
   0

   המחוזי המשפט בבית
 בירושלי

 25015�10�10 צ.ת 

  :בעניי�

 

  000533877: ז.ת, דאוס גבי .1

 12528493 :ז.ת ,שניידר נורמה .2

  059847269: ז.ת  וקני�) שלו (רלי'צ .3

 024137218: ז.ת, שמואלי הדיה .4

 033684705: ז.ת, גנט קובי .5

 028525616: ז.ת, פרנקל אלישיב .6

 032276990: ז.ת ,אור� הרשקובי$ .7

 307413179 :ז.ת קריידלי� ורה .8

 209884451: ז.ת, עמיחי ישי .9

 059726315: ז.ת, טוביה עודד .10

 080287518: ז.ת, איברהי סופיא� .11

  2384497 :ז.ת, לחמי מיכל .12

 059811950 :ז.ת, אלמקייס שמחה .13

 

 

 או/ו 47378: ר.מ, פינק אס� ד"עוה כ"ב י"ע כול� 
  27168 :ר.מ ליפר טל או/ו 15042: ר.מ פינק יעקב

ר .או רענ% ליפר מ/ ו 16598 ר.מ, אית% טלי או/ו
  ' ואח 54725

  .ירושלי�, 34 יהודה)ב%' מרח
   6248710)02: פקס  6248701)02' טל

  il.co.pinklaw@asaf: ל"דוא

 

   

 �נגד

   תובעי/המבקשי

 

   512967910 פ.ח מ"בע סיטיפס .1 

  , הבינלאומי הכנסי� מרכז, 1 רשז משדרות
  .ירושלי�, 6001 ד.ת

  91060 מיקוד
   

  ירושלי �  אורבני ושימור פיתוח, לתכנו� העמותה. 2
   לתחבורה אב תכנית[ המכונה ג� 580127538 ר.ע    

Jerusalem Transport Public Administration [  

"JPTA"     
  .ירושלי� ,97 יפו ובמרח    

 

  נתבעות/המשיבות  

 

  



   1

  ייצוגית תובענה לאישור בקשה

  2006 � ו"תשס הייצוגיות התובענות חוק לפי

 שנגרמו החמורי הנזקי ה אליה הנלווית והתובענה זו בקשה של עניינה

 של הראשו� הקו לביצוע המתמשכות העבודות בגי� והסביבה ירושלי לתושבי

 ואשר היו עד הסתיימו שלא עבודות". הקלה הרכבת "המכונה הפרויקט

  .  לתושבי ירושלי והסביבהוחמורי כבדי נזקי  וממשיכי להסבהסבו

  כללי. א

   :כדלקמ� מתבקש הנכבד המשפט בית

: להל% (לבקשה' A כנספח זו לבקשה המצורפת הייצוגית התובענה את לאשר  .א

 �2006ו"תשס, ייצוגיות תובענות חוק להוראות בהתא�, ייצוגית כתובענה") התובענה"

 .  לבקשה ביחס עליו יחליט הנכבד המשפט שבית שינוי בכל, ")התובענות חוק": להל%(

 ייצוגית תובענה כי קובע אשר" התובענות חוק"ל) א(3 לסעי� בהתא� זו בקשה לאשר   .ב

   ".השנייה בתוספת כמפורט בתביעה", היתר בי% להגיש נית%

 :   הקובע" תובענותה חוק"ל השנייה לתוספת 1 סעי� של בגדרו נכנסת זו בקשה כי לקבוע  .ג

 לעניי� בקשר, הצרכ� הגנת בחוק כהגדרתו, עוסק נגד תביעה. 1"
  ".לא א ובי� בעסקה התקשרו א בי�, לקוח שבי�

, עיסוק דר- שירות נות� או נכס שמוכר מי ":הצרכ% הגנת לחוק 1 סעי� לפי "עוסק"

  ".יצר� כולל

 הקלה הרכבת פרויקט תא ולהפעיל להקי� במכרז נבחרה אשר החברה היא 1 המשיבה

 היו אשר 1 המשיבה של לקוחותיה הינ� והסביבה העיר תושבי המבקשי�. בירושלי�

 ניצבי� א., הפרויקט של המקורי הסיו� במועד כבר החברה שירותי את לקבל אמורי�

 שהובטחו מהשיפורי� ליהנות זוכי� ה� אי%, מחד. שבורה שוקת בפני 2010 שנת בשלהי

 סובלי�, מאיד.. הקלה הרכבת שירותי את ולקבל החיי� מתובר התחבורה במער.

 הציבורית התחבורה במער., חייה� באיכות, לסביבת�, רבי� מנזקי� התושבי�

  . להל% שיפורט כפי נוספי� ונזקי� בעיר והתחבורה הכבישי� ובמערכת

 של עבודתה על ולפקח לנהל, דר. לא בדר. נבחרה אשר העמותה היא 2 המשיבה

 מבטח� את שמו אשר, הפרויקט של העתידיי� לקוחותיו הינ� המבקשי� .1 המשיבה

 אמור התמחותה שתחו� עמותה היותה מתוק� 2 המשיבה של והניהול הפיקוח בשירותי
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 והמפקחת המנהלת, הפרויקט מתכננת היותה ומתוק� מקיפות תחבורה תוכניות להיות

  : מטרותיה את העמותה מגדירה 2002 משנת המתוק% בתקנונה. בפועל עליו

 בערי ושימור פיתוח, עירונית התחדשות, עיצוב, בתכנו� לעסוק 1.1"
  .אלה נושאי של בקידומ ולעסוק, בפרט ובירושלי בכלל היסטוריות

, בפרט ובירושלי בכלל ציבורית תחבורה של ופיתוח בתכנו� לעסוק 1.2
, וריתציב תחבורה של שונות צורות, תחבורתיות אב בתוכניות זה ובכלל
 נושאי וכל, רגל הולכי מערכות, חניה מדיניות, המוני הסעת

 עירית, התחבורה משרד ידי�על שיתבקשו כפי, נוספי תחבורתיי
  .אחר מעוניי� גו. וכל ירושלי

, עיצוב, תכנו� של בנושאי ויעו$ לימוד, פרסו, במחקר לעסוק 1.3
  .היסטוריות בערי ושימור עירוני פיתוח

1.4  כיוצא ופעולות כנסי, סמינריוני סדנאות, השתלמויות לקיי
  העמותה במטרות הנזכרי בנושאי באלה

, וממשלתיי עירוניי פרויקטי ניהול, התכנו� בתחומי לפעול 1.5
 העיר של דגמי ולתחזק להקי, ליזו וכ� ושימור פיתוח עיצוב, בקרה

  .ירושלי

 העמותה פעילות את ולרכז ללפעו, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 1.6
 ולעסוק, ירושלי העיר ראש ידי�על שיתבקש כפי ירושלי העיר למע�
  .דלעיל המטרות הגשת לש חוקית פעולה ובכל חוקי עיסוק בכל

 היסטוריות בערי עירונית התחדשות לש עירוני בתכנו� לעסוק 1.7
 אתרי של שימור בעקרונות שימוש תו-, בפרט ובירושלי בכלל

 והבנייה התכנו� חוק של הרביעית התוספת עקרונות וברוח, היסטוריי
")  "). "היסטוריי אתרי

 לחוק השנייה התוספת לפי" עוסק "הגדרת תחת המשיבות נכנסות לעיל האמור לאור

  .התובענות

 :הקובע לחוק השנייה לתוספת 6 סעי� של בגדרו ג� נכנסת זו בקשה כי לקבוע  .ד

 גור", זה לעניי�; המפגע גור נגד תיסביב למפגע בקשר תביעה"
 מפגעי למניעת בחוק כמשמעות �"סביבתי מפגע", "המפגע

 ."סביבתיי

מגדיר 1992)ב"תשנ, )אזרחיות תביעות (סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 2 סעי�

 "  ."סביבתי מפגע לגרו עומד או שגור מי"כ" המפגע גור

 למפגע הרשלנית התנהלות% מתוק� יותאחרא ה% באשר המפגע גור� הינ% המשיבות

  :כ מוגדר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי� לפי " סביבתי מפגע". סביבתי

" בניגוד כשה והכל...פסולת ידי על זיהו...ריח, רעש, אויר זיהו
 או, אחר רישיו� או היתר לכל או עסק לרישיו�, לתכנית, לצו, לחיקוק

  ". לאד ממשי סבל גרימת או דא של בבריאותו פגיעה בה שיש

 למפגע שני� מזה מתמש. באופ% גור� הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות

 ירושלי� תושבי לכלל מתמש. סבל וגור� חייה� על המשפיע ואבק לכלו., רעש של

  . ההיקפיי� יישוביה
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 התובענה תנוהל שבשמה הקבוצה כי התובענות לחוק) א(14 וסעי�) א(10 סעי� לפי לקבוע   .ה

 חישוב לצור. כי ולקבוע. רבתי ירושלי� ותושבי ירושלי� תושבי כלל את כוללת הייצוגית

 ירושלי� תושבי תהיה הראשונה הקבוצה תת. קבוצות תתי שתי הקבוצה תכלול הנזק

 ומהווי�, ירושלי� את הסובבי� הישובי� תושבי את תכלול השנייה הקבוצה תת ואילו

 הר, זאב גבעת, גוש אבו והישובי�, אדומי� מעלה העיר תושבי יניה�ב. לעיר לווי% ערי

 ירושלי תושבי" )להל% (נוספי� ישובי� עשרות ועוד יערי� קריית, ציו% מבשרת, אדר

  )."רבתי

 הייצוגיי� התובעי� יהיו המבקשי� כי, התובענות לחוק) 2)(א(14 לסעי� בהתא�, לקבוע   .ו

 . לייצוג המוצעת הכללית הקבוצה וחכ)באי יהיו זו בבקשה כוח�)באי וכי

 :כדלהל% ה% התובענה עילות כי התובענות לחוק) 3)(א(14 סעי� לפי לקבוע   .ז

 לא בצורה רבדיו בכל הפרויקט ביצוע ידי על, הנזיקי� לפקודת 35 סעי. לפי �רשלנות. 1

 הטכניי� בכשלי� ג� ביטוי לידי ובאה הרב לעיכוב שהובילה מקצועית ולא מספקת

 על העולה העיכוב ומעצ� המשיבות בי% המתמשכי� המשפטיי� ובהליכי� יי�וההנדס

  .בניהולו רבתי רשלנות על מעיד אשר המתוכנ% הפרויקט מועד מסיו� שני� שלוש

 ממשית הפרעה גרימת ידי)על, הנזיקי� לפקודת 44 סעי. לפי � ליחיד מטרד עוולת. 2

, הציבוריי� ובשטחי� שות�שבר במקרקעי% המבקשי� של הסביר לשימוש שני� במש.

  . הרכבת תוואי הקמת לצור. שברשות% בקרקע המשיבות שעושות מהשימוש כתוצאה

 באופ% הפרויקט ביצוע ידי)על, הנזיקי� לפקודת 42 סעי. לפי � לציבור מטרד עוולת. 3

 בסעי� האמורה ההגנה. הציבור של והנוחות הבריאות, לבטיחות מתמשכת סכנה המהווה

  . ממו% מנזקי סובלי� והמבקשי� מאחר מתקיימת לא נזיקי%ה לפקודת 43

 שלישי אד� לטובת חוזה הינו גלגוליו כל על, הפרויקט לביצוע החוזה � חוזה הפרת. 4

, )"החוזי חוק" )להל%( �1973ג"תשל, )כללי חלק (החוזי לחוק 34 בסעי. כהגדרתו

 דרישה זכות קשי�למב להקנות לחוזה הצדדי� כוונת. המוטב הינ� המבקשי� שבו

 זכות את להסיק נית% וממנה לחוזה הצדדי� דעת מאומד% משתמעת החיוב לקיו�

 שמדובר מכ. הנגזרות, בזמני� ועמידה הפרויקט של וסביר ראוי ביצוע לדרוש המבקשי�

  .הציבור לרווחת, עצומות עלויות בעל לאומי בפרויקט

 )"הצרכ� הגנת חוק" )להל% (9811 �א"תשמ, הצרכ� הגנת לחוק 2 סעי. לפי � הטעייה. 5

 ולמועד העבודות להתקדמות באשר למבקשי� ומשתנה עמומה אינפורמציה מת% ידי)על )

 ללמוד המבקשי� נאלצו הנוספות הדחיות על. המסחרית ההפעלה לתחילת המשוער

 הודעה מהוצאת להבדיל, התקשורת באמצעי שפורסמו ומכתבות בשטח העבודות ממצב

 תארי. על המשיבות הודעות – הסתמכות. זה במקרה מצופה שהיה יכפ בעניי% רשמית

 לאור נזקי� עסקי� ולבעלי העיר לתושבי גורמת פעמיי� לפחות ודחייתו לפרויקט סיו�

  . צעדיה� את לכלכל יכולי� שאינ� העובדה
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 6 . וזכות אד לחיות בסביבה ראויה הזכות לחופש התנועה: פגיעה בזכויות אד

בהתנהלות� הרשלנית ובפגיעה במרחב המחיה של המבקשי� :  הפרטובאוטונומיה של

לפגיעה לפגיעה בכבוד� ו,  לפגיעה בחופש התנועה של המבקשי�גרמו המשיבות

  באוטונומיה של הפרט של המבקשי�

 כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות :יסביבתי ימפגע עילת. 7 

 על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש. אופ%ב גורמות, לעיל רב בפירוט שהוצגו

, אד� של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש. סבל לה� וגורמי� המבקשי� חיי

 .1992 לחוק למניעת מפגעי סביבתייוהכל בניגוד 

נוסח ( הנזיקי� פקודת ל63לפי סעי� המשיבות הפרו את חובת% : חקוקה חובה הפרת. 8 

, חוק החוזילפי , חוק הגנת צרכ�לפי ) "פקודת הנזיקי�": להל%( �1968ח"תשכ) חדש

כמו  . כבוד האד וחירותו: חוק יסוד ל6 לפי סעי� חוק למניעת מפגעי סביבתיילפי ה

, 1965 – ה"חוק התכנו� והבנייה תשככ%  הפרו המשיבות באופ% בוטה הוראות שונות של 

, )שמירת הסדר והניקיו% (לירושלי� עזר חוקשורה ארוכה של חוק עזר עירוניי� וביניה� 

 . ושורה ארוכה של חוקי� נוספי�1978)ח"לתש

המשיבות לא עמדו בדרישות היתרי הבנייה ובדרישות : עשיית עושר ולא במשפט. 9 

לו היו המשיבות עומדות כדבעי בדרישות אלו היו המשיבות נדרשות להוציא . ההסכ�

עושר  בכ- עשו המשיבות  . פיצויי� וכדומה,סכומי כס� משמעותיי� בתשלו� כח אד�

חוק עשיית ": להל% (�1979ט"תשל,  עשיית עושר ולא במשפטחוק לפי ולא במשפט

 הנזקי� על תושבי העיר והסביבה והתחמקות ידי השתתוזאת על ) "עושר ולא במשפט

 .  חמורה מלקיחת אחריות

לא , ק כבד לתושבי ירושלי�המשיבות גרמו נז  :עילות הנובעות משיקולי צדק ויושר .10

  .יתכ% כי המשיבות תתחמקנה מאחריות% לנזקי� הישירי� שה% גרמו

 

