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למתן סעד הצהרתי כי קביעת תחנת חוף הכרמל כנקודת הפיצול של  עתירה

של  ( מסכלת את האפשרות ל"בחינה"65התכנית להכפלת מסילת החוף )תת"ל 

 במסמך ההכרזה של התכנית נדרשפי הפינוי המסילה מסביבה זו, כ

כל שכן חלופות המוצאות ביטוי בחקיקה  –נדרשת לקיים הליך של בחינת חלופות  1כנטען בעתירה זו המשיבה 

 היציאה לתסקיר השפעה על הסביבה ברישא של הליך התכנון, טרם –או בתכנית האסטרטגית של היזם 

 .  (ההתנגדויות בגיע שלמ יולאחרש)
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כי הליך התכנון הינו  לקבל את הסברהשלב ההתנגדויות, לא ניתן ב מאקרו הציג חלופותאלץ לנככל שהציבור 

קונספציה שונה מזו שקודמה במהלך אינו מתאים להצגת  שלב ההתנגדויות  הליך דמוקרטי הכולל שיתוף ציבור.

 .(ל"הות :להלן) וועדה לתשתיות לאומיותביך התכנון במסגרת הל השנים על ידי היזם

 (65ל "תת)להכפלת מסילת החוף התכנית פיצול 

 להכפלת מסילת החוףאת התכנית  לשתייםפצל והחליטה ל נעתרה לבקשת היזם (ל"הות) 1המשיבה בענייננו, 

כפי שאף ציין מבקר המדינה  ,טרם הליך של בחינת חלופותוזאת,  (,1כנספח רצ"ב ; ההחלטה 65תת"ל )להלן: 

והשרים המוצאות ביטוי במסמך ההכרזה  תוך ייתור הנחיות ראש הממשלהותוך חריגה מסמכות, , (3נספח )

   .(2כנספח של התכנית )מסמך ההכרזה רצ"ב 

טטוטורי הראוי מההליך הס בוטה הצביעו כנגד פיצול התכנית, תוך הנמקה כי מדובר בחריגה רבים ועדהחברי 

 .(5נספח כ ב"רצ ,.20196.3מיום הדיון רוטוקול פ) והמקובל

 פינוי החיץ שיוצרת המסילה בין העיר לים

הליך של בחינת חלופות  ללא – (מימי המנדט הבריטי הקיימת)ההחלטה לפצל את התכנית בתחנת חוף הכרמל 

, תוך חסימת כל אפשרות לפנות את הרגישה ביותר ת את תחנת חוף הכרמל בסביבה החופיתע  ב  ק  קובעת ומ   –

  –משל כך ל, קרקעיים-לטובת רציפים תת מסביבת החוףוהמסילות  התחנה

 
 

למרות  םקרקעיי-רציפים תתטובת הות"ל מעולם לא בחנה את החלופה של העתקת תחנת חוף הכרמל ל

ן.  העתקת התחנה כמוצג בסקיצה )לעיל( שנתבקשה לשקול חלופה זו מספר רב של פעמים, הן בתכתובת והן בדיו

, מרכז העירוני הראשי בסביבהלבאים מהכרמל, מציבה את הרציפים בנגישות טובה יותר הייתה מייצרת 

 ., מביאה לפינוי מלא של המסילה מהחוףוכאמור

של חלופות לתוואי  בחינה"מסמך ההכרזה של התכנית כתת"ל מפרט כי במסגרת התכנית תבוצע ויובהר, 

.  (2כנספח  רצ"ב) בין העיר ליםה מסילהץ שיוצרת י  הח   יוסר כיתוך מטרה , ממסילה בתחומי העיר חיפה"ה

, שכן הוועדה הסביבה החופיתמהתחנה(  המסילה )או של הינויפ בחוןללא יתאפשר , מבחינת ההליך הסטטוטורי

 כבר קבעה את תחנת חוף הכרמל כטרמינלית.

 ם יר לי  ץ בין הע  י  הח  של פינוי מלא 
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סביבת בהיזם  שלהפיתוח  צידדה בתכניותהוועדה וטית כלשהי, ללא הליך של בחינת חלופות או ביקורת שיפ

 :כפי שהציג היזםתחנת חוף הכרמל, בו החוף

 
 

 

 פינוי מלא של רצועת החוף ב"ציר המערבי"ועוד  מנהרת שידרה

פים לטובת רצי – מהחוףמלא של המסילה ה הלא רק את אפשרות פינוי מונע מבחינה מעשית פיצול התכנית

ב"שידרה ) מנהרת שידרהשל האפשרות אלא גם את  –לעיל  וצגהקרקעיים בסביבת האצטדיון כפי ש-תת

 :ךכ, (, כפי שזו מוגדרת במסמך ההכרזההמרכזית"

 

 פינוי מלא של המסילה מסביבת החוף + מנהרת שידרה למסילות המהירות
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אנו יוצאים מן ההנחה כי עמדות העותרים ":  זה מכבר ציין בית המשפט הנכבדבנוגע לחלופת מנהרת שידרה, 

שלוש  5913/15)בג"ץ  כי התכנון יישמעו בפתיחות דעת, וכאמור, זכויותיהם שמורות"ככל שיוגשו בהלי

   .השקמים ואח' נ' שר האוצר ואח'(

)במסגרת הפרויקט לחשמול  2013עוד בשנת  באופן פורמאלי למינהל התכנון למרות שחלופת השידרה הוצגה

חלופת השידרה כפי שהוצגה על ידי לבחון את מקום  וטרם מצא 1והמשיבה , היזם ופעמים רבות מאז הרכבת(

   .העותרים

בוצעו בדיקות כדאיות כלכלית "לא ( כי 3/2019העיר בדו"ח האחרון )אף מבקר המדינה תכנית תשתית זו, לגבי 

ם לא מוצא לנכון לבחון את הפרויקט לפי נוהל פרויקטים זלאורך השנים, הי  (.3נספח ) לחלופות שנבחנו"

"יכול של החלופות השונות; נוהל פר"ת הכלכלית שבאמצעותו ניתן לאמוד את הכדאיות לתחבורה )נוהל פר"ת(, 

 (.30פח נסכפר"ת, רצ"ב  נוהל) לסייע רבות בזיהוי חלופות מוצלחות"

 .(2017) שידרה מוצאת ביטוי בתכנית האסטרטגית של היזםה מנהרתחלופת התעלמה מכך ש 1המשיבה 

זו תיבחן  השה כי חלופ, היכן שדרבחלופת השידרהתמכה  הוועדה המחוזית של מחוז צפון לאור האמור, גם

 (.22כנספח  צפון, רצ"ב )עמדת מחוז בפתיחות דעת ובנפש חפצה

יעו עמדה הב מיליון תושבים( 1.4 הכוללות רשויות 75)המייצגים  מצפון הארץשישה ראשי אשכולות  יתרה מכך,

 .(18נספח התומכת במנהרת שידרה )

ר ץ שיוצרת המסילה בין העיי  פינוי מוחלט של הח  בבנוגע לצורך  מטעם ארגוני איכות סביבההוצגו פניות לבסוף, 

העמותה "אדם עמדת ) באמצעות מנהרת שידרה ת מסילתי מצפון הארץ למרכזּהלים כמו גם לגבי הצורך בשירו

 (.05כנספח , רצ"ב טבע ודין"

קבעה כי  1המשיבה  3.6.2019, וביום )וללא הנמקה( כל פניות הציבור והגורמים הממלכתיים הושבו ריקם

ות והכל, ללא בחינת החלופהתכנית תפוצל, וכי תחנת חוף הכרמל תיהפך לתחנה טרמינלית למסילות המהירות, 

הוועדה הבהיר בדיון: חיבור מיטבי בין צפון הארץ למרכזה.  נציג המאפשרות פינוי המסילה מהחוף כמו גם 

 (.6כנספח ; רצ"ב 53, עמ' 3.6.2019)פרוטוקול הישיבה מיום  "אנחנו מנסים לתת שירות כמוסד תכנון ליזם"

)אף שזו מופיעה  על ידי הציבור נפש חפצה את החלופה המוצגתהיזם אינו מוצא לנכון לבחון בפתיחות דעת וב

 התנהלות מעין זווואלד במוסדות התכנון.  בכל הכבוד, עג זועקבתכנית האסטרטגית שלו עצמו(, ולאחר מכן 

היכן שהחלופה שהוצגה ) מיטביות לציבורפות תכנון שאינן אור ירוק לחלו את היזם במתן תֹוּכאינה אמורה לז  

