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 עתירה לצו על תנאי

 

המשיבים מוגשת בזה עתירה לכב' ביהמ"ש בה הוא מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המכוון אל 

 להתייצב וליתן טעם: ו/או למי מהם  םומורה לה

תכנית את  לאשרלדחות את השגת העותרים/ות ו 4-ו 1ת המשיבות והחלט יבוטלולא מדוע 

 .(86)תת"ל ם -לעיר העתיקה ביהרכבל 

 1נ/שהגישו העותרים/ות ונדחתה ומסומנת מצ"ב ההשגה 

 יםלדחות את השגת העותרים/ות ומסומנ 3.6.2019החלטה של הות"ל מיום הפרוטוקול ומצ"ב ה

 2נ/

 3נ/מצ"ב הודעת הממשלה על אישור קבינט הדיור את התכנית ומסומנת 

 

 פתח דבר 
 

תי ותחבורתי העותרים/ות סבורים/ות כי תכנית הרכבל, אם לא תבוטל, תהיה אסון סביב .1

 ובכי לדורות.

חריגה הינה תכנית  (86תכנית הרכבל לעיר העתיקה )תת"ל כפי שיפורט בהרחבה בהמשך,  .2

ובעלת רגישות יוצאת דופן בהיבטים שונים, לבצע "ניסוי" שאין דוגמה דומה לו במדינת 

תקציביות בעלת השלכות תוכנית  ;ישראל או בערים היסטוריות אחרות ברחבי העולם

עם עלויות תפעול שוטף  ,בסך לפחות כמה מאות מיליוני שקלים מכספי הציבור עצומות

ם -שינוי דרמטי של תוואי הנוף באגן הקדוש בימשמעותה תוכנית שו ציבור;ל שאינן ידועות

 . וגיא בן הינום

יחובר באמצעות ם -בי, מתחם תחנת הרכבת הישנה במושבה הגרמנית הרכבלעל פי תכנית  .3

כבל לשער האשפות. לצורך כך יוקמו ארבע תחנות )מתוכן שלוש תחנות עליה וירידה ותחנת ר

אחסון קרוניות( ויוצבו עמודי ענק שימתחו ביניהם כבלים מסיביים, אשר על גביהם ינועו 

תוואי המתוכנן להר ציון עתיד לעבור מעל גיא בן הינום, ואילו ה .עשרות קרוניות בכל שעה

הר ציון ל'מתחם קדם' בשער האשפות יעבור במקביל לחומה הדרומית של התוואי שיוביל מ

קרוניות שינועו בו  41-קרונות בשעה, ועד כ 72-היזמים מציעים תנועה של כ; העיר העתיקה

קומות. מדובר בציר תנועה  8עמודי תמך שיתנוססו לגובה של עד  15-בעת. בין התחנות יהיו כ

את ויפצעו כל אלה יבתרו  –ורך החומות בכל זמן נתון עמוס מאוד, הדורש תנועת קרון לא

 .חומות העיר העתיקה, אגן ובגיא בן הינוםהעתיק וההיסטורי תוואי הנוף 

ולא יתערב בהחלטות מוסדות  על-אינו מתכנןהנכבד בהתאם להלכה הפסוקה, ביהמ"ש  .4

התכנון המבוססות של שיקולים תכנוניים מובהקים. תפקיד הביקורת השיפוטית מתמקד 

 .מוסדות התכנון על ידיבבחינת חוקיות ההליכים ודרכי קבלת ההחלטות 

בענייננו אכן מתקיים המקרה החריג שבחריגים, בו מוצדקת ש עתירה זו מוגשת מאחר .5

ביהמ"ש הנכבד, בשל פגמים חמורים בשורש ההליך התכנוני וחוקיותו, אשר התערבות כב' 

 תתמקד עתירה זו. םבה
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באותם הפגמים שמצדיקים את ההתערבות המצומצמת העותרים/ות על אף התמקדותם של  .6

לא היה מקום לאשר שסבורים העותרים/ות כי  יובהרשל כב' ביהמ"ש, כפי שנקבע בפסיקה, 

 .ונדחתה הטעמים המפורטים בהרחבה בהשגה שהגישואת תכנית הרכבל מכל 

חרגה מסמכותה כאשר אישרה  , בהיותה ממשלת מעבר,ממשלת ישראלהעותרים/ות יטענו כי  .7

לנהוג באיפוק הראוי למעמד של ממשלה  על פי הפסיקה, על ממשלת מעבר. את תכנית הרכבל

הולה השוטף ואינן נחוצות יוצאת ערב בחירות בכל הנוגע להפעלת סמכויות שאינן נוגעות לני

 .השלכה תקציבית משמעותיתות בעל , ובמיוחד כאשר מדובר בפעולותבתקופת המעבר

 העותרים/ות ,החריגה כניתוהייתה סמכות לאשר את הת מעבר תאף אם ייקבע כי לממשל .8

, וכי על אישורההות"ל והממשלה לא גיבשו תשתית עובדתית מתאימה טרם החליטו יטענו כי 

לדחות את השגת  ןהחלטתנגרם פגם חמור בתקינות ההליך התכנוני, ואלה בנסיבות 

 לוקה בחוסר סבירות קיצוני.העותרים/ות 

, לא השתתף בהכנת התוכניתולכן משרד התחבורה קבע כי אין מדובר בפרויקט תחבורתי,  .9

. ולא בדק את היתכנותה מבחינה תחבורתית וכלכלית, בהתאם לנהלי העבודה של המשרד

הות"ל  גורמי המקצוע במשרד התחבורה,וחוות הדעת של במקום לדרוש את מעורבות 

ומסמכים שהכינו יועצים תחבורתיים על חוות דעת  בהליך התכנוני הסתמכווהממשלה 

סוגיות התחבורתיות שלל הלוכולל , ובאופן הזה התחמקו מלתת מענה רציני פרטיים

 .הרכבל שמעוררת תכניתהמורכבות ביותר 

השתתפות משרד התחבורה בתכנית הרכבל, דומה לכך שמשרד התיירות יחליט להקים  אי .10

בית חולים לתיירות רפואית, מבלי להתייעץ ולשתף בהליך התכנון את משרד הבריאות, או 

שמשרד התיירות יחליט לפתח אתר ארכיאולוגי מבלי להתייעץ ולשתף בהליך התכנון את 

 רשות העתיקות.

לה הסתמכו על הדמיות מטעות, אשר אינן רלוונטיות לרכבל שבו הות"ל והממשבנוסף,  .11

 התחמקוהן בכך . בשעות היממה והלילה, בתנועה מתמדת אמורות להימצאקרוניות עשרות 

הרכבל יגרום לפגיעה  ,בהשגתם, לפיה ות/התמודדות עם הטענה המרכזית של העותריםמ

וחומות העיר העתיקה,  , באגןהינוםמראה העתיק וההיסטורי בגיא בן הנוף ובתוואי האנושה 

 של "פארק שעשועים". ותחושהלטובת מראה 

 
 

 

 ואלה נימוקי העתירה:
 

 הצדדים  .א

 

הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי 'עמק שווה', הוא ארגון ישראלי  העותר .12

העותר רואה בארכיאולוגיה אמצעי  העתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים.

לגישור ולקירוב בין עמים ותרבויות. נקודת המוצא של העותר היא כי הממצא הארכיאולוגי 

אינו צריך ואינו יכול לשמש אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני דת כלשהי על מקום. 

הקשבה וות, הממצא הארכיאולוגי מספר סיפור מורכב ועצמאי מתכתיבים של מסורות ואמונ

לסיפור זה והנחלתו לציבור הרחב, יש בכוחן להעשיר את התרבות ולקדם ערכים של סובלנות 
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ופלורליזם. העושר התרבותי של אתרים ארכיאולוגיים הוא חלק מהעושר התרבותי של הארץ 

 .ושייך לכלל הקהילות, העמים והדתות הקיימים בה

ם הרלוונטיים לנושא העתירה )אדריכלות, הינם מומחים וחוקרים מתחומי 2-23 העותרים/ות .13

ועוד(, וחלקם גם תושבי , תיירות, גיאוגרפיה, תכנון עירוני היסטוריהשימור, ארכיאולוגיה, 

 ירושלים. 

ע"י  כנית הרכבל, אשר נדחתהואחרים השגה לתההעותרים/ות 'עמק שווה' הגיש יחד עם  .14

 .4-ו 1המשיבות 

 החליטה להעביר הות"ל, 3.6.2019ביום , התכנון והבניהלחוק  ()ב(9ג)76סעיף  הוראתעל פי  .15

קבינט  4.11.2019ביום  , בכפוף לתיקונים קלים.הממשלהאת תכנית הרכבל לאישורה של 

 הדיור בממשלה אישר את התכנית.

 .על תכנית הרכבל םואחראי מומי שיז ם, השר ומשרד התיירות .16

, משרד התחבורהבגורמי המקצוע וחוות הדעת של הות"ל והממשלה לא דרשו את מעורבות  .17

. אף הסתמכו בהליך התכנוני על חוות דעת ומסמכים שהכינו יועצים תחבורתיים פרטייםו

ולא בחן אותה  שנציגת משרד התחבורה ישבה בות"ל, המשרד החליט לא להשתתף בתכנית

 ואת כדאיותה על פי נהליו, בנימוק כי אין מדובר ב"פרויקט תחבורתי".

, 1988-חוק הרשות לפיתוח ירושלים, תשמ"ח, שהוקם מכוח יסטטוטורהרל"י הינה תאגיד  .18

 .משרד התיירותמי שמבצעת ומנהלת בפועל את ביצוע תכנית הרכבל, מטעם ו

 כנית, והיא תומכת בה. ושטחה מיועדת התהינה הרשות המקומית שב עיריית ירושלים, .19

לא  ים/ותפורמאלית בלבד, והעותר המטעמי זהירות כמשיב לעתירה הצורפעיריית ירושלים  .20

 .העל הגשת תגובה מטעמ ודיעמ

 

 ( 86כנית הרכבל )תת"ל ורקע כללי על ת .ב

 

 .הות"לאצל  כנית והליך קידומהורקע כללי על התלהלן בתמצית רבה  .21

. כך למשל נכתב ב"דברי כנית חריגה, בעלת רגישות וייחודיותומדובר בתאין מחלוקת כי  .22

" פרויקט הרכבל : 15.10.2018, ביום הרל"יההסבר" בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים אצל 

לעיר העתיקה מהווה קו תחבורתי המחבר בין אגן העיר העתיקה הדרומי עם מערכת הסעת 

יבתו המורכבת הן טופוגרפית והן בגין חשיבותו המונים בירושלים. ייחודיות הפרויקט בסב

האוניברסלית לדתות ואוכלוסיות הטרוגניות. הפרויקט בחלקו סמוך למגורים, מתחמי 

 .כנסיה ובתי קברות"

 . כך נכתב בנספחב"ניסוי" שאין דוגמה דומה לו במדינת ישראלכי מדובר  אין מחלוקת .23

"מאחר ולא קיים בארץ רכבל עירוני כחלק : 11כנית, בעמ' ומסמכי התשכלול ב 6נ/ התנועה

 .סיון שיכול ללמד מה תהיה תגובת ציבור הנוסעים"יממערך תחבורה ציבורית אין נ

אחרות ברחבי רבות אין מחלוקת כי מדובר בתוכנית חריגה בהשוואה לערים היסטוריות  .24

נוף ושימור, ולא להקריב את בערים היסטוריות מקובלת ההבנה שיש להגן על ערכי . העולם

הקושי  הצביון ההיסטורי לטובת גימיקים וחידושים, הזרים למרקם העירוני הייחודי.

להתמודד עם עומסים שנוצרים בשל גודש תיירים הוא תופעה מוכרת בערים היסטוריות 
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רבות בעולם, אלא שבאף אחת מהן לא הוקם עד כה רכבל. בוונציה, למשל, אין מעלים על 

להקים רכבל על מנת להתגבר על בעיות התחבורה וחוסר היעילות של הגונדולות  הדעת

 והאוטובוסים הימיים.