 וכי התובענות לחוק) 4)(א(14 לסעי� בהתא� זו ייצוגית לתובענה הסעדי� את לקבוע  .ח

 :יהיה הסעד

  .ייצוגית כתובענה התובענה את לאשר .1

 רכאמו, הייצוגית התובענה לצורכי המיוצגת הקבוצה את להגדיר .2

 .לעיל

, לכשתתקבל זו בבקשה ההחלטה פרסו� אופ% בדבר הוראות לית% .3

 .הפרסו� בהוצאות המשיבות את ולחייב פרסו� נוסח את לקבוע

ות בפיצוי כספי לקבוצה המיוצגת בס- המשיב את לחייב .4

מאתיי� ושמונה מיליו% , מיליארד[, 2 1,208,775,000  של 

 .]שבע מאות שבעי� וחמש אל� שקלי� חדשי�
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, ית� צו המחייב את המשיבות בסילוק כל המפגעיל .5

גדרות וכיעור שנגרמו בעקבות עבודות הרכבת , פסולת

 יו מהגשת 90הקלה והשבת המצב לקדמותו וזאת תו- 

 . בקשה זו

כ המבקשי להופיע בהלי- הבוררות "לאפשר לב .6

המתקיי בי� המשיבות אצל כבוד השופט בדימוס אוקו� 

או /לידיה כל החלטה הודעה וד וייסגלס ולקבל "ועוה

כתב טענות שהוגש ושיוגש בהלי- זה ולפסוק את 

כ� מתבקש בית המשפט להורות . הוצאותיה בהקשר זה

 .על פרסו פומבי של כל החלטות הבוררי

 יו מהגשת בקשה זו לפרס 90לחייב את המשיבות תו-  .7

בפומבי ובאופ� רשמי על מועד סיו סופי שבו תתחיל 

  .בת הקלה הפעלה מסחריתלפעול הרכ

להורות על מינוי חוקר לבדיקת אופ� בחירתה והתנהלותה  .8

 החל בהלי- בחירתה כמפקחת על 2של המשיבה 

בהוצאת כספי ובגובה המשכורות וכלה באופ� , הפרויקט

 . ניהולה את הפרויקט

 22 בסעי� לאמור בהתא�, למבקשי� הוג% גמול תשלו� על להורות .9

 .לחוק

 בהתא�, מ"הח המבקשי� של כוח� בא של הטרחה שכר את לקבוע .10

 .לחוק 23 בסעי� לאמור

 לפי, העניי% בנסיבות וצודק נכו% סעד כל ולקבוצה למבקשי� לית% .11

 .הנכבד המשפט בית של דעתו שיקול

 בהתא� הנכבד המשפט בית ידי על שייקבע באופ% תפורס� זו בבקשה ההחלטה כי לקבוע  .ט

 .התובענות לחוק 25 לסעי�

 מסכו� התביעה 5%ס  "ע למבקשי� בגמול, התובענה בהוצאות המשיבות תא לחייב  .י

 . מסכו� התביעה15%ס " עכוח� לבאי טרחה ובשכר
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 לאישור הבקשה הגשת ליו� נכו%, הייצוגיות התובענות בפנקס המבקשי� כ"ב בדיקת לפי

 מהותיות שאלות המעלה תביעה או בקשה נרשמה לא, עצמה והתובענה הייצוגית התובענה

  .הייצוגיות התובענות בפנקס זו תובענה נשואות לשאלות הדומות במשפט או בעובדה

, ")התובענות תקנות "להל% (הייצוגיות התובענות לתקנות) א(3 סעי� להוראות בהתא� כ% כמו

 הצרכ% הגנת על לממונה, לממשלה המשפטי ליוע3 ומהתובענה מהבקשה עותק מועבר

  .הסביבה להגנת ולמשרד
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 הרכבת הקמת פרויקט של לקוי וביצוע, המשיבות של הפושעת ברשלנות הוא זו תובענה של עניינה

 רושלי�י תושבי בכלל קשה לפגיעה לגרו� ומממשי. גר� אשר באופ%, יד% על בירושלי� הקלה

 אשר המשיבות. המתוכנ% מעל רבות שני� העבודות מהתמשכות כתוצאה רבתי ירושלי� ותושבי

 של הלקוי הביצוע. תפקיד% במילוי כשלו זה לאומי פרויקט הקמת על המדינה מטע� אמונות

, נזקי� של שורה זו בתובענה לתובעי� גרמו 2 המשיבה של הלקוי והניהול והפיקוח 1 המשיבה

  . ממשית לפגיעה וגורמי� חייה� שגרת על רבות שני� מזה משפיעי� אשר ממוניי� לאו ממוניי�

, חייה� רמת את יעלה אשר" הציבור לרווחת פרויקט"כ לה� הוצג הפרויקט אשר, התושבי�

 נזק, יקר זמ% אובד% ולספוג" הקלה הרכבת "הנקראת המרה הגלולה את שני� מזה לבלוע נאלצי�

 רעש, אוויר זיהו� של מטרדי�, הציבורית התחבורה במער. י�שיבוש, הפרטיי� לרכביה�

 מטע� ראוי מענה ללא זאת כל. רבה נפש ועגמת חייה� ובאיכות התנועה בחופש פגיעה, ופסולת

 ולצערנו, ושגוי מטעה מידע ולחלופי% הפרויקט התקדמות על רצי� מידע קבלת ללא, המשיבות

  .באופק נראה סיו� ללא הרב

 הפרויקט של הראשו% השלב כי ולהבטיח התושבי� זעקת קול את להשמיע כדי קמה זו תובענה

 קוד� כי המבקשי� מצפי� בנוס�. למבקשי� הנגרמי� הנזקי� צמצו� תו. במהרה יסתיי�

 חושבי� מלאכת ֵתַעשה, במדינה דומי� נוספי� פרויקטי� וכ% בפרויקט הבא השלב להקמת

 ואת בירושלי� התחבורה לבעיות כפתרו% שיביא פ%באו האחרונות השני� מחדלי וינותחו אמיתית

  .בכ. המעורבי� הגורמי� וכל הביצוע שלבי כל
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 בראשות שנער., 1/8/2005)ה מיו� 2 המשיבה של המנהל הועד ישיבת בדיו% מאיר אית% מר דברי

 כדי בה� יש, פוליאנסקיול אורי, )דאז בתוארו (2 המשיבה של המנהל הועד ר"ויו העיר ראש

  :כולה הבעיה מהות את אחד משפטב למצות

 הדבר, הזכיי�  י"ע בעיר, נרחב בהיק. עבודות של לשנתיי נכנסי אנו"
 המינהלי ע בשיתו., נערכי אנו. התושבי מצד תרעומת יגרור

   ."התושבי מול הסברה לעבודת, הקהילתיי

  .'א ומסומ% זו לבקשה  ב"מצ המנהל הועד דיו% סיכו�

  'א נספח

, )דאז (העיר מועצת וחבר) היו� (2 המשיבה ר"ויו ירושלי� עיריית ראש דברי, מכ% לאחר וכשנה

 הרכבת על המדינה מבקר ח"דו המדינה ביקורת לענייני הוועדה ישיבת בפרוטוקול, ברקת ניר מר

  :1.6.09 מיו� הקלה

 מה יודעי את. מחיר אי� לזמ� שכאילו הוא הציבור את מתסכל"...
 יודעי את? העיכובי על ירושלי העיר רכזבמ סוחר שמשל המחיר

 הענייה העיר היו שהיא ירושלי העיר פיתוח על הציבור משל מה
 למשק המחיר מה יודעי את? חודש של עיכוב כל על באר$ ביותר

  ".מעוצבני וכול תקועה שהתיירות

   

 את להפו. קו�במ. מיסודה לקויה הינה כולו הפרויקט לאור. לתושבי� המשיבות התייחסות

 במקו�. שריפות בכיבוי המעורבי� הגורמי� עסקו, זה וממוש. מורכב לתהלי. לשות� הציבור

, חייה� אורח על העבודות בהשפעות הראשו% מהרגע וטיפול התושבי� ע� הדדית הידברות

 יקלטו אשר הקהילתי במנהל בשכר עובדי� והעסיקו דוברות מער. ביצירת המשיבות התמקדו

 ענייני באופ% לטפל מבלי אבל הציבור אצל המצטבר הקיטור את לשחרר מנת על הציבור פניות את

  .הציבור במצוקות ואמיתי

 כי היה ראו, מכבר זה בה% מאס שהציבור שווא הבטחות ובמקו�, מתוכ% נבובות הצהרות חל�

 ופ%בא הציבור את לשת� כיצד ויסודית רצינית חשיבה נעשית הייתה, כזה גודל בסדר בפרויקט

  .העבודות תחילת טר� עוד וזאת מלא

 יכתוב אשר צוות להזמי%, לפרויקט שהוכ%" הסביבה על השפעה תסקיר "לצד בנקל יכלו המשיבות

 נלקחי� היו הביצוע כדי ותו. הפרויקט תחילת טר� כבר, בו אשר התושבי� על השפעה נספח

 למצער או אלו נזקי� למנוע תמנ על פעולה ודרכי לתושבי� להיגר� העלולי� הנזקי� כלל בחשבו%

 מצרפות היו מכ% ולאחר אלו בצעדי� ונוקטות טורחות המשיבות היו לו. למינימו� לצמצמ%

 בדומה לניזוקי� ופיצויי� למפרי� קנסות הטלת תו., האמור והנספח ח"דו את הביצוע להסכ�

 ותושביה לי�ירוש העיר הייתה ולא יתכ%, להסכ� צורפו אשר ובטיחות הסביבה איכות לנספחי

  .הלו� עד מגיעי�

 מעייניה שוברא, כספי רווח עומד 1 המשיבה מעיני בראש ירושלי� תושבי של לב� שלדאבו% אלא

 וחמורה קשה פגיעה במחיר ג� מחיר בכל הקלה הרכבת קונספציית עומדת 2 המשיבה של

 .הפרויקט הוק� שעבור� בתושבי�
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  עובדתי רקע. ג
  

 א. המבקשי
 

, סטודנטי�, מגווני� מקצועות בעלי, והסביבה ירושלי� תושבי ינ�ה 13)1 המבקשי� .1

 לקבוצה בדומה הכלל מ% יוצא מבלי המבקשי� כל. ועוד חברתיי� פעילי� פנסיונרי�

 מהתמשכות סובלי� ועדיי% סבלו והסביבה ירושלי� העיר תושבי מייצגי� ה� אות�

 בירושלי� הקלה הרכבת פרויקט

 א.1. מבקש מספר 1

 בשכונת אפרתה ובברח גר אשר, 1938 שנת יליד פנסיונר, ירושלי� תושב ינוה 1 המבקש .2

 מרכז עולי ארגו%: "חברתיי� ארגוני� של בשורה מתנדב 1 המבקש. בעיר ארנונה תלפיות

 הכפרה אות "ארגו% ובמטה, נכי� בילדי� מטפל אשר, אלי% החולי� בבית, "אירופה

 שונות להתנדבויות 24)18 בגילאי יי�גרמנ צעירי� של הגעה המרכז ארגו%". והשלו�

 .בישראל סוציאליי� במוסדות

 לתל בשבוע פעמי� שלוש, 1 המבקש נוסע אירופה מרכז עולי בארגו% התנדבותו לצור. .3

 לתחנה אפרתה ובשברח מביתו אגד של 7 קו באוטובוס נוסע המבקש. באוטובוס אביב

 חוזר, אביב מתל בשובו. יבאב לתל אגד של עירוני)בי% 480 בקו נוסע ומש� המרכזית

 מביתו הנסיעה מש. שבעבר בעוד.  ביתו אל המרכזית מהתחנה ספיישל במונית בקשהמ

 ובכל יפו ובברח הקלה הרכבת עבודות בגלל כיו�, דקות 20 היה המרכזית התחנה אל

 ונמשכת מהזמ% מכפול יותר נסיעתו אורכת, אחד לנתיב הנתיבי� וצמצו�, העיר מרכז

 שברגע מאחר, יפו ברחוב רבי� פקקי� יוצר הנתיבי� צמצו�. דקות 45 הפחות לכל

 .אוטובוסי� שיירת ונוצרת התנועה את חוס� הוא בתחנה עוצר אחד שאוטובוס

 נוהג היה שבעבר בעוד. הפרטי ברכבו להגיע 1 המבקש נוהג, אלי% חולי� בבית להתנדבותו .4

 וברח חסימת בעקבות, היו�, רהעי מרכז דר. החולי� בית ממוק� ש�, העיר לצפו% לנסוע

 לעשות נאל3 הוא, העיר מרכז באזור הרבי� התנועה ועומסי פרטיי� רכבי� לתנועת יפו

 נוספי� מ"ק 2)1)כ של זה עיקו�. יפו שער דר. או רוממה דר. העיר לצפו% ונוסע עיקו�

 רבע ג� לקחת ויכול הרבי� התנועה עומסי בעקבות, העיר מרכז באזור משמעותי הוא

 יוצרת דומי� עיקופי� לעשות נאלצי� רבי� שתושבי� העובדה, ג� כ.. נוספת השע

 העובדה נוכח מחמיר א� בה% שהמצב, מרכזיות פחות דרכי� באות� ג� כבדי� עומסי�

 .שכזה רכבי� לעומס מתוכננות שאינ%

 מאחר בשימוש מפחית הוא כיו�, במוניות רב שימוש 1 המבקש עשה שבעבר בעוד .5

 מעומסי כתוצאה הנסיעה התמשכות של נגזרת שהיא במחיר ממשית עלייה ומורגשת

 מהתחנה מונית עבור משל� המבקש היה, אביב מתל בחזרתו, בעבר א�.  הרבי� התנועה
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 כזו נסיעה בכל 1 המבקש משל� כיו�, 6 28)כ אפרתה' ברח לביתו בירושלי� המרכזית

45 6. 