, הנדסית הזולה ביותר, הפשוטה ביותר היא שלו עצמו ציבור והמוצאת ביטוי בתכנית האסטרטגיתעל ידי ה

 .ית הגבוהה ביותר(תחבורת-התועלת הכלכלית ועםהסביבתית ביותר 

 כך הובהר על ידי פרופ' זמיר:

יבורי, הצ מדיניות של אור ירוק, הבנויה על רצון שלא להכביד על המינהל הציבורי, מתוך דאגה לאינטרס
כלפי  עלולה, כמו בומרנג, לפגוע במינהל הציבורי ובציבור עצמו.  המדיניות הנכונה של בית המשפט
מתריע הרשות המינהלית, אם להשתמש באותו דימוי, היא מדיניות של אור צהוב.  האור הצהוב מהבהב ו

כך שישתק את מפני הסכנה של שימוש לרעה בסמכות המינהלית, אך אינו נחרד מן הסכנה עד כדי 
 (.104", עמ' שיפוטית)פרופ' זמיר, הסמכות המינהלית, "ביקורת  תנועת המינהל

 80תת"ל  –שדה תעופה בינלאומי משמעותי בחיפה 

פרויקט ביטוי ב תמוצא – הציבור המוצגות ברישא של ההליך על ידי חלופות מאקרומהתעלמות  – זו התנהלות

   להקמת שדה תעופה בינלאומי משמעותי בחיפה.: התכנית לתשתית לאומית אסטרטגי נוסף
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 על ידי הציבור, אלא אף שהוצגהלא רק מחלופה  מתעלמת 1המשיבה בנוגע להקמת שדה תעופה בחיפה, 

 2,400"( הנתמך במסלול באורך 2תעופה בינלאומי משמעותי )"דרגה מההוראה החקוקה כי בחיפה יוקם שדה 

  .)"תכנית לתפרושת שדות תעופה בישראל"( 15תמ"א  בדבר החקיקהמ' )לכל הפחות(, כמפורט 

)בסמיכות  באורך הנדרש המאפשרת את המסלול תכנון שהוצגה על ידי העותריםהת חלופמתעלמת מ 1המשיבה 

 (:15כפי הנדרש בחקיקה )תמ"א  וללא שום סתירה לנמל המפרץ החדש שהוקם(

 
 

לתמוך  כל שכן) להשתתף בהליךי המאפשר לציבור יל היבט דמוקרטכבהינתן ההנחה כי הליך התכנון מלכן, 

 ;(של היזם תכנית האסטרטגיתבקה או בחקיהמוצאות ביטוי חלופה ב

היכן , ובהינתן ההנחה כי הסיפא של הליך התכנון )שלב ההתנגדויות( אינו השלב המתאים להציג חלופת מאקרו

טרם היציאה עם גיבוש התכנית ) וןשל הליך התכנ רישאב –אמור להתבצע  –מתבצע חלופות ששלב בחינת ה

 ;(לתסקיר

, במקרים מסוימים ניתן להסתפק (3.6.2019מיום  החלטה, ביטול ההיינוכנטען, אף בהיעדר סעד אופרטיבי )

 .אופן ניהול ההליךבנוגע להמצביע על קשיים בסעד הצהרתי 

 ו יתאפשר להם להבהיר:נאי המופנה כלפי המשיבים, לפית-בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן צו עלובפרט, 

(, בה נקבע כי התכנית 1כנספח )רצ"ב  3.6.2019מיום  )הות"ל( 1לא תבוטל החלטתה של המשיבה מדוע  .א

עסוק ת א65תת"ל : מקטעיםתכניות המייצגות שני  ישת( תפוצל ל65תת"ל להכפלת מסילת החוף )להלן: 

ת חוף )תחנ" ב"עסוק במקטע בין ת ב65)תחנת חוף הכרמל( ותת"ל  ב""-)מרכז הארץ( ל"א" במקטע בין 

 )סדנאות אפרים(:  ""ג-הכרמל( ל
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מונע  מניח את המבוקש לגבי המקטעים הרצויים; "ב"בנקודה  שפיצול התכניתעמדת העותרים היא 

את  (מעשית); מונע פינוי מסילת הרכבת מהחוף בסביבת חוף הכרמל את האפשרות של (משפטית)

; בתכנית האסטרטגית של היזםכחלופה הטובה ביותר שידרה" המופיעה "מנהרת  הקמת רות שלפשהא

מהווה חריגה מהנחיות ראש הממשלה והשרים, כפי שהנחייתם מוצאת ביטוי במסמך ההכרזה של 

כאשר בג"ץ כבר העיר כי ראוי כל זאת, ו התכנית, ולפיכך המדובר בהחלטה ללא הסמכות הנדרשת;

ושאין הדבר ראוי לקבוע עובדות בשטח טרם הליך של יחות דעת" לשקול את חלופת מנהרת השידרה ב"פת

 ;(נ' שר האוצר ואח' ואח' שלוש השקמים 5913/15)בג"ץ  65בחינת חלופות סדור בגדר תת"ל 

(, בה נקבע כי שדה התעופה 1כנספח )רצ"ב  3.6.2019מיום  )הות"ל( 1לא תבוטל החלטתה של המשיבה מדוע  .ב

במסגרת התכנית לשדה  –" "החלופה המאפשרת את ההרחבה המקסימלית –מ'  1,600בחיפה יהיה באורך 

)התכנית לתפרושת שדות תעופה בישראל( נדרש  15(, וזאת כאשר לפי תמ"א 80תת"ל תעופה בחיפה )להלן: 

מ'"; ועוד כאשר, טרם יבשה הדיו על ההחלטה האמורה  2,400" הנתמך במסלול באורך "2שדה "דרגה 

ל ביכרה חלופה שאינה הות")כלומר,  מ' 1,900-ל עם עיריית חיפה לפיו המסלול יוארךהגיע להסכם  3 המשיב

הות"ל מעולם לא התייחסה לעמדת העותרים  כל זאת, כאשר(; ו"ההרחבה המקסימלית"מאפשרת את 

היינו, מ' או יותר,  2,400ת דעת סדורות לפיהן ניתן להקים בחיפה שדה הנתמך במסלול באורך הנתמכת בחוו  

 .15תמ"א חקיקה, נדרש ביוק כפי הבד

 

 :והכל, בפירוט להלן

 סדנאות אפרים
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 (65התכנית להכפלת מסילת החוף )תת"ל  .א

 רקע.  1א.

(, תושבי חיפה רבים הציגו את 18, במסגרת התכנית הלאומית שעסקה בחשמול הרכבת )תת"ל 2012בשנת  .1

פה כי תיכרה מנהרת הדרישה כי תוואי הרכבת בסביבת חיפה ימונהר.  במסגרת זו, הוצגה לראשונה החלו

שידרה, ישירות מלב המפרץ לסביבת מגדים.  הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה שתכנית החשמול אינה 

"המקום לבחון חלופות התכנית המתאימה לעסוק בחלופות תוואי אלא רק בחלופות טכנולוגיות; כך ציינה 

 1."יותתוואי הוא במסגרת תכנית אחרת שתתמודד עם מגוון הדילמות התכנונ

 כתכנית –היינו, להוספת שתי מסילות מהירות  – התכנית להכפלת מסילת החוףהוכרזה  2014ביולי  .2

 הוגדרה כך: 65תת"ל מטרת במסמך ההכרזה, (.  65תשתית לאומית )תת"ל 

 

 

 

 

 

 
 

 .2כנספח , מסמך הכרזה; רצ"ב 65תת"ל  -
 
 

                                                                    
 .6-5, עמ' 4.8.2013מיום  28/2013מס'  פרוטוקול החלטות מישיבת ועדת המשנה להשגות 1
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לטובת ₪ מיליארד  1.3האוצר ועיריית חיפה, לפיו האוצר יקצה , פורסם הסכם בין משרד 2015באוגוסט  .3

)תכנית  א/3/13 א"תמוזאת, במסגרת  ,(השיקוע)להלן:  בחיפה בעיר התחתיתהרכבת שיקוע מסילות 

 "חזית הים"(.  