מאות כמה אין מחלוקת כי מדובר בפרויקט בעל השלכות תקציביות עצומות, בסך לפחות  .25

הממשלה : "15.5.20181לפי הודעת משרד התיירות ביום . מיליוני שקלים מכספי הציבור

מיליון  200(, יום ירושלים, את הצעת שר התיירות יריב לוין, להקצות אישרה הבוקר )א'

ש"ח, שיחולק באופן שווה בין משרדי האוצר והתיירות, להקמת רכבל תיירותי אל העיר 

במענה בנוסף,  ;"העתיקה בירושלים. הפרויקט יבוצע על ידי הרשות לפיתוח ירושלים

בידי הרשות דו"ח כדאיות כלכלית, הכולל " הודיעה כי הרל"י, לבקשת חופש מידע

התייחסות למגוון היבטים בפרויקט, כולל לנושא החלופות. מדובר במסמך פנימי של 

הרשות, הכולל מידע כלכלי ומסחרי, שנוצר לצורך גיבוש מדיניות ומתווה לקידום הפרויקט, 

באופן מיטבי" אשר חשיפתו במלואו או בחלקיו, עשויה לשבש את קידום הפרויקט וביצועו 

הודתה שהיא מסתירה דו"ח שיש בו מידע שלילי העלול לפגוע בקידום  הרל"יכלומר  –

ולציבור את  ות/יםלמסור לעותר הרל"יהפרויקט ככול שייחשף לציבור )לאור סירובה של 

ם -לבית המשפט לעניינים מנהליים בי ת חופש מידעהוגשה עתיר, דו"ח הכדאיות הכלכלית

 .(אשר עדיין תלויה ועומדת(, 73995-01-19)עת"מ 

ם וגיא -אין גם מחלוקת כי תכנית הרכבל תשנה באופן דרמטי את תוואי הנוף באגן הקדוש בי .26

על פי תכנית הפרויקט, מתחם תחנת הרכבת הישנה במושבה הגרמנית כמתואר,  .בן הינום

)מתוכן שלוש תחנות יחובר באמצעות רכבל לשער האשפות. לצורך כך יוקמו ארבע תחנות 

עליה וירידה ותחנת אחסון קרוניות( ויוצבו עמודי ענק שימתחו ביניהם כבלים מסיביים, אשר 

תוואי המתוכנן להר ציון עתיד לעבור מעל גיא בן ה .על גביהם ינועו עשרות קרוניות בכל שעה

ל לחומה הינום, ואילו התוואי שיוביל מהר ציון ל'מתחם קדם' בשער האשפות יעבור במקבי

 41-, ועד כקרונות בשעה 72-הדרומית של העיר העתיקה. היזמים מציעים תנועה של כ

קומות.  8עמודי תמך שיתנוססו לגובה של עד  15-. בין התחנות יהיו כקרוניות שינועו בו בעת

כל אלה  –מדובר בציר תנועה עמוס מאוד, הדורש תנועת קרון לאורך החומות בכל זמן נתון 

וואי הנוף בגיא בן הינום ואת מרקם חומות העיר העתיקה בצידה הדרומי וליד יבתרו את ת

 הר ציון. 

 
1 https://www.gov.il/he/Departments/news/cabl_car_old_city150518 ; http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-637965  

https://www.gov.il/he/Departments/news/cabl_car_old_city150518
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-637965
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הוגשו . הציבורית ומקצועית עצומתחת ביקורת כנית הנמצאת ומדובר בת אין מחלוקת כי .27

, גופים ציבורייםוכן ע"י אנשי מקצוע, אזרחיות ו, אזרחים 1,120לגביה עשרות השגות ע"י 

כנית הוגשו ולת": הות"למטעם המיוחד דו"ח החוקר ל 4-5עמ' . כך נכתב בפרטיים ועמותות

אלא נקלטו באתר מנהל התכנון(  )אשר לא הועברו לות"ל ירושליםהערות הוועדה המחוזית 

השגות של ארגונים ציבוריים כגון המרכז הבין תרבותי, התאחדות האדריכלים, ארגון  49-ו

דקות, השגות  15עמק שווה, המועצה לשימור אתרי מורשת, אדם טבע ודין ועמותת 

ר אוכלוסיית האזור הערבית תושבי שכונות סילוואן, ואדי חילווה ואבו תור, סוחרי העי

העתיקה, עמותת במקום, המועצה הדתית לענייני מוסלמים, ארגונים שעיסוקם הדרכת 

תיירות, המנהלות הקהילתיות בקעה, אבו טור, צפון תלפיות וגינות העיר, נציגי היהדות 

הקראית, רבנים ובינם הרבנים הראשיים לירושלים, וכן השגות פרטניות. בין המשיגים היו 

אדריכלים ואנשי מקצוע ואקדמיה,  370-כ –ספר רב של משיגים השגות החתומות על ידי מ

רובן ככולן ; חותמים" 450מורי דרך וקבוצה של  150-תושבי האוכלוסייה הערבית, כ 150-כ

 .ים/ותהעותר ו, ובכלל זה ההשגה שהגישהות"לשל ההשגות, נדחו ע"י החוקר מטעם 

 

 ע"י המשיבים  ות/העותרים דחיית כל פניות .ג

 

(, הועלו דאגות 86"ל תתבות"ל ) 13.12.2017שהתקיימה ביום  ,ישיבת היגוי ראשונהכבר ב .28

זכויות אדם, ארכיאולוגים, מתכננים, שימור ומורשת, תכנון,  ופעילי ארגונימגוון וטענות ע"י 

 . ועוד מלונות, אדריכלים, נציגי כנסיות, ועדי תושבים, תיאטרון החאן

שלחו פנייה ראשונה לשר התיירות, ליו"ר הות"ל, למנהלת ות /, העותרים31.1.2018ביום  .29

מינהל התכנון וליועמ"ש לממשלה, בדרישה להעביר למסלול התכנון הרגיל את תכנית הרכבל. 

בין היתר נכתב בפנייה: ההחלטה להכריז על הרכבל כפרויקט תשתית לאומית, לא נבעה 

פוליטיים אשר הופכים את הות"ל  מלחציםבעיקר מצורך תחבורתי או תיירותי דחוף, אלא 

; , בשל הרכב חברי הות"ללגוף שאינו כשיר לדון בו ללא חשש מניגוד עניינים ומשוא פנים

אינו מתאים לפרויקט ניסויי באחד מהמקומות הרגישים  ההליך המהיר והחפוז של הות"ל

דיון מעמיק בסוגיות תכנוניות, קנייניות, חוקיות, צורך לקיים ביותר בעולם; קיים 

לאומיות, אשר מורכבותן אינה -תחבורתיות, כלכליות, ארכיאולוגיה ושימור, פוליטיות ובין

 בחוק לות"ל.מתאימה לסמכויות ההכרעה הדרקוניות והמהירות שנתונות 

 השיבה כדלקמן:, מנהל התכנוןיועמ"ש סגנית , השיבה עו"ד אפרת ברנד, 14.2.2018ביום  .30

החוק( -)להלן 1965-בבחינת דרישות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

על פרויקט הרכבל  9.2.2017ולאחר ששר התיירות הכריז ביום 

כדי בירושלים כתשתית לאומית זאת בהיותו "תשתית תחבורה שיש בה 

לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של ממש לתיירות באזור", 

 הרי שהתכנית מצויה בסמכות הות"ל בהתאם לחוק.

מכל מקום, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פנייתכם תוצג בפני מליאת 

  הות"ל והיא תידרש לנטען בה.

המחוזיות ולהשגות להערות הוועדות , הות"ל החליטה להעביר את התכנית 29.10.2018ביום  .31

 בכפוף למספר תנאים.ו()ב( לחוק התכנון והבניה 9ג)76תאם לסעיף הב ,רוביהצ
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 , הות"ל הזמינה את הציבור להגיש השגות לתוכנית.12.2.2019ביום  .32

הגישו בקשת חופש מידע למשרד התחבורה, בנושא פרויקט  העותרים/ות 14.2.2019ביום  .33

 הרכבל. התבקש מידע כדלקמן:

מסמכים ותיעוד לבדיקות והחלטות של משרד התחבורה, בהיבטים  .א

תחבורתיים, ובפרט בעניין ויסות תחבורה פרטית וציבורית ועומסים, 

וכיצד ישתלב הרכבל בתכנית אב תחבורה לירושלים, ובהסדרי 

התחבורה העירונית הקיימים )רכבת קלה, אוטובוסים, מוניות 

 ורכבים פרטיים(.

יקת חלופות לפרויקט הרכבל, שעשה משרד מסמכים ותיעוד לבד .ב

התחבורה, וכן תיעוד לישיבות ולהחלטות שהכריעו בין החלופות 

 לטובת קידום פרויקט הרכבל.

מסמכים והחלטות של משרד התחבורה, המתייחסים להערכת עלות  .ג

מלאה של הקמת הרכבל ועלויות תפעולו השוטפות, כדאיות כלכלית 

ריים לצורך ההקמה המלאה ועלויות וכן לגבי מקורות המימון האפש

 התפעול השנתיות.

נמסר כי לא קיים במשרד  השיב משרד התחבורה, 19.2.2019יום ב, ות/לתדהמת העותרים .34

, לפיכך מוצע מדובר בפרויקט תיירותי ולא תחבורתי"מידע בנושא פרויקט הרכבל וכי: 

 )הדגשה א.מ(. שתפנה למשרד התיירות ו/או לעיריית ירושלים"

פנו ליועמ"ש משרד התיירות, מנכ"ל הרל"י וליועמ"ש רט"ג,  ות/, העותרים20.2.2019ביום  .35

בדרישה לעצור את תוכנית הרכבל, לאור הודעת משרד התחבורה כי אין מדובר בפרויקט 

משמעית של משרד התחבורה כי הרכבל אינו -העמדה החדתחבורתי. בפנייה נכתב כי "

קיים חשד ממשי כי .. את תכנית הרכבל ומייתרת אותה.פרויקט תחבורתי, מרוקנת מתוכן 

משרד התיירות והרל"י הטעו את הות"ל, רט"ג והציבור. לכל הפחות, משרד התיירות 

 ".והרל"י מסרו להם מידע שגוי

השמיעו בעל פה את טענותיהם  ולאחר מכןהשגה בכתב,  ות/הגישו העותרים ,31.3.2019ביום  .36

 בפני החוקר מטעם הות"ל.

 , מנימוקים כללייםות/החוקר מטעם הות"ל דחה את השגת העותרים, 27.5.2019 ביום .37

 .שהתייחסו במשותף לכלל ההשגות

, בנימין הוחלט על פיזור הכנסת, בשל חוסר היכולת של ראש הממשלה 30.5.2019ביום  .38

 להקים קואליציה. בפעם השנייה,  נתניהו,

לקיים דיון בדו"ח החוקר  הות"ל, צפויה מליאת 3.6.2019כי ביום  ים/ותמאחר שנודע לעותר .39

בבקשה שתעכב את ההכרעה  לות"ל ופנים/ות העותר 30.5.2019, ביום הרכבל כניתובעניין ת

בין היתר, נכתב בפניה כי  .בות"לכנית עד לאחר שתוקם ממשלה חדשה, שנציגיה ישבו ובת

השונים,  שרי הממשלהה יושבים נציגי מאחר שהות"ל הינה גוף תכנוני חריג ובהרכב

 לגבי תקופת בחירות.הנכבד רלוונטיות הנחיות בית המשפט העליון 

 , הודיעה על דחיית הבקשה כדלקמן:הות"ל, עו"ד יעל אדורם, יועמ"ש 4.6.2019ביום  .40

  תוכן מכתבך שבנדון הוצג אתמול בפני הועדה בפתח הדיון.
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הינה מוסד תכנון ארצי שמטרתו קידום  לנוכח העובדה שהות"ל