 )פע� להגיע נהג אליו אזור, כולו ורלאז מהגעה יפו' ברח העבודות בעקבות נמנע 1 המבקש .6

, לרעש הגורמות העבודות בעקבות האחרונות בשני�. קניות או בילוי לש� בשבוע פעמיי�

 ומבקר העיר של זה מאזור רגליו את מדיר הוא ובמדרכות בכבישי� מהמורות, אבק

 הינה והבילוי הקניות מרכז החלפת. תלפיות התעשייה באזור או מלחה בקניו% במקו�

 על העבודות בגלל ורק א. עליו נכפתה אשר רבות שני� מזה המשיב של מהרגלו חריגה

 יהודה ב% ומדרחוב העיר מרכז שאזור בעוד, כ% כמו. מיוחדת טרחה ממנו ודורשת הרכבת

 מסחריי� במרכזי� והבילוי הקניות חווית, מסוימי� מסחריי� ושירותי� חוויה מספקי�

 בהיצע ה%, ההגעה ובדרכי במיקו� ה%, לחלוטי% שונה הינה מלחה קניו% או תלפיות כמו

 .הכללית באווירה וה% הבילוי ומקומות החנויות

 מהליכה ממשי פחד חש וא� סביבתיי� מפגעי� לאות� יותר רגיש 1 המבקש מבוגר כאד� .7

, מהמורות, בורות, המדרכה על המונחי� אחרי� ומכשולי� ציוד, כ. יפו' ברח רגלית

 סכנה מהווי� אשר רב ואבק כבד רעש וכ% לנפילתו לגרו� שעלולות תמסודרו לא ומרצפות

 אלא, העיר מרכז לאזור להגיע שלא 1 המבקש מקפיד לכ% על. לבריאותו ממשית

 .ירושלי� עיריית כמו באזור בלעדית הנמצאי� לשירותי�

 לו גורמות 1 המבקש של תנועתו בחופשיות ולפגיעה הזמ% לאובד%, הכלכלי לנזק מעבר .8

, "והשלו� הכפרה אות "בארגו% תפקידו מתוק�. ומבוכה נפש עוגמת הרכבת על ודותהעב

 ביקור לכל אחת קבוע באופ% לקחת נוהג היה אות�, ל"מחו רבי� אורחי� המבקש מקבל

 במראה מתבייש הוא שכ% כ% מלעשות נמנע האחרונות השני� במהל.. העיר במרכז לבילוי

 .העבודות ותמתבצע שבו ובאופ% כיו� העיר מרכז של

 ברכב כנהג ה%, הרבי� התנועה מעומסי כתוצאה זמ% באובד% ניזוק 1 המבקש, לסיכו� .9

. המוניות במחירי מעלייה כתוצאה ג� כלכלית נפגע הוא, ציבורית בתחבורה וה% פרטי

 והמפגעי� הלכלו., הרעש, האבק: יפו רחוב מצב בעקבות מהרגליו שינה המבקש

 מתבייש המבקש. לרחוב מלהגיע אמיתי פחד חש והוא בריאותו את מסכני� הסביבתיי�

 העיר מרכז את מלהציג ג� נמנע הוא בעקבותיה נפש עגמת לו ונגרמה העיר של במצבה

 .ל"מחו הרבי� אורחיו בפני

 א.2. מבקשת מספר 2

 תחבורה על בלעדי באופ% נסמכת אשר 76 בת, בקעה שכונת תושבת הינה 2 המבקשת .10

 . ציבורית

 אשר מוקדמת הודעה כל בלא, התוואי על הבנייה עבודות החלו בו הראשו% מהיו� .11

 סובלת כולה העבודות תקופת ולמש. בהתא� זמנה את ולתכנ% להיער. לה תאפשר

, רבות פגישות להפסיד לה גרמו אשר העיר ברחבי הכבדי� התנועה מעומסי המבקשת

 שהיא תרבותיי� ואירועי� לרופא תורי�, הצופי� בהר העברית באוניברסיטה שיעורי�

 .פוקדת
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 מקומות פרשבמס לכ. הובילו התוואי על העבודות בעקבות האוטובוסי� תחנות הסטות .12

, כדוגמא. מסוכני� ואפילו נוחי� לא מאוד במקומות הוצבו הזמניות האוטובוס תחנות

 לא חלק�, מפלסי�' מס בעלת היא ציו% לכיכר בסמו. הנוכחית האוטובוס תחנת

 החולי� בבית במיו% יו� כחצי לבלות ונאלצה 2 המבקשת נפלה כ. בעקבות. מסומני�

 הש% תיקו% על. באפה חזקה מכה וקיבלה ש% המבקשת שברה הנפילה בעקבות. צדק שערי

 . הפרטי מכיסה 6 1000 להוציא 2 המבקשת נאלצה

 למסורבלי�,  2 המבקשת של חייה את להפו. עתידה הקלה הרכבת הפעלת, לכ. בנוס� .13

 למרכז ישירות רפאי� עמק' מרח 18 קו על 2 המבקשת עולה כיו�. הבהרב ומורכבי�

 לרחוב מביתה ללכת תאל3 הרכבת של הראשו% הקו הפעלת לאחר. יובל בקרית המסחרי

 תרד ממנה, הקלה הרכבת על תעלה ש�, יפו לרחוב אוטובוס קו לקחת מש�, רפאי� עמק

 של התועלת. המסחרי למרכז נוס� אוטובוס לקחת תאל3 וש� יובל קרית לשכונת בכניסה

 .שכמותה גדול ציבור ועבור עבורה בספק מוטלת כולו הפרויקט

 שיהיה לזכור יש, האבוד והזמ% המסלול להארכת מעבר, מבוגרת אישה היא 2 המבקשת .14

 דבר, הפחות לכל דקות מספר תחנה בכל ולהמתי% לתחנה מתחנה ברגל ללכת עליה

 .עבורה גופני מאמ3 המהווה

 מפני ובחשש הבנייה אתר בתו. חיי� של ומשני� הפרויקט מ% יואשתמ 2 המבקשת .15

 ק3 לאי% עד והתארכותו רבה נפש עגמת לה גרמו הפרויקט על העבודות. נוספות נפילות

 .תפעל הרכבת שבו היו� את ולראות לחיות תזכה שלא קשה בתחושה מלווה

 בעקבותיה�, בי�הר התנועה מעומסי כתוצאה זמ% באובד% ניזוקה 2 המבקשת, לסיכו� .16

 ציבורית תחבורה על הנסמכת מבוגרת כאישה. לרופא ותורי� פגישות, שיעורי� הפסידה

 כתוצאה ונפצעה נפלה וא� המסלולי� ושינוי האוטובוס תחנות מהסטת ניזוקה, בלבד

 נפש עגמת נגרמה למבקשת. גו� נזק לה ונגר� מסוכ% במיקו� שהוצבה אוטובוס מתחנת

 העיר ברחובות לצעוד פחד חשה והיא נפגעה חיי� לאיכות ותהזכ, מהעבודות כתוצאה

 .הרכבת הפעלת יו� את לראות תזכה שלא מחשש הנובעי� ותסכול וייאוש

 א.3. מבקש מספר 3 

 וחי נולד בה, יובל קרית בשכונת 14 קליימ%' רח תושב, לחמישה ואב נשוי הינו  3 המבקש .17

 במקצוע עוסק אינו הוא כעשור מזה .א, בניי% הנדסאי הוא המבקש בהכשרתו. חייו כל

 .יפו ברחוב בחנות ועובד

 הרכבת של הבנייה אתר בלב שעובד כמי. עשור כבר הקלה הרכבת מנזקי סובל 3 המבקש .18

)כ לפני שנערכו המקדימות התשתית בעבודות ג� וזיהו� אבק מרעש המבקש סבל, הקלה

 .והסתיימ שטר�, התוואי להנחת העבודות אור. לכל וג� שני� 7

 יפו ברחוב עבודתו למקו� מביתו יו� מדי להגיע המבקש נהג יובל קריית שכונת כתושב .19

 התוואי על העבודות תחילת. סביר בתשלו� בסמו. מחנה היה אותו, פרטי רכב באמצעות
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, באזור בחניוני� מחירי� ולקפיצת חנייה מקומות לביטול, כבדי� תנועה לעומסי גרמו

  .ציבורית בתחבורה לשימוש ולעבור הפרטי רכבו על רלוות המבקש את הוביל זה דבר

 ההוצאות את למבקש חס. אמנ� באוטובוס לנסיעה המעבר, הנפש ועגמת הצער למרבה .20

 איחר ארוכה תקופה במש.. האבוד הזמ% בעיית את פתר לא א. וחניה דלק על המוגדלות

 העבודות של השיא בתקופות, ועוד זאת  .לעבודה יו� מדי בכשעה קבוע באופ% המבקש

 יהודה מחנה לשוק סמו. האוטובוס מ% ויורד ממנהגו משנה המבקש היה יפו ובברח

 שכהול. מפני, הבעיה את פתרה לא היא ג� ברגל הליכה. יפו ובברח לחנות ברגל והול.

 גדרות בי% דרכו את לפלס נאל3, בתוואי לעבודות ישיר באופ% המבקש נחש� רגל

 שבדר. והמהמורות הבורות בעקבות זהירות משנה וטולנק תדירות המשתני� ומחסומי�

 .המשובשת

 עבור ומייאשת נעימה לא מאוד חוויה ארוכה תקופה במש. הייתה העיר למרכז ההגעה .21

 מקו� שזהו המבקש, מהאזור הימנעות של בטקטיקה נקטו אשר לרבי� בניגוד. המבקש

 .  הכבד והרעש האבק, הרב הלכלו. את ולסבול יו� מדי לש� להגיע נאל3 עבודתו

 עבודתו למקו� שעה של קבוע מאיחור כתוצאה זמ% באובד% ניזוק 3 המבקש, לסיכו� .22

 שימוש לעשות עבר בה הציבורית התחבורה במער. שיבושי� ,תנועה מעומסי כתוצאה

 היו� עבודתו בסביבת ופגיעה רב אבק, חזק לרעש מתמשכת חשיפה, ברירה בלית קבוע

 הנגר� מהנזק כתוצאה ותסכול נפש עגמת וכ% תוחסימו מגדרות כתוצאה יומית

 . העבודות ומהתמשכות

 א.4. מבקשת מספר 4

 2)ל וא� נשואה, האחרונות השני� בארבעת אדומי� מעלה תושבת הינה 4 המבקשת .23

 .מס יועצי בחברת מס כיועצת ועובדת במקצועה חשבונות מנהלת הינה המבקשת. ילדי�

 מתו. שני� 4)כ לפני אדומי� למעלה זאב פסגת משכונת משפחתה ע� עברה המבקשת .24

 של החיי� מאיכות המבקשת נהנתה הראשונה בתקופה, אכ%. חייה איכות את לשפר רצו%

 האוטובוס וקווי פקקי� נטולת הייתה הדר.. לעיר וחלקה מהירה ומהגעה הפרברי�

 .שעה חצי תו. העיר במרכז עבודתה למקו� מביתה ישירות אותה הובילו השוני�

 לאיכות קשה מפגיעה המבקשת סובלת החלה הקלה הרכבת על העבודות לתתחי ע� .25

 .חייה ולשגרת

 למרכז ישירות אדומי� ממעלה בעבר נסעו אשר, מהכלל יוצא ללא, הקווי� כלל מסלולי .26

 בלתי תנועה עומסי החלו, בנוס�. בלבד המרכזית לתחנה עד מגיעי� ה� וכיו� שונו העיר

 .יותר א� ומתסכלת לקשה יו� מדי ודהלעב ההגעה את הפכו אשר אפשריי�

 המבקשת נאלצת יו� מדי. לעבודה מגיעה היא שבו האופ% את כליל שינתה המבקשת .27

 אדומי� ממעלה נסיעה: אפשריי� מסלולי� משני באחד אוטובוס קווי 2 לפחות להחלי�

 היא בה 19 קו של לתחנה להגיע כדי כבישי�' מס לחצות צריכה היא ש�, הצופי� להר



   15

, רב זמ% כלל בדר. להמתי% נאלצת היא בתחנה. נוחות ואי ביטחו% חוסר תחושת שהמרגי

 העיר למרכז להגיע רב זמ% לוקח לו וג� מאוד עמוס הוא נמוכה בתדירות מגיע הקו

 .הפקקי� בעקבות

 4 קו או 22 קו לקחת ומש� אשכול לרמת אדומי� ממעלה נסיעה הוא השני המסלול .28

 התנועה ועומסי ארוכי� המסלולי�, נמוכה היא אלו קווי� של התדירות ג�. העיר למרכז

 .מרובי�

 דר. לעבודה המבקשת נוסעת, קבוע באופ% המבקשת עובדת בה� חג ובערבי שישי בימי .29

. במיוחד נמוכה היא החלופיי� במסלולי� הקווי� שתדירות מפני המרכזית התחנה

 מחנה שוק דר. שעובר קו לקחת הצור. בעקבות יותר עוד הנסיעה מתארכת אלו בימי�

 .אלו בימי� במיוחד עמוס שהוא יהודה

 07:30 בשעה מביתה יוצאת המבקשת הייתה בעבר. שלוש פי הוא ההגעה בזמ% ההבדל .30

 07:00 לשעה צאתה את המבקשת מקדימה כיו�. 08:00 בשעה עבודתה למקו� ומגיעה

 .08:30 בשעה הפחות לכל לעבודה ומגיעה

 מיוחדת מונית לקחת בוחרת או, לעבודה המבקשת תמאחר מאמציה חר� רבות פעמי� .31

 במקו� המנהל ע� יחסיה על השפעה אלו לאיחורי�. נוס� איחור לחסו. כדי ישירות

 .בשכרה ג� לעיתי� ביטוי לידי באי� וה� עבודתה

 משמע, אוטובוס קווי להחלי� הצור. בעצ� ג� היא המבקשת על הכלכלית ההשפעה .32

 ספיישל נסיעות עבור תשלו�, העבודה שעות באובד% ג�, נוספת נסיעה עבור תשלו�

 האיחורי� בעקבות בשכרה והפגיעה

 כל. מראש ומתוכננת בקפידה נשקלתבעיר  אביה את לבקר או לעבודה מחו3 יציאה כל .33

 .הרבי� התנועה עומסי בעקבות למתוכנ% מעבר רב זמ% עקבי באופ% לוקחת כזו יציאה

 היא. הרכבת על העבודות בעקבות שמעותיתמ בצורה נפגעה המבקשת של חייה איכות .34

 עד בכלל לה ברור ושלא, הרכבת בגלל נהרסה שהעיר אמיתית ותחושה רב תסכול חשה

 .הרכבת את צריכה העיר כמה

 גור� שזה הרב מהסירבול מותשת היא, רבי� כוחות מהמבקשת גוזל הקיי� המצב .35

 .הסו� את רואי� שלא המייאשת ומהתחושה לשגרתה

 זמ%. שלה היומיו� ובשגרת חייה באיכות חמורה מפגיעה סובלת 4 קשתהמב, לסיכו� .36

, בוקר כל נוס� אוטובוס לפחות לקחת נאלצת היא, שלוש פי הוכפל לעבודה הגעתה

 נפגעו מנהלה ע� יחסיה. נמוכה שתדירות� לקווי� מרוחקות בתחנות רב זמ% להמתי%

 וייאוש תסכול חשה היא. רלאח לא כדי מוניות לוקחת והיא תכופי� מאיחורי� כתוצאה

 .רבה נפש עגמת לה נגרמה החולפות השני� 4 ובמש.
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 א.5. מבקש מספר 5