תוואי  עּויבק  טענות כנגד  1-2, הציגו העותרים נ' שר האוצר ואח' ואח' שלוש השקמים 5913/15בבג"ץ  .4

נטען ששיקוע המסילה בתוואי באמצעות תכנית "חזית הים", תכנית שהיא מקומית במהותה.   המסילות

תכנית מאקרו את האפשרות להכריע בדבר חלופת התוואי בגדר  מסוים בעיר התחתית בחיפה ייתר

 .המרכזית של מסילת הרכבת לשידרה מיטביעסוק בתוואי המסילות השת

א /3/13בדיון, פרקליט המדינה הבהיר כי, ברגע שתמ"א   .נושא זהבהתקיים בדיון בבג"ץ  1.8.2016ביום  .5

תאושר, ניתן יהיה להתחיל בפרויקט השיקוע, וכך למעשה, לקבוע עובדות בשטח: "תיאורטית זה ייתכן" 

 (.44כנספח לתמליל הדיון; רצ"ב  6)עמ' 

 ך:כ הכריעהרכב השופטים בהינתן זאת,  .6

 
 

 .4כנספח ; רצ"ב משרד האוצר ואח'שלוש השקמים נ'  5913/15בג"ץ  -
 
 

 במועצה הארצית.   ה במליאתישיבהתקיימה  ,יום למחרת הדיון בבג"ץ, 2.8.2016ביום  .7

 :, הבהירה כךיום קודם לכן היועצת המשפטית של המועצה הארצית, שנכחה בדיון בבג"ץ .8
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  סיכום ביניים

את שיקוע המסילות בעיר התחתית  הין בבג"ץ שלוש השקמים מנעפסק הדההנמקה במבחינה פרקטית,  .9

מבחינה פרקטית, הסעד ההצהרתי   .65ל של הליך בחינת חלופות סדור בגדר תת" בחיפה, וזאת, עד לקיומו

נוי המסילה מחוף הים, ולא פחות חשוב מכך, שימר את שניתן על ידי בג"ץ שימר את האפשרות של פי

   שידרה אשר תגשר בין מרכז הארץ לצפון הארץ. מנהרת האפשרות של כריית
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  הליך התכנון הפורמאלי בוועדה לתשתיות לאומיותפגישות מקדמיות טרם ה.  2א.

לעשות כל  גמרו אומרמשרד התחבורה ורכבת ישראל , 65בנוגע לתת"ל טרם החלו הדיונים הפורמאליים  .10

   השידרה:מנהרת ה על הסף של חלופת יתלהביא לדחישביכולתם 

 

 
 

 .16כנספח (; רצ"ב 15.9.2016סיכום ישיבה אצל סמנכ"ל תשתיות משרד התחבורה ) -
 
 
 
 

 בישיבה קבעה המנכ"לית הנכבדת כך:.  לא קיבלה את טענות משרד התחבורהמנכ"לית מינהל התכנון  .11

 

 
 

 .17כנספח (; רצ"ב 26.9.2016ישיבה בפורום מנכ"לית מינהל התכנון ) -
 
 
 

 ועדה לתשתיות לאומיותמליאת הוב ישיבות.  3א.

  במפורש בשתי ישיבות.  עלתה ונדחתה התכנית פיצולבישיבות הות"ל, בקשת היזם ל .12

הוועדה נעתרה  3.6.2019ביום דבר )ולאחר התעלמות מוחלטת מחלופות שהציעו העותרים(,  בסופו של .13

 (.9-6)ההצבעה בעד הפיצול הייתה  םהתכנית, חרף התנגדות חברי ועדה רבי פיצוללבקשת היזם ל

 (: דחיית האפשרות של פיצול התכנית8.5.2017) 1מס' ישיבה 

   בתחנת חוף הכרמל. התכנית היזם ביקש לראשונה לפצל את 8.5.2017בישיבה ביום  .14

רק בנקודה שהיא דרומית למפגש אך וכי ניתן לפצל את התכנית  ארגוני הסביבה ציין חבר הוועדה מטעם .15

 :(סקיצה להלן)ראו , בסביבת מגדים מסילת החוף עם רת השידרהמנהשל 
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 הציע כי התכנית תפוצל בחדרה:יו"ר הוועדה לזאת, בהתאם  .16

 

 
... 

 

 
 

... 

 מגדים מחלף
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 ות"ל החליטה שלא לקבל את בקשת היזם לפיצול:לאור האמור, ה .17

 

 
 
 

 

 

 ודש נוסף את ההחלטה בדבר פיצול התכנית" "הוחלט לדחות בח(: 20177.3.) 2ישיבה מס' 

 ולא ראוי כי לא ניתןג ניתוח של החלופות, קבעה הוועדה, בפעם השניה, לאחר שבישיבה העוקבת לא הוצ .18

 לפצל את התכנית:

 
 

 .10כנספח ; רצ"ב .7.20173החלטת הות"ל בישיבה מיום  -
 
 
 
 

 דרה הזאת"יתן, כול עוד אני חי...לדבר הזה לקרות, לשאני לא א", יו"ר הות"ל: (5.3.2018) 3ישיבה מס' 

 בישיבת הות"ל השלישית, כך ציין יו"ר הות"ל בנוגע לחלופת השידרה: .19
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 .9כנספח ; רצ"ב 44, עמ' 5.3.2018הות"ל בישיבה מיום  תמליל -
 
 
 
 

 : פיצול התכנית ללא בחינת חלופות(9.2016.3) 4מס' ישיבה 

"עד תחנת חוף הוחלט כי התכנית תפוצל, כאשר בשלב ראשון ייעשה תכנון  3.6.2019בישיבת הות"ל מיום  .20

 (.1כנספח , רצ"ב 3.6.2019)החלטה מיום  הכרמל"

 תחנת חוף הכרמל.   באזור מהסביבה החופיתאפשרות של פינוי המסילה וועדה לא דנה באופן כלשהו בה .21

 פינוי המסילה מסביבת תחנת חוף הכרמל.  אפשרות של בחן או הציג בפני הוועדה את ההיזם מעולם לא  .22

אפשרות של הקמת מנהרת שידרה, ולצד זאת, פינוי את ה בפני הוועדה הציגהגם העמותה 'אדם טבע ודין'  .23

 :קרקעיים מזרחית לחוף-באמצעות רציפים תת מלא של המסילות מהסביבה החופית בחיפה

 

 
 

 .05כנספח מכתב מטעם 'אדם טבע ודין'; רצ"ב  -
 
 
 

 :והעותריםאדם טבע ודין כך לפי הסקיצה התומכת בחלופה שהציגו  .24
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 .05כנספח רצ"ב  מכתב מטעם אדם טבע ודין, -
 
 
 

בסביבה  הרכבת ע את מסילתב  מק   – תוך קביעת תחנת חוף הכרמל כטרמינלית – פיצול התכניתלסיכום,  .25

 .בחיפה החופית

 את התכנית להכפלת מסילת החוף במקטעים שבמחלוקתמבקר המדינה ציין שלא ראוי לפצל .  4א.

 בנקודות שקיימת לגביהן מחלוקת: 65 תת"לאת מבקר המדינה העיר כי לא ראוי לפצל  .26

 
 

 .3כנספח דו"ח מבקר המדינה, רצ"ב  -
 

דרים חמורים בניסיון מגמתי ופסול לדחות את ס-; אי(2040התכנית האסטרטגית של רכבת ישראל )  .5א.

 השידרהמנהרת פת חלו

 שידרה.  בעיקרון של מנהרת התכנית האסטרטגית של היזם תומכת  .27

 ל העסיקה חברת הנדסה בינלאומית מובילה, לואיס ברגר.לצורך גיבוש התכנית האסטרטגית, רכבת ישרא .28

 קמ"ש, היכן שהדבר מעשי:  250כי הרשת המהירה תאפשר מהירות תכן של  התכנית האסטרטגית מפרטת .29
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The tracks will be designed for a 250 km/hour travel speed, where practicable 

from Haifa to Tel Aviv  

 .  2017הטיוטות האחרונות של התכנית האסטרטגית נערכו בשנת  .30

 כך: ,בתכנית האסטרטגית עיקרון מנהרת השידרה הוצג בסקיצה 2017ינואר גרסת ב .31

 
 

 .35פח כנס)שמות תחנות תורגמו(; רצ"ב  2017(, גרסת ינואר 2040ישראל )תכנית אסטרטגית רכבת  -
 
 

משרד מנהרת שידרה,  סקיצה שללמשרד התחבורה כי התכנית האסטרטגית מכילה  שנודעלאחר  .32

 .  (36נספח , 05/2017גרסת ) בגרסה שהעביר לות"ל של חלופת השידרה  הסקיצהאת  מחקהתחבורה 