וכמוסד תכנון  תשתיות לאומיות לטובת האינטרס הלאומי והציבור כולו,

היא מהווה גורם מקצועי המוסמך לאשר תכניות ואינה גורם פוליטי, 

הרי שאין כל קשר בין מצב הממשלה ופיזור הכנסת לבין קידום הליכי 

 פרט.תכנון ע"י מוסדות התכנון בכלל והות"ל ב

 התקיים במועדו כמתוכנן.  על רקע האמור, הדיון בתכנית הרכבל

בכפוף  כנית לאישור הממשלהוהחליטה להעביר את הת הות"ל, 3.6.2019מאחר שביום  .41

ביום בהשגה(, העותרים/ות ם )נדחתה הצעת החלטה נגדית התואמת לטענות לתיקונים קלי

בבקשה  ישראל, לשר התיירות וליועמ"ש לממשלה,לראש ממשלת  ופנ ים/ותהעותר 4.6.2019

 בין היתר נכתב בפנייה ממשלה, עד שתוקם ממשלה חדשה.ע"י כנית ותב ההכרעהלעכב את 

מלכתחילה, ההחלטה להכריז על הרכבל כפרויקט תשתית לאומית, לא נבעה מצורך כי "

תחבורתי או תיירותי דחוף, אלא בעיקר מטעמים פוליטיים. בין היתר: כמתואר, החלטת 

על הקמת הרכבל, התקבלה בישיבת הממשלה שנתקיימה במנהרות הכותל  2681ממשלה 

פורסמו דבריו של ראש עיריית  25.8.2017 לציון חמישים שנה לשחרור ואיחוד העיר; ביום

ירושלים לשעבר,  ח"כ ניר ברקת, לפיהם מטרת המיזם היא לגרום למשתמשים בו "להבין 

שר ירושלים ומורשת, ח"כ זאב אלקין, , 6.11.2017מי באמת בעל הבית של העיר הזו"; ביום 

נה יביא לביסוס "אנחנו מציינים השנה יובל לאיחודה של ירושלים, והרכבל שייבאמר: 

 ". אחדותה ולחיזוק הקשר בין השכונות המזרחיות והמערביות

 היועמ"ש לממשלה,תזכורת. בשיחה טלפונית עם לשכת  ושלחים/ות , העותר23.6.2019ביום  .42

נמסר כי הפנייה עודנה נמצאת בלשכה וטרם הועברה לגורם מטפל. בשיחה טלפונית עם לשכת 

 .שר התיירותא ממתין להתייחסות נמסר כי הו ,משרד התיירותיועמ"ש 

ותודיע  ות"ל,ומה לאופן דתקבל החלטה ב הממשלהומתוך חשש כי  בנסיבות אלה .43

 2.7.2019ביום רק לאחר שיהיה מדובר במעשה מוגמר,  םדנה בפנייתהיא שות /יםלעותר

בשל היותה , הממשלכב' ביהמ"ש התבקש להורות ל, בה (4475/19בג"צ )הוגשה עתירה 

ימנע מלדון ולאשר את תכנית הרכבל, זאת עד לאחר קיום הבחירות להעבר, מממשלת 

 והקמת ממשלה חדשה.

, העתירה נדחתה על הסף, בשל היותה מוקדמת, אך השופטים הנכבדים כתבו 7.7.2019ביום  .44

ן הסר ספק יצוין כי אין בדחיית העתירה משום הבעת עמדה בשאלה אם למע": בפסק דינם

שלת מעבר רשאית לדון ולאשר את תכנית הרכבל, אף לא ביחס לטענות שהועלו כלפי ממ

 ."תכנית הרכבל גופה

, משרד המשפטיםב מחלקת ייעוץ וחקיקה )אזרחי(מרוסלאן עותמאן, , עו"ד 4.7.2019ביום  .45

 השיב לעותרים בזה הנוסח:

תחילה, אציין, כי עמדתה של עו"ד יעל אדורם היועצת המשפטית  .1

מקובלת  3.6.2019של הות"ל, שלא לעכב את הדיון בות"ל מיום 

עלינו. שכן, כפי שציינה עו"ד אדורם, הות"ל הינה מוסד תכנון ארצי 

שמטרתו קידום תשתיות לאומיות לטובת האינטרס הלאומי 

וה גורם מקצועי המוסמך והציבור כולו, וכמוסד תכנון היא מהו

לאשר תכניות ואינה גורם פוליטי. משכך, אין כל קשר בין קידום 
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הליכי תכנון במוסדות התכנון לבין העובדה שאנו נמצאים בתקופת 

 בחירות.

באשר לאישור התכנית על ידי הממשלה, נבהיר, כי ככל שיוחלט על  .2

ן, הבאת התכנית לאישור הממשלה בתקופה הנוכחית, יובא העניי

 מבעוד מועד, לבחינת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים.

דחתה את הבקשה , עו"ד שרון מאיר, מלשכת יועמ"ש משרד התיירות, 28.7.2019ביום  .46

 :העותרים/ותבנימוק כי הטענות כבר נידונו והוכרעו בהשגה שהגישו 

טענות מרשתך, עמק שווה, העולות במכתביך שבסימוכין, הוגשו גם  

ועדה לתשתיות לאומיות )להלן: "הות"ל"(, במסגרת הליך כהשגה לו

 אישור תכנית הרכבל לאגן העיר העתיקה בירושלים.

התוכנית קודמה עד לאישור באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים )להלן: 

 2681"(, כאשר תחילתה, מצוי כבר בהחלטת הממשלה מספר "הרל"י

 היתר, אשר תקצבה גם את הפרויקט עד לשלב קבלת 28.5.2017מיום 

מתקציב משרד התיירות  ₪מיליון  15הבניה )"שלב א"(, על סך של 

 .2017-2018לשנים 

בחלק  6השגתה של מרשתך לתוכנית, סומנה בפני הות"ל כהשגה מס' 

, על ידי 27.5.2019", וניתן להן מענה מקצועי ביום "ההשגות הפרטיות

החוקר מטעם הות"ל, מר ברוך יוסקביץ, בסעיפים הכלליים שמספרם 

, כאשר מרבית ההשגות נדחו על ידו מהנימוקים 15-17, 13, 11, 1-8

 שהועלו בדו"ח המפורט. 

לאור זאת מתייתר המענה דכאן, למרות האמור, אשיב לטענותיך לגופו 

 :של עניין

ראשית, טענת מרשתך לפיה מדובר כעת בממשלת מעבר ומוטב כי  .1

נדחתה לגופו של עניין על ידי הות"ל. כפי  –אישור התוכנית תדחה 

האמור גם במכתבך, הות"ל סברה כי אין מניעה לדון ולהחליט 

בתכנית לאור העובדה כי הות"ל הינו מוסד תכנון מקצועי ולא גורם 

כי חזקה על הממשלה, כי הכללים יף, פוליטי. למעלה מן הצורך אוס

לה,  יםבדבר אישור תכנית תשתית לאומית בתקופת הבחירות ידוע

 והיא תפעל על פי שיקול דעתה ובהתאם לסמכויותיה בדין.

אוסיף לראשית, כי הות"ל איננו גוף תכנוני "חריג", אלא גוף תכנוני  .2

 מקצועי מרכזי, שנועד לקדם תשתיות לאומיות לטובת האינטרס

הלאומי והציבור כולו, בהתאם לסמכויות שהוגדרו לו בחוק התכנון 

 )להלן: "החוק"(. 1965-, השתכ"הוהבניה

תחבורתי, -כפי שנענית בעבר, הרכבל הינו פרויקט תכנוני תשתיתי .3

שמטרתו ליתן מענה, ולפתור בעיית נגישות לאזור תיירותי המושך 

של תיירים, זאת בהתאם לנתונים של משרד כמויות גדולות 

 .התיירות
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בהינתן הצורך התחבורתי תיירותי, משרד התיירות ובכלל זה שר  .4

התיירות ומנכ"ל משרד התיירות, תומכים בקידום התכנית בהתאם 

 ( לחוק...4)ב()1ב76לחוק במסגרת סעיף  107לסמכותם על פי תיקון 

מרשתך, אשר נכחה בדיון, ודאי תזכור כי הוסבר באריכות הצורך  .5

ף קיבל חיזוקים בדברי נציג רט"ג התחבורתי של הפרויקט, דבר שא

שהסביר כי האלטרנטיבה לרכבל, תגרום לנזקים סביבתיים בגן 

הלאומי, כתוצאה מעומס התחבורה המגביר את זיהום האוויר 

 והרעש.

גם תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוגש לוועדה לקראת אישור 

התכנית, בחן חלופות שונות לפתרונות תחבורתיים, ונמצא כי 

 של הרכבל הינו הפתרון העדיף.הפתרון 

זאת ועוד, אישור התוכנית היה בהתאם להמלצות ועדת המשנה, 

ובהתאם למענה החוקר להשגות שהוגשו לתוכנית ובכלל זה השגתה 

 של מרשתך.

היות וכך, טענת מרשתך כי משרד התיירות ו/או הרל"י הטעו את  .6

היות וגם הות"ל או לחילופין מסרו מידע שגוי, אינה יכולה לעמוד, 

הגורמים הנוספים בדיון, לרבות נציגי מרשתך, הביעו את עמדתם, 

 ובהתאם לכך נשקלו כל השיקולים וניתנה החלטתה הועדה.

, אישרה הות"ל את התוכנית האמורה, ברוב  3.6.2019כידוע, ביום  .7

קולות, כאשר נציגי שר התיירות ושר התחבורה, החברים בוועדה, 

 תמכו בהחלטה.חברים נוספים,  7-בנוסף ל

 15מנגד, הצעת ההחלטה הנגדית, המבוססת על עמדת מרשתך )עמ' 

 לפרוטוקול( נדחתה על ידי הועדה.

אשר על כן, משרד התיירות תומך וימשיך לתמוך בקידום התוכנית,  .8

 בהתאם לסמכותו ובכפוף לכל דין.

בפני קבינט  כי תכנית הרכבל תובא לדיון ות/, מיד לאחר שנודע לעותרים31.10.2019ביום  .47

 :רוסלאן עותמאןבממשלה, הם פנו בדחיפות לעו"ד  רהדיו

למרבה הצער, נודע למרשי ממש עכשיו, כי קבינט הדיור בממשלה  .9

 .4.11.2019צפוי להתכנס ולדון בתכנית הרכבל ביום 

אין צל של ספק, כי לנוכח הקשיים בהקמת ממשלה חדשה והסיכוי  .10

לקיום בחירות שלישיות ברצף, התחדדו ההצדקות מדוע אין לקיים 

דיון ולקבל החלטה בתכנית הרכבל ע"י ממשלת המעבר, זאת כפי 

עו"ד אברהם לנדשטיין נ' עו"ד מאיר  8815/05שנקבעו בג"צ 

 (.26.12.2005שפיגלר )פורסם בנבו, 

אין צל של ספק כי קיום דיון ואישור תוכנית הרכבל בעת הזו, ייתפס  .11

בעיני הציבור כצעד הנובע משיקולים זרים, בעלות מאות מיליוני 

שקלים מכיסם של משלמי המיסים. האבסורד מתחדד על אחת 
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כמה וכמה, לנוכח משבר הגירעון והקושי של ממשלת המעבר לאשר 

 . תוספת תקציב אפילו לצרכי ביטחון

לאור האמור לעיל, נבקשך להשיב אם הגורמים הרלוונטיים במשרד  .12

המשפטים אישרו לקיים דיון ולהחליט בתכנית הרכבל בממשלה, 

 בעת החריגה הזו.

הנושא הועבר לבחינת : "ות/השיב לב"כ העותרים רוסלאן עותמאן, עו"ד 31.10.2019ביום  .48

 ."חלטה בענייןהגורמים הרלוונטיים. הבחינה בעיצומה וטרם נתקבלה ה

על ידי קבינט  נידונה ואושרהכי תכנית הרכבל  ות/, מיד לאחר שנודע לעותרים4.11.2019ביום  .49

 :רוסלאן עותמאןהדיור בממשלה, הם פנו שוב בדחיפות לעו"ד 

למרבה הצער, נודע לנו ממש עכשיו כי קבינט הדיור בממשלה, דן  .2

 בתכנית הרכבל ואישר אותה.

נבקשך להשיב אם אכן הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים  .3

אישרו לקיים דיון ולהחליט בתכנית הרכבל בממשלת מעבר, בעת 

 החריגה הזו, או שהמידע שהגיע אלינו שגוי.