 הגר) הצבאי שירותו מסיו� (האחרונות השני� בעשר ירושלי� תושב הינו 5 המבקש .37

 הראשונות בשנותיו. לילד ואב נשוי, ")קטמוני� ("גונני� בשכונת יבנה מעגלי ובברח

. נחלאות בשכונת שכורות בדירות המבקש התגורר ל"המצ שחרורו לאחר בירושלי�

 באופ% נסמ. ולכ% נהיגה רישיו% מעול� החזיק או מחזיק ואינו דפוס בחברת עובד המבקש

 .ברגל הליכה ועל ציבורית תחבורה על לגמרי מוחלט כמעט

,  שאול גבעת בשכונת הוא עבודתו ומקו�, ")קטמוני� ("גונני� בשכונת המבקש גר כיו� .38

 נוסע אשר, אגד חברת של 18 בקו ערב ומדי בוקר מדי המבקש עושה לעבודה נסיעהה את

 התאר. הנסיעה נתיבי וצמצו� ברחוב מהעבודות כתוצאה. יפו רחוב אור. לכל

 בנסיעה נוספת שעה לפחות יו� מדי המבקש מבלה ובממוצע הנסיעה זמ% משמעותית

 . וחצי שעה עד ורבע כשעהל דקות 45)מ התאר. כיוו% בכל הנסיעה זמ%. באוטובוס

 עובר 74נאל3 המבקש להשתמש בשני קווי� כשהראשו% מביניה� קו  מהעבודה בשובו .39

 אזור ממושכת תקופה במש., בנוס�. לעייפה הוא ג� עמוס אשר אגריפס וברח דר.

 דופ% יוצאת בצורה עמוס היה גונני� לשכונת שאול גבעת מכיוו% ביציאתו הרצל שדרות

 ממש של תחבורתי מפגע יצרו לבקרי� חדשות המשתני� התנועה והסדרי ערב בכל

 .הנהגי� בקרב רב ובלבול

 הרכבת על העבודות בעקבות. לפרנסתו יו� מדי קשה ועובד משפחה איש הינו 5 המבקש .40

 ובעמידה ציבורית בתחבורה שבוע מדי שעות 5)כ לפחות שני� מזה המבקש מפסיד

 הכלכלית המשמעות את לציי% מיותר. מתבא הדרוש הנורמטיבי מהזמ% יותר, בפקקי�

, "בוזבזו"ש משפחתו בחיק שעות, אבודות עבודה שעות שמשמעותו זה זמ% אובד% של

, סידורי� כגו% בוגר אד� חיי שדורשי� הרבי� הקטני� לדברי� להקדיש שיכל ושעות

 .   'וכו קניות

 את שש� אד�כ לו שנגרמו והאכזבה התסכול, הנפש עגמת את להוסי� נית% זה כל על .41

 תכנית של המרכזית מטרתה. ירושלי� של הציבורית התחבורה במערכת מבטחו

 המוני� להסעת תחבורתי מער. הקמת היא לתחבורה אב תכנית תיהמכונ ההיסעי�

 התנהלות. ציבורית בתחבורה פרטיי� ברכבי� השימוש את להמיר אזרחי� ולעודד

 יש הציבורית התחבורה משתמשי על האינסופיי� הקשיי� והערמת אלו בשני� המשיבות

 .ההפו. המהל. את לעודד כדי בה�

. יהודה מחנה שוק באזור ציבורית לתחבורה בהמתנה רב קושי המבקש חווה כ% כמו .42

 בעוד. כי אחת לא וקרה תדירות התחנות מיקו� שונה ממושכת תקופה במש. כאשר

 בתחנה המתי% לו הקו עוצר, הנכונה בתחנה מדובר כי בחושבו מסוימת בתחנה עומד

 .  אחרת

 שבה�, ושישי חמישי, המרכזיי� השוק בימי ביטוי לידי באה השוק באזור הבעיה עיקר .43

 וממתיני�, שצומצמו המדרכות על, לתחנות בסמו. רב בדוחק מתקבצי� אנשי� המוני

 יוצרי� באזור העוברי� הקווי� וצמצו� הצרות המדרכות, זה במצב. לאוטובוסי�
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' לרח לעבר מהשוק ברגל ללכת רבות פעמי� המבקש העדי� בעקבותיה� רב וגודש צפיפות

 שמדובר לציי% מיותר. מש� אוטובוס על ולעלות הרבי� בסליו אוחז בעודו' ורג'ג קינג

 העומדת אופציה אינה וזו ובריא צעיר אד� בהיותו למבקש המתאפשרת" פריבלגיה"ב

 . השוק את בקביעות הפוקדת הרבה המבוגרת האוכלוסייה בפני

 האוטובוסי� המקרי� מ% בחלק כאשר, רב זמ% התארכו מהשוק לאוטובוסי� ההמתנות .44

 היורד לזמ% מעבר. שיגיע הבא לאוטובוס להמתי% המבקש על שהיה באופ% התמלאו

 מכלי וזיהו� אבק כגו% התוואי על ולעבודות האוויר מזג לפגעי המבקש חשו�, לטמיו%

 .זלעפות גש� לחילופי% או קופחת ושמש פסולת, הכבדי� העבודה

 סטה והאוטובוס מאחר וסיבובי� בבעיות כרוכה הייתה העיר ממרכז אוטובוס לקיחת ג� .45

 בשעות לוקח שלעצמו סיבוב', ורג'ג קינג' לרח ובחזרה הנביאי�' רח לעבר יפו' מרח

 .נוספות דקות 20)כ מסוימות

 ולבוא עליו ללהק אשתו ביקשה א� אפילו, העיר במרכז המבקש עבד שבה בתקופה .46

 הרבות החסימות בעקבות אפשרי היה לא הדבר, מהעבודה פרטי ברכב אותו ולאסו�

 . אפשריי� הבלתי התנועה ועומסי

 צומת שבי% במתח�. ביותר" מאתגרת"ל בעיר הרגלית ההליכה הפכה מסוימות בתקופות .47

 אחר צדל פע� בכל לעבור המבקש נאל3, יהודה מחנה לשוק ועד ויפו' ורג'ג קינג הרחוב

 צרה במדרכה זאת וכל בחול לדשדש, בדר. ובורות מכשולי� מעל לדלג, המדרכה של

 . לגמרי חסומה ולעיתי� ומגודרת

 למשכנתאות אדני� מבנק משכנתאלטול המבקש  בקש תקופה באותה, מזו יתרה .48

 על לחתו� מנת על פעמי� מספר לסני� להגיע נאל3 כ. ולש� הדווידקה בכיכר הממוק�

 היה כולו האזור. ומכעיסה טראומתית כחוויה לו הזכורה תקופה. כנתאהמש מסמכי

 מבו. במעי% סביב)סביב ללכת המבקש על היה הבנק סני� אל הגעה ולש� לחלוטי% חסו�

 י� לקריעת כביש חציית של פשוט מהל. הפ. כ.. עפר ובתו. גבוהי� גדרות בי%, מוגדר לא

 כי לציי% יש. המבקש של מזמנו וו%כי בכל דקות כעשר עוד גזלה אשר ממש של סו�

 רבות וטרדות עיסוקי� לה� אשר, משפחה ואנשי עובדי� אנשי� שניה� ואשתו המבקש

 הכל אשר מהל., בירושלי� בית להקי� הוא המבקש שביקש כל. עמוסה יו� יו� ושגרת

 .ממש של נפש עגמת ולסבול העיר של פניה ע� להתעמת הוא נאל3 בכ. וג�, עליו מברכי�

 לאחר לירושלי� החזרה. העבודות מהתמשכות כתוצאה רבה נפש עגמת נגרמה בקשלמ .49

. בעיר השולט הכיעור ואת המצב חומרת את לו הבהירה רק בפראג משפחתית חופשה

, מפויחות התוואי על העבודות את המקיפות הגדרות, חשופות המדרכות רבי� במקומות

. אחידה רחבה הסתכלות וללא תלאי על תלאי שנעשה וככזה רשלני נראה העבודות ביצוע

 של בלבו ייאוש ונטעה במיוחד צורמת הייתה לירושלי� פראג העיר בי% ההשוואה

 .המבקש
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. העבודות של בעצלתיי� מההתנהלות נובע מבקש של ולכעס הנפש לעגמת נוס� מקור .50

 באזור וה% שאול בגבעת ה%, העיר במרכז ה% עבד האחרו% העשור בפרוש אשר המבקש

 במקו� התוואי לאור. עובדי� מקומ3 ביותר חזה בו מקרה זוכר איננו הצרפתית הגבעה

 גורמת זו התנהלות. 16:00 מהשעה המאוחרת בשעה התוואי לאור. עבודות או מסוי�

 ל"צה כיכר באזור, 1 כביש לאור. מתמשכי� בפקקי� עומד בעודו ולתסכול לייאוש

 ראוי בקצב העבודות מתבצעות לא מדוע תוהה והוא התוואי לאור. מקו� בכל ובעצ�

 . הנזק את שיצמצ�

 בגלל ציבורית בתחבורה שבוע מדי נוספות שעות 5 לפחות מבלה 5 המבקש, לסיכו� .51

 התנועה והסדרי המסלולי� שינוי, תחנות מהסטת ישירות נפגע, הרבי� התנועה עומסי

 וחש העיר מרכז באזור והבורות הצרות המדרכות, האויר זיהו�, מהרעש סובל, תדירות

 די נעשי� שלא התחושה ובעקבות העבודות התמשכות לאור נפש ועגמת כעס, תסכול

 .הפרויקט את ולסיי� התושבי� על להקל מאמצי�

 א.6. המבקש מספר 6

. סימו% ס% לפארק בסמו.") קטמו% ("גונ% בשכונת הגר, ירושלי� תושב הינו 6 המבקש .52

 לתואר המבקש לומד האחרונות �בשני. בשכונת בית הכר� ספר בבית מלמד המבקש

 בסמינר להשתתפות בשבוע פע� לאוניברסיטה ונוסע איל% בר באוניברסיטת שלישי

 בגבעת הלאומית בספרייה הדוקטורט לכתיבת המבקש מקדיש הפנוי זמנו את. מחלקתי

 . ר�

. הימנעות של במדיניות 6 המבקש דוגל, הקלה הרכבת עבודות בעקבות שני� מזה .53

 בו עור., בו מבלה היו בזמנו אשר, העיר מרכז לאזור מהגעה המבקש נענמ כ. במסגרת

 .ציבורית בתחבורה המרכזית לתחנה מרכזי הגעה כציר שימש ואשר קניות לעיתי�

, למשל כ.. ל"הנ לצרכי� אלטרנטיביות דרכי� המבקש מצא הרכבת על העבודות במהל. .54

 בקטמו% ממוקמת שלו צאהמו תחנת אשר אגד של 13' מס אוטובוס בקו נסיעה במקו�

 הפ. המרכזית ולתחנה העירה בנסיעה אותו שימש אשר העיקרי הקו והיה לביתו סמו.

 לנסוע המבקש מעדי� מה זמ% ומזה והעיכובי� העומסי� בעקבות רלוונטי ללא הזמ% ע�

 העליו% המשפט לבית הסמוכה בתחנה ממנו לרדת, בלבד שעה לחצי אחת המגיע 25 בקו

 בניגוד. משתנה אוויר במזג המרכזית התחנה אל ברגל נוספות דקות 15)כ ללכת ומש�

 ואיננו הקו מתעכב רבות פעמי� ולכ% המבקש של לביתו מסמו. יוצא אינו 24 קו, 13 לקו

 הקו תכיפות כ% כמו, האוטובוס בתחנת לו להמתי% נאל3 והמבקש, היעודה בשעה מגיע

 . 13 לקו בהשוואה נמוכה היא

 עומסי בעקבות רב זמ% ומאובד% ציבורית בתחבורה משיבושי� ובלס 6 המבקש, לסיכו� .55

 ברגל ליעדו ההליכה את להשלי� ומעדי� קווי� מחלי�, מהרגליו משנה ולכ% התנועה

 .העיר מרכז דר. לעבור מאשר
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 א.7. מבקש מספר 7

הממוקמת  ,מתגורר במעלה אדומי� ועובד בחברת עיצוב במה, 35 הינו ב% 7המבקש  .56

 . במעלה החמישה

 המבקש נוסע כל יו� בדרכו ממעלה אדומי� למקו� העבודה כאשר בדרכו למקו�  .57

 .העבודה הוא עובר או במחל� הגבעה הצרפתית או דר. מנהרת מעלה אדומי�

 במש. השני� האחרונות חווה המבקש פקקי� רבי� בממוצע הוא נאל3 להארי. את זמ%  .58

המבקש להתחיל את יו� עבודתו לחלופי% בימי� מסוימי� נאל3 . בכחצי  שעה, נסיעתו

הרבה יותר מאוחר בכדי לעקו� את הפקקי� ואזי הוא נאל3 לחזור לביתו ולמשפחתו 

 . בשעה מאוחרת

בימי� מסוימי� בייחוד בתקופת העבודות האינטנסיביות בצומת הגבעה הצרפתית  .59

 . ניסויי� על המסילה נאל3 המבקש לעמוד בפקקי� א� במש. שעה עד שעה וחצי

ע אחת לשבוע במסגרת עבודתו נאל3 המבקש להגיע למרכז העיר ירושלי� לצור.  בממוצ .60

 .פגישות ע� לקוחות

 דקות למקו� 5)בעבר יכל המבקש לחנות ממש בסמיכות למרכז העיר וללכת כ .61

כיו� נאל3 המבקש לחנות במרחק משמעותי ממרכז העיר ש� מקומות החניה ,הפגישה

  ומרכז גוזל זמ% יקר מאודהופחתו באופ% משמעותי וניסיו% לחנות 

לאחר מכ% נאל3 המבקש להתרוצ3 בתו. הרעש האבק והלכלו. של מרכז העיר ולסכ% את   .62

 . עצמו במעבר בכבישי� לא מסומני�

בעקבות העבודות  המבקש א� מציי% כי בסמו. לכיכר ספרא בוטלו מספר מעברי חצייה .63

 של עצמו או לחלופי% והוא נאל3 או לחוצת את הכביש במקו� לא מסומ% תו. סיכו%

  .לעשות עיקו� גדול על מנת לחצות את הכביש במעבר חציה מסומ%

העיר מעלה  עגמת נפש רבה ואובד% זמ% רב בעקבות העבודות וכתושב �למבקש נגר  .64

  . המצב נוכח ותסכול כעס חש מבקשה.  התארכו הפקקי� באופ% משמועתי ביותראדומי� 

 א.8. מבקשת מספר 8

 ומדעי לפילוסופיה סטודנטית, הכשנ מזה ירושלי� העיר תושבת הינה 8 המבקשת .65

) ע"תש (הראשונה לימודיה בשנת שכרה אשר, בירושלי� העברית באוניברסיטה המדינה

 .  80 יפו' ברח נוספות שותפות שני ע� דירה

 תוואי: בנייה אתרי שלושה בי% ממוקמת הייתה התקופה באותה המבקשת של דירתה .66

 ותחילת הדווידקה כיכר של הפיתוח עבודות, לביתה מתחת יפו 'רח על הקלה הרכבת

 עבודות משולש. הלימודי� שנת אמצע לקראת שהתווספה ביתה מול חדש בניי% הקמת

 רצו� באופ% מפגעי� ושאר אבק, אוזניי� מחריד רעש למבקשת" הבטיח "האלו הבנייה

 .היממה שעות בכל ברציפות נמש. א� ולעיתי� כולה השנה לאור.
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 לא, מסודרות הודעות לקבל המבקשת נהגה הדווידקה בכיכר הפיתוח עבודות שעל עודב .67

 אלו ליליות עבודות. הקלה הרכבת תוואי על הליליות לעבודות הקשור בכל הדבר היה כ.

