לתכנית המוצעת לא יוכל התסקיר למלא את תפקידו להביא 

אכן, כדי שמוסד התכנון יוכל להפעיל להחלטה נבונה ומושכלת יותר של מוסד התכנון. 

שיקול דעת של ממש בבואו להחליט האם לאשר הצעה לתכנית מסוימת, הפוגעת פגיעה 

משמעותית בסביבה, יש להציג בפניו את החלופות הקיימות לתכנית המוצעת ומידע 

מקיף בנוגע להשלכותיה הסביבתיות של כל אחת מהן; שאם לא כן יתקשה מוסד התכנון, 

ו להחליט האם לאשר את התכנית הנדונה בפניו, לאזן כנדרש בין השיקול הסביבתי בבוא

 ..לבין יתר השיקולים הרלוונטיים.

המסקנה המתבקשת היא כי היה מקום לבחון במסגרת התסקיר חלופות תכנוניות 

 ...דבר נפל פגם בהליכי אישור התכנית. משלא נעשה ה9עקרוניות לתוואי שנקבע לכביש 
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ן לקבל את הטענה כי במקרים בהם יש לבחון סוגיה סביבתית מסוימת )כדוגמת משכך, אי

קיום חלופות לתוואי המוצע בתכנית( במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה, ניתן להסתפק 

 .בכך שהמידע יובא בפני מוסד התכנון שלא במסגרת תסקיר

ר מתאים ערכו תסקי שמו את האמור בשני פסקי דין אלו, בכך שלאלא יי המשיבים .90

המשווה בין החלופות השונות )בינהן החלופה המוצעת( בכל הפרמטרים הרלווטיים ובכך 

התכנון המוצע, כל זאת, כדי  לגבי השגותשלא קיימו הליך סדור בו הציבור יוכל להביע 

 לאפשר למוסד התכנון לקבל החלטה מושכלת כאשר כל הנתונים והטיעונים פרושים בפניו.

תסקיר רלוונטיים ו חוות דעת המשיבים הפרו את חובתם כלפי הציבור בכך שלא הזמינו. 1.ט 

 הסוקרים באופן מעמיק את חלופת מנהרת השדרה המוצעת בזאת

לקבל החלטה עניינית המסתמכת על ככל רשות מנהלית הייתה חייבת הוועדה המאשרת  .91

החברה להגנת הטבע נ' ועדת  9654/06ם עעתשתית נתונים מוצקה. כך פורשה ההלכה ב

 :המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה

הלכה היא כי "החלטה של כל רשות מנהלית חייבת להיות בכל מקרה תוצאה של 

מוסקטי נ' פרקליטות המדינה, פ"ד  3379/03עניינית הוגנת ושיטתית" )בג"צ  בדיקה

 29( 3ברגר נ' שר הפנים, פ"ד לז) 297/82 (; כן ראו: בג"ץ2004) 899, 865( 3נח)

(1983.)) 

 :צפת נ' שר הפנים -הוועדה המקומית לתכנון ובניה  3/04 "צבגכך גם ב .92

כדי שרשות ציבורית תמלא את תפקידה כהלכה ותגבש החלטה מושכלת, עליה לוודא 

ר עירית רמלה נ' ש 2013/91שכל העובדות והנתונים הנוגעים לדבר יהיו בפניה )בג"צ 

(, 3ברגר ואח' נ' שר הפנים, פ"ד לז) 297/80; בג"צ 279, 271( 1הפנים ואח', פ"ד מו)

29.) 

 -" )נבו הוצאה לאור בע"מ, תשנ"והסמכות המנהליתי.זמיר בספרו "וכך מסביר פרופסור  .93

 , כרך ב'(: 1996

רשות מנהלית סבירה, כמו כל אדם סביר, לא תקבל החלטה אלא על יסוד תשתית של 

.. רשות מנהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות עובדות.

הנוגעות לעניין, ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, או שדעתה נחושה להגיע למסקנה 

)שם, עמ'  דרש בחוקמסוימת ללא תלות בעובדות המקרה, אינה מפעילה שיקול דעת כנ

733.) 