כי על אף שנמצאו קשיים,  ות/השיב לעותריםן עותמאן, רוסלא, עו"ד 11.11.2019ביום  .50

דיון ואישור התכנית על ידי ממשלת להיועמ"ש לממשלה החליט כי אין מניעה משפטית 

 :4.11.2019, וכי כך קרה ביום המעבר

תחילה, אציין כי התכנית הובאה לדיון בוועדת השרים לענייני  .1

 4.11.19יור"( ביום תכנון, בניה, מקרקעין ודיור )להלן: "קבינט הד

 ואושרה על ידי השרים חברי הקבינט.

הינה תכנית לתשתית לאומית, אשר קידומה אושר על ידי  86תת"ל  .2

מיום  2681החלטה מס'  –הממשלה במסגרת שתי החלטות קודמות 

 . 13.05.2018מיום  3791והחלטה מס'  28.5.2017

יובהר, כי טרם הובאה התכנית לדיון בקבינט הדיור, כאמור, היא  .3

נבחנה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים ולאחר 

בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים בהתאם להנחיות בעניין קבלת 

קופת בחירות/ממשלת מעבר, הוחלט, החלטות על ידי הממשלה בת

כי קיימים קשיים מסוימים בהבאת התכנית לדיון בקבינט הדיור 

בתקופה של ממשלת מעבר, אך יחד עם זאת, לא נמצא כי קיימת 

 מניעה משפטית בכך.

קבינט הדיור אישר את תוכנית ": , נכתב4.11.2019בהודעת קבינט הדיור בממשלה, מיום  .51

-התוכנית תיתן מענה לכ .נגיש את הכותל לרבבות מבקרים מדי יוםהרכבל י .הרכבל לכותל

קבינט הדיור, בראשות שר האוצר משה ... נוסעים בשעה לכל כיוון בארבע דקות 3,000

 .(, שיזם משרד התיירות86כחלון, אישר היום )ב'( את תוכנית הרכבל לכותל )תת"ל 

מזרחי של העיר -ן הדרומיהתוכנית מציעה פתרון אמיתי לבעיית הנגישות הקשה לאג

העתיקה )אזור הכותל, שער האשפות, עיר דוד( ותיתן מענה למטיילים, תושבים 

 ...". ולתיירים
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 בנסיבות אלה, מוגשת עתירה זו עתה. .52

 יט-א  4נ/ והמסמכים הנ"ל ומסומנים בהתאמהמצ"ב התכתובת 

 

אשר  תכנית הרכבל של  ניהתכנוהליך השורש חוקיות ובבחמורים נפלו פגמים  .ד

 ה מצדיקים את ביטול

 

לא יתערב בהחלטות מוסדות ו על-אינו מתכנןהנכבד בהתאם להלכה הפסוקה, ביהמ"ש  .53

תפקיד הביקורת השיפוטית מתמקד  התכנון המבוססות של שיקולים תכנוניים מובהקים.

מוסדות התכנון, והתערבותו של  על ידיבבחינת חוקיות ההליכים ודרכי קבלת ההחלטות 

, על חוקיהמשפט בהחלטות מוסדות התכנון תיעשה במשורה, רק מקום בו נפל בהן פגם -בית

תום חוסר פי עילות הביקורת המצדיקות התערבות במעשה המינהלי, כגון חריגה מסמכות, 

פורום הארגונים  3917/14 "צבגשיקולים פסולים או חריגה קיצונית ממתחם הסבירות )לב, 

)פורסם  אחרים נ' הועדה הארצית לתכנון ולבניה תשתיות לאומיות 10-למען יער ירושלים ו

 827 ו ד"פ, הפנים שר' נ לירקון מעבר המגרשים בעלי ארגון 102/52 צ"בג (;17.12.2014בנבו, 

 345, 337( 3)ל ד"פ, ירושלים ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה' נ סלמן 595/75 צ"בג(; 1952)

 173, 169( 3)לו ד"פ, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה' נ מ"בע עיני 574/81 צ"בג(; 1976)

 ד"פ, חקלאית קרקע לענייני הערר ועדת' נ הצעיר השומר קיבוץ שמרת 565/86 צ"בג(; 1982)

, ולבניה לתכנון הארצית המועצה' נ מילובלובסקי 10242/03 צ"בג(; 1987) 726, 722( 4)מא

 מילגרום נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים 2418/05 מ"עע(; 2004) 673( 6)נח ד"פ

נ' הוועדה לתכנון ולבניה לתשתיות  וייסנר 1166/07 ץ"בג(; 24.11.2005, בנבו פורסם)

בו, בנ פורסם) איגנר נ' השמורה בע"מ 9057/09 מ"עע(; 4.2.2008, בנבו פורסם) לאומיות

, בנבו פורסם) פורמה נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשייה 8626/06 א"ע(; 20.10.2010

3.4.2008).) 

תוקף מקום שמדובר בהחלטות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, -הלכה זו חלה במשנה .54

לרבות בתפקידה כוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, בהיותה מוסד התכנון 

ועד תושבי שכונת עין  8160/13בג"ץ )ראו  הממשלה על ידיהמקצועי העליון, ואשר אושרה 

ועד מקומי בית חירות נ'  917/17בג"ץ ; (1.5.2014, בנבו רסםפו) כרם נ' ממשלת ישראל

פורום הארגונים למען יער  3917/14 ץ"בג ;(19.12.2017, פורסם בנבו) ממשלת ישראל

עיריית רמלה נ' הועדה  2535/18  "צבג; (17.12.2014, בנבו פורסם) ירושלים נ' הות"ל

 (.(21.5.2019)פורסם בנבו,  הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

נו אכן מתקיים המקרה החריג שבחריגים, בו מוצדקת התערבות כב' נכפי שיפורט להלן, בעניי .55

 .שורש ההליך התכנוניחוקיות ובביהמ"ש הנכבד, בשל פגמים חמורים ב

 

 ממשלת המעבר לא הייתה רשאית לאשר את תכנית הרכבל 

 

כניות שהן לדעתה בעלות והינה גוף תכנוני חריג, שמשמש את הממשלה כדי לקדם ת הות"ל .56

א לחוק 6 השונים )ראו סעיף שרי הממשלהחשיבות לאומית, ובהרכב הוועדה יושבים נציגי 

 (.התכנון והבניה
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 60תיקון מס' , 3043ה"ח תשס"ב מס' ) הות"לכך נכתב בדברי הצעת החוק שהקימה את  .57

  (:ק המדינהלחוק ההסדרים במש

כניות שעניינן תשתיות לאומיות, כמשמען בתיקון המוצע, הן לרוב  ות

כניות ולאישור ת ההליךכניות בעלות חשיבות רבה למשק כולו. כיום ות

לתשתיות לאומיות, ככלל, נמשך זמן רב מאוד, על אף חשיבותן הרבה. 

כפועל יוצא מכך, נגרם עיכוב ממושך בהשקעות לפיתוח תשתיות כאמור, 

 ועיכוב זה משפיע על המצב הכלכלי של המשק כולו. 

כדי לייעל את ההליכים לאישור תוכניות לתשתיות לאומיות, מוצע להקים 

הועדה לתשתיות  –לתכנון ולבניה מוסד תכנון חדש  ליד המועצה הארצית

לאומיות, שתוסמך לדון ולהחליט בפרקי זמן סבירים בדבר אישור 

תוכניות מתאר ארציות הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, אשר יקבעו 

את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולה או בחלק 

 משטחה...

)הדגשה , כדלקמן 3.6.2019שר את תכנית הרכבל, מיום נכתב בהחלטתה לא, הות"לעל מטרת  .58

"הות"ל הינה מוסד תכנון מקצועי ולא גורם פוליטי, שנועדה לקדם תשתיות לאומיות א.מ(: 

 .  לטובת האינטרס הלאומי והציבור כולו"

פסקה ב' לפסק דינו של כב' המשנה לנשיאה )בדימוס( כב' הש' אליקים רובינשטיין, לפי  .59

אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ' הוועדה הארצית -אדם טבע ודין  8425/04  "צבגב

ראשית, על הועדה לתשתיות " (:8.7.2008 )פורסם בנבו, לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

בדבר קצב איטי של  –שהיו במידה רבה מוצדקות  –לאומיות. ועדה זו קמה כמענה לטענות 

 הלהצעת חוק ההסדרים שבמסגרתה הובא הליכי תכנון ובניה, וכעולה מדברי ההסבר

 ".( נועדה לייעול הליכים ולמניעת עיכובים77, 16תשס"ד,  הצעות חוק)

פורום הארגונים למען יער  3917/14 "צבגלפסק דינו של כב' הש' יצחק עמית, ב 7פסקה לפי  .60

 )פורסם בנבו, אחרים נ' הועדה הארצית לתכנון ולבניה תשתיות לאומיות 10-ירושלים ו

המחוקק היה נכון להקריב את דרך המלך לאישור תוכניות במוסדות התכנון (: "17.12.2014

הרגילים ובהקשר התכנוני הכולל, לטובת קיצור ההליכים בנגזרות מסוימות של התכנון. 

חוק הליכי  לפי ועדה לבניה למגורים ולתעשיה) הול"ל לשם כך כונן המחוקק בשעתו את

חוק הליכי  ועדה לדיור לאומי לפי) הוד"ל ( את1990-התש"ן, תכנון ובניה )הוראת שעה(

מושא  הות"ל ( את2011-התשע"א, תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה(

 ".דיוננו

חברת נקודת מוצא בע"מ נ' ראש   7636/10 "צבגב ,ראו פסק דינו של כב' הש' יורם דנציגר .61

, לפיו אישור הממשלה הינו חלק בלתי נפרד מההליך (28.2.2011)פורסם בנבו,  שלת ישראלממ

אכן, אחת מאבני הדרך המרכזיות בהליכי תכנון תכנית לתשתית לאומית היא התכנוני: "

החלטת הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות האם להגיש תכנית לאישור 

יימת את ההליך התכנוני, אלא החלטת ממשלת ישראל הממשלה, אף החלטה זו אינה מס

( לחוק 10ג)76-()ב( 9ג)76וכן הוראות סעיף  54-ו 53)ראו סעיפים  המאשרת את התכנית

 עיריית חיפה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה   1861/16 "צבג)ראו עוד,  התכנון והבניה("

 ((.19.4.2016)פורסם בנבו, 
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שמשרתת את  לאומית אמורה להיות בעלת חשיבות לאומית,מאחר שתוכנית לתשתית  .62

וכן היא משפיעה על המצב הכלכלי של המשק, אין צל  האינטרס הלאומי ואת הציבור כולו,

, אשר קבעה כי על התוכנית להיות לחוק התכנון והבניה ()ב(9ג)76סעיף  הוראתשל ספק כי 

 הות"לאינה "חותמת גומי" של ע"י הממשלה, אינה הוראה "טכנית" והממשלה גם מאושרת 

על הממשלה לבחון בחינה מהותית אם בהתאם לסדר העדיפויות הלאומי התוכנית אכן  –

טובת הציבור את המשרתת את האינטרס הלאומי ו נחשבת כתשתית בעלת חשיבות לאומית

דרך  , וכן את השלכותיה על המשק. הדברים נכונים על אחת כמה וכמה, לנוכח הקרבתכולו

 .הות"ללטובת המסלול המהיר אצל הרגילים לאישור תוכניות במוסדות התכנון  המלך

)א( לחוק התכנון והבניה קובעת את סמכות הממשלה לאשר את 53כך גם, הוראת סעיף  .63

המועצה הארצית תגיש לממשלה את התכנית שנערכה לפי התוכנית עם שינויים: "

רשאית לאשרה ללא שינוי או,  הוראותיה יחד עם הערות הועדות המחוזיות, והממשלה

  ".לאחר דיון חוזר במועצה, לאשרה בשינוי או לדחותה

באופן חסר תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל, הינה שנו, ננקודת המוצא החריגה בעניי .64

בממשלת מעבר לאחר שהכנסת פוזרה פעמיים בעקבות אי הצלחתו של ראש הממשלה,  מדובר

לנוכח הקשיים בהקמת  .30.5.2019וביום  26.12.2018ביום  ,להקים קואליציה, בנימין נתניהו