. הלילה באמצע במפתיע החלו א� ולעיתי� מוקדמת התראה או הודעה ללא התבצעו

 היה למבקשת כאשר בלילה 00:00 בשעה התראה כל ללא העבודות החלו, אחד במקרה

 .בבוקר למחרת באוניברסיטה בקורס מסכ� מבח%

 והתפוצ3 מרכזי מי� צינור נפגע במהלכ% א. הערב בשעות העבודות החלו אחרת בפע� .68

 רבי� תושבי� לדירות הסת� ומ% (המבקשת לדירת המי� הספקת את שניתק באופ%

 .שעות מספר למש.) באזור אחרי�

 ללכת צריכה המבקשת הייתה מסוימי� ובימי� כולו חפור היה יפו רחוב ההשנ כל לאור. .69

 לשהותה האחרו% החודש כל במש. כאשר. לדירתה להגיע כדי החשופה המדרכה על בחול

 מיני ולעקו� החול דר. ללכת נאלצה והיא דרכה ללכת סבירה דר. א� הייתה לא בדירה

 זה היה, הצטמצ� הרעש ומפגע הכבדי� הכלי� עבודות הפסיקו כאשר ג�. מחסומי�

 בורות ומלאה וחפורה חשופה הייתה המדרכה במהלכו אשר המדרכות הנחת שלב

 כול% התבצעו, מעליה% שנסלל לאספלט מתחת הפסי� חישו� עבודות, מאיד.. ומהמורות

 . הלילה בשעות

 הכניסה פרוזדור. המשיבה של דירתה ועל הבניי% על ישירה השפעה לעבודות, מזו יתרה .70

 אחריה� שהותירו בזבל זה וא� ובלכלו. באבק זה א�, זמ% בכל מטונ� היה לבניי%

 במהל. אחת פע� ולו חלו% המבקשת פתחה לא, בדירתה. התוואי על העובדי� הפועלי�

 אשר הדירה מרפסת. בחו3 ששררו הרבי� והרעש הלכלו., האבק בעקבות כולה השנה

 תמידי באופ% כי בה לשבת היה נית% ולא הכול השנה במהל. יתומה נותרה יפו לרחוב פונה

 ע�. נעימה לא למאוד החוויה את הפ. מהעבודות הרב והרעש ומלוכלכת מאובקת הייתה

 על העבודות את המקיפי� הפלסטיק ומחסומי חזקות רוחות מנשבות החלו הקי3 בוא

 .נפשות סכנת ויצרו הגדרות לעבר או הבורות לתו. ועפי� מתעופפי� היו התוואי

 פע� בכל. ממשית סכנה שיוצר באופ% תכופות לעיתי� הוסטו והדרכי� החצייה ברימע .71

 מהיכ% בטוחה הייתה לא שבמהלכה חדשה" הסתגלות תקופת"ל נדרשת המבקשת הייתה

 .לנסוע הרכבי� עומדי�

 הייתה בו המרכזי הקו. העבודות בעקבות התמשכה היא ג� לאוניברסיטה הנסיעה .72

 ועובר המרכזית מהתחנה יוצא, אגד חברת של 23 קו הוא, להשתמש נוהגת המבקשת

 שהמבקשת העובדה למרות, מקרי� מעט ובלא רב בזמ% מאחר היה, כולו יפו רחוב לאור.

 א�, לשיעור מאחרת המבקשת עצמה מצאה, השיעור תחילת לפני כשעה מדירתה יצאה

 פסדתה משמעותו כזה איחור כל. הכבדי� העומסי� בעקבות או בקו האיחור בעקבות

 .בלימודי� ופגיעה אקדמי חומר

 מגורייה מסביבת כתוצאה נפש ועוגמת תסכול של שנה לאחר דירתה את עזבה המבקשת .73

 שחוזה ברגע מהדירה יצאו ושותפותיה המבקשת. פוסק הבלתי והלכלו. ומהרעש
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 אותו ע� בדירה, נחלאות בשכונת המבקשת גרה וכיו� כ% לעשות לה% אפשר השכירות

 לציי% מיותר. דירה שכר עבור חודש בכל יותר 6 700 משלמת א., שותפי�' מס

 משמעות, אוביקטיבית גבוהי� שה� כאלו לסכומי� ולכ% סטודנטית הינה שהמבקשת

 . עבורה רבה

 לאור. אוזניי� מחריד מרעש כתוצאה ומתמשכת קשה פגיעה סבלה 8 המבקשת, לסיכו� .74

, יפו ברחוב מהחפירות, והאבק אוירה מזיהו� לכ. בנוס� ניזוקה, והלילה היו� שעות כל

 ישנה לא היא: אנושות נפגעה חייה איכות. הרב והלכלו. והמפורקות הצרות המדרכות

 באוטובוס הנסיעות. דירתה במרפסת לשבת או חלו% לפתוח יכלה לא, בלילות

 ברחוב מגוריה שנת. לאוטובוס ההמתנה זמ% ג� וכ. משמעותית התארכו לאוניברסיטה

 בשכר אחר במיקו� לדירה עברה שבסופה עד עמוקה כה נפש עגמת בקשתלמ גרמה יפו

  .6 700)ב הגבוה דירה

 א.9. מבקש מספר 9

לפני כ% גר המבקש במש. מספר שני� . הר אדר מזה שישה חודשי� תושב הינו 9 המבקש .75

 יליד, המבקש. וברחוב עזרת ישראל' ורג'ג קינג ברחוב משפחתו בדירת, העיר מרכזב

 .2003 משנת בירושלי� וגר 2001 בשנת לאר3 עלה, הברית ארצות

 בשנת. קבועה בעבודה עובד אינו הוא שנה ומזה ובהשקעות בתיוו. המבקש עסק תחילה .76

 ואת לצרכיו בחלקו להשתמש וחישב' ורג'ג קינג ברחוב גדול משרד המבקש שכר 2004

 לא עסקשה לכ. הגורמי� אחד. להשכיר תכנ% אשר קטני� למשרדי� חילק האחר חלקו

 .עת באותה למשרד ובסמו. יפו ברחוב האינטנסיביות העבודות היה הצליח

 השפעות את בשרו על חש יהודה ב% מדרחוב באזור משרד המבקש שכר כאשר, בהמש. ג� .77

 התנועה עומסי בגלל העיר מרכז לאזור להגיע סירבו לקוחות. הקלה הרכבת על העבודות

 ולסבול לאזור מחו3 אחרי� במקומות תיולקוחו את לפגוש לצאת נאל3 והוא הכבדי�

 .התנועה מעומסי בעצמו

 הכבד לאבק מעבר. יפו ברחוב העבודות ממצב ישירות מושפע המבקש העיר מרכז כתושב .78

' ורג'ג קינג הרחובות לצומת הסמו. ישראל עזרת ברחוב התגורר בה בתקופה, והרעש

 נצחי תנועה ועומס ואבק עפר מלא היה האזור כל, לער. 2006)2004 השני� בי%, ויפו

 החילו שבקושי צרות כה היו יפו ברחוב המדרכות זו בתקופה, מזו יתרה. ברחוב השתר.

 .מאוד קשה הייתה ברחוב וההליכה האנשי� כמות את

 נמצא אנו א., 2006 בשנת תפעל שהרכבת הבטיחו שאמנ� כ. על רב כעס חש המבקש .79

 על משל� הוא שכאזרח חש המבקש. פעלת הרכבת מתי ידוע לא ועדיי%, 2011 בשנת כמעט

 לא שהוא רק ולא גבוהה מאוד וארנונה שוני� מיסי� דר. כולו הפרויקט ועל הרכבת

 .מהמתוכנ% בהרבה רב זמ% לסבול צרי. אלא, התמורה את מקבל

למבקש מפריעה מאוד אווירת המנהל הלא תקי% האופפת את הפרויקט והוא מתקשה  .80

, כ. למשל. מי� השוני� להוציא לפועל את הפרויקטלהבי% את הסדר שבו בחרו הגור
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מכעיסה אותו העובדה שבאזור מרכז העיר הרסו וסללו את הכבישי� מחדש מספר 

ופע� נוספת להנחת מסילות הרכבת ונדמה שאי% , לש� פרויקטי תשתיות שוני�, פעמי�

  .לכ. סו�

כ. למשל . לקבועי�עוד מציי% המבקש כיצד פתרונות זמניי� כעורי� ולא נעימי� הפכו  .81

עמודי התאורה הזמניי� שעומדי� על בסיס בטו% מרובע ותופסי� חלק ניכר משטח 

 . המדרכה

מאס  באורח ' ורג'שכתובתו הרשמית עדי% רשומה בדירת המשפחה בקינג ג, המבקש .82

הפער הגדול בי% הארנונה הגבוהה לאיכות . החיי� הקשה במרכז העיר ועזב להר אדר

 . ר גור� למבקש תסכול ועגמת נפש רבההחיי� הנמוכה באזו

 ההשפעות את בשרו על ספג, השוני� התנועה בעומסי  רב זמ% איבד 9 המבקש, לסיכו� .83

 מפורקות מדרכות, עפר מלאות דרכי�, רעש, אוויר זיהו�: העבודות של הסביבתיות

 המתמשכת ההבטחות הפרת לאור ותסכול נפש עגמת חש המבקש. במיוחד וצרות

 נראה אינו שסופו פרויקט לתו. נשאבי� כאזרח שמשל� הרבי� כספי�שה והעובדה

 .באופק

 א.10. מבקש מספר 10

 וסוכ% מס כיוע3 עובד המבקש. ילדי� לשלושה ואב נשוי, זאב פסגת תושב הינו 10 המבקש .84

 ברכבו יו� מדי המבקש מגיע לעבודה. שנה 20)מ יותר מזה העיר במרכז במשרד ביטוח

 .הפרטי

, דרסטי באופ% משפחתו וחיי המבקש של חייו השתנו הרכבת על עבודותה שהחלו מרגע .85

 .מתמש. לסיוט חייה� את הפכו אשר סופיי�)אי% תנועה עומסי נוצרו התרעה כל מבלי

 הפכה זאב בפסגת קולק טדי ס"בבי ללימודי� יו� מדי והבאתו נכה הינו המבקש של בנו .86

 המבקש על היה, ס"לביה הפנייה  בוטלה העבודות ועקב מאחר. ממש של לוגיסטי למבצע

 לכיוו% ולחזור פרסה לעשות וש� הראשי הכביש על לעלות חודשי� 7)כ במש. יו� מדי

 הייתה שהדר. מהזמ% שלוש פי, דקות 25 בוקר מדי לוקח היה זה סיבוב. הספר בית

  .העבודות לתחילת קוד� לוקחת

 היו�. העיר מרכז ר.ד ונוסע 08:00 בשעה בוקר מדי מביתו המבקש יוצא היה בעבר .87

 נמנע והוא בשעתיי� יציאתו שעת את המבקש מעכב הוא הרבי� העומסי� בעקבות

  . ידי% יגאל רחוב דר. ונוסע העיר במרכז ממעבר

 הרכבת לתוואי סמו.ממוק�  המבקש של ביתו נמצא בו' רחמילבי3 וברח, מזו יתרה .88

 .החפירות בעקבות הוא ג� ונחס�

 ולמסור לאזור להגיע מסרבי� המבקש של רבי� וחותלק העיר במרכז המצב בעקבות .89

 כל. ירושלי� רחבי לכל אליה� להגיע נאלצי� בתשלו� שליחי� או עובדיו או והוא חומר

 רבי�, מזו יתרה. מראש בקפידה ומחושבת מתוכננת באזור אחר לסידור או ללקוח נסיעה
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 מדי מאחרי� הקצ משכונות או הסמוכי� מהישובי� מגיעי� אשר המבקש של מעובדיו

 . לעבודה יו�

. מכוניתו בגלגלי התקרי� בכמות עלייה קיימת הפרטי ברכבו בעיר מתנייד אשר למבקש .90

 אובד% היא כ. של המשמעות. בגלגל תקר למבקש מתרחש שגרתי באופ% זמ% לכמה אחת

 .נפש ועגמת רב תסכול וכמוב% הגלגל תיקו% עלות, עבודה זמ%

 כיו�, השכונתי ובקניו% זאב פסגת בשכונת עצמאי באופ% להתנהל המבקש ילדי יכלו בעבר .91