 בוטה. ןמעשה העולה כדי הפרת אמומדובר בלעמדת העותרים ה .33

, כמו גם למינהל התכנון הבינלאומית לחברת הייעוץ 1, שוגר מכתב מטעם עותרת מחיקת הסקיצה לאור .34

 (.37כנספח תוך דרישה כי חלופת מנהרת השידרה תוחזר לתכנית האסטרטגית )רצ"ב 

 (.38נספח ופה מופיעה )חלופת מנהרת השידרה הוחזרה לתכנית האסטרטגית, כך שבתכנית הסופית החל .35

 תחבורתי בבסיס התכניתהקרון יעאת ההתכנית האסטרטגית ציינה  –לא פחות חמור מכך ו – בנוסף לכך .36

 :( מטרופולינייםhubsמרכזי תחבורה ) בין חיבור: האסטרטגית

 
 

 .36-35פח כנס; רצ"ב 2017(, גרסאות ינואר ומאי 2040תכנית אסטרטגית רכבת ישראל ) -

 חוף הכרמל

ס
מכ
ה
ת 
בי

 

ם
לי
 ג
ת
ב

 

ון
דג

 

ל 
מ
נ

מרכזית  
 המפרץ
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 מטרופוליני, דבר שאינו במחלוקת.( הhubהמפרץ היא מרכז התחבורתי ) מרכזית .37

ששת כל כי  של היזםפיתוח הציינו לסמנכ"ל  1 לאחר שנציגי העותרתבאופן המעורר תהיות קשות,  .38

 (hubsמרכזי תחבורה ) של חיבור העיקרון של על מבוססותהתכנית האסטרטגית הגרסאות של 

 :"entersCבמילה " ּהפ" והחליubsHאת המילה " קמחמשרד התחבורה , מטרופוליניים

 
 

 (.38 נספח) 2017תכנית אסטרטגית, גרסה סופית, מאי  -
 

 

 וזאת, ",Hubs" במקום המילה "Centersלכן, בגרסה הסופית של התכנית האסטרטגית מופיעה המילה " .39

מרכזי  ביןישיר  חיבור , היינו,יותמודרנ תחבורה עתירות נוסעיםקרון שהינו בבסיס מערכות יתוך פגיעה בע

 חמורה ביותר הפרת אמוןבמקרה נוסף של  לעמדת העותרים המדובר  ( מטרופוליניים.hubsתחבורה )

 .)בנוסף על המקרה של מחיקת הסקיצה של חלופת השידרה בתכנית האסטרטגית שהועברה לות"ל(

בניגוד  ת,, וזאכמובן, הנתונה לפרשנות זו שאלה פתוחה – )?(של מטרופולין חיפה Center-היכן בדיוק ה .40

(, יזכה Hub-ת לוהמתנקז שמשתמש במערכות תחבורה עתירות נוסעים,.  כך הציבור )Hubמוחלט למילה 

 .Hubsחיבור ישיר בין  –יסוד של תחבורה ציבורית לעיקרון הלתכנון תחבורתי שאינו בהלימה בהכרח 

 ל החלופות השונותבדיקה כלכלית ש ל ביצועהורתה עלא כי הות"ל  צייןמבקר המדינה   .6א.

או תפעולית או כלכלית או סביבתית של  התחבורתיתמשרד התחבורה מעולם לא הציג ניתוח של התועלת  .41

 החלופות השונות.

 לא בחנה את החלופות( כי הות"ל 2019מבקר המדינה מצא מקום להעיר בדו"ח האחרון שעסק בנושא )מרץ  .42

 :ל העלות והתועלת הגלומות בחלופות""בבדיקה כלכלית מעמיקה ש

 
 

 .3כנספח דו"ח מבקר המדינה, רצ"ב  -
 
 

מסייע  –המספק הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים  – פר"ת(נוהל נוהל פרויקטים לתחבורה ) .43

 בהכרעה לגבי החלופה המיטבית:
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 .30כנספח נוהל פרויקטים לתחבורה )פר"ת(, רצ"ב  -

 
 

תוך קביעה כי תחנת חוף הכרמל  –לפצל את התכנית  3.6.2019ביום  החליטהכל האמור, הוועדה חרף  .44

 כתחנה טרמינלית.  תשמש 

 הציג עמדתם בנושאל – לעותרים נגיששאינו  –' ילהקים 'פורום בינמשרד החליטהיתרה מכך, הוועדה  .45

 . (כלשהי הנתקבלה תגוב לאדברים בפורום, אך  לאפשר הצגת לוועדהפנו )העותרים 

 קהיקלפי חמתחייב , כבחיפהדחתה על הסף את החלופה של שדה תעופה בינלאומי  1המשיבה  .ב
 

מסלול הנתמך ב" 2)תפרושת שדות תעופה בישראל( בחיפה נדרש שדה תעופה "דרגה  15. בהתאם לתמ"א 1ב.

 מ' 2,400באורך 

 2,400ע כי אורכו של המסלול יהיה ", כאשר נקב2מציינת כי בחיפה יורחב שדה התעופה ל"דרגה  15א "תמ .46

 מ'(, כך: 1,100מ' )ומסלול צולב באורך 

 
 

 54כנספח , מצורפות 15א "הוראות תמ -
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"להבטיח תיאום עם תכניות מתאר ארציות מציין כי מטרת התכנית היא:  15א ".ו להוראות תמ5סעיף  .47

 .אחרות שבתחום התכנית"

 :פורש בהוראות התת"ל, כפי שמצוין במ15א "תמכפופה ל 80תת"ל  .48

 

 

 

 .53כנספח , מצורפות 80ל "הוראות תת -

 .80תת"ל  "חלה על" 15אם כן, תמ"א  .49

כלפי תכנית נמל המפרץ )תמ"א  "שינוי")שדה התעופה בחיפה( ביחס של  80ניתן גם לראות שתת"ל  .50

 (.1/1ב//13

 ה רלוונטית עוד":"אינ 15חרף ההוראה החקוקה הברורה, לשיטת רשות שדות התעופה תמ"א  .51
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 .71 כנספח( 14.2.2019מכתב מטעם רשות שדות התעופה ) -
 
 

, ואולם הצעת העותרים בסמוך לנמל הימי יתן להאריך את המסלולנלעמדת העותרים לעיל,  שצויןכפי  .52

 .  )או מי מהמשיבים האחרים( 1שהוצגה לא נשקלה או נבחנה על ידי המשיבה 

 15הרקע לחקיקת תמ"א .  2.ב

חקיקתי לטובת שדה -דמוקרטי-ראש העיר חיפה עמרם מצנע הוביל מאמץ פוליטי 1993-2003 השניםבין  .53

גורמי המקצוע  כלתעופה בינלאומי משמעותי בחיפה.  בישיבה שריכז ראש העיר הנכבד, בה נכחו בכירי 

 והרשויות הרלוונטיים, סוכם כך:

שות שדות התעופה לאחר בחינה וליבון הנושא תוך כדי עבודה משותפת רשות הנמלים ור

 הגיעו להסכמה בהקשר לקונפליקטים הנובעים מקיום ותפעול של שדה התעופה והנמל.

ת הסכמה מלאה מ' קיימ 1900-הצוות המשותף קובע שבהקשר להארכת המסלול ל

והבעיות ואפשר להכנס לתכנון משותף ומציאת פתרונות לבעיית המקרקעין 

 הסטטוטוריות הקיימות.

לפתח  דבהקשרים של הארכת המסלול אל תוך הים קיימות הבנות שניתן יהיה בעתי

, אולם בשלב זה נראות תוכניות אלו כארוכות טווח, ועל כן לא במקביל את הנמל והשדה

 נראה הצורך להגיע לסיכומים והחלטות קונקרטיות.