בבחירות , ואובדן המנדטים על ידי הקואליציה שמרכיבה את ממשלת המעבר ממשלה חדשה

 ם סיכוי ממשי לקיום בחירות שלישיות ברצף.קיי, 17.9.2019שהתקיימו ביום 

על , הממשלהעל עבודת רציפות הקובע את עקרון   ההממשל יסוד:-חוקל 30שסעיף אף  .65

לנהוג באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת ערב בחירות בכל הנוגע  והממשלההשרים 

צ בג")ראו  להפעלת סמכויות שאינן נוגעות לניהולה השוטף ואינן נחוצות בתקופת המעבר

 .((20.03.2019)פורסם בנבו,  עיריית לוד נ' השר לשירותי דת 9809/16

 ם מדרך פעולתה של ממשלהההלכה הנוהגת היא שעקרונות של סבירות ומידתיות מתחייבי .66

יוצאת, וזאת בכפוף לצורך להבטיח המשכיות שלטונית, ומנגד, למנוע יצירתן של עובדות 

מוגמרות אשר עלולות להעמיד ממשלה נבחרת בפני מצב בלתי הפיך, במיוחד כאשר הדבר 

 . כרוך בהכבדה ניכרת על הקופה הציבורית

עו"ד אברהם  8815/05פרוקצ'יה, בבג"צ לפסק דינה של כב' הש' אילה  9פסקה כך נקבע ב .67

 (:26.12.2005)פורסם בנבו, לנדשטיין נ' עו"ד מאיר שפיגלר 

מציאות זו שבה מכהנת ממשלה כממשלת מעבר מכח הוראות החוק, אך 

בלא שהיא נהנית מאימון העם, ישנן תוצאות משפטיות. אמנם, לא נמצא 

רים, ואלה לא הגבלה פורמלית בחוק על סמכויות ראש הממשלה והש

צומצמו בדין לפעולות שוטפות בלבד, בין מכח פרשנות ההסדר 

הסטטוטורי החל על הענין ובין מכח עקרון חוקתי כללי של משפט מקובל. 

אולם, כפיפותה של ממשלת מעבר לעקרונות המשפט הציבורי הכללי, 

מטילים עליה חובה לפעול בתקופת המעבר בסבירות ובמידתיות, כנגזר 

המיוחד של השלטון בעת זו. חובה זו מצריכה מערך של איזונים  מהאופי

אשר נועד, מצד אחד, להבטיח יציבות והמשכיות לבל ייווצר חלל שלטוני; 

מצד שני, היות ממשלת מעבר ממשל זמני שאינו ניזון מאימון הכנסת 

והציבור, מוליד צורך בריסון רב בהפעלת סמכויות השלטון, שנועדו 
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שיגרה. בתקופה זו, מחוייב השלטון באיפוק בהפעלת ביסודן לעיתות 

סמכויותיו לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם 

בתקופת המעבר. דברים אלה אינם חלים על עניינים חיוניים שבהם יש 

לעסוק גם בתקופת מעבר שלטונית. נדרש, איפוא, איזון עדין בין החובה 

ך חיוני בכך, לבין חובת השמירה על איפוק וריסון לפעול במקום שיש צור

בהפעלת סמכויות שלטוניות, בהינתן תשתית הממשל המיוחדת 

 .המאפיינת ממשלה בתקופת מעבר

הממשלה והשרים  את שהנחה יועמ"ש לממשלהעמדת הביהמ"ש נכבד זה אישר את בהתאם,  .68

להימנע מקבלת החלטות שאינן נכללות בגדר ניהול שוטף ואשר יש בהן משום רפורמה 

 2453/06 "צבג)ראו  במדיניות או שינויים בסדרי עדיפויות בעלי השלכה תקציבית משמעותית

 ((.21.3.2006)פורסם בנבו,  ההסתדרות הרפואית בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

הממשלה -וייס נ' ראש 5167/00 צבג"בפסק דינו של כב' הנשיא )בדימוס( הש' אהרון ברק, ב .69

מה משמיעים לנו : ", הוא קבע כדלקמן(25.1.2001)פורסם בנבו,   של מדינת ישראל

הממשלה -העקרונות של סבירות ומידתיות על פעולותיה של ממשלה יוצאת מקום שראש

יש לחזור לתכלית המונחת ביסוד המשך כהונתם של התפטר? במתן תשובה לשאלה זו 

מחד : הממשלה. תכלית זו הינה כפולה-אף התפטרותו של ראש-הממשלה והשרים על-ראש

יש  ,מאידך גיסא .היא נועדה למנוע "חלל" שלטוני ולהבטיח יציבות והמשכיות גיסא,

היה  הממשלה היוצא, אשר לכאורה עם התפטרותו-להתחשב במעמדו המיוחד של ראש

הממשלה -תפקידו אמור להסתיים, אך הוא ממשיך להחזיק בו עד שייכנס לכהונתו ראש

על רקע תכלית כפולה זו מתבקשת . שנבחר, וזאת מכוח הוראתו של חוק היסוד עצמו

ממשלה שהתפטר והשרים של ממשלתו צריכים לפעול מתוך מודעות ראש  :המסקנה הזו

באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת. מצד  לתכלית האמורה. מצד אחד, עליהם לנהוג

אחר, עליהם להבטיח יציבות והמשכיות. חובת האיפוק אינה קיימת מקום שקיים צורך 

ציבורי חיוני בעשייה. ברור מאליו כי מקום שצורך חיוני זה קיים, עליה לעשות להגשמתו, 

פי -ק לבין עשייה, עלוזאת במידה הראויה. עניין לנו אפוא בגישה גמישה המאזנת בין איפו

נסיבות העניין ובהתחשב במציאות המשתנה. השאלה שעקרונות הסבירות והמידתיות 

 –מציבים אינה אם העשייה היא שוטפת או חריגה. השאלה הנכונה הינה אם באיזון הכולל 

 ."נדרשים איפוק או עשייה –המתחשב במכלול הנסיבות 

עתירות לחייב את ועדת  הנ"ל, נדחוההסתדרות הרפואית בישראל  2453/06 "צבגכך למשל, ב .70

סל הבריאות ואת הממשלה להתכנס בתקופת בחירות ולהכריע לגבי שינוי התרופות הכלולות 

 .בסל

 לא היהכנית הרכבל אינה מהווה צורך חיוני דחוף לציבור, שאישורה ובענייננו, בוודאי שת .71

מורכבות הסוגיות  לאור, . ממילאשלה חדשהעד הקמת ממ יכול להתעכב חודשים ספורים

התכנוניות, הקנייניות, החוקיות, התחבורתיות, הכלכליות, הארכיאולוגיות, הפוליטיות 

 לאומיות, ארוכה הדרך להוצאת היתרי בנייה ולמימושה בפועל. -והבין
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 הזהיר בישיבת הממשלה, פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראללנוכח גדילת הגירעון )זאת ועוד,  .72

, נתקבלה החלטת 24.6.2019ביום , (2אחוזי תוצר 4.5-גירעון האמיתי קרוב לכי ה בשבוע שעבר

בעקבות . ₪מיליארד  .2341, לבצע קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה בסך 46143הממשלה 

התנגדויות חלק מהשרים לקיצוץ, בכירי משרד האוצר הבטיחו לשרים שיקבלו חופש לקבוע 

 .אילו שירותים יקוצצו ממשרדיהם

במכתב  הצביעו נגד הקיצוץ., חון הפנים גלעד ארדן ושר העבודה והרווחה חיים כץהשר לביט .73

ארדן כי תוצאת אישור הקיצוץ במתכונתו השר למזכיר הממשלה ושרי הממשלה, ציין 

הנוכחית, תהיה הפסקה מיידית של התוכנית לחיזוק האכיפה בחברה הערבית ועצירת הקמת 

 .וכן הפסקת יישום התוכנית לחיזוק ביטחון ירושלים ,תחנות משטרה ביישובים הערביים

בנסיבות אלה, על אחת כמה וכמה אין מקום שממשלת מעבר שאיבדה את אמון הציבור  .74

משרדי הממשלה, כולל במשרדי החינוך, תקציב ומקצצת קיצוץ רוחבי ב והכנסת פעמיים,

שר תכנית לבניית הבריאות וביטחון הפנים, תציב עובדה מוגמרת בפני הממשלה הבאה ותא

אינן  ו, עלויות התפעול השוטף שללכל הפחות כמה מאות מיליונים והקמת רכבל שעלות

ידועות לציבור, וכן קיים דו"ח כדאיות כלכלית שמוסתר מהציבור מאחר שהוא כולל מידע על 

 .הרכבלאי כדאיות 

 ששזורות בהממטרות פוליטיות, או  נבעהבין אם תוכנית הרכבל כולה כאמור, זאת ועוד,  .75

מטרות פוליטיות יחד עם מטרות לגיטימיות, הרי שאישורה ע"י ממשלת מעבר סותר את 

ולו  –הרגישות הגדולה שנדרשת בהפעלת הסמכויות השלטוניות מקום שמתעורר חשש 

אינטרסים לקיומה של זיקה בין הפעלת הסמכויות הללו לבין  –מבחינת מראית פני הדברים 

, ובפרט 2019, מינואר 21-חיות היועמ"ש לקראת הבחירות לכנסת ה)ראו קובץ הנפוליטיים 

 (. 1.15014-ו 1.1904הנחיות 

 

אי השתתפות משרד התחבורה בתכנית הרכבל וקביעתו כי אין מדובר בפרויקט  

 פגם חמור בשורש ההליך התכנוני המצדיק את ביטולו  ויםתחבורתי מהו

 

משרד התחבורה אחראי לתכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות  ,במסגרת תפקידיו .76

 .תחבורתיות משולבות

, ממשרד התחבורה נמסר כי לא קיים 19.2.2019מיום , במענה לבקשת חופש מידעכמתואר,  .77

, לפיכך מדובר בפרויקט תיירותי ולא תחבורתי"במשרד מידע בנושא פרויקט הרכבל וכי: 

 .מוצע שתפנה למשרד התיירות ו/או לעיריית ירושלים"

אכן, משרד התחבורה לא השתתף בהכנת התוכנית ובבדיקתה, ובכלל זה בדיקת כדאיותה  .78

התחבורתית והכלכלית, והשתלבותה במערך התחבורה העירוני, התוכניות האחרות וסדרי 

שהוגשו לות"ל בנושא מסמכים למעשה, חוות הדעת וה. שהמשרד מקדםהעדיפויות 

 התחבורה, הוכנו על ידי יועצי תחבורה פרטיים שקיבלו תשלום עבור שירותיהם.

 
2 https://www.kan.org.il/item/?itemid=54171 
3 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019 
4 https://www.gov.il/BlobFolder/policy/04219/he/0402_2019.pdf 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=54171
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/04219/he/0402_2019.pdf
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ו גרמהיעדרות משרד התחבורה מתוכנית הרכבל, וקביעתו כי אין מדובר בפרויקט תחבורתי,  .79

 השלה נסמכו על ניירות עמדלפגיעה אנושה בתקינות הליך התכנון, כאשר הות"ל והממ

 שהכינו יועצים פרטיים בתשלום, ולא על המשרד הממשלתי אשר ממונה על התחום.

אי השתתפות משרד התחבורה בתכנית הרכבל, דומה לכך שמשרד התיירות יחליט להקים  .80

את משרד הבריאות, או בהליך התכנון בית חולים לתיירות רפואית, מבלי להתייעץ ולשתף 

את  בהליך התכנון התיירות יחליט לפתח אתר ארכיאולוגי מבלי להתייעץ ולשתףשמשרד 

 רשות העתיקות.