 או המבקש. כזו אפשרות אי%, בכבישי� התכופי� והשינויי� האוטובוסי� שינוי לאור

 . ילדיה� את מקו� מכל ולהחזיר להסיע נאלצי� אשתו

 לתושבי� הבטיחו מבחינתו". דיי% ואי% די% אי% "של קשה תחושה היא המבקש תחושת .92

 .מוצדק בלתי הוא בו נתו% שהוא המתמש. והסבל שני� 4 לפני מוכנה תהיה שהרכבת

 מהשינויי� כתוצאה יומו לשגרת קשה ופגיעה רב זמ% אובד% סובל המבקש, לסיכו� .93

 הייחודי המצב לאור תוק� משנה מקבלי� אשר, הכבדי� ומהעומסי� התנועה בהסדרי

 של תחושתו. עלתה בקשהמ של הפרטי ברכבו התקרי� כמות, כ% כמו. המבקש של בנו של

 .ואכזבה תסכול של תחושה היא כולו הפרויקט כלפי המבקש

 א.11. מבקש מספר 11  

 ואדי שכונת תושב, מסגר במקצועו, 63 ב%, 080287519. ז.ת, אברהי� סופיא% מר המבקש .94

 . וז'ג

 נקלע המבקש. הציבורית ובתחבורה ברכבו התנייד המבקש כמסגר עיסוקו במסגרת .95

 יקר זמ% ולבזבוז ניכרי� לעיכובי� לו גרמו הרכבת ועבודות חסומי� ישי�ולכב לפקקי�

 . בכבישי�

 בביצוע מאוד התקשה מכ. וכתוצאה העיר למרכז רכבו ע� להיכנס היה יכול לא המבקש .96

 כלי� וארגזי רתכת ע� ידילהתנ צרי. והוא היות העיר במרכז המסגרות עבודות

 . מבחינתו אפשרי בלתי שהיה דבר הציבורית בתחבורה

 למרכז מביתו נסיעה בעיצומ� היו שהעבודות בשעה מסוימי� במקרי� כי מציי% המבקש .97

 . הפחות לכל שעות לשלוש שעתיי� בי% ארכה הציבורית בתחבורה העיר

 כתוצאה בכביש שנוצר לבור נכנס העיר למרכז בנו של רכבו ע� שביצע הנסיעות באחת .98

 . 6 600 של בעלות הרכב של הזעזועי� בבול� נזק לרכבו ונגר� שבוצעו מהעבודות

וה% עקב נסיעות ,  ה% עקב עיכובי� רבי� ואובד% זמ% בפקקי�למבקש נגר� נזק רב .99

עוד סבל המבקש מהלכלו. הרעש והסיכוני� שבהסתובבות . שהתארכו באוטובוסי�

 .בנוס� נגר� למבקש נזק לרכבו עקב הכבישי� המשובשי�. במרכז העיר
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 א.12. מבקשת מס' 12

 המבקשת. ירושלי� וילידת האחרונות השני� 4)ב זאב פסגת תושבת הינה 12 בקשתמ .100

 חולי� בקופת שיניי� לרופא כסייעת למחייתה ועובדת ילדי� 2)ל וא� נשואה הינה

 . טורי�ה רחובב

. מתמש. לסיוט חייה הפכו זאב פסגת בשכונת לגור המבקשת עברה מאז השני� במש. .101

, דקות 25 היותר לכל נמשכת כתיקונ� בימי� אשר ,עבודתה למקו� הנסיעה יו� מדי

 היא א� ובי% הפרטי ברכבה נוסעת היא א� בי% וזאת לשעתיי� וחצי שעה בי% נמשכת

 .ציבורית בתחבורה נוסעת

 שונה הקו מסלול. יפו רחוב דר. העובר 6 קו הוא המבקשת נוסעת בה� מהקווי� אחד .102

 כל. מוקדמת הודעה וללא התוואי על העבודות של בעטיי% האחרונות בשני� רבות פעמי�

 מיקו� של שינוי א� ולפעמי� הנסיעה זמ% ל יותר עוד התארכות משמע כזה מסלול שינוי

 לתקופה, למשל כ.. ליעד הפחות לכל דקות כמה של הליכה מצרי. שהיה באופ% התחנה

 פסאגרי רחוב באזור עוצר היה 6 וקו חסו� היה  לשוק הסמו. באזור יפו רחוב מסוימת

 . בלבד

, העבודות בגלל לחלוטי% חסומה הייתה העיר בה� במיוחד החמורי� ובימי� לעיתי� .103

 עבודתה למקו� עד  ברגל וללכת העיר במרכז כבר מהאוטובוס לרדת המבקשת העדיפה

 .יותר מהירה הייתה רגלית הליכה, הרחובות של הנוראי המצב שחר� מפני

 במקרי�. מעסיקה ע� נעי� לא למצבו לבעיות גרמו המבקשת של הרבי� האיחורי� .104

 המבקשת. ההגעה מש. את לצמצ� מנת על מביתה מאוחר לצאת בוחרת הייתה מסוימי�

 עבודה לשעות מצטברי� איחרה בה� והימי� מאחר משמעותית כלכלית פגיעה נפגעה

 עבור תשלו� קיבלה לא שהמבקשת לציי% מיותר. תשלו� קיבלה לא עליה% רבות אבודות

, לעבוד יכלה בו זמ%. יו� מדי הכבדי� התנועה בעומסי עמידה של הפחות לכל שעות 3

 .משפחתה בחיק לבלות או לביתה לדאוג

 בירוקרטי� לסידורי� ג� המבקשת את משמש העיר מרכז, עבודתה למקו� בנוס� .105

 כולו חסו� היה העיר שמרכז או לאזור אוטובוסי� היו לא רבות פעמי�. ולקניות

 .ארוכי� למרחקי� רגליה את לכתת נאלצה  והמבקשת

 מלאי הרחובות. המבקשת עבור נעימה ולא מטרידה מאוד חוויה הייתה בעיר ההליכה .106

 הרגישה ברחוב קצר סיבוב שאחרי כ., להליכה וצפופי� נסבלי� בלתי היו וסירחו% אבק

 לוותה ברחוב ההליכה לזה מעבר. בחו3 מאומצת פיזית בעבודה של� יו� עבדה כאילו

 בשולי ללכת עליה היה הרוסה הייתה המדרכה בה� ובמקומות מאחר יתמיד במתח

 .בדר. הרבות מהמכוניות ולהיזהר ולשמור הכביש

 אשר התחנות. המבקשת של לתסכול מקור היוו תדירות שונו אשר האוטובוס תחנות ג� .107

 ולכלכו. אבק מלאות היו, הולמת מדרכה ללא, הכביש על מחדש מוקמו רבות פעמי�

 .נסבלת בלתי הפכה) הכבדי� התנועה לעומסי הודות שהתארכה (%בה וההמתנה
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 מהמצב רק ולא מרובי� כבדי� תנועה מעומסי המבקשת סבלה זאב פסגת כתושבת .108

 ואזור זאב מפסגת היציאה, ספרא מכיכר 1 כביש אזור כל. העיר מרכז אזור של החמור

 בוקר מדי תעומד הייתה בה� והתנועה לעייפה עמוסי� היו הצרפתית הגבעה גשר

 .שעות במש. לאיטה ומזדחלת

 העבודה למקו� הגעה כמו טכני שעניי% היא התחושה, ושחוקה מותשת המבקשת .109

 פגיעה בה פוגעת רק לא, יו� מדי רבות שעות לוקחת דקות עשרות כמה לקחת שאמורה

 שלה מהאנרגיות משמעותית וגוזלת רבי� כוחות ממנה שואבת אלא, משמעותית כלכלית

 . ענייניה ולשאר חתהמשפ לבני

 א.13. מבקשת מספר 13

 צבי והרב הרצל שדרות הרחובות בפינת המתגוררת ירושלי� תושבת הינה 13 המבקשת .110

 קבל% אצל לפרנסתה העובדת, ילדי� 4)ל וא� נשואה הינה המבקשת. שנה 20 מזה יהודה

 .שאול בגבעת חשמל בחברת הניקיו% עובדי על כמפקחת פרטי

 בשדרות כבדי� כלי� ע� ליליות עבודות גבוהה בתדירות התבצעו ארוכה תקופה במש. .111

 רבות פעמי�. נסבל בלתי היה להתמודד ומשפחתה המבקשת נאלצו איתו הרעש. הרצל

 של ללימודי� נגר� ונזק שינה ללא לילות לאחר ספר ולבית לעבודה בבוקר ללכת נאלצו

 .המבקשת ילדי

 והטרחה הסרבול. אחד ללילה ו%מל לבית משפחתה ע� המבקשת פונתה אחד במקרה .112

 של השחוקי� מכוחותיה עוד וגזלו רבי� היו  בחו3 ללינה ילדי� ארבעה בארגו% הכרוכה

 המחריד הרעש עבור פתרו% היווה לא ממילא אחד ללילה פינוי, ועוד זאת. המבקשת

 .הפינוי ואחרי לפני רבי� לילות במש. מהעבודות כתוצאה

 המבקשת חיי את יותר עוד היקשה אשר רב בקא ג� התווס� המחריד הרעש על   .113

 לאבק הרעש בי% השילוב. בחצר כביסה מתליית או בחצר מישיבה נמנעו אשר ומשפחתה

 .לצור. שלא החוצה מיציאה נמנעו ומשפחתה שהמבקשת לכ. הובילו הכבד

 ביתה מחצר משמעותי חלק הופקע הראשו% הקו של התוואי מתכנו% כחלק כי לציי% יש  .114

 החדשות המדרכות השלמת לאחר כי הוסכ�, ההפקעה מהסכ� כחלק. תהמבקש של

 נוס� סעי�. לרחוב המבקשת של ביתה חצר בי% תפריד אשר מטר 2 בגובה גדר תבנה

 על נוספי� אמצעי� דרושי� הא� יבחנו המדרכות מחדש שיבנו לאחר כי קבע בהסכ�

 .המבקשת חצר את ולמג% לבודד מנת

 הוגבהה לגדר בסמו. המדרכה זאת ע� יחד א., מטר 2 ובהבג, כמתוכנ% גדר נבנתה אמנ� .115

 .הרחוב מ% המבקשת חצר אל לצפות יכול אורח עובר כל וכיו� מטר חצי כמעט של לגובה

 מרכז לאיזור מהגעה נמנעת החלה, זו בבקשה רבי� כמבקשי�, היא ג� 13 המבקשת .116

 לצור. תכופות לעיתי� הפרויקט על העבודות תחילת לפני מגיעה הייתה אליו, העיר

 אפשרי בלתי הפ. אשר העיר מרכז של העגו� המצב לאור. סידורי� או בילויי�, קניות

 .מלחה לקניו% ענייניה את והעבירה לאזור להגיע המבקשת הפסיקה, ברכב להגעה
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המבקשת איבדה שעות שינה רבות עקב העבודות שבוצעו מתחת לאפה בשעות  .117

 .י� רבות בעקבות כ.לילה מאוחרות ונאלצה לאחר לעבודה פעמ

, הפרטי בביתה יומיומית היא הרכבת מפגעי ע� התמודדותה אשר המבקשת תחושת  .118

 . והרס נזק רק לעיר גרמה הקלה הרכבת ושבינתיי� לפנות למי שאי% היא

  

  המשיבות. ב

  מ" חברת סיטיפס בע�1 המשיבה 1.ב

 משרד ידי)על במכרז נבחרה אשר, בישראל כדי% המאוגדת פרטית חברה הינה 1 המשיבה .119

 )להל% (בירושלי� הקלה הרכבת פרויקט והפעלת להקמת כזכיי% האוצר ומשרד התחבורה

 )build, operate, transfer (BOTחוזה הזכיינות הינו הסכ� מסוג ). "הפרויקט"

 במש. הפעלתו, הקלה הרכבת של הראשו% הקו הקמת על המשיבה אחראית שבמסגרתו

 . דינההמ לידי העברתו ולבסו� שנה 30

 מפעילת אלא, בלבד ביצוע קבל% משמשת אינה 1 המשיבה, זה מסוג בפרויקט כי יובהר .120

 מבחינה בהצלחתו מובהק אינטרס 1 שלמשיבה מכא%. הבאות השני� 30 למש. הפרויקט

 .ומבקריה ירושלי� תושבי בקרב בה השימוש הטמעת של ובמוב% כלכלית

 מיו� הגנתה בכתב, 1 המשיבה לש בתפקידה הייחודיות את לתאר 2 המשיבה הטיבה .121

  ):"יפו' רח � סוחרי תביעת ")להל% (4088/10 א.ת במסגרת ש"לביהמ שהוגש 20/6/2010

 באופ� הפרויקט הקמת על )במקור הדגשה (מפקחת המדינה אי�. 22.3"

 הנתבעת בידי היא זו האחריות ;Turn Key בפרויקט קבל� על שמפקחי
 המדינה. שלו המשנה וקבלני ההקמה קבל� על לפקח � הזכיי� – 1

 התאמת� לוודא מנת על, ביצוע� את וכ� הפרויקט תוכניות את מבקרת
  ."הזכיי� ע שנחת הזיכיו� וזה ח לתנאי

 מסוג בחוזי כי � להל� פירוט וביתר � זה בשלב תטע� המשיבה. 22.4

BOT לכל וכ� הפרויקט להקמת האחריות  או/ו קשיי או/ו מטרדי
  ."בלבד ועליו, הזכיי� על מוטלת הקמתו מהל-ב הנגרמי נזקי

  'ב ומסומני� זו לבקשה ב"מצ 2 המשיבה של ההגנה כתב מתו. י�יהרלוונט העמודי�

  'ב נספח

 את להבי% השכילה עי% למראית לפחות כי לראות נית%, 2 המשיבה של התנהלותה בבחינת .122

, היתר בי%. חריותמא העקבית התנערותה תמוהה ולכ% זה מעי% בפרויקט חלקה ייחודיות

 מרכז המנהל עבורה יפעיל במסגרתו העיר לב קהילתי מנהל ע� הסכ� 2 המשיבה חתמה

 2 של המשיבה �בפרוטוקולי מעיו% למבקשי� ידוע זה דבר. הציבור לתלונות טלפוני מענה

 )תכנית אב לתחבורה: 14וצ3 ח, 'ר. בכ, 2002/3דוח שנתי : ומדוח מבקרת העירייה

יודגש כי .'ג ניומסומ זו לבקשה ב"מצ  שחלקי� רלבנטיי� ממנוי�מערכת הסעת המונ

 להתקשר ע� גופי� חיצוני� א. מעבר 2לא ברור כלל וכלל מהי הסמכות לשל המשיבה 

לכ. מצביעה מבקרת העירייה על התנהלות לקויה ביותר בהקשר של קבלת התלונות 
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הילתיי� הפכו להיות ליקויי� אלה מצביעי� על כ. שבעצ� המנהלי� הק. וטיפול בה�

בולמי הזעזועי של הפרויקט מבלי שה יוכלו לתת מענה ראוי ורציני לתלונות ומבלי 

 .למעט אגירת בקלסרי עבי כרס,  נותנת מענה רציני לפניות2שהמשיבה 

'ג נספח  

 רבי� מידע במסמכי לראות שנית% כפי, הסברתית פעילות מקיימת 1 המשיבה, בנוס� .123

 במסמ., לדוגמא. השוני� בעיתוני� ומתפרסמי� העיר לתושבי הידי על מופצי� אשר

' הגב, סיטיפס בחברת ציבור וקשרי ההסברה תחו� ממנהלת שנשלח 29/7/2008)ה מיו�

 מפורט זה במסמ.. ברטוב קובי מר, ירושלי� בעיריית ה"תושי אג� לראש נוסילבי3 עידית

, היתר בי%. יפו ברחוב המרכזי בחלק העבודות לתחילת עובר ההסברה פעולות מער.