חיים לתושבי השרון נ' הוועדה איכות  -אחל"ה  1291/07מ )ת"א( "בעת ,במקרה אחר .94

עתירה לביטול הפקדת  ת המשפט הנכבדקיבל בי ,ולבנייה המחוזית המשותפת לתכנון

 :תוכנית לאחר שנקבע כי
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העותרות טוענות כי תשתית עובדתית היא תנאי מקדים והכרחי להחלטת ההפקדה... 

הלית תשתית עובדתית ראויה ומבוססת אכן מהווה תנאי מקדמי לקבלת החלטה מנ

 . בכלל, והחלטה באשר להפקדת תכנית מתארית בפרט

 1434/00ע"א (, אשר אוזכר אף ב1913) 49, 29( 3פ"ד לז) ברגר נ' שר הפנים 297/12 צבג"ב .95

( 3), פ"ד נוואח' דלק חב' הדלק הישראלית בע"מ ואח' נ' גזית ושחם חברה לבניין בע"מ

693 ,703-704: 

פי חוק מן הראוי שיהיה -ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-תהליך קבלת ההחלטה על

מורכב, בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת 

איסוף וסיכום הנתונים ית תוך התייחסות לנושא מוגדר, ואלו הם: הסמכות המשפט

)לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות, אם ישנן כאלה(, בדיקת המשמעויות של 

הנתונים )דבר הכולל, במקרה של תיזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן 

יך כגון זה מבטיח, כי כל . תהלשל התיזות הנוגדות( ולבסוף, סיכום ההחלטה המנומקת

השיקולים הענייניים יובאו בחשבון, כי תיעשה בחינה הוגנת של כל טענה, וכי תגובש 

 .בשבט הביקורת המשפטית והציבורית החלטה, אותה ניתן להעביר

אינה נסמכת על חוות דעת  שהחלטתםבכך הפרו המשיבים את חובתם  העותרתלטענת  .96

  את כל החלופות הרלוונטיות. בה הסוקריםהנדסית ותסקיר איכות סבי-כלכלית

 בלתי סבירה באופן קיצוניופוגענית, בלתי מידתית המשיבים הינה . החלטת 2.ט 

טלאי )יקר( על טלאי ומהווה  האמצעי השלטוני שננקט, הינו בלתי מידתי, העותרתלטענת  .97

 עדיף בעליל –מנהרת שדרה  באמצעות וואיהת קיצור –)ארכאי(.  ודוקו, הפתרון המוצע 

כלכלי, תחבורתי, סביבתי, חברתי ודמוגרפי.  מובן כי עוד ידרשו  –בכל פרמטר שהוא 

, אך גם אדם שאינו מומחה בדבר יכול להעריך את טענה זותסקרים פורמאליים לאשש 

התמורות הרבות הצפונות בהקמת מנהרת שדרה תחת שיקוע הרכבת בסמוך לתוואי 

 יים.הק

אירוע מצער של לקיחת החלטות שגויה מהעבר.  כך, תזכיר לבית המשפט הנכבד  ההעמות .91

המסילה לירושלים בנתיב  בשיפוץ₪ מיליון  100-לדוגמה, רכבת ישראל החליטה להשקיע כ

 –, זאת במקום התוויה חדשה של המסילה )נחל שורק ונחל רפאים ועד לתחנת מלחה( הישן

אינה נותנת  השיפוץ-התברר כי חלופת .  לאחר שתוך זמן קצרליםבקו ישיר בין ת"א לירוש

(, הוחלט קת ציריות מואצת בשל הסיבובים החדיםמענה )ולוקה בפגמים טכניים כגון שחי

על הפרויקט השאפתני של חיבור תל אביב וירושלים במסילה מודרנית, אשר עתידה להחנך 

יכול המתבקש כבר היה -המודרניבזמן הקרוב, לתפארת מדינת ישראל.  אלא שהחיבור 

אילו מקבלי ההחלטות לא היו  –)תוך חסכון של כמיליארד ש"ח( את הציבור  מזמן לשרת

  טלאי.-על-ן פתרונות בשיטת הטלאיעוסקים במת

חזר והדגיש בית המשפט  בן עטייה ואח' נ' שר החינוך, התרבות והספורט 3477/95בבג"צ  .99