)בנספח  שאין דוגמה דומה לו במדינת ישראלתחבורתי שמדובר ב"ניסוי"  מאחרדווקא  .81

"מאחר ולא קיים בארץ רכבל עירוני : 11בעמ' נכתב שכלול במסמכי התוכנית,  6התנועה נ/

(, בורית אין ניסיון שיכול ללמד מה תהיה תגובת ציבור הנוסעים"כחלק ממערך תחבורה צי

 מהליך התכנוןלהיות חלק בלתי נפרד ים חייב והי והצוות המקצועי שלו משרד התחבורה

 .והכנת התכנית

 של בדיקהע"י המשרד  הוגשהותוכנית הרכבל, לא נערכה מבשל היעדרות משרד התחבורה  .82

 גם תכליתו אם אף, הרכבל כדוגמת תחבורתי פרויקט: 20125 ת"פר נוהל לפי הרכבל היתכנות

 פרויקטים לבחינת נוהל) ת"פר נוהל לפיהמקיפות  הבדיקות כל את לעבור נדרש, תיירותית

, החלופות הפרויקט של הכלכלית ההיתכנות היתר בין תונבחנ שבמסגרתן(, תחבורתיים

 . וההשתלבות בפרויקטים אחרים

, לא ציין כי נספח להרל"י מר מיכאל נקמן, שנשכר לתת ייעוץ תחבורתיבהקשר זה, יודגש כי  .83

ואכן המסמכים שמר נקמן , 2012פי נוהל פר"ת ידיו לנערך על הוכן ותכנית, של ההתחבורה 

 מהנדרש על פי הוראות נוהל זה.לאין שיעור הכין מצומצמים 

בדיקתה, בבהכנתה ו על אף שמשרד התחבורה לא היה שותף לתוכנית הרכבל ולא היה מעורב .84

הרל"י, משרד התיירות והות"ל חזרו והדגישו שמדובר בפרויקט אשר הינו במהותו תחבורתי 

 ובעל השלכות תחבורתיות משמעויות באזור:

, הות"ל החליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות 31.10.2018ביום  .א

לוועדה נימוק כדלקמן: "()ב( לחוק התו"ב, ב9ג)76ולהשגות הציבור בהתאם לסעיף 

ית. שנערכה בהמשך להכרזת שר התיירות על הרכבל כתשתית לאומ 86הוצגה תת"ל 

הוועדה השתכנעה כי לפרויקט הרכבל לעיר העתיקה יש יכולת להשתלב באופן  

אינטגרלי עם מערך הסעת ההמונים הקיים והמתוכנן בירושלים ולהקל במידה רבה על 

באזור הסובב העיר העתיקה ובפרט באזור אגן הדרומי שלה. הגודש התחבורתי הקיים 

הרכבל הינו תשתית תחבורתית שיש בה כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום 

 ."לתיירות המהווה חלק מקהל הנוסעים הפוטנציאלים של הפרויקט

בהוראות התכנית של הרכבל, שהגישו לות"ל משרד התיירות והרל"י, הודגש חזור ושנית  .ב

מדובר בפרויקט תחבורתי שנועד לפתור את בעיות התחבורה באזור. בין היתר: בדברי כי 

"הרכבל נועד לתת מענה לבעיית הנגישות הקיימת באגן הדרומי/מזרחי ההסבר צוין כי 

של העיר העתיקה, מהווה חלק ממערך התחבורה של העיר ירושלים... טכנולוגיית 

"יצירת הוגדרה מטרת התכנית  2.1.1בסעיף ; והרכבל מאפשרת מתן פתרון תחבורתי..."

 
5  http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf.  

 

http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf
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מסגרת תכנונית להקמת כלי תחבורה משלים למערכת הסעת המונים המתוכננת 

 בירושלים לשם שיפור הנגישות לאגן הדרומי של העיר העתיקה".

צוין , 24.10.2018גם בחוות דעתו של קרלוס דרינברג, ראש צוות התכנון של הות"ל, מיום  .ג

, מול 2014לאגן העיר העתיקה בירושלים קודמה החל מתחילת שנת תכנית הרכבל " :כי

עם שינוי חוק התו"ב התאפשר לרשות לפיתוח  לשכת התכנון המחוזית בירושלים.

 6".ירושלים לקדם את התכנית בות"ל, כתשתית תחבורתית תומכת תיירות

נהלת אגף , נתקבל במענה לבקשת חופש מידע, מכתב מגב' אורלי זיו, מ29.10.2018ביום  .ד

"הצורך לתת מענה תחבורתי לעיר תכנון סטטוטורי ויזמות במשרד התיירות, לפיו: 

העתיקה בירושלים הינו צורך מידי אשר הולך ומתעצם עם השנים ועם הצמיחה 

המהירה בתיירות לרבות גידול משמעותי בתיירות חוץ, חידדו את הצורך במתן פתרון 

 תחבורתי".

בלה במענה לבקשת חופש מידע מהרל"י, צוין כי מטרת במצגת "שיתוף ציבור" שנתק .ה

 ."נגישות תחבורתית לאגן העיר העתיקה"הרכבל 

בתכנית הרכבל, חמורה על אחת כמה וכמה,  והצוות המקצועיאי השתתפות משרד התחבורה  .85

בהשגת  שהועלוביותר, מורכבות תחבורתיות וסוגיות לאור שורה ארוכה של בעיות 

 :אשר נדחתה על ידי הות"ל והממשלה ות/העותרים

רשות הטבע והגנים המנהלת על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים  .א

, את גן לאומי סובב חומות, בו מתוכנן לעבור הרכבל, רואה 1998-ואתרי הנצחה, תשנ"ח

לות"ל, בו היא  ברכבל כפרויקט תחבורתי; רשות הטבע והגנים הגישה מסמך עמדה

התנתה את תמיכתה בפרויקט הרכבל בכך שאזור שער האשפות ורח' מעלה השלום 

יהפכו למדרחוב ללא תחבורה של כלי רכב ממונעים, ובכך שתהיינה התחייבויות לעלות 

נסיעה ברכבל במחיר של נסיעה עירונית, ושככל שבעתיד יהיו אמצעי תחבורה שיחליפו 

 .(5/נ)מצ"ב ומסומן  יפורק את הרכבל ככלי תחבורה הוא

 תנועת, התכנית לפי – העתיקה בעיר ביותר הצר בשער רב עומס תייצר התכנית .ב

לנספח  27בעמ' . העתיקה בעיר ביותר הצר השער, האשפות שער דרך תהיה המבקרים

"ישרור בקטע ליד הכותל, , התנועה, צוין כי בתחנת קדם של הרכבל בשער האשפות

על ידי כל הנוסעים שירדו או  לבין שער אשפות מצב קשה של דוחק"הכביש בין התחנה 

 .המערבי לכותל מהבאים רבים משמש השער כיום יעלו על הרכבל בתחנה. כבר

 לא התכנית יזמית – המבקרים תנועת עוברת שבו בתוואי נמצאות לא הרכבל תחנות .ג

 אחרים יעד קהלי או שתיירים לכך הוכחות( לתכנית 6 נספח) התנועה ח"בדו הציגה

 ח"דו. בתכנית שמוצע כפי, החאן תיאטרון מאזור דווקא המערבי לכותל להגיע מעוניינים

 שיהיה להנחה כבסיס 3-ו 1 האוטובוס בקווי הקיים הרב הביקוש את מדגיש התנועה

 קווי שכן, התכנית לבחינת רלוונטי אינו זה פרמטר אבל, ברכבל לנסיעה גדול ביקוש

 מהמושבה ולא, המרכזית ומהתחנה חרדיים אוכלוסיה מריכוזי יוצאים אלה אוטובוס

 הנוסעים את יחייב ברכבל השימוש. הרכבל של המוצא תחנת תיבנה שם הגרמנית

 ח"דו. הגרמנית במושבה המוצא לנקודת להגיע כדי העיר בתוך נסיעתם את להאריך

 
 להערות ההעברה לשלב – שנייה מתכנן דעת חוות – בירושלים העתיקה העיר לאגן רכבל – 86 ל"תת, "דרינברג קרלוס 6

 .2' עמ, 24.10.2018", הציבור ולהשגות המחוזיות הוועדות
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 היעד קהלי האם השאלה את לא וגם זאת עקב שייגרמו העומסים את בוחן לא התנועה

 .הרכבל של המוצא לתחנת להגיע יטרחו בכלל התכנית של

 בשנים  – דלילה העתיקה העיר אל הרכבל של הראשונה התחנה מאזור הנוסעים תנועת .ד

. המערבי הכותל אל הישנה הרכבת ממתחם חינמי שאטלים שירות פועל האחרונות

 מספר  עם נסיעות ויש מועט זה בשירות השימוש" כי מציין התנועה ח"דו, ואולם

 של הניצול-אי את המייחסים יש"ש מסביר התנועה ח"דו". בלבד בודדים נוסעים

 התנועה  פקקי. ומודעות  פרסום לחוסר, בחינם שהוא אף[, השאטלים שירות] השירות

 מי התנועה ח"מדו ברור לא 7".מרתיע גורם הם גם אשפות שער ובאזור דוד עיר במעלות

 ומה אלו לסיבות השאטלים שירות של כישלונו את" מייחסים" אשר גורמים אותם הם

, השאטלים בשירות המועט לשימוש אחרת אפשרית סיבה. לטענותיהם הראייתי הבסיס

 שמתגוררים התושבים בקרב האשפות שער אל לנסיעה הנמוך הביקוש היא, נבחנה שלא

, כנכונה להתברר גבוהה סבירות לה שיש, זו אפשרות. הישנה הרכבת תחנת באזור

 אם, לו וצרשייוו הביקושים לגבי תהיות ומעוררת הרכבל פרויקט על כבד צל מטילה

 .התכנית לפי ייבנה

 באגן 2030 בשנת חוזה שהיא ומהביקושים לתחבורה האב מתכנית מתעלמת התכנית .ה

 שלא החליטושהגישה הרל"י  התנועה ח"דו של העורכים – העתיקה העיר של הדרומי

( 2030) שלה היעד תנשש בנימוק, בירושלים לתחבורה האב תכנית של בתחזיות להשתמש

 כוללת לתחבורה האב שתכנית ומאחר(, 2020) שבנדון התכנית של היעד משנת שונה

, ואולם. בוצעו שטרם( LRT מערכת פיתוח, למשל) באזור התחבורה במערך שינויים

 באזור החזוי המצב את לבחון חייבת תנועה פתרונות היתר בין לספק שמתיימרת תכנית

 בהתאם, התחבורה במערך בו הצפויות התמורות את בחשבון ולהביא קדימה שנים

 להסיט או לבטל שניתן אוטובוס קו איננו המוצע הרכבל. לתחבורה האב לתכנית

 ואת ירושלים תושבי את לשרת שאמורה קבע תשתית אלא, בעתיד אחר למסלול

 תכניות כגון, אחרות סטטוטוריות בתכניות גם. לבוא לעתיד רבים עשורים בה המבקרים

 הכנת  ממועד שנה 15 לפחות תהיה היעד ששנת נדרש ואף מקובל, כוללניות מתאר

. שבנדון התכנית כגון תכנית על לחול צריכה זאת שדרישה וכמה כמה אחת על. התכנית

 גם וכך, סבירה בלתי היא( 2020 שנת) התנועה ח"דו שבחן היעד שנת, זאת לאור

 .2030 לשנת לתחבורה האב תכנית של מהתחזיות התעלמותו

 ח"דו לפי – באזור האוטובוסים בתנועת ניכר צמצום שיחול להנחה עובדתי בסיס אין .ו

-ב תפחת הרכבל יעבור שבו באזור" אגד" של הקוויים האוטובוסים תנועת, התנועה

 פרסם 2018 בדצמבר, ואולם. המערבי לכותל המרכזית מהתחנה 1 קו ביטול עקב, 50%

 קווים של תגבור הכוללים, בירושלים האוטובוס לקווי חדשים מכרזים התחבורה משרד

 לתקופת  התחבורה משרד מתחייב שפורסמו במכרזים 8.המערבי לכותל חדש וקו 3-ו 1

 ביחס  מוגברת ובתדירות, לפעול ימשיך 1 קו, לפיכך 9.שנים שש של מינימלית הפעלה

 
 .6' עמ, לתכנית 6 נספח  7
8  5428727,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ;

https://www.gov.il/he/Departments/news/dover_19_12_2018 . 