 .61פח כנס; רצ"ב 28.9.1994סיכום ישיבה מיום  -

" 2, המאמץ המתמשך של ראש העיר הבשיל כדי הוראה חקוקה המחייבת שדה תעופה "דרגה 2000בשנת  .54

 נחקקה. 15א "מ', היינו, תמ 2,400בחיפה, עם מסלול באורך של 

, ראש העיר הגיש בקשה לממשלת ישראל כי התכנית ל"הרחבת שדה התעופה בחיפה" תוכרז 2003בשנת  .55

 .  6. בחתימת ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים, הוכרזה תת"ל כתכנית תשתית לאומית

 נקבע כך: 6במסמך ההכרזה של תת"ל  .56



20 

 
 

 .66כנספח , מצורף 6מסמך הכרזה, תת"ל  -
 
 
 

רך של עם מסלול באו "2"דרגה  ניתן מבחינה מעשית להקים שדה תעופה, יובהר כי חרף הקמת נמל המפרץ .57

 כך: ,תוך הסטה קלה של המסלול, )"שדה תעופה בחיפה"( 80במסגרת תת"ל  )ואף יותר מכך( מ' 2,400

 

 

"יש כיוון מסלול כך שיהיה מקביל לרכס  :חלופה זו של המסלולהעותרים הציגו  3.6.2019בדיון ביום  .58

, רצ"ב 3.6.2019)תמליל הדיון ביום הכרמל ]ובכך[ לפתור את הקונפליקט הטופוגרפי של רכס הכרמל" 

 (.6כנספח 
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 ההוראה החקוקההוועדה לא התייחסה לפתרון שהציגו העותרים, הגם שפתרון זה היה מביא לידי יישום  .59

 , בעוד שחלופת היזם לא הייתה מביאה להקמת השדה הנדרש לפי החקיקה.15תמ"א ב

 15ניתן להקים בחיפה שדה תעופה כנדרש בתמ"א  . 3.ב

 פתיר טכנית להארכת המסלול לתוך הים.-קיים קושי בלתילא היזם,  טענותחרף  .60

עמרם  עיריית חיפה ראש העיקרון של הארכת המסלול לתוך הים בסמוך לנמל המפרץ הוצע על ידיכאמור,  .61

 :תמ"אות מאושרותבתשריטי  מופיע שיזם ראש העיר מצנע ; השדהלעיל( 53-56)ס'  מצנע

 
 

 .57 נספח פיתוח הנמל,בתכניות לבאותו האופן,  ;(19.6.2008( )4)2א//37תמ"א תשריט  -
 

 
 

יר מצנע, היכן שנקבע כי נכחו בישיבות שריכז ראש הע הרגולטורים הרלוונטייםו , נציגי היזםכאמור .62

 (.61נספח ) המתוכנן לנמל הימיבסמוך  המסלול יוארך לתוך הים

 מסלול לנמל המפרץ נשמר בחוות דעת מקצועית שנערכה על ידי הגורם המוסמךהעיקרון של הצמדת ה .63

 :ביותר
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 .76כנספח מצורפת  ALGחוות דעת  -

 הבהירו היכן חוות הדעת שגויה או חסרה. התייחסו לחוות דעת זו, כל שכן מעולם לא 6-ו 5, 3ם המשיבי .64

 ורת של ממשללא ביק 6-ו 5, 3 מינהל התכנון מאמץ קביעותיהם המשתנות של המשיבים.  4.ב

חקיקה זו   מ'(. 2,400" )הנתמך במסלול באורך 2קבעה כי השדה בחיפה יורחב לשדה "דרגה  15תמ"א  .65

הפתרונות לכל נמצאו   נעשתה לאחר עבודת מטה סדורה ויסודית, תוך תיאום עם הרגולטורים השונים.

   .(לעיל 53-56ס' ) הסוגיות.  הוחלט כי המסלול יוארך לתוך הים, בסמוך לנמל הימי שיוקם

, 6-, ו5, 3את טענות המשיבים ( 60נספח ב"דו"ח סקר אתרים" )רצ"ב  אימץ מינהל התכנוןחרף האמור,  .66

 .שדה תעופה בינלאומי משמעותי בחיפה לא ניתן להקים לפיהן

בינלאומי משמעותי בחיפה )כנדרש  תעופה הקמת שדההמונע  של ממש כפי שנראה להלן, לא קיים חסם .67

 .בחקיקה(

 חסם טופוגרפי מהווהרכס הכרמל טענה כי ה.א.  4.ב

)רת"א( כי רכס הכרמל מהווה "קונפליקט טופוגרפי" שאינו  5טענתה של המשיבה  אימץאתרים  סקר דו"ח .68

 "(.  2מאפשר הליך של נחיתת מכשירים )מרכיב חיוני בשדה "דרגה 

 )רת"א( קונפליקט זה: 5כך שרטטה המשיבה  .69
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 .60פח כנס, רצ"ב 225, כפי שצורף לדוח סקר אתרים, עמ' 7.8.2017מכתב רת"א מיום  -
-  
-  

בעצמה מציינת כי ניתן להתגבר על המכשול הטופוגרפי שמציב רכס הכרמל באמצעות "שינוי  רת"א, ואולם .70

 כיוון המסלול":

-  
-  

 .60כנספח , רצ"ב 225, כפי שצורף לדוח סקר אתרים, עמ' 7.8.2017מכתב רת"א מיום  -
 
 
 

ית הקונפליקט הטופוגרפי שמציב רכס הכרמל )ראו להסיט את כיוון המסלול ובכך לפתור את בעי יתןנלכן,  .71

 לעיל(. 57בס'  סקיצה

 והדברכפי שהוטעם, קיימות חלופות לפיהן שדה התעופה והנמל הימי מתפקדים בכפיפה אחת, זה לצד זה,  .72

 (.  66-ו 61חים נספאף נתמך בעמדתם של כל הרגולטורים הרלוונטיים )

 קונפליקט עם המרחב האווירי של רמת דודהטענה כי שדה התעופה בחיפה יהיה בב.  .4.ב

אינה מדויקת )עמ'  "קונפליקט עם המרחב האווירי של שדה התעופה הצבאי רמת דוד"גם הטענה כי קיים  .73

  לדוח סקר אתרים(. 224

 :ALGכך נראה נתיב הגישה לנחיתה שהוצע בחוות הדעת  .74
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 .62, עמ' 5כנספח מצורפת  ALGחוות דעת  -
 
 
 

כאשר משנים את כיוון המסלול גם וכך ניכר כי ניתן להימנע מחדירה למרחב האווירי המוקצה לרמת דוד,  .75

 כך שיהיה מקביל לרכס הכרמל:

 
 

 .62, עמ' 67כנספח מצורפת הדעת ה מסלול מקביל לרכס הכרמל; ברקע, תוואי גישה בחוות -
 
 

בסקיצת הגישה לנחיתה לעיל )כאשר כיוון המסלול מקביל לרכס הכרמל( כדי להבין עד כמה  בעיוןדי  .76

, שניתנות לפתרון הנדסי תומאולצ ותטענ ןהינ או עם רכס הכרמל קונפליקט עם רמת דודבדבר ת וטענה

 גישה לנחיתה בהינתן הסטת כיוון המסלול כך שיהיה מקביל לרכס הכרמל
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, כל שכן יינים זהעל הסף במצב ענ את החלופה בהינתן פתיחות דעת ונפש חפצה.  בוודאי שלא ראוי לשלול

 .כאשר החלופה נתמכת בהוראה חקוקה

 הטענה כי שדה תעופה בחיפה יחייב ארגון מחדש של המפרץג.  .4.ב

"השלכות מרחיקות לכת על , שכן תהיה לכך 2)רת"א( טוענת שראוי לפסול הקמת שדה דרגה  5 המשיבה .77

 לדוח 222)עמ'  היתר ביטול הנמל הימי ההולך ומוקם בימים אלו!" ה"ארגון" הכולל של מפרץ חיפה: בין

 (.60כנספח רצ"ב סקר אתרים, 

 הכי התעשיה במפרץ מהווה חסם, ראו כיצד משרד האוצר מקדם בימים אל לעומת קביעת המשיבים .78

 צפון ירוק".   –מתווה דרמטי לפינוי התעשיה מסביבת המפרץ, בפרויקט "מפרץ חיפה 

ראשונה קבעו אנשי התכנון לוח זמנים לסיום טיהור הקרקע והמים ולתחילת שיווק "לכך פורסם:  .79

תכנון ותיאום הפרויקט, ניקוי קרקע ומי התהום  – 2019-2025הקרקעות.  הלו"ז לביצוע התוכנית הוא: 

... מטרת העל 2025-מיליארד שקל, ושיווק קרקעות יחל ב 1.5ובעלות מוערכת של  2032עד  2022-יחל ב

עמק החדשנות" הינה פינוי אזור מפרץ חיפה ושטחו העצום במטרה  –תכנית השלד, "מפרץ חיפה של 

 .2מיליון מ"ר תעסוקה ומסחר" 2.1-יח"ד במרחב ו 83,000-לאפשר יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ

   .בסביבה, לא נדרש לארגן מחדש את כל המפרץ, אלא להתמודד עם חסמי גובה ספורים המצויים בענייננו .80

