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 אח'ו/או מור -גיל גןולם ע"י ב"כ עוה"ד כ
 

  מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 65154אביב -, תל75רח' נחלת בנימין 

 03-5608165; פקס: 03-5608185טל': 
 

 -נ   ג   ד      -

 

 . שר התחבורה1 :יםהמשיב

 .  שר האוצר2  

 . שר הפנים3  

 . מינהל התכנון4

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל אביב. 5  

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים  

 יפו -אביב -. עיריית תל6  

 לירון רותםב"כ, עוה"ד באמצעות 
 אביב-, עיריית תלהמחלקה המשפטית

 ; פקס: 03-7244246טל': 
 
 . עיריית חולון7

 כרמית פרוסטבאמצעות ב"כ עוה"ד 
 שפירא, משרד עו"ד - צילקר

 Bמגדלי טויוטה, בנין  67רח' יגאל אלון 
 6743317תל אביב 

 03-5614659פקס:  03-5614655טלפון: 
 
 חברת התחנה המרכזית החדשה בע"מ. 8

 באמצעות ב"כ עוה"ד אורי ברימר
 6701101אביב -תל 1ממרכז עזריאלי 

 03-5755047; פקס: 03-5755045טל': 
 
 )נמחקה( . אגד תעבורה בע''מ9
 

 ( בע''מ2015תחבורה ). דן בדרום 10
 7867808אשקלון  8מרח' התעשיה 

 153-89172211פקס: טל': 
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 תחבורה ציבורית בע''מ. מטרופולין 11

 44277כפר סבא  3מרח' נתיב האבות 
 073-2634639; פקס: 073-2634600טל': 

 
 . נתיב אקספרס 12

 3107ת.ד.  ,16100 נצרת 99מרח' פאולוס השישי 
 04-6463804פקס: 

 
 בע''מ תחבורה ציבורית. סופרבוס 13

 72100קרית הממשלה רמלה  3080ת.ד. 
  0732226135פקס:  ;08-9205005 ':טל

 
 תחבורה ציבורית בע''מ . אגד14

 באמצעות ב"כ עוה"ד ארנה קדר
 כספי ושות', עו"ד

 65258אביב -, תל33יעבץ 
  03-7961001; פקס: 03-7961000טל': 

 
 דן תעבורה בע''מ . 15

 6492807ת"א מיקוד:  39שד' שאול המלך  -בית "דן"
 03-6933466פקס: ; 03-6933333טל': 

 
 ארגון בעלי עסקים בתחנה המרכזית ת"א –בת"מ  :המבקשים להצטרף

 שלמה גולדהור ואח'
 

 באמצעות ב"כ עוה"ד מוטי קניאל ואח'
 גן-רמת 33, ז'בוטינסקי 1ממגדלי התאומים 

 03-6121663; פקס: 03-6121664טל': 
 

  בה מטעם העותריםתגו

מוגשת תגובת העותרים  18.3.19מיום  ארז(-)כב' השופט ברק בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

ד כי העותרים עומדים על ייאמר מהעתירה.  לדחיית( המדינה –)להלן  1-5לבקשת המשיבים 

 . בעתירה, כפי שכבר נקבעסיבה לא לקיים דיון  בדלעתירתם ולא רואים 

ובית  20.12.18כבר ביקשה לדחות את העתירה בתגובה המקדמית מיום המדינה למעשה, ב"כ  .2

. בפני הרכב קבע את התיק לדיון 24.12.18ביום המשפט הנכבד לא מצא לנכון להיעתר לבקשה זו ו

תחנה ורה במסוף תחבהפעלת הארכת ההסכם ל מסגרתעל  המדינהבאותה בקשה כבר הודיעה ב"כ 

למעט עדכנה כי ההסכם נחתם.  11.3.19בהודעה המעדכנת שהוגשה ביום המרכזית החדשה. 