 באוטובוסים הציבורית בתחבורה שירות קווי להפעלת רישיונות לקבלת 21/2018 מספר תחרותי הליך, "התחבורה משרד  9

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5428727,00.html
https://www.gov.il/he/Departments/news/dover_19_12_2018
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 גם (. 2020) הרכבל להפעלת היעד שנת אחרי לפחות שנים חמש במשך, כיום לתדירותו

 האוטובוסים תנועת את לצמצם אפשרות אפוא תהיה לא, ויפעל ייבנה המוצע הרכבל אם

 .באזור

 יהיה, הרכבל על לעלות כדי – החאן לתיאטרון סמוך כבדים תנועה עומסי תייצר התכנית .ז

 ייסעו שאליו, זה רחוב. רמז דוד' ברח הישנה הרכבת תחנת לאזור להגיע הנוסעים על

 אוטובוסים קווי בו ועוברים, כיום כבר ועמוס צר רחוב הוא, התיירים של האוטובוסים

 במזלג חשוב תחבורה ציר נמתח, הפעמון גן באזור, התחנה של השני בצדה. רבים

 בשעות תנועה מעומסי סובל הוא שגם, לחם בית לדרך רפאים עמק' רח שבין הרחובות

 בעיות את לפתור שבמקום החשש את להפריך הצליחה לא התכנית יזמית. השיא

. בעיר אחר למקום התנועה עומסי את יסיט פשוט הרכבל, המערבי הכותל אל התנועה

 אבל, בעומסים עלייה המראים, רמז דוד' לרח משוערים תנועה נפחי מציג התנועה ח"דו

 להגנת  המשרד נציג 10.התחנה של השני בצד הצפויים התנועה עומסי של סקירה בו אין

 סביבתיות תכנוניות בעיות של בפתרון": זה בהקשר ציין, פירסט בני, ל"בות הסביבה

 שנוצר  מוקד. פשוט אחר למקום אותה מעביר אבל פה אחת בעיה פותר שאתה החשש

 יותר פה צריך. הישנה הרכבת תחנת של האזור כל אומרת זאת. רמז כיכר זה פה

 גן  לאזור יעבור לא האשפות לשער במעלה היום שיש הקטסטרופה שכל... לשכנע

 11."העיר ומרכז למושבה ויקרין. הפעמון

 לפי – ממנה מרוחקים הראשונה התחנה אל הנוסעים את שיובילו האוטובוסים חניוני .ח

 של  המוצא תחנת אל הנוסעים את שיובילו האוטובוסים(, לתכנית 6 נספח) התנועה ח"דו

 יותר  מאוחר ובשלב, המטוס בגבעת בחניון הראשון בשלב יחנו הגרמנית במושבה הרכבל

 מקילומטר יותר של במרחק נמצאים הללו החניונים. 300 למחסום הסמוכים בחניונים

 ינועו הרכבל אל הנוסעים את שיובילו האוטובוסים: המשמעות. הראשונה מהתחנה

 מאוד  ויחמירו, ירושלים של המרכזי התעשייתי באזור, העיר בדרום מפותלים במסלולים

 .במקום התנועה עומסי את

 יש, התנועה ח"דו לפי – פרטיים רכב כלי לחניית מספקים פתרונות מציעה לא התכנית .ט

 באזור החניונים קיבולת לבין( בשעה נוסעים 3,000) הרכבל של הקיבולת בין גדול פער

 לתחנת פרטיים רכב בכלי להגיע לציבור יתאפשר כיצד ברור ולא 12,הישנה הרכבת תחנת

 מתחם  חניון את מציג התנועה ח"דו, פרטיים רכב כלי לחניית כפתרון. הרכבל של המוצא

-10:00) הרכבל פעולת של השיא שבשעות וטוען(, חניה מקומות 370 שבו) הסמוך התחנה

 בודד  תצלום צורף התנועה ח"לדו. מבוססת אינה זאת טענה 13.נמוכה בו התפוסה( 12:00

 ריק כשהוא התחנה מתחם חניון את המראה, 11:30 בשעה צוין שלא במועד שצולם

 בחניון התפוסה כאילו, גורפות מסקנות התנועה ח"דו עורכי הסיקו זה בסיס על. ברובו

 שדווקא נקבע מה סמך על גם ברור לא. השנה ימות בכל 10:00-12:00 בשעות נמוכה

 
 . 4.1 סעיף(, הפעלה הסכם' )ה נספח, 2018 דצמבר", עירוני ירושלים צפון קווי באשכול

 .34' עמ(, לתכנית 6 נספח) התנועה ח"דו  10
 . 57' עמ, 29.10.2018, ל"הות של 15/2018 ישיבה תמליל  11

 .18-16' עמ(, לתכנית 6 נספח) התנועה ח"דו  12
 .17' עמ, שם  13
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 העמוסות שהשעות נניח אם גם. הרכבל בפעילות הביקוש שיא שעות יהיו אלו שעות

 צורך יש ולכן, פעילותו שעות בכל צפויה ברכבל נוסעים תנועת, 10:00-12:00 יהיו ביותר

 התחנה מתחם בחניון התפוסה שבהן, והערב הצהריים אחר לשעות גם חניה בפתרונות

 לפי, תיאורטי)באופן  האיש 3,000 הסתם מן, נכונה הייתה היזמים טענתאם  אף .גבוהה

 יצטרכו, ברכבל להשתמש כדי לחנות שירצו( שעה בכל הרכבל של הנוסעים קיבולת

 .מהחנייה רכבם את ויפנו ישובו הקודמים האיש 3,000-ש להמתין

 אחרות תחבורה תשתיות של ההקמה מועד לבין הרכבל הקמת תאריך בין זמנים פער יש .י

 הקו של הבנייה להשלמת הצפוי המועד לפני שנים מספר ולפעול לקום עתיד הרכבל –

, הרכבל תחנות אל הנוסעים יגיעו שבו לאופן הנוגע בכל. הקלה הרכבת של הכחול

 מציגה אינה היא אבל, הכחול הקו השלמת שלפני לתקופה גם אמנם מתייחסת התכנית

 ממילא צפויים זאת בתקופה. בבנייה יהיה הכחול הקו שבה לתקופה בנוגע פתרון כל

 לחלקה העיר ממרכז במעבר בקבוק צוואר שהוא, הפעמון גן באזור כבדים תנועה עומסי

 באזור  קיצוניים תנועה לעומסי תוביל הכחול הקו תפעול לפני הרכבל הפעלת. הדרומי

 לכל. הרכבל של המוצא תחנת אל נוסעים שיובילו הרבים האוטובוסים תוספת בשל, זה

 של  הכחול הקו להקמת העבודות להשלמת עד הרכבל הפעלת את לדחות יש, הפחות

 .הקלה הרכבת

 – הרכבל יפעל שבהם והשעות המועדים מוצגים לא האחרים ובמסמכיה התנועה ח"בדו .יא

 ישירות השלכות יש אלו לשאלות. ובשבתות ישראל בחגי יפעל הרכבל אם למשל צוין לא

 הן. שלו השוטפות התפעול עלויות כיסוי ועל הרכבל פעילות של הכלכליים ההיבטים על

 ובמועדים  בשעות הציבור עבור שיעמדו התחבורתיות החלופות לגבי גם ספקות מעוררות

 .יפעל לא הרכבל שבהם

 סעיף –משלימים ה תחבורתייםה פרויקטיםמלוא ה הצגת בלי התכנית את לאשר אין .יב

 ל"לות שיוצגו יהיה לרכבל בנייה היתרי למתן תנאי כי קובע התכנית להוראות 6.2.8

 כדי בהם יש" כי הוועדה את ישכנעו אשר, משלימים תחבורתיים פרויקטים לגבי נתונים

 הרכבל של הזנתו את ולאפשר העתיקה העיר סובב הקיים התנועתי המצב את לשפר

 תנאי שיהיה ראוי זה חשוב נושא". בירושלים ההמונים הסעת מערך עם והשתלבותו

בעקבות דו"ח  .בנייה היתרי הנפקת של המאוחר לשלב ולא, תוקף למתן התכנית לפרסום

 אשר אין בהן די. בעניין , הות"ל הורתה על ביצוע השלמות מסוימותמטעמההחוקר 

: משמעותיים תחבורתיים פרויקטים שלושה באזור מקודמים בפועל – כפילויותמניעת  .יג

(, תחבורתיים היבטים גם לו יש אבל, תיירות פרויקט כאמור בעיקרו שהוא) הרכבל

. בשעה נוסעים אלפי של קיבולת מאפשר מהם אחד כל. הכבדה והרכבת הקלה הרכבת

 גבוה יהיה העתיקה לעיר התחבורה היצע, במקביל יקודמו הפרויקטים שלושת אם

 להחליט יש, לפיכך. לשאת מסוגלת שהיא המבקרים ומקיבולת מהביקוש משמעותית

 של התכנון את ולעצור, לקדם הפרויקטים שלושת מבין איזה הנוכחית בעת כבר

 לשווא יושקעו עצום בהיקף ציבור כספי, ייעשה לא הדבר אם. האחרים הפרויקטים

 .לטמיון ויירדו

 על לאסור האפשרותלעומק  דקהנב לאלמשל,  – מספקת אינה שנעשתה החלופות בחינת .יד

 באזור אוטובוסים חניית על איסור. העתיקה העיר באזור תיירים של אוטובוסים חניית
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 הפעלת  עד, זמני פתרון להוות ויוכל במקום התנועה עומסי את מאוד יקל האשפות שער

 שייצאו שאטלים של האפשרותלעומק  נבחנה לא; לאזור הקלה הרכבת של החדש הקו

 שער אל מוקדים ממספר או העיר ממרכז( דקות כמה כל) מאוד גבוהה בתדירות

 קו ; לא נבחנה לעומק הארכת(השלום' רח דרך אם ובין ציון שער דרך אם בין) האשפות

 הכותל, ועוד. לאזור עד הרכבת

 פרטיים, ללא השלכות ציבוריות ותחבורתיותשל יזמים ונקודתית אין מדובר בתכנית שולית  .86

 – אז אולי היה ניתן להסתפק בניירות עמדה מטעם יועצים פרטיים בתשלום  – ארוכות טווח

, רגישה עסקינן בתכנית לתשתית לאומית שתעלה מאות מיליוני שקלים מכספי הציבור

משרד התחבורה, בומורכבת, ולכן הייתה חובה על הות"ל והממשלה לערב את גורמי המקצוע 

מתחילת הדיונים בה, ובהתאם גם חובה על הרל"י לפנות למשרד התחבורה, בשלב הכנת 

 מסמכי התוכנית וטרם פנייתה לות"ל.