 מנת על, יפו' רח לאור. מטעמה דיילי� הצבת, )העירוני המוקד (106 מוקד מוקדני תדרו.

 מרכז סוחרי ע� מכינות פגישות, התחבורה בהסדרי השינויי� את ויסבירו אגרות שיפיצו

 ב"מצ מהמכתב העתק. שלטי� והעמדת עלוני�, מודעות והפצת יהודה מחנה ושוק העיר

  .'ד ומסומ� זו לבקשה

'ד נספח  

 עלוני� ספור אי% פירסמה המשיבה. לחוד ומציאות לחוד הסברה, המבקשי� של לצער� .124

. מהתממשות מאוד רחוק הדבר במציאות כאשר להפעלה מתקרבת הרכבת כי טענו אשר

 המשיבה טענה בו 2010 מאי בחודש 2)1ות המשיב ידי על התפרס� אשר העלו% לדוגמא

". תקופת ההרצה בירושלי� תימש. כשנה,  מתקדמות בעול�בדומה לערי�", כי

 : א� טענו כי הכניסה להרצה במקטעי� תהיה לפי הסדר הבא2)1המשיבות 

  3מקטע 

צרפתית . חלק הג– 1כביש עירוני מספר [
  ]התחמושת.עד ג

  2מקטע 

   1מקטע 

  ]פסגת זאב[

   4מקטע 

  ]' חלק ב1כביש עירוני מספר [

   6מקטע 

  ]האפט.  דור עד צשדרות הרצל ב%[

   7מקטע 

  ]שדרות הרצל כיכר דניה עד הר הרצל[

   5מקטע 

  רחוב יפו

  

ולאחר שעברה כבר חצי שנה מאז פרסו� החוברת נדמה כי תקופת , בחישוב פשוט .125

כנספח ב "הפרסו� מצ. ההרצה תאר. הרבה יותר מהתקופה שהכריזו עליה המשיבות

 .'2ד

'2 דנספח  
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 שיפורט כפי, הפרויקט של המיטבי לביצועו 1 המשיבה של הכבדה אחריותה א� על   .126

 מימו% בהשגת המשיבה התעכבה היתר בי%. הפרויקט בביצוע המשיבה התרשלה להל%

 יציקה לשיטת ניסיונות לשפ% ישראל מדינת בירת את הפכה, הפרויקט לביצוע פיננסי

 כהנה ועוד הפרויקט בביצוע רב לעיכוב גרמה אשר שיטה הרכבת מסילות של חדשה

 .וכהנה

 הקמת הוא שלו המומחיות תחו�לטענתו ש פרטי תאגיד הינה 1 המשיבה .127

 הפרויקט וחשיבות גודל ולאור כ. לאור. בינלאומית וברמה דומה גודל בסדר פרויקטי�

 קפדני תכנו%, דהיינו. נסיבות באות% מסוגה גו� של סבירה התנהלות מהמשיבה מצופה

 העבודות וביצוע תכנו% י"ע העיר לתושבי הנזק צו�צמ, צמוד פיקוח, זמני� בלוח ועמידה

 הרכבת עבודות לסיו� הראשוני היעד תארי.. במבקשי� מינימאלית פגיעה שיגרו� באופ%

 . 2006 שנת לסו� בהסכ נקבע הקלה

 נקבע בנושא הבוררות החלטת י"עפ החדש הסיו� תארי., 2010 שנת בסו�, כיו� .128

 התכנו% על שבה% בנסיבות. יהיה כ. א� פקוס, 2011 שנת של הראשו% הרבעו% לסו�

 בי% שעבר הרב והזמ% המשיבות דוגמת ומיומני� מקצועיי� גופי� הופקדו והביצוע

 את הופכי�, אלו כל, הביצוע לתחילת ועד הזכיינות הסכ� על הראשונית החתימה

 של� בציבור הפגיעה. הסבירות ממתח� משמעותית החורגת לכזו הזמני� מלוח החריגה

 גדולה בחברה מדובר, בנוס�. איש ממיליו% יותר א� ויתכ% אנשי� אלפי מאות כדי לההעו

 אוני� חסר עומד שלרוב הפשוט האזרח לעומת וזאת כלכלית עמידות כושר בעלת וותיקה

  .הרכבת תוואי להכנת הפעולות מול אל

 

  ירושלי, יאורבנ ושימור פיתוח לתכנו� העמותה � 2המשיבה  2.ב

) "העמותה" או "2 המשיבה" )להל% (אורבני ושימור פיתוח, נו%לתכ העמותה   .129

 . המדינה מטע� הפרויקט את לנהל נבחרה אשר פרטית עמותה הינה

 ועד" ירושלי� ) היסטוריות בערי� לתכנו% מרכז"כ 1987 בשנת נוסדה העמותה  .130

 באורח 1995 בשנת. בלבד  בירושלי�המודל ביתהפעלת  את פעילותה כללה 1994 לשנת

 במחלקת מחלקה)כתת אז עד שפעלה, לתחבורה אב תוכנית פעילות לפעילותה נוספה לאפ

 כתוצאה הנוכחי לשמה 1 המשיבה ש� שונה 2002 יולי ובחודש ירושלי� בעיריית ההנדסה

 . להל% שיפורט כפי, במטרותיה הדרסטית מהתמורה

 מערכת להקמת מנהלה להקי� יש כי, נקבע 1998 משנת הממשלה בהחלטת .131

 בחירת שלאחר נקבע 1999 משנת הממשלה בהחלטת, בהמש.. בירושלי� המונית ההסע

 מנהלת"כ המלווה הגו� הוגדר הזיכיו% בהסכ�. מלווה גו� לפרויקט ייקבע הזכיי%

 משרד נציגי את הכללי החשב מינה 2003 במר3 ואכ%, "בירושלי� ציבורית תחבורה

 . המנהלה כחברי העירייה ונציגי האוצר משרד נציגי, התחבורה
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. הפרויקט למהנדס העמותה את מינתה בירושלי� הציבורית התחבורה מנהלת .132

, והעירייה הממשלה י"ע ימומנו מכ. הנובעות 2 המשיבה הוצאות כי הוחלט כ. בעקבות

 המשיבה אחריות. ירושלי� עיריית דר. לעמותה יועבר הוא ג� ההמשלה של חלקה כאשר

. למנהלה טכני וסיוע הזכיי% עבודות על ובקרה יקוחפ, בפועל הפרויקט ניהול  אתכוללת 2

 ההליכי קיו ללא, פרטית לעמותה הועבר רבדיו כל על הפרויקט ניהול, למעשה הלכה

 . לכ- הדרושיוהחוקיי  המנהליי

 ההחלטה קבלת עצ� לגבי ספקות מעלה פרטי גו� 2 המשיבה של היותה עצ� .133

  . המדינה מטע� הפרויקט כמנהלת למנותה

 את להסדיר החלטה העירייה מועצת קיבלה 28/5/2003)שב העובדה חר� .134

 המבקשי� ידיעת למיטב, טווח ארו. חוזה באמצעות העמותה ע� השוטפת ההתקשרות

ובכ. נוצר מצב ,  למעט התקשרות ע� חברת מוריההזה היו� עצ� עד נעשה לא הדבר

 מזרימה 2שיבה  ואילו המ2אבסדורד שבו מועברי� על ידי העירייה כספי� למשיבה 

 להקמתה הנסיבות על !כספי� אלה לחברת מוריה שהינה חברת בת של העירייה

 החשבו% רואה ח"בדו מעיו% ללמוד נית% לעיל שמפורטות כפי 2 המשיבה של ופעילותה

 .'ה ומסומ� זו לבקשה ב"המצ 2/8/2005 מיו� המבקר

  'ה נספח

 בד ,ה תו. שינוי שמה לתו. העמותלתחבורה אב תוכנית צוות של קליטתו ואכ% .135

, 2 המשיבה בפעילות משמעותי לשינוי הביאו הקלה הרכבת פרויקט על ההחלטה ע� בבד

 מנת על העמותה ש� שינוי את וא� תקנו% שינוי, מטרות שינוי שהצרי. דרסטי כה שינוי

 :2002 מיולי החדש התקנו% בנוסח כאמור.  בפועל העמותה לפעילות להתאימ%

" היק. גדל, בירושלי המוני הסעת ויקטפר של התפתחותו ע
 בהיק. הגידול. משמעותי באופ� לתחבורה אב תוכנית צוות של פעילותו

 השגת לש מבני שינוי מצרי-, העמותה של והעובדי הפעילות
  ..."המטרות

 צוות של העצמאיי� המוסדות כל ביטול על המחודש התקנו% מ% ללמוד נית% עוד .136

. העמותה של המנהל לוועד הכפופה ארגונית לחטיבה ווהפיכת לתחבורה אב תוכנית

 מסומ�, 8/4/2002)ה מיו� החדש בתקנו% השינויי� ופירוט ההסבר דברי זו לבקשה ב"מצ

 .'ו

 'ו נספח

 מיו� העמותה ש� לשינוי והתעודה 7/8/2002 מיו� המאושר 2 המשיבה תקנו% .137

 .'ח ונספח' ז נספח בהתאמה ומסומני� זו לבקשה ה� ג� מצורפי� 22/7/2002

 'ח+'ז נספח

 את לתמצת כדי בו יש 2000 משנת ירושלי� עיריית מבקרת ח"דו סיכו� כי נדמה .138

 :הבעיה מהות
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, נתמ- גו. להיות הזמ� ע הפכה פרטי כגו. שנרשמה העמותה"
 משפטית מסגרת ג עתה ומשמשת העירייה י"ע ומנוהל מתוקצב
 א. על....וניהמ הסעת ולפרויקט לתחבורה אב תכנית צוות לפעולת

 פרויקט וכ� לתחבורה אב תכנית צוות פועל העמותה שבמסגרת
 ובכ-, זו פעילות על מושג העמותה למוסדות אי�, המוני הסעת
, לה מדווחות שאינ� לפעילויות משפטית באחריות העמותה נושאת

  ."כלפיה� ניהולי אומד� כל לה ושאי� מדיניות� את קובעת היא שאי�

  .'ט ומסומ% זו לבקשה ב"מצ 2000משנת  רתהמבק ח"דוציטוט מ

  'ט נספח

 על מצביע העמותות רש� במינוי רפאל ארזוא% ח"רו שער. עומק ביקורת דוח .139

, ירושלי� עיריית י"ע למעשה הלכה מוכתבת העמותה פעילות: מהותיי� ליקויי� שורת

 18(  ירושלי� מעיריית שכר מקבלי� העובדי� רוב, לכ. להתנגד העמותה יכולת ללא

 הינ� הועד חברי שבעה מתו. ארבעה, )לתחבורה אב תכנית בצוות עובדי� 21 מתו.

 השתת�אשר  אולמרט אהוד מר דאז העיר ראש וכ%, ירושלי� בעיריית בכירי� עובדי�

 מורשי רשימת מתו. החותמי� משני אחד, מזו יתרה. הכלליות באסיפות קבע דר.

 מעיו% נלמד כ. על. ירושלי� ירייתע של בכיר עובד תמיד הוא העמותה של החתימה

 טענות למרות זאת כל .'י ומסומ� זו לבקשה ב"המצ 1/7/2002 מיו� הביקורת ח"בדו

 נציגי רוב של מאז% על שומרת היא וכי פרטית עמותה היא כי הדר. אור. לכל העמותה

 .העמותה במוסדות ציבור

 'י נספח

 ח"בדו היטב עולה יקטהפרו את למעשה הלכה המנהל כגו� 2 המשיבה התנהלות .140

 : המדינה מבקר של ב58 שנתי

 בשנת שהתקבלה לחוזה תוספת לאשר שההחלטה העלתה הביקורת"
 � הזכיי� ע 2004 בשנת שהתקבלה החוזה עדכו� בדבר וההחלטה 2003

 לא � הפרויקט כל על וכספיות משפטיות השפעות לה� שהיו החלטות
 ירושלי עיריית ושל וצרוהא התחבורה משרדי של ההנהלות לפני הובאו

 לכל העיר המדינה מבקר משרד. לאשר� א ויחליטו בה� שידונו כדי
 סמכות יש המנהלה שלחברי א. כי בפרויקט המעורבי הגורמי
 האמור מהסוג שהחלטות היה ראוי, לחוזה הקשורי בנושאי להחליט

 תהעלו הצגת תו-, האמורי בגופי ביותר הגבוהי הדרגי לפני יובאו
  "הפעולה מאפשרויות אחת כל של והתועלת

  .א"י ומסומני זו לבקשה ב"מצ ח"לדו 1193)1191' עמ

 א"י נספח

 קובע' ואח הבריאות משרד 'נ 'ואח בריאות שירותי מת� 5012/97 3"בבג .141

 :  ש"ביהמ

 כל כדי� יהא דינה, הבריאות משרד אינה האגודה כי לנו משנמצא. 37"
, הדי� בעלי בי� דעות חילוקי היו לא כ- ועל. הבריאות משרד� לבר גו.

