
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

:2219/17
עו"ד שרית דנה ; עו"ד קובי איבצן;  בשם המשיבה 4 בבג"ץ 

:2219/17
עו"ד יעל מורג יקו-אל; עו"ד עציון תדמור בשם המשיבים 3-1 בבג"ץ 

עו"ד אורון סלמון :4142/17
עו"ד שי דקס;; עו"ד מנשה כהן; בשם העותרים בבג"ץ 

עו"ד ליאור עמידור; עו"ד חן עמידור בשם העותרת בבג"ץ 2219/17:

(20.11.17) ב' בכסלו תשע"ח תאריך הישיבה:

עתירה למתן צו על תנאי

4. נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים
3. שר התחבורה

2. ממשלת ישראל
1. ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות המשיבים:

     
נ  ג  ד

יאיר שחר ואח' העותרים בבג"ץ 4141/17:

עיריית רמת גן העותרת בבג"ץ 2219/17:

כבוד השופטת י' וילנר
כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט י' דנציגר לפני:

בג"ץ  4142/17 

בג"ץ  2219/17

השופט י' דנציגר:

לדחיית מועד הדיון, נוכח מגעים המתנהלים בין העירייה לבין משרד התחבורה – 

ביום 13.11.2017 פנתה עיריית רמת-גן (העותרת בבג"ץ 2219/17) בבקשה  .1



ביצוע התוכנית על חייהם של תושבי העיר המתגוררים בסמוך לתוואי הפרוייקט.

כלל האינטרסים ותוך נסיון למזער, עד כמה שרק ניתן, את ההשפעות השליליות של 

בהחלטות מוסדות התכנון המוסמכים, שפעלו כדין, לאחר שקילת חלופות ואיזון בין 

באת כוח המשיבה 4 טענה כי העתירה אינה מגלה כל עילה להתערבות שיפוטית 

המתייחסת לחלופת התכנון ולהתכנותה. 

להידחות כבר עתה, אולם הם יהיו מוכנים להגיש הודעת עדכון בתוך 14 ימים 

באת כוח המשיבים 3-1 טענה עוד כי לטעמם של המשיבים דין העתירה 

וביצועה לא יחרוג מלוחות הזמנים הקיימים להשלמת הפרוייקט.

התוכנית הסטטוטורית המאושרת, עלויות ביצועה לא תחרוגנה מהמסגרת הקיימת 

צויין כי להערכת המשיבים 3-1 אין לחלופת התכנון התכנות אם זו לא תתיישב עם 

ידי העירייה אכן נבדקת בימים אלה, אך כי זו לא הוצגה לפני גורמי התכנון בשעתו. 

דבריו. רשמנו לפנינו את הערת באת כוח המשיבים 3-1 כי חלופת התכנון שהוצעה על 

הצדדים השלימו את טיעוניהם לפנינו. איפשרנו גם לראש העירייה לומר את  .5

למשרד התחבורה ולתת הודעת עדכון בה תפרט  אם להערכתה יש מקום לקדמה.

והצענו כי יתאפשר למשיבה 4 לבחון את חלופת התכנון שהוצעה על ידי העירייה 

בפתח הדיון הבהרנו לצדדים כי בכוונתנו לשמוע את מלוא טענותיהם בדיון זה,  .4

בהחלטה מיום 14.11.2017 נדחתה הבקשה ונקבע כי הדיון יתקיים במועדו. .3

הליכים מיותרים בשלב זה".

מועד הדיון, שכן יש "למצות את התהליך המקצועי אשר החל ... ועל מנת למנוע 

העותרים בבג"ץ 4142/17 – 306 תושבי רמתן-גן – ביקשו אף הם לדחות את  .2

לאפשר למשרד התחבורה ולעותרת למצות בדיקה ושיח אודות התכנון החלופי".

למנכ"ל המשרד ""חתכים רלוונטיים מתוך התכנון החלופי". לבסוף נטען כי "יש 

ובעלויות דומות לאלו של התכנון המקורי". עוד נטען כי ביום 24.10.2017 נמסרו 

אריאל לבנטון) שגיבש בסיוע צוותו "חלופת תכנון בגבולות הקו הכחול של התוכנית 

לשיקוע הקו הסגור ברחוב הירדן". כפועל יוצא, כך עודכנו, שכרה העירייה מהנדס (מר 

תחבורה עירוניים (המשיבה 4) להעביר לעירייה תקציב כדי שזו "תתכנן חלופה 

עתירה זו". נטען כי מנכ"ל משרד התחבורה, גב' קרן טרנר, הנחתה את נת"ע – נתיבי 

בהנחיית שר התחבורה – שמטרתם "לדון בדרכים האפשריות לפתרון המחלוקות נשוא 
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ניתנה היום, ב' בכסלו התשע"ח (20.11.2017).

בעתירות.

עם קבלת הודעות העדכון והתגובות להן, נחליט בעניין המשך הטיפול  .8

לא יאוחר מיום א', ה-31.12.2017.

העותרים בשתי העתירות יגישו את תגובותיהם להודעות העדכון של המשיבים  .7

.10.12.2017

הודעות עדכון בדבר התכנותה או אי התכנותה, לשיטתם, לא יאוחר מיום א', ה-

המשיבים 4-1 ימשיכו בבחינת חלופת התכנון שהוצעה על ידי העירייה, ויגישו  .6
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