 .  לפנות מבני תעשיה ככל שהדבר הכרחיכדי  המתאיםצוידה בארגז הכלים הוועדה לתשתיות לאומיות  .81

 :תבוצע "הפקעה" יוניליוורבמתחם של חברת כי  )והוסכם( הוחלטכבר  למשל כך .82

 
 

 .80ל "תתהיזם במצגת   -

 

                                                                    
 .html-https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L.3758518,00, 18.3.2019פורסם בכלכליסט,  2

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3758518,00.html
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 ון )עורף לוגיסטי(בשטחי אחסהטענה בדבר מחסור ד.  .4.ב

"אין בקרבת השדה הקיים רזרבה קרקעית בהיקפים הנדרשים טענה נוספת שמציין מינהל התכנון היא כי  .83

 (.  60נספח לדוח סקר אתרים,  202-ו 36)עמ'  לקיום שדה תעופה בינלאומי בשטח הנדרש"

ש בשטחים זמינים באמצעות שימו הלוגיסטי, המשיבים לא התייחסו לאפשרות של הרחבת העורף ראשית .84

, בסמוך למתחם רכבת המטענים )כפי שהוסכם על ידי הגורמים הרלוונטיים בקיבוץ יגור( בסביבת יגור

 (.  65 כנספח הצעת קיבוץ יגור מצורפת) ועורקי תחבורה אחרים

   לטובת הרחבת העורף התפעולי הנדרש. (תוך מתן פיצוי) במפרץ , ניתן לפנות חלק מהתעשיה הקיימתשנית .85

 . זו לא נעשתהבדיקה כ, ושל החלופות השונות בטבורן בבדיקת עלות תועלת סדורהוגיות אלה קשורות ס .86

 היעדר ביצוע של בחינת כדאיות כלכלית.ה.  4.ב

 בדיקת כדאיות כלכלית המשווה בין חלופות מסלול באורך שונה. הציגמעולם לא  )רש"ת( היזם .87

של התועלת הכלכלית הנובעת משדה השוואתית  בחינה דרשה כי תבוצעמעולם לא "ל( )הות 1ה המשיב .88

 . כר היזםומת החלופה שמב, לעתעופה בינלאומי משמעותי בחיפה

של החלופות השונות לשדה תעופה  לתהות מדוע מינהל התכנון לא הנחה כי תבוצע בחינה כלכלית יש .89

כאתרים אפשריים לשדה  נבטיםלהשוואה בין רמת דוד ל בדיקה שכזו הייתה הבסיסש, במיוחד היכן בחיפה

 לדוח סקר אתרים(.  192-ו 191, 158)עמ' תעופה בינלאומי 

 טרם השלמת הליכי התכנון – הקמת השדה לעפיקוח ותכנונו המפורט את וציאה למכרז מ ת"שר .ו. 4.ב

ופיקוח  השלמת הליך התכנון, הוציאה מכרז פומבי למתן שירותי תכנון מפורט )רש"ת(, טרם 6המשיבה  .90

(.  המדובר בעוד ראיה לכך 73כנספח עליון "בפרויקט הארכת המסלול בשדה התעופה בחיפה" )רצ"ב 

 – בות"לללא שמיעת חלופות  – היזםפרטי המסלול בחיפה נקבעים על ידי  1המשיבה היזם ו שמבחינת

ת ממילא לא תשליך באופן מתוך נקודת הנחה כי כל חלופה שתוצג על ידי הציבור במסגרת הליך ההשגו

 תכנונו והתשומות הנדרשות לפיקוח על הקמתו.הכרוכה ב סיבוכיותהמשמעותי על מאפייני השדה, היקפו, 

 סיכום ביניים

.  אין עסקינן בשאלה של 15כפי הנדרש בתמ"א  בינלאומי משמעותי, שדה תעופהבחיפה להקים ניתן  .91

)משרד  3 בדקה(, אלא ברצונו של המשיבהיתכנות הנדסית או אפילו כדאיות כלכלית )שמעולם לא נ

 .מפרץ על פני ועל חשבון שדה התעופהלבכר את נמל ההתחבורה( 

שדה  . משמעותי בחיפה אומילבטל את האפשרות של שדה תעופה בינמעוניין ל 3 לא ברור מדוע המשיב .92

יר מצנע על ידי ראש העכפי שתוכנן  סמוך אחד לשני,תעופה ונמל ימי יכולים לדור בכפיפה אחת, 

 .)רש"ת( 6, ביניהם המשיבה הרגולטורים הרלוונטייםו

 היזם )ללא בחינת בחלופות(: יישור קו עם עמדת 3.6.2019מיום החלטת הות"ל  . 5.ב

  לקדם את חלופת היזם. הבאופן כלשהו לחלופה הקבועה בחקיקה, ופשוט קבע ההות"ל לא התייחס .93
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)פרוטוקול הישיבה מיום  "אנחנו מנסים לתת שירות כמוסד תכנון ליזם"הוועדה:  נציג כך הסביר .94

 (.6כנספח ; רצ"ב 53, עמ' 3.6.2019

 :על ידי העותרים גהשהוצ האין כל התייחסות לחלופ 3.6.2019ת הוועדה מיום בהחלט .95

 

 
 

 .1 כנספחרצ"ב  ,3.6.2019החלטה מיום  -
 
 

   .פשרת את ההרחבה המקסימלית של השדה והארכת המסלול" שגויההקביעה כי "נבחרה החלופה המא .96

כי יקודם מסלול ארוך יותר ( )עיריית חיפה 9המשיבה סיכם עם חודשיים לאחר קבלת ההחלטה היזם 

 (.46כנספח "ב )רצ

תומך  ,9כ"הסכם עקרונות" עם המשיבה  14.8.2019שגובש ביום  כפי ,התכנון העדכני של משרד התחבורה .97

 כך: בהינתן התאמות תכנוניות פשוטות יחסית,אפשריות,  הארכת המסלול צפונהכי בטענה 

 :לפיכך סוכם בין עיריית חיפה, חנ"י, משרד התחבורה, רש"ת, כדלהלן

יעודכן תכנון אזור הכניסה לנמל המפרץ וחלק מדרכי הגישה לנמל באופן שלא ימנע את אפשרות  .1

חיפה: עדכון זה יכלול הסטה של מתקן שער  הארכת מסלול שד"ת חיפה כמבוקש ע"י עיריית

 110הכניסה הקדמי של נמל המפרץ כך שתתאפשר הארכת המסלול ואזורי הבטיחות צפונה ב 

פנוי מכל מבנה, מבלי שייעשה כל  *[]RESA-המקורית והותרת שטח ה 80מטר ביחס לתת"ל 

 שינוי אחר מהתכנון הקיים היום של נמל המפרץ.

 -י"א1833רכי נמל המפרץ מתוקף תוכנית חפ/עדכון תכנון וביצוע ד .2

 תכנון וביצוע דרכי נמל המפרץ יעודכנו באופן המינימאלי ככל הניתן הנדרש לאור העדכון

 .למסמך זה 1המפורט בסעיף 

 
 .46 נספחכהסכם עקרונות, רצ"ב  -

 
*RESA – Runway End Safety Area . 
 
 

"נבחרה החלופה המאפשרת כי  3.6.2019מיום  1שיבה אם כן, הסכם העקרונות מפריך קביעתה של המ .98

 (.1כנספח רצ"ב )מ'["  600,1-]ל והארכת המסלולשל השדה  ההרחבה המקסימליתאת 
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 כי המסלול יוארך – מוסדות התכנוןמחוץ לכותלי  –הסכם  חתמו על  9-ו 8 ,3הלכה למעשה, המשיבים  .99

 עד לסביבת חוף הים, כך: צפונה

 
 

 .46 כנספחהסכם העקרונות )באדום מקווקו(, רצ"ב  תוספת מסלול לפי -
 

 
 

 סיכום ביניים

ים/יזמים המשתנות של המשיב טענותיהםעולם לא מצאו מקום להטיל צל של ספק לגבי מ 2-ו 1 המשיבות .100

 מאפייניו השונים של המסלול.  לגבי לגבי אורך המסלול הנחוץ בחיפה, כמו גם 

 3.6.2019בהחלטה מיום  על ידי הוועדה השאושר מהמידהול יותר העובדה היא שניתן להאריך את המסל .101

כמו גם הארכת המסלול בעוד מספר מאות מטרים מאפשרת טיסה ליעדים רחוקים יותר,   .מ'( 1,600)

 .מטוסים לעשות שימוש במסלול סוגי מאפשרת ליותר

החלופה   מ'(. 2,400) 15מסלול כנדרש בתמ"א חלופת המאקרו שהוצעה על ידי העותרים מאפשרת הארכת ה .102

כי  ציינושהוצעה על ידי העותרים לא נידונה או נבחנה מעולם, והראיה לכך היא כי רש"ת ומינהל התכנון 

מעלות )כפי  10-בכ העותרים הציעו כי כיוון המסלול יוטהכפי שצוין, .  ונפליקטק"רכס הכרמל" מהווה 

באופן לרכס הכרמל.  הסטת כיוון המסלול באופן הזה פותרת  דיו כך שיהיה מקביל( לעיל 99שמשורטט בס' 

 מוחלט את הקונפליקט עם רכס הכרמל.