בית המשפט הנכבד שב והתבקש לדחות ולמרות זאת , כלשהוחל שינוי החתימה הפורמאלית, לא 

את העתירה, כאשר נראה שמדובר ב"שיטת מצליח". אין מקום לשוב ולדרוש לפתוח מחדש 

החלטות דיוניות בלי לציין שבקשה דומה נדחתה, ובלי להכתיר אותה כבקשה לעיון מחדש, ועל ידי 
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נושא, שעה שהתיק כבר כך להטריח את העותרים להגיב ללא צורך, ואת בית המשפט לשוב ולדון ב

 קבוע לדיון.

יומם לקבל את עותרים ה לש שלילת זכותם תוך לדחיית העתירה כל עילהגם לגופו של עניין אין  .3

 הוצאת צו על תנאי. מצדיקותהתגובות המקדמיות לעתירה  –להיפך . בבית המשפט

י נסבל, מפגע בלת יםכפי שצוין בהרחבה בעתירה, מבנה התחנה והשימושים התחבורתיים בו מהוו .4

אשר הוביל לדרדורה של  ,קשההממוקם בלב שכונת מגורים. מחדל תכנוני, אדריכלי ותחבורתי 

מבנה התחנה ולפגיעה קשה ביותר בבריאות תושביה ובאיכות חייהם. לזיהום אוויר השכונה, 

ורמים הם הגבסמיכות למבני המגורים  )הרמפות( המרכזית, וכבישי הגישה העיליים שחוברו אליו

אביב, מוקד משיכה של סחר -חצר האחורית של תלמעמדה של שכונת נווה שאנן כל המרכזיים

קיימת הסכמה רחבה ונטוש בחלקו. אפלולי פנים התחנה מוזנח, . בסמים, זנות ועבריינות הנלווית

ולפנות את תנועת האוטובוסים למסופים במיקומים ליעודים אחרים שיש לשנות את יעוד הקרקע 

, ים יותר. הסכמה זו עוגנה בתכנית המתאר הכוללנית של תל אביב שאישרה הוועדה המחוזיתהולמ

  .ואף הייתה אחת מדגלי התכנית המרכזיים

כי אין בו דבר שנחתם בין משרד התחבורה לחברת התחנה המרכזית מלמד ההסכם עיון בפרטי  .5

כל התחייבות לשיפוץ סביבת התחנה, שנחתם אין בהסכם  .המפחית את הפגיעה בעותרים

אין בהסכם התייחסות לטיפול בזיהום הסובלים מהזנחה נוראית. , המקיפים את המבנהוהרחובות 

דרכי הגישה לרציפים, כולל דרישה אמורפית לשיפוץ האוויר החמור בתחנה ומחוצה לה, ההסכם 

עמידה בתקני נגישות בכלל . חלק מההסכם הינו אינו כולל פירוטושיפור חזותי של המבנה, אך 

למשתמשי בלבד תנאי שירות בסיסיים רוב ההסכם מתמקד בהבטחת  סטטוטוריים )נספח ג'(.

. ההסכם אפילו לא מחייב את חברת התחנה המרכזית להעמיד חדרי )נספח ב'( התחבורה הציבורית

(, מה שעלול 6.8.3)סעיף  7-ו 6לבאי התחנה, אלא בקומות ללא תשלום שירותים נקיים ונגישים 

הוא חלש, להפרות מנגנון האכיפה . להוביל להתמשכות התופעה של הטלת שתן במרחב הציבורי

 100 בפני המפקח ממשרד התחבורה גם אם יהיוומבוסס על סנקציות כספיות מינוריות בלבד. 

 להפרה(.₪  ₪150 ) 15,000סכום מינורי של תלונות בשנה על שירותים מטונפים, תיקנס החברה ב

לפיה ההסכם מחליף את הצורך  20.12.18מיום נוסיף עוד כי עמדת המדינה בתגובה המקדמית  .6

לתגובה המקדמית(. פקודת התעבורה חד משמעית,  23בהוצאת רישיון היא תמוהה ומופרכת )סעיף 

ולא לא יחזיק אדם )א( לפקודה קובע כי "16סעיף ומחייבת קבלת רישיון להפעלת מתקן תחבורתי. 