תכנית הלמותר לציין, כי מאחר שהצוות המקצועי של משרד התחבורה לא דן ובחן את  .87

עת ומסמכים שהכין , והות"ל לא התבסס על חוות דולסמכויותיו בהתאם לנהלים הרלוונטיים

משרד התחבורה, הרי שאין משמעות לכך שנציגת משרד התחבורה השתתפה בדיונים בות"ל 

מן הסתם, בקבינט הדיור. ה בעדששר התחבורה הצביע  ולכךאישור התוכנית,  בעדוהצביעה 

שרי משרדים אלה תמכו בתכנית ו ,בות"להשתתפו בדיונים גם נציגי משרד החקלאות והפנים 

 . רהדיובקבינט 

, אין צל של 3.6.2019מעיון בפרוטוקול ובתמלול הדיון, ובנימוקי ההחלטה הלאקוניים, מיום  .88

ספק כי הות"ל אימצה את דו"ח והמלצות החוקר, מבלי לקיים דיון מעמיק, וחבריה התמקדו 

 –ליך אישור הפרויקט בטפיחה על השכם אחד של השני על כך שהצליחו לסיים את תה

משרד שיקול הדעת של משמעות הדבר כי החוקר המיוחד מטעם הות"ל למעשה החליף את 

 הצוות המקצועי שלו.והתחבורה 

אי השתתפות משרד התחבורה, גרמה לכך שהות"ל והממשלה לא גיבשו תשתית עובדתית  .89

 חריג זה.פרויקט  השיקולים הצריכים לענייןמלוא מספקת ומתאימה, ולא שקלו את 

 בשורש ההליך התכנוני כולו, אשר מצדיק את ביטולו.חמור , מדובר בפגם העותרים/ותלדעת  .90

 

פרויקט מסוגו הסתמכות הות"ל והממשלה על הדמיות מטעות ושאינן רלוונטיות ל

 רכבל של ה

 

 מכן לאחר שנהו, 1981-ב עולמית מורשת כאתר הוכרזו וחומותיה ירושלים של העתיקה העיר .91

 ו"אונסק של ברורה הכרה זו .בסיכון תעולמי מורשת כאתר ו"אונסק ארגון עליהן יזכרה

 ובמבנה הדופן יוצאת הרוחנית בחשיבותה, אתריהול העתיקה עירל שיש התרבותי בערך

 אמנם. תרבותית והתפתחות היסטוריה שנות מאות של תוצר שהוא, שלה הייחודי החברתי

 שבנדון התכנית ואילו, העתיקה העיר חומות בתוך נמצא המוכרז העולמית המורשת אתר
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 אתר סביב( buffer zone" )חיץ אזור" ,ו"אונסק לפי אך. להן שמחוץ גובלים שטחים על חלה

 14.ובשימור וחיוני אינטגרלי מרכיב הוא עולמית מורשת

גיא בן הינום  של , הנוף והחזותקו הרקיע עלהשפעה ניכרת  תהיה לרכבלאין מחלוקת כי  .92

 ומההח לאורך שינועו יותקרונעשרות ה בשל, מייר העתיקה, מצידה המערבי והדרוהעו

 העותרים/ות סבורים/ות כי מדובר בפגיעה אנושה.. םקד מתחם של ההוהגב

 הסביבה על ההשפעה בתסקיר, כך. ביותר רגיש רכבלה תוואיש מודה עצמה התכנית תיזמי .93

 אתרים מרוכזים בו גיאוגרפי אזור, הקדוש האגן בתחום עובר הרכבל": נכתב התכנית של

 לנצרות , ליהדות משותפים חלקם – קדושים מקומות ומאות והיסטוריים ארכיאולוגיים

 דתיות לרגישויות מעבר הדברים מטבע. הדתות משלוש לאחת ייחודיים וחלקם, ולאסלאם

 טיפוסי  חתך לאורך הקדוש האגן בתחום עובר התוואי. נופית רגישות גם קיימת ופוליטיות

 המרחב אל הגאיות דרך עבור, העיר של הבנויות המגורים שכונות בטבעת שראשיתו

 ומסתיים ואחרים דת מבני, קברות בתי, ארכיאולוגיים ערכים המכיל החומה שבהיקף

: שונה רגישות ברמת המתאפיינת טבעת מהווה נוף תבנית כל... העתיקה העיר בחומות

 הגבוהה הרגישות ברמת הוואדיות טבעת, בינונית ברגישות מאופיינת החומות פאתי טבעת

 15."נמוכה ברגישות האורבנית והטבעת, ביותר

 הוא. העתיקה העיר לחומת במקביל הרכבל ינוע קדם למתחם ציון הר בין, התכנית לפי .94

 הרכבל של D תחנת הקמת. העתיקה העיר חומות מול, קדם מרכז של הגג בקומת יסתיים

 והתחנות הרכבללכן,  ;13542 תכנית לפי המותר מעל, נוספת בקומה קדם מרכז את תגביה

 ולרובע האשפות לשער הסמוך מהאזור בעיקר, מדרום העתיקה העיר חומת נראותעל  ישפיעו

 . היהודי

 מרכז תקרת בין הגובה הפרש, 13542 תכנית לפי המאושר הסטטוטורי במצב כבריצוין כי  .95

 קדם מרכז גג על D תחנה בניית . לכן,בלבד' מ כשלושה הוא העתיקה העיר לחומת קדם

 מדובר, בנוסף. השונות מצפורה מנקודות העתיקה העיר חומת את לחלוטין כמעט תסתיר

 להוראות 5 סעיף אור – הקרקע פני מעל בנוי שטח ר"מ 1,150) משמעותי נפח בעלת תחנהב

 .העתיקה העיר חומת על שתאפיל(, התכנית

 תא ערךש האדריכל, חמימובר אריה בטאל היטבחשיבות השמירה על קו הרקיע של העיר  את .96

 שנערךבראיון  ר, אשנדוןשב תכניתקדם והכין גם שניים מנספחי ה מתחםל 13542 תכנית

 מיברוח שמרנית, שימורית ושומרת.  מתוכננתלהיות  הצריכ ירושלים"אמר:  2011 בשנת

העתיקים  ומבניה תיקהאת העיר הע ראותל צריךהזיתים,  רשמשקיף על העיר מכיוון ה

צריכים להיות  לה. גם מבני הציבור שולםרבים בע רעבו ומקהשמשמעותם אדירה בע

 ה, זה יפגע במראילאולע לעילא וכנניםמת םה םמובחנים ואסור להקים בה מגדלים, גם א

  16העיר ובערכים שהיא משדרת".

 
 ./http://whc.unesco.org/en/series/25' ר  14

 .154' עמ, התכנית של( 9 נספח) הסביבה על ההשפעה תסקיר  15

16  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000664756 . 

http://whc.unesco.org/en/series/25/
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 פיתוח עבר שלא בירושלים האחרון ההיסטורי השטח את יהפוך הרכבלאין מחלוקת כי  .97

עשרות  נוסעות ומעליו גדולים עמודים נטועים שבתוכו לאתר מסיבי, בגיא בן הינום, מודרני

 .מתמדת בתנועה רכבל קרוניות

 שאינה רההיא תופעה נדיועתיקות  ותהיסטורי עריםרכבל ב בנייתאין גם מחלוקת כי  .98

 כמו, היסטוריתרכבל בעיר  הוקםשבהם  חריגים מקרים באותם גםמקובלת בעולם המערבי. 

, בהמהעיר ההיסטורית, ולא בל מה-במרחק ואות ותלבנ הקפידו, שבקרואטיה וברובניקבד

  .כפי שמוצע בתכנית שבנדון

 המודעות בוש עידןשנה, ב 60-כלפני  הוקמו, אך אלה םאמנם רכבלי יש שבספרד בברצלונה .99

 בתכניתמהמוצע  שונההיסטוריות היתה נמוכה. ב ערים לע הםהשליליות של השלכותל

 איק'וונזמ לגבעת, אלא הצפופ תהיסטורי לעיר מובילים א, הרכבלים בברצלונה לשבנדון

 בעיר ;לכדורג רשיומג ייהשח ריכותב, אך גם יים, שיש בה אמנם גם אתרים היסטורהירוקה

 נימוקהיסטורית, ב דהמצו אל המובילרכבל  לפרק"ו אונסק ונהלאחר דרש גרמניהשב קובלנץ

 17העולמית שהוכרז במקום. רשתשהוא מייצר פגיעה קשה באתר המו

ובוועדות התכנון השונות, הרכבל אינו כביש,  להבדיל מכל התכניות האחרות שנידו בות"ל .100

 ההינעמודים מסיביים, עיקר משמעותו על הסביבה העתיקה,  15או מבנה קבוע וסטטי. מלבד 

 זמנית. בו קרוניות שינועו 41-ו, קרונות בשעה 72-תנועה של כ

 הפרויקט מראה את משקפות לחלוטין אינןמטעות ו התכנית במסמכי הרכבל הדמיות .101

 נראותן את דרמטית באופן שיחריף, מתמדת בתנועה קרוניות עשרות מציגות לא הן – בפועל

"פארק  ה שלותחוש מראהבאגן העיר העתיקה, וייצור  על הנוף העתיק וההיסטורי תןוהשפע

  .שעשועים"

לגבש תשתית היה והממשלה ליתן, על הות"ל  החלטה מינהלית תקינהעל מנת לקבל  .102

לצורך קבלת ההחלטה, לבחון את כל השיקולים הצריכים לעניין ולהפעיל עובדתית מספקת 

ראו באופן סביר ומידתי, בהתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים ) הדעת המוקנה לה-את שיקול

 8101/15מ "עעלפסק דינה של כב' הנשיאה )בדימוס( הש' מ. נאור בתיק  41-ו 32פסקאות 

 (.(28.8.2017)פורסם בנבו,  נ' שר הפנים אלמסגד גריוסוס צגטה

הוא נדבך חשוב ביותר בתשתית העובדתית עליה נדרש מוסד התכנון  בהדמיותהמידע  .103

 בהדמיותלבסס את החלטתו באם לאשר תכנית העומדת בפניו. העמדתו של המידע המובא 

, או תרבפני מוסד התכנון מאפשרת, אפוא, למוסד התכנון לקבל החלטה נבונה ומושכלת יו

 החלטה שגויה ככול שההדמיות מטעות. 

בפניה , הייתה חובה על הות"ל לדרוש מהרל"י וממשרד התיירות להציג אלהבנסיבות  .104

הדמיות של הקרוניות בתנועה, כולל בשעות שונות של תאורה, כדי לבחון באופן רציני את 

 העיר העתיקה. ואגןגיא בן הינום בהשלכות התכנית על הנוף והנראות 

"נוכחות הקרוניות שולית לדעתי ין די בקביעה הלקונית של החוקר מטעם הות"ל כי א .105

 וההפרעה מנוכחותם מינימלית".

 ולא גיבש והממשלה לכך שהות"ל מה, גרבתנועהאי הגשת הדמיות של קרוניות הרכבל  .106

את השיקולים הצריכים לעניין, ובכך נגרם  שקלולא ותשתית עובדתית מספקת ומתאימה, 

 
17  https://whc.unesco.org/en/soc/1962 . 
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)בהקשר זה, ראו את  אישור התכניתפגם חמור בשורש ההליך התכנוני המצדיק את ביטול 

 -אדם טבע ודין    9409/05 "צבגפסק דינה של כב' הנשיאה )בדימוס( הש' דורית ביניש בתיק 

 יה של תשתיות לאומיתאגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ' הוועדה הארצית לתכנון ובני

(, אשר הורתה על ביטול החלטות הממשלה והות"ל לאשר חלק 24.10.2010)פורסם בנבו, 

 .(בעניין חלופות מתכנית בשל היעדר תסקיר ממצה לגבי השפעה על הסביבה

החובה להציג ולבחון תשתית עובדתית מספקת ומתאימה לאישור למעלה מן הצורך, שכן  .107

בחנו אפשרות להכין  ות/, יצוין כי העותריםוהממשלה ות"ל, ההרל"יהתוכנית, מוטלת על 

קיבלו סרטון הדמיה שיציג את תנועת הקרונות במקביל לחומות העיר העתיקה, אך  םבעצמ

 הצעות מחיר בסך מאות אלפי שקלים.

 

 חוסר סבירות קיצוני באישור התוכנית 

 

חוסר הסבירות . הסבירותכרשויות ציבוריות לפעול במסגרת מתחם  על המשיבים .108

מתבטא באי שקילת כל השיקולים הרלוונטיים ו/או מתן משקל מוטעה לשיקולים השונים 

 297/82; ובג"צ 514, 485( 2, פ"ד מד)גנור נגד היועץ המשפטי לממשלה 935/89בג"צ  ו)רא

 .(29( 3לז ) ,עזרא ברגר נ' שר הפנים

בנסיבות דומות, אלא אם החלטת  ביהמ"שמה היה מחליט אינה השאלה פי הפסיקה, -על .109

המינהל עומדת בפני הביקורת, בהיותה החלטה שרשות מינהלית סבירה יכולה הייתה לקבל. 

במובן זה שהיא מהווה אחת ההחלטות הסבירות  –אם ההחלטה עומדת במבחן הסבירות 

עמותת  1554/95 צבג" וביהמ"ש )ראלא יתערב בכך  –שניתן היה לקבל באותן נסיבות 

 ((.11.7.96)פורסם בנבו,  "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך, התרבות והספורט

הצוות המקצועי במשרד בענייננו, כאשר משרד התחבורה לא היה שותף לתכנית הרכבל ו .110

לגביה, הממשלה והות"ל הסתמכו על הדמיות מטעות שאינן רלוונטיות לסוג  לא ביצע בדיקות

הרי שההחלטה שרה על ידי ממשלת מעבר שאינה זוכה לאמון הציבור, והתכנית אוהפרויקט, 

 לדחות את השגת העותרים ולאשר את תכנית הרכבל, לוקה בחוסר סבירות קיצוני.
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