היחס בין האמצעי שעול באופן מידתי, היינו, לפ הרשות המנהליתכי על  הזה הנכבד

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20297/82
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0008434.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0008434.doc
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לתכלית הפעולה  תואםהחלטה על פרויקט השיקוע( חייב להיות  –השלטוני שננקט )כאן 

 :פינוי החיץ בין העיר לים ופינוי שטחי נדל"ן( –)כאן 

העילה בדבר מידתיות קובעת, כי החלטה שלטונית היא כדין רק אם האמצעי השלטוני 

שמת התכלית השלטונית, הוא במידה הראויה, ולא מעבר לנדרש. אשר ננקט, לשם הג

)ראה  אפוא ביחס שבין התכלית לבין האמצעים להגשמתה עילת המידתיות מתרכזת

 היא בוחנת אם האמצעים שנקט  (.513סגל, במאמרו הנ"ל, הפרקליט לט, בעמ' 

ים השלטון לשם הגשמת התכלית הראויה עומדים ביחס ראוי למטרה שאותה מבקש

 .להגשים

אינו ₪, מיליארד  1.3-קט כדוגמת השיקוע, הנאמד בביצוע מגה פרוי, העותרת לשיטת .100

של משאבים  מידתי שכן ניתן להשיג את אותם היעדים תוך השקעה פחותה בהרבה

 .באמצעות העתקת הקו למנהרה – ציבוריים

 . הימנעות מחובת ההנמקה4.ט 

מנומקת. אי נימוק כדבעי  להיותת היסוד של מינהל תקין היא כי החלטה צריכה ממושכלו .101

ומונע ממנו התייחסות  בתושבי הצפון( –)במקרה דנן  מהווה פגיעה של ממש באחד הצדדים

 עניינית להחלטה.

החלטה שהתקבלה שלא  פגיעה באיכות הסביבה בוטלה כך במקרה דומה לענייננו בו נדונה .102

עמותת תושבים לקידום בנימינה נ'  4436/07מ )חי'( "עת, וכך נקבע בכדין בהעדר נימוק

 :שומרון –הועדה המקומית לתכנון ובניה 

אין מחלוקת של ממש כי שטח התכנית הוא בעל רגישות גבוהה מבחינה נופית ובעניין 

זה צודקת עמותת התושבים כשהיא מפנה להחלטה של המועצה הארצית, אמנם בעניין 

ע לאותו אזור, שלפיה "...השטח מאופיין ברגישות גבוהה לשימור נוף אחר אבל בנוג

 ... וצומח...  ]ו[הינו השטח הפתוח האחרון שנותר בין רמת הנדיב לבקעת הנדיב"

 תמדוע חלופהמלמדת כי ההחלטה לא זכתה להנמקה משכנעת  כפי שצוין, העותרת סבורה .103

)ואף לא על פני  על ידי העותרת המוצעת השיקוע היא עדיפה על פני חלופת מנהרת שדרה

 .(5נספח ראו  –חיפה שהוזכרה לעיל -חלופות אחרות כדוגמת מנהרת פנים

חוות , ת, חוות דעת תחבורתיתכלכליחוות דעת בנוסף לכך, מה בדבר תסקיר סביביתי, 

את כדאיות החלופות השונות?  האם ההחלטה מגובה בתסקיר  ניםהבוח תדמוגרפידעת 

 מעמיק כלשהו?  