 על יחולו אז  כי, "הבריאות משרד "אינה האגודה כי יימצא שא: לאמור
 חובת ותקנות, �1992ב"תשנ, המכרזי חובת חוק הוראות הנושא

 מיידית אפוא להיער- הבריאות משרד על...1993 ג"תשנ, המכרזי
 בריאות שירותי למת�, מתאימי מכרזי של או מכרז של לפרסומ

  ..."הספר �בבתי לתלמידי
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 האוצר ומשרד התחבורה משרד על היה, פרטית עמותה הינה 2 והמשיבה מאחר .142

 . מעניקה שהעמותה השירותי� לקבלת מכרז לפרס�

 2 המשיבה לאחריות ביחס מציי% 2000 משנת ירושלי� עיריית מבקרת ח"דו .143

  :כי הפרויקט בניהול

 רשות ארו- לא זמ� פרק תו- להקי היא והמטרה זמני הוא ההסדר"
 נמצאות להקמתה שההכנות, ירושלי � מטרופוליני ציבורית לתחבורה
  ". מתקדמי בהליכי

  .'ט ומסומ� זו לבקשה ב"מצ המבקרת ח"דו    

  'ט נספח

 עד מנוהלת הקלה הרכבת פרויקט והקמת הוקמה לא כזו שרשות, לציי% מיותר .144

 . פרטית עמותה בידי הזה היו� עצ�

 לספטמבר 22)ב שנער. התחבורה משרד ל"מנכ של בראשותו בדיו% ג�, ועוד זאת  .145

 המשיבה י"ע הפרויקט שבניהול הבעייתיות הועלתה, הקלה הרכבת פרויקט בנושא 2003

 בסדרי פרויקט לנהל אמור היה אשר הגו� זה אי% כי התחבורה משרד ל"מנכ ציי% בדיו%. 2

 הינה גדול כה כספי מחזור ע� עמותה כי תותהעמו רש� ציי% מעמד באותו. כאלה גודל

 לבי% תכנוני כגו� העמותה בי% לערבוב הנוגע בכל במיוחד, רבות שאלות המעלה דבר

 .ב"י ומסומ% זו לבקשה ב"מצ הדיו% פרוטוקול. ביצועי גו� היותה

 ב"י נספח

 כיה% אשר, ירושלי� עיריית כראש אולמרט אהוד של כהונתו בתקופת זה מהל. .146

 שהחלק פרטי מגו� העמותה את הפ., 2 במשיבה הכללית האסיפה של הקבוע ר"כיו  ג�

 ירושלי� העיר בדג� בהשאלה המחזיק המודל כבית בפעולתו הסתכ� עבודתו של הארי

 תקציבי� ומקבלת הקלה הרכבת פרויקט וביצוע תכנו% את בפועל המנהלת לעמותה

 כנהוג מכרז ללא, רשמית הסמכה ללא זאת כל. המדינה ממוסדות כ. לצור. עצומי�

 . נאות פיקוח וללא וכמקובל

 וההתחייבויות והקריאות מינויה ואופ% לעצ� הקשורי� הרבי� הספקות לאור .147

ולאור הליקויי� הרבי� , הקלה הרכבת פרויקט לצור. רשמית ציבורית רשות להקמת

 של הכללית האסיפה בפרוטוקול לגלות מדהי�. שנמצאו בתפקודה על ידי גורמי� רבי�

 הקו הארכת תכנו% לצור. נוספי� 6 מיליו% 7.5 לה הועברו כי 2008 משנת 2 המשיבה

 הפרוטוקול מתו. הרלוונטית הטבלה. השני הקו לתכנו% מכרזי תהלי. וליווי הראשו%

 .ג"י ומסומנת זו לבקשה ב"מצ

 ג"י נספח

על מנת לשבר את האוז% יודגש כי לאור. השני� עמדה  העמותה בפני עשרות  .148

, חלק% על ידי מבקרת העירייה, חלק% על ידי רואי חשבו% מטע� רש� העמותות, ורותביק
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חלק% על ידי מבקר המדינה וחלק% על ידי משרד התחבורה כאשר ביקורת משרד 

א. בניגוד למצגי� ,  מה נרש� בה אי% לדעת–התחבורה נשארה חסויה עד לימי� אלה 

רות מצאו ליקויי� חמורי� ביותר שהעמותה הציגה במש. השני� רוב רוב% ש. הביקו

ה% ליקויי� כספיי� ה% ליקויי� של ניגוד ענייני� חמורי� של . בהתנהלותה של העמותה

  ].א" כמשמעות המושג במסכת סנהדרי% ד�כ[העמוד בראשה ועוד כהנה וכהנה 

 העמותה ר"כיו ג� המכה% ברקת ניר העיר ראש של דבריו פליאה מעוררי ג� כ. .149

 כי המצהיר 09/07/09 מיו� הכללית האסיפה בישיבת העמותה של כלליתה האסיפה ר"ויו

 ישיבת לסיכו� 1' עמ. ירושלי� מטרופולי% לגבולות תורחב 2 המשיבה של העבודה גזרת

 .ד"י ומסומ� זו לבקשה ב"מצ הכללית האסיפה

 ד"י נספח

, העמותות רש� י"ע י'ורג'ג ימי% ח"רו הוסמ., האירועי� השתלשלות בהמש. .150

 ע� 17/11/2009 ביו� הסתיימה הבדיקה. 2 המשיבה של פעילותה על עומק ביקורת .לערו

 הבדיקה סיו� לאחר חודשי� כעשרה נמצאי� אנו כיו�.  מהותיי� ליקויי� של ממצאי�

 רשות מטע� שיצאה ההתראה א� על וזאת הליקויי� את תיקנה לא עדי% והעמותה

 כי העמותות רש� הצהיר 2010 רוארשבפב למרות. המבקר ח"רוה ממצאי לאור העמותות

 2 והמשיבה נעשה טר� הדבר א., שלילה בפני עומד 2 המשיבה של התקי% הניהול אישור

 . הליקויי� את תיקנה טר�

 ניהול אישור ללא 2 המשיבה הייתה 2003 שנת שמאז העובדה חר�, מכ. חמור .151

. 2 למשיבה הממשלתית הכספי� הזרמת הופסקה לא שלב בשו�, פעמיי� לפחות תקי%

 נשלל שבגינ� העמותה מנהל אצל ענייני� ניגוד של חמורי� ליקויי� עלו 2004 בשנת

 ח"רו משרד באמצעות הרש� י"ע שנערכה ביקורת 2005 בשנת, התקי% הניהול אישור

 זאת ובכל מהותי ליקוי הייתה והמלצת� חמורי� ליקויי� על הצביע אלחנתי)קדמי

 ורגי'ג ימי% ח"רו של המלצתו לאחר נעשה וכ. העמותה אל הכספי� זרימת המשיכה

 .מהותי לליקוי

 הקלה הרכבת עבודות עבור 2 למשיבה המועברי� עתק בסכומי מדובר כי נבהיר .152

 לטובת המוקצה התקציב את המקבלת היא ירושלי� עיריית. ירושלי� עיריית דר.

 .  מהמטע נוס� סכו� על בנוס�, לעמותה אותו ומעבירה התחבורה ממשרד הפרויקט

 מעיריית 2 המשיבה הכנסות 2006 בשנת כי נציי% האוז% את לשבר מנת על .153

 ממשרד 6 מיליו% 154)כ מתוכ�, 6 אל� 801)ו מיליו% 191 )ב הסתכמו ירושלי�

 מיו�' ורגי'ג ימי% ח"רו שמטע� העומק ביקורת ח"לדו 14' עמ פי על כ..  התחבורה

 .ו"ט ומסומ� ב"המצ השל� הדוח זו לבקשה ב"מצ, חשיבותו לאור. 17/11/09

 ו"ט נספח
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 6 217)כ מתוכ�, 6 מיליו% 267)כ היו מהפרויקט המשיבה הכנסות 2005 בשנת .154

 כספיי� דוחות פי על כ.. 6 מיליו% 201)כ היו הכנסותיה 2004 ובשנת התחבורה ממשרד

 זו לבקשה ב"מצ. 30/7/2006)ה ביו� נחתמו אשר 2005 בדצמבר 31 ליו� 2 המשיבה של

ח כספי אחרו� שהגישה העמותה לרש העמותות "ב לבקשה זו דו" כ� מצ.ז"ט ומסומ�

 .ז"כנספח י

  ז" י– ז"ט ינספח

 היה לא מסוימי� בשלבי� שלעמותה בעוד פרטית לעמותה ניתנו אלה תקציבי� .155

ועל א� הצהרות מפורשות של העמותה כי היא עמותה פרטית וכי היא , תקי% ניהול אישור

לשו% אחר מחד טענה העמותה כי יש לנהוג עמה . משפט הציבוריאיננה כבולה לחוקי� ה

כעמותה פרטית ולא להחיל עליה חובות מצד המינהל הציבורי כפי שהיתה עמותה 

ומאיד. דרשה העמותה כי ימשיכו להזרי� אליה תקציבי עתק , עירונית נדרשת לעמוד

על א� הנחיות מהמדינה ג� בתקופות שבה לא היה לעמותה אישור ניהול תקי% וזאת 

ברורות של החשב הכללי במשרד האוצר האוסרות העברת כספי� לעמותות שאינ% 

ה אחראית על פרויקט ציבורי ראשו% תכל זאת בתואנה כי העמו. מתנהלות בצורה תקינה

  .במעלה

 בסדרי תקציבי� לקבל העמותה ממשיכה ולמה כיצד, לתהות שלא אפשר אי .156

 בניהולה הנוכחי הפרויקט כאשר, הפרויקט של �נוספי שלבי� תכנו% עבור כאלו גודל

 בהקמת הרבות הבעיות לאור הא�, מכ. יתרה. סופו יהיה מה ברור ולא ותלוי עומד עודנו

 של הקו הפעלה והתחלת בשטח הביצוע לסיו� להמתי% הראוי מ%היה  לא, הראשו% הקו

 הקו השני הראשו% טר� הטלת האחריות לתכנו% ופיקוח של הארכת הקו והתחלת תכנו%

 ובכלל הפרויקט לניהול המתאי� הגו� היא 2 המשיבה הא� לראות מנת על, על העמותה

 הציבורית התחבורה למער. הראוי הפתרו% היא הקלה הרכבת של הביצוע דר. הא�

 ? בירושלי�

  הקלה הרכבת תכנית �כללי רקע. ג

 ע� להתמודדות ארצית מדיניות על ישראל ממשלת החליטה 1997 באוגוסט .157

, כ. בעקבות. הציבורית התחבורה העדפת ועל בירושלי� זה בכלל, בכבישי� הגודש בעיית

 הסעה מערכת להקמת שנתית)רב תכנית שכללה ממשלה החלטת 1998 ביוני התקבלה

 .קלה רכבת המשלבת, בירושלי� המונית

 בביצוע הראשו% השלב לפיה נוספת ממשלה החלטת התקבלה 1999 בשנת .158

 קו יוק� זה בשלב ..B.O.T)ה בשיטת הפרטי המגזר בשיתו� יבוצע הקלה הרכבת פרויקט

 העיר מרכז דר. זאב פסגת משכונת, שנקבע לתוואי בהתא� שיעבור מ"ק 13.8 באור.

 .הרצל בהר הסופית לתחנה ועד יפו' ברח  עובר

 משרדית)בי% מכרזי� ועדת האוצר במשרד הכללי החשב מינה 1999 בספטמבר .159

 1999 בדצמבר פורס� המכרז. ולתפעולו הראשו% הקו להקמת זכיי% לבחור כדי

  .1 המשיבה, הזכיינית  נבחרה 2002 ובאוקטובר
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 שנת בסו. להסתיי אמור היה הפרויקט, החתו� למכרז ובהתא� התכנו% לפי .160

 היו התחנות כל, נוסעי� לנסיעת להיפתח אמורה הקלה הרכבת הייתה זה במועד ,2006

 נקודת את המזיני� חדשי� אוטובוס קווי כולל, תנועהה וזרימת מוצבות להיות אמורות

, כרטיסי� למחירי בנוס� כמוב% וזאת, מוכני� להיות אמורי� היו הרכבת של היציאה

. הקלה הרכבת בתפעול להתחיל מנת על הנדרשות הבדיקות וכל תנועה בקרת מערכת

 . שנה אחר שנה, הפרויקט סיו� התאחר, 2006 שנת בסו� הקלה הרכבת את לחנו. במקו�

  

 הראשו� הקו בירושלי קלה לרכבת הסביבה על השפעה תסקיר. 1.ג

 נער. ובניה לתכנו% המחוזית בוועדה התכנית מאישור כחלק 2000 שנת בדצמבר .161

 תופ מכו% י"ע" הראשו% הקו בירושלי� קלה לרכבת הסביבה על השפעה תסקיר"

 המוצעת התוכנית של הסביבתיות בהשפעות בהרחבה ד% התסקיר. מ"בע אקוסטיקה

 של ומאפייניה� תכונותיה� רקע על בירושלי� הקלה הרכבת של הראשו% הקו להנחת

 . הרכבת תעבור לאורכ� הרחובות

 הקמת לש� הנדרשות העבודות את קרס עבי כרכי� בשני מפרט התסקיר  .162

, אויר איכות, בתנועה שינויי� של באספקטי� הסביבה על השפעות, ומתקניה הרכבת

 מתייחס התסקיר. ועוד נופיי�)חזותיי� שינויי�, קרקע ובייעודי בשימושי, דותרעי, רעש

 אחד לכל פרטני באופ% מתייחס וכ% הרכבת הפעלת ובעת ההקמה בשלב הכוללת להשפעה

 .מהמקטעי�

 פרק כאשר, חודשי� 36 הוא הראשו% התוואי על העבודה מש., התסקיר פי על .163

 הרכבת תשתיות, הציבוריות התשתיות, המקדימות העבודות כל את כולל זה זמ%

 ובשלהי 2002 בשנת ש� אי החלו המקדימות העבודות, למעשה הלכה. הניסיוני והתפעול

 הכללי ז"הלו טבלת ח"י ומסומנת ב"מצ. באופק נראה לא הניסיוני התפעול 2010 שנת

 .התסקיר של' ב כר- מתו- 3�60' בעמ

 ח"י נספח

   ההקמה בשלב התנועה הסדרי. 1.1.ג

 

 וכוללי� התוואי של ההקמה בשלב שיבוצעו השוני� השינויי� את מפרט ח"הדו .164

 איסורי, שמאלה פניות על איסור, תנועה שלטי, מדרכה שפות במיקו� שינוי היתר בי%

 . פיסי מחסו� י"ע הרכבת עבודות אזור בידוד, חנייה

 של) ההקמה בשלב תנועה הסדרי (3.12.3 פרק. לחוד ומעשי� לחוד הבטחות .165

 :כגו% נחרצות אמירות רווי סקירהת

 עבודות זמ� כל עיכוב ללא תפעל הציבורית התחבורה"
 סככות יושמו שיוקמו זמניות אוטובוסי בתחנות. ההקמה

  ". לציבור מידע ע ושלטי מתאימות
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   או 

 על להקשות עלול מקטעי במספר הזמני החניה איסור"
 מוצע, לפיכ-. במקו העסקי פעילות ועל התושבי

 