 צדדים .ג

 יםהעותר
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, מיצתה את כל )ע"ר( המערביעמותה לקידום החיים והסביבה בגליל ה –שלוש השקמים , 1העותרת  .103

הדעת את חלופות המאקרו המוצעות על ידה.   תשקול בפתיחות 1האפשרויות הזמינות לפי דין כי המשיבה 

 בתכנית האסטרטגית של היזם ו/או בהוראה חקוקה. שהוצגו על ידה נתמכותמאקרו ה, חלופות שהוצגכפי 

שקול בפתיחות דעת את חלופות המאקרו כי ת 1מספר רב של פעמים למשיבה  , פנהמיכאל רטנר, 2העותר  .104

 המוצגות בעתירה זו.

כי  כמו גם הארץ, בקישור המיטבי בין צפון הארץ למרכז , מעוניינתרית עמק יזרעאלמועצה אזו, 3 תעותר .105

 3 לשם כך, עותרת.  מ' לכל הפחות 2,400עם מסלול של  בחיפה יוקם שדה תעופה בינלאומי משמעותי

המשיבים   .(47נספח ) כיחה היתכנות של שדה בינלאומי משמעותי בחיפההזמינה חוות דעת מקצועית המו

 .דעת זום לא התייחסו לחוות מעול

כי בחיפה  ין צפון הארץ למרכזה כמו גםבקישור המיטבי ב, מעוניינת ישי-מועצה מקומית רמת, 4 עותרת .106

 וקם שדה תעופה בינלאומי משמעותי.י

וקם כי בחיפה י בקישור המיטבי בין צפון הארץ למרכזה כמו גם, מעוניינת אזורית מגידומועצה , 5 עותרת .107

 .ינלאומי משמעותישדה תעופה ב

 המשיבים

, היא מוסד התכנון באמצעותו מקודמות תכניות התשתית הוועדה לתשתיות לאומיות, 1המשיבה  .108

המוצאות  להשגות הציבור ללא הליך של בחינת חלופות 80העבירה את תת"ל  1הלאומית דנן.  המשיבה 

מאפשרת ליזם להציג תכניות  1 .  באותו האופן, המשיבה15במסגרת הנורמטיבית העליונה, תמ"א תמיכה 

ותוך מניעה  ל הסביבה החופית בחיפהל"רכבת מהירה" תוך מניעת האפשרות של בחינת פינוי המסילה מכ

צאת סימוכין בתכנית האסטרטגית של )חלופת תכנון המו דה פקטו של האפשרות להקמת מנהרת שידרה

   .(עצמו היזם

ה למעשה תנאי סף בתכנית(, שהמסילות המהירות )המהוו 65מתעלמת מהמטרה של תת"ל  1המשיבה 

 קמ"ש.   200-250יובילו נוסעים מצפון הארץ למרכזה במהירות 

מתעלמת מהתכנית האסטרטגית של היזם, לפיה מנהרת השידרה היא היחידה שמספקת את  1המשיבה 

 ."km/h travel speed where practicable 250" – (קמ"ש 250)הפתרון למסילות מהירות 

 2המשיבה   שורה במישרין ובעקיפין להליכי התכנון דנן.ק, המועצה הארצית לתכנון ולבניה, 2המשיבה  .109

אלא שהיא לא  –" בחיפה 2המחייבות שדה תעופה משמעותי "דרגה  – 15אמורה להגן על הוראות תמ"א 

 עושה כן.

, ראלרכבת ישו פהרשות שדות התעו ,רשות תעופה אזרחית, משרד התחבורה 7-ו 6, 5 ,3 ביםהמשי .110

 מייצגים את היזם בתכניות הפיתוח דנן. ,בהתאמה

בסביבת שדה התעופה בחיפה את נמל  מקימה, פיתוח ונכסים בע"מ –חברת נמלי ישראל , 8המשיבה  .111

.  כנטען על ידי העותרים, ניתן 1/1ב//13, במסגרת תמ"א בחיפה( הקיימים יםנוסף על הנמל למנ) המפרץ

 ללא קושי הנדסי בלתי פתיר. 8שמקימה המשיבה  המפרץופה בחיפה בסמוך לנמל להקים את שדה התע

ששדה היכן  כי ראוי לשקול הקמת השדה הנדרש לפי חקיקה נכונה וצודקת במיוחד היא עמדת העותרים .112

 .  1/1ב//13תמ"א בלחיות בכפיפה אחת ו/או באמצעות שינויים מינוריים  התעופה ונמל המפרץ יכולים

 .  בוודאי שלא קיים חסם, כך שמבחינה סטטוטורית 1/1ב//13גוברת על תמ"א  80כי תת"ל יצוין  .113
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פעלה למען הקמת שדה תעופה בינלאומי משמעות בצפון הארץ )עוד מתקופת  חיפהעיריית , 9 משיבהה .114

הנתמך במסלול  תעופה שדהלערכאות בניסיון לקדם את חזונה לפנתה  9 ראש העיר עמרם מצנע(.  המשיבה

  6, 3חתמה על "הסכם העקרונות" עם המשיבים  9המשיבה  14.8.2019ביום . 15מ', כנדרש בתמ"א  2,400

 (.46נספח היא מוותרת על כל טענה בנושאים דנן ) בו 7-ו

 בסיס המשפטיה .ד

את התכנון  מאשרתניתן רק לאחר שהממשלה  – ות"לשל החלטת  הביטול –ככלל, סעד אופרטיבי  .115

 .שהתגבש

הליך דמוקרטי, נוכח האפשרות של הציבור להשיג על החלטות מוסד התכנון ל נחשבים תכנוןההליכי  .116

 (.  ; "האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי", ד' ברק ארז1024-1025, י' זמיר, ע' "כות המינהליתהסמ")

 תזכהלא  –כהתנגדות או השגה  – בסיפא של הליך תכנון חלופת מאקרו המוצגת לראשונהואולם,  .117

לאחר שנים של תכנון התשתית  כיובן מ  .בערכאות, וגם לא ות"לעל ידי הסות של ממש, לא להתייח

 .התגבשלהצדיק התערבות בתכנון ש יהיה אודמשה עד ק –אינו מיטבי  ראם התוצאף  – הלאומית הנדרשת

באופן שיוצר פוטנציאל מאיים  – וביצוע חקיקה, שפיטה"ת אפשרות של קיימ )לות"ל( 1למשיבה בענייננו,  .118

(.  372ארז עמ' -)האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי, ד' ברק מבחינת ההגנה על זכויות האזרח"

שופטת בין חלופות; קובעת חלופה ספציפית כחקיקת משנה; ובכוחה לספק היתרי בניה  1המשיבה 

הביצועי.  המדובר בגוף מינהלי רב עוצמה במיוחד, כאשר בהקשר של התשתיות  כובעּהב)ומגבלות על בניה( 

 .מעותישובאופן מ ,כל תושבי מדינת ישראלעל  ישליכו 1של המשיבה  דנן, קביעותיה

חלופת מאקרו  –ללא התמודדות של ממש  –על הסף  דוחההות"ל לעמדת העותרים, אין לאפשר מצב בו  .119

 יזם.בתכנית האסטרטגית של ה בחקיקה אוהמוצאת ביטוי 

שכבר נבחנו ונמצאו כראויות על ידי מחוקק המשנה או בהיעדר העמקה של הרשות המינהלית בחלופות  .120

 .בהליך התכנון דמוקרטירכיב  , מבחינה מעשית,בעת הנוכחית קייםכי  סבורלהיזם עצמו, לא ניתן 

  :על בסיס מקצועי יהקבל החלטותת 1כי המשיבה  ציפיההחד נוכח זו היא מאכזבת במיומציאות  .121