וענייני לקבלת הפתרון  , הולם, אמיתימוצדק כל טעם לא קייםניכר הדבר כי בענייננו,  .104

 .המוצע
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ללא בחינה מסודרת של החלופות השונות לית שנתקבלה היא החלטה מנהשבנדון  ההחלטה .105

)הסרת החיץ  נתקבלה ן ההחלטהמטרות שלשמההעשויות להגשים בצורה המיטבית את 

 .שטחים לטובת פיתוח נדל"ן( בין העיר לים ופינוי

"נתיבי  בהחלטת ממשלה יםהמבוטא תכלית וחזון העל ההחלטה שבנדון סותרת את .106

שדרת תשתית תחבורתית לאורכה של מדינה ישראל.  ודוקו, שדרה ת ריהיינו, יצ, ישראל"

עקלקל אשר בחלקו אף הפוך לכיוון קו ישר, זאת בניגוד לעורק תחבורתי  –כשמה כן היא 

 .נדרשה נסיעהה

 החלופות הקיימות עומק של-זאת ללא שקילת ועששבנדון את ההחלטה  ושקיבל המשיבים .107

תוך התבוננות רחבה על צרכי תושבי מדינת ישראל באופן כללי ועל צרכי תושבי הצפון 

   .בפרט

 יפאייםהצפוניים, הח –המקרה שבנדון הוא מקרה בו קיימת חלופה שבה כל הצדדים  .101

בקנה מידה שיביא  היסטוריים-אסטרטגייםמגשימים יעדים  – כללי ותושבי ישראל באופן

  .למהפכה אמיתית

הנגשת העיר לים, וזאת על פני לתושבי חיפה יזכו לפי חלופת מנהרת השדרה המוצעת , כך .109

, תוך שהעיר משנה פניה מקצה (תחת פרויקט השיקוע ק"מ בלבד 2-כ )במקוםק"מ  7-כ

תוך פחות משעת למשל, )למרכז הארץ ישירה בגישה  תושבי הצפון יזכו, במקביל  לקצה.

, ת תעסוקה, תרבותיו(, על כל המשתמע מכך מבחינת אפשרולתל אביבמנהריה נסיעה 

 .קשרים חברתייםו

בכפל  איכותיים שטחי נדל"ןהמוצעת תפנה  חלופת מנהרת השדרהמן הבחינה הכלכלית,  .110

ודלק, ולפיכך החלופה המוצעת  תביא לחסכון אדיר בזמןו )לעומת יישום השיקוע( לפחות

 .היא המיטבית מן הבחינה הכלכלית

 9-תוואי הרכבת יקוצר בכאיכות הסביבה, באמצעות מנהרת השדרה המוצעת נושא לגבי  .111

 ., ולפינוי נרחב של מפגע המסילהא לחסכון רב באנרגיה ופליטת מזהמיםיק"מ דבר שיב

 טה המוצעת על ידי המשיביםלכדי מהפך אסטרטגי, ההחל₪ מיליארד  1.3 תחת מינוף .112

, ובכך ההחלטה אינה מנצלת את משאבי טמימי המנדשנותר  התוואי העקלקלתקבע את 

 .הציבור בצורה המיטבית

שהחלטה זו, אשר הינה החלטה כבדת משקל, בעלת השלכה רחבת היקף  העותרת טוענת .113

הארצית  , ראוי שתתקבל על ידי המועצהשל תושבי הצפון לשנות דור לפחותעל חייהם 

, ורצוי שתוסדר שחור על גבי באמצעות הסכם בין שני אישים רמי דרגלתכנון ולבנייה ולא 

היטב, ותוך מתן הנמקה מפורטת ומשכנעת לטובת  לאחר שכל החלופות נשקלולבן 

 .הפרויקט הנבחר
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תתקבל בקשתה לצו על תנאי  משכך, העותרת פונה בזאת לבית המשפט הנכבד, ומבקשת כי .114

 התווייהה יסדיר אתאשר  וראוי הליך מסודרחייבים לקיים המשיבים יהיו ושים, ביניולצו 

התאם ב החלופות השונותבחינת , תוך בסביבת חיפה של מסילת הרכבת חדשהה

 .ובכפוף להחלטת ממשלה "נתיבי ישראל" להשלכותיהן הרחבות

ב"כ לום הוצאות משפט ושכ"ט לחייב את המשיבים בתש כן מתבקש בית המשפט הנכבד .115

 .מע"מ כדיןבצירוף  העותרת
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