שיון מאת המפקח על התעבורה לפי סעיף זה, ובהתאם ייפעיל מיתקן תחבורתי, אלא אם כן קיבל ר

 משרד התחבורה לא העניק רישיון לחברת התחנה המרכזית להפעלת מתחם תחבורתי.  ."לתנאיו

, לאור אופיו הציבורי המחוקק התנה הפעלת מתקן תחבורתי ברישיוןלכך ש חשובותישנן תכליות  .7

 לקבוערתי דוגמת תחנה מרכזית. מתן רישיון הוא המאפשר למדינה והמובהק של מתחם תחב

להבטיח את כך ו ,לטובת ציבור הנוסעים והמשתמשים במתחם התחבורתילמפעיל, תנאים 

המדינה נדרשת לנהל משא ומתן ולהתפשר על האינטרס האינטרס הציבורי. זאת בניגוד לחוזה שבו 

יית הרישיון, הטלת עניק בידי המדינה גם זכות להפעיל סנקציות, להתלהציבורי. מתן רישיון מ

  הרישיון.  ביטולעיצום כספי או 
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המדינה הודתה בתגובתה המקדמית שהיא החליטה להתעלם מהחוק במודע, ולהסתפק בהסכם.  .8

המדינה טוענת כי התכלית המרכזית של מתן הרישיון הינה הבטחת התחרות, על ידי מתן הזדמנות 

גנת לחברות אוטובוסים להשתמש במתחם תחבורה. לכן היא סבורה כי ממילא ההסכם מבטיח הו

חוק אינו בגדר המלצה  זאת ועל כן הוצאת הרישיון אינה נדרשת. תשובה זו לא ניתן לקבל. ראשית,

)ב( מבהיר בצורה חד משמעית כי התכלית 16. שנית, סעיף של הממשלה שמבצעים לפי רמת העניין

רישיון למתקן תחבורה אינו רק שמירת התחרותיות בענף אלא בעיקר הבטחת האינטרס של הוצאת 

שיון ישר התחבורה יקבע תנאים למתן רהציבורי בשירות תקין וסדיר לנוסעים. כך קובע הסעיף: "

למיתקן תחבורתי לרבות לענין תקופת תוקפו, מתוך מגמה להבטיח שירות תקין, סדיר והוגן 

  ן".יבורית ולמשתמשים אחרים במיתקלנוסעים בתחבורה הצ

רק בעקבות העלאת הנושא בעתירה, נאלצה המדינה להודיע כי היא פועלת לתקן את הפגם באופן  .9

עד סוף המלאכה רטרואקטיבי באמצעות גיבוש קריטריונים למתן רישיונות, והתחייבה לסיים 

להניח לנושא כך שיש  ייחסות. בהודעת העדכון של המדינה לא נכללה כל הת2019חודש ינואר 

 הזו טרם בוצעה, והמצב הבלתי חוקי ממשיך להתקיים. המשימה ש

המשך הפעלת התחנה כמסוף תחבורה, , הן לגבי משולבים סעדיםבעתירה  - לגבי תקופת ההסכם .10

, והן לגבי ההתנהלות הבלתי סבירה של הנוכחי מחוץ למבנה התחנה קידום פתרון זמניהן לגבי 

, שאמורים לקלוט את תנועת האוטובוסים הקבועים בקידום המסופים החלופייםרשויות התכנון 

 הם קשורים זה בזה. הדבריםלא ניתן לנתק בין בניגוד לטענת המדינה, . , שיפונהממבנה התחנה

ביחס לשטח התחנה , כפי שהוסבר בעתירה, שכן יישום תכנית המתאר הכוללנית בקשר גורדי

, וסיום השימוש בה לצרכי תחבורה מותנה בקיום תחבורה בסיום השימוש בה לצרכיהותנה 

. לכן גם אם תקופת ההתקשרות של משרד באזור צומת חולוןבהם מסופים חלופיים, המרכזי 

הרי , כפי שתוכנן במקור, שנים 24במקום  ,שנים 12.5עד  5.5-ה קוצרה בעקבות העתירה להתחבור

החלופי, וככל שמשרד התחבורה עומד על כך שברור כי אם אין כל אופק ריאלי לקידום המסוף 

שלא יקדם פתרון זמני כלשהו שיאפשר את פינוי האוטובוסים, הרי שלא יהיה מנוס מלהאריך את 