דרך אחרת להשקיף על התקווה הצפונה לערכים דמוקרטיים גם במציאות המינהלית המודרנית 

ך שבזירה המינהלית המקצועית והפחות פוליטית טמון פוטנציאל לקיומו של תהליך מה דגש בכׂש

קבלת החלטות איכותי, שחלופות ההחלטה השונות נבחנו בו.  באופן ספציפי יותר ניתן לטעון 

שהאיכות הדמוקרטית של ההחלטה צריכה להיות מוערכת לא רק בזיקה לשאלה אם התקבלה 

תהליך של דיון שתרם  –גם בהתייחס לתהליך שקדם להחלטה  עת רוב של הציבור, כי אםרבהכ

.  אם הדגש מושם בתהליך, הכרעה כוחנית גרידאלגיבוש ההעדפות החברתיות, ולא התבסס על 

ולא רק בכוח ההכרעה, הפקדת חלק מן ההחלטות בידי גופים מינהליים עשויה לתרום לדמוקרטיה 

היגו תרבות של דיון ענייני ומעמיק בסוגיות אם אלה ינצלו את יתרונות המומחיות שלהם וינ

 העומדות על סדר היום כחלופה לתהליך קבלת ההחלטות הכוחני והאינטרסנטי ברשות המחוקקת.

 .377מ' ע ,ארז-ד' ברק ,(2)כדעיוני משפט  האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי, -

, היכן שיו"ר הות"ל הוא מינוי של מתנפצת אל מול הפוליטיזציה של מינהל התכנוןה כך התקווה לאוטופיו .122

 :בות"ל)לעיל( כיצד נראית "הכרעה כוחנית גרידא"  נהשהציג נאמ, חיפה( העיר שר האוצר )שהינו תושב
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 .44, עמ' 5.3.2018 פרוטוקול הדיון מיום  -
 

 

היא סוג של  (המוצאות ביטוי בחקיקה או בתכנית האסטרטגית של היזם) יאליותרמחלופות התעלמות גם  .123

איכותיות הכרעה כוחנית.  ראוי כי תינתן החלטה מנומקת מדוע ראוי ומוצדק לדחות על הסף חלופות 

 .של היזם או בתכנית האסטרטגית תמיכה בחקיקה המוצאות

 צא לנכון למחוקשממעלימה עין מהתנהלות בעייתית ביותר של היזם,  1המשיבה  בענייננויתרה מכך,  .124

של  מנקודת ראותשהוגדרה כמיטבית  – חלופההכנית האסטרטגית תחת התמודדות עם חלופה מהת

  . (מסמך ההכרזה) מרכז הארץ"אל ר הפריפריה "חיבו

-31)ס'  , היזם שינה עיקרון תחבורתי יסודי כך שלא יתמוך בהכרח בחלופת השידרהלא פחות חמור מכך .125

   .לעיל( 39

"אנחנו : סת את תפקידהכך היא תופהיזם, שכן  ו החמורה שליישור קו עם התנהלותהמשיבה מצדיקה  .126

 .(6כנספח ; רצ"ב 53, עמ' 3.6.19)תמליל מיום  מנסים לתת שירות כמוסד תכנון ליזם"

 אוי להחיל חריג ממוקדר –לאור הסדקים הרבים והמשמעותיים בהליך המינהלי דנן  – בהינתן רקע זה .127

כך  ידי הממשלה,טרם ההחלטה המאשרת על אינן נבחנות  בות"ל לכלל הנוהג לפיו החלטות הביניים

שהמאפיין הדמוקרטי של הליך התכנון ישמר, מזה, וכך שלא ייפתח פתח בלתי מוגבל לחייב את הות"ל 

  , מזה.הדמיון דיכלבחון חלופות 

במידה והות"ל מתעלמת מחלופות המוצאות ביטוי בחקיקה או בתכנית לעמדת העותרים, רט, בפ .128

ס לחלופות השונות )ברישא של ההליך, טרם בשלב שבו הות"ל אמורה להתייח –האסטרטגית של היזם 

ראוי כי הות"ל תידרש להבהיר מדוע היא מבכרת להתעלם  היציאה לתסקיר ולאחר מכן להתנגדויות(

 מחלופות אלה.

מ' נקבע לאחר  2,400יוטעם כי קביעת חלופה בחקיקה אינה דבר של מה בכך.  כך, למשל, אורך מסלול של  .129

זה, בחיפה, נקבע על ידי באורך סדרים הרלוונטיים.  הצורך במסלול שיקול דעת משמעותי על ידי המא

המייצג גורמי ציבור ונבחרי ציבור רבים.  לעמדת העותרים, לא העליון המועצה הארצית, מוסד התכנון 

 ניתן פשוט להתעלם מהצורך ביישום החקיקה ללא הסבר מניח את הדעת.

 סעדים מבוקשים .ה

 .צו על תנאי כמפורט ברישא של בקשה זובית המשפט הנכבד יתבקש להוציא מלפניו  .130
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טרם בחנה  1כי המשיבה  המבהירבית המשפט הנכבד יתבקש ליתן פסק דין הצהרתי בנוסף או לחלופין,  .131

הוצעו על ידי החלופות שכפי  –המוצאות תמיכה בחקיקה או בתכנית האסטרטגית של היזם  חלופות תכנון

 : , באופן כללי, ובפרט בהיבטים הבאיםהעותרים

קרקעיים -לרציפים תתכלומר, העתקת תחנת חוף הכרמל המסילות מסביבת החוף, מלא של פינוי  .א

 ;(ברישא של עתירה זומזרחית לסביבה החופית )למשל, כפי שהוצג בסקיצה 

, והיכן שניתן מרכזית המפרץנת תחברקעיים ק-חלופת מנהרת שידרה, היכן שהרציפים הינם תת .ב

 ב"ציר המערבי"; הקיימותהשידרה בהקשר של המסילות  גרסאות לחלופת-תילתאר מגוון ת

(, ועוד קצוות הבטיחות הנדרשיםמ' ) 2,400שדה תעופה בינלאומי משמעותי הנתמך במסלול באורך  .ג

 , ותוך הסטת כיוון המסלול ומיקומו, כפי שהוצג לעיל;15כפי שנקבע בתמ"א 

 חבורתי אחר.ת-או ניתוח כלכליועלת של חלופות התכנון בהתאם לנוהל פר"ת ת-בחינה של העלות .ד

 סוף דבר .ו

ת.  ערי פריפריה כגון עפולה, כרמיאל ונצרת יכולות להיות ות פיתוח היסטורייוהצפון עומד בפני אפשרו .132

עכו, נשר, הקריות וחלקה המזרחי  נהריה, דק' נסיעה ממרכז הארץ; ערים קרובות יותר כגון 60בטווח של 

 .ז הארץמרכדק' נסיעה מ 35-45בטווח של כולים להיות חיפה י ריעה שלמזרחי -והצפון

של רכבת  תהאסטרטגי.  התכנית (מסמך ההכרזה) מרכז הארץ"אל "חיבור הפריפריה  היא 65תת"ל  מטרת .133

 מציינת כי חלופת השידרה היא המיטבית להגשמת יעד זה. ישראל

תשתית של מנהרת שידרה תסייע בפיזור האוכלוסין במדינת ישראל, תוך הקלה ביוקר המחיה במרכז  .134

 ותוך הגשמת מטרה אסטרטגית מן המעלה הראשונה.הארץ, 

 ניתן גם לקדם חלופה המביאה לפינוי מלא של המסילה מהסביבה החופית בחיפה. 65במסגרת תת"ל  .135

חקיקה כי בחיפה יוקם שדה תעופה בינלאומי שדה תעופה בחיפה, נקבע ב של פיתוחהתכנית לגבי  .136

חלופת תכנון המאפשרת עמידה  הציגו.  העותרים מ' לכל הפחות 2,400משמעותי, הנתמך במסלול באורך 

 בהוראה החקוקה.

חרף להתייחס לחלופות שהוצעו על ידי העותרים,  מיםמעולם לא מצאה מקום לחייב את היז 1המשיבה  .137

 .העובדה כי החלופות הוצגו בצורה נאותה מבעוד מועד ועל פני מספר שנים

 הולמות אתהן מבחינת חלופות תכנו ההתעלמות בהינתן ;נוכח החשיבות ההיסטורית של התשתיות דנן .138

 הצדק לקבל עתירה זו.הדין ומן  ;יזםתכנית האסטרטגית של ההאו  חקיקהה
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