בתום תקופת ההתקשרות )ולא בכדי נקבע כי  ההתקשרות להפעלת מסוף התחבורה במבנה התחנה

שנים  7, הבסיסתקופת מ 2תקופה שהיא יותר מפי ארבע פעמים לניתן להאריך ההתקשרות 

 העותרים מתנגדים לכך. .(נוספות

לא רק שאף אחד מהגורמים המעורבים בתכנון לא מוכן מעיון בתגובות המקדמיות עולה בבירור כי  .11

התגובות רק מאששות את כל שנים, אלא ש 5.5להתחייב לסיים את הקמת המסוף החלופי בתוך 

מאשרת המדינה כי כדי המקדמית לתגובה  43בסעיף   .אודות מחדלי התכנון שנטען בעתירה

מהכוח אל הפועל נדרשת )האמורה לכלול את המסוף החלופי( להעביר את תכנית מע"ר בן צבי 

לא הוגשה אפילו בקשה לשינוי  עתההכנתה של תכנית מפורטת וככל הנראה שינוי לתמ"מ. עד 

. כל מי שמכיר את עולם התכנון צביבקידום תכנית מע"ר בן של ממש התמ"מ ולא הייתה התקדמות 

 בפני עצמו. עניין של כמה שנים –את המשמעות של שינוי תמ"מ  ןמבי
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לתגובה  47בפסיקה   לוט בערפל.למע"ר בן צבי  התכניתעתיד המדינה אף מאששת את הטענה ש .12

אביב ועיריית חולון, המתנגדת לקידום -המקדמית מודה המדינה כי קיימת מחלוקת בין עיריית תל

 . מחלוקת זו מתבטאת גם בתגובת עיריית חולון לבקשה לצו ביניים. התכנית

הגשת פרוגרמה מצד משרד התחבורה  -מינוריות  שעליהן דווחה המדינה הן ותת היחידיוההתפתחו .13

והקמת צוות עבודה משותף, שמעשיו לא פורטו. , 2018אביב ביחס למסוף החלופי ביולי -יית תללעיר

גם עיריית מציינת המדינה כי הקמת המסוף אף תלויה בהקמת מערך תשתיות כולל.  71בפסיקה 

אביב טוענת כי קידום המסופים חלופיים בצומת חולון ובצומת ארלוזורוב "מורכב מאוד" -תל

 לתגובת העירייה לבקשה לצו ביניים(.  58מושך )פיסקה שייקח זמן מ

קיצור הסכם ההתקשרות לבדו לא יביא מכאן שראייה ריאלית של מכלול הדברים מצביעה על כך ש .14

אינו באופק והפגיעה כלל ת המתאר הכוללנית יפינוי התחנה בהתאם לתכנמזור לטענות העותרים.  

, שכן ברור שחברת התחנה תימשך, ואף תוחמרהקשה בתושבי נווה שאנן החבולה והמוכה, 

זכויות התושבים או משתמשי התחבורה המרכזית מחזיקה במבנה כנדל"ן וכנכס השקעה בלבד, 

, והיא תשקיע את המינימום הנדרש, במקרה הטוב, עד לפינוי המסוף ומימוש אינה בראש מעייניה

   .זכויותיה מכוח תכנית המתאר הכוללנית

ההסכם קובע שתקופת ההארכה תיכנס לתוקף באופן אוטומטי כברירת מחדל, אלא יצוין כי מנגנון  .15

הצגת ההסכם כהסכם אם הודיעה המדינה שנתיים מראש על הפסקת ההתקשרות. מכאן שבפועל 

עצם קביעת  נקודות יציאה. 3עם וחצי שנים  12למעשה  תקופת ההסכם הינהשנים מטעה.  5.5-ל

ארכת ההסכם גם הוא מעיד על כך שברור למשרד התחבורה כי מנגנון לפיו ברירת המחדל היא ה

 שנים.  5.5בפועל לא יהיה כל מענה בתום 

בנוסף, באופן אבסורדי הסכים משרד התחבורה להעניק לחברת התחנה המרכזית זכות וטו על פינוי  .16

 (, כך שאם יושלמו מסופים חלופיים במועד מוקדם7-ו 6חלק ניכר ממסוף האוטובוסים )קומות 

ממועד סיום תקופת ההסכם, זכאית חברת התחנה המרכזית לדרוש את המשך קיום המסוף, גם 

 .  (6)סעיף  בלי הצדקה, ורק משיקוליה המסחריים

  .לעתירהמלא המשיבים הרלוונטיים לתת מענה יש לחייב לאור האמור  .17

יכולים  ןבה פעולותנציין כמה המשיבים, אך  אמנם לכתפיהיא למנוע פגיעה בעותרים האחריות  .18

 :לנקוט המשיבים

להחליט להפריד את תכנון והקמת מסוף התחבורה משאר חלקי תכנית מע"ר בן צבי, או מיתר  .א

אפשר את קידום העברת מסוף בלי לכרוך בין הדברים. הדבר יתשתיות התחבורה המורכבות, 

-תל, כמו הדרישה של עיריית התחבורה במנותק מסוגיות אחרות, שכעת שנויות במחלוקת

לצורך הקמת מסוף תחבורה אין צורך בשינוי התמ"מ, וניתן יודגש כי  .אביב לתיקון התמ"מ

 נקודתית.מקומית לקדם אותו בתכנית מתאר 

נטען בתגובת המדינה, בניגוד ל -תעדוף תכנית הקמת המסוף החלופי ויישום התכנית הכוללנית  .ב

ת יוסמכואינה גוף פסיבי חסר סמכויות התלוי בתכניות המוגשות לו. לוועדה וועדה המחוזית ה

)א( לחוק התכנון והבניה(. לרשויות המדינה סמכויות 64כלפי הוועדה המקומית )ר' למשל סעיף 
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ומשאבים ניכרים היכולים להיות מושקעים בתכנון וביצוע מהירים, תעדוף הפרויקט, ופתרון 

דובר במפגע הגדול ביותר במטרופולין גוש דן שמונע שיקום של למחלוקות בין הרשויות. מ

צריך הדבר לקבל ביטוי בסדרי העדיפויות והמשאבים המושקעים  –שכונה שלמה. בהתאם 

 בנושא. גם הממשלה יכולה לקבל החלטה בנושא.  

וזאת עד  – קבעהשאינו מסוף  ,מספר שניםתקופה של פתרון זמני ל בתוך זמן סבירלקדם  .ג

. מהתגובה המקדמית לעתירה עולה כי משרד התחבורה מתנגד לפתרון ת התכנון הכולללהשלמ

אך יש שיקולים נוספים שחובתו לשקול. מנספח ונוחות, של יעילות משיקולים בעיקר זה 

השמאות בהסכם ניתן ללמוד כי בתפוסה מלאה, בשעות שאין כלל תנועת אוטובוסים, יש 

ות לחנייה לאוטובוסים שאינם שהמשמ ות מנהלתיותחני 84במבנה התחנה המרכזית כולו 

ות לחנייה לזמן קצר כשהאוטובוס ממתין לתורו שחניות תפעוליות המשמ 116בפעילות ועוד 

חניונ/ים ים ל/להיכנס לרציף. קשה להאמין שמדינת ישראל אינה יכולה לאתר שטח/ים זמני

 מחוץ למבנה התחנה חלופי אוטובוסים, אשר יאספו נוסעים במסוף 200חניית תפעולי/ים ל

ההגנה, בשולי השכונה וליד איילון, שכיום מהווה חניון רכבת )למשל, בשטח הגדול שליד תחנת 

או  רכבים עירוני(. פתרון יצירתי כזה יאפשר את פינוי התחנה בלי לפגוע במסלולי הקווים

 יעילות מערך התחבורה הציבורית.

 דונם 14מסוף ארלוזורוב: 

 דונם 10 –הגנה 

 דונם 13 -ליד צומת חולון  

 

ההחלטה לקיים דיון בתיק, גם מבחינה עניינית אין בסיס לסטות מלאור כל האמור, אין כל בסיס 

  .לדרישה לדחות העתירה ויש לקיים הדיון, שמועדו כבר נקבע

  2019 במרץ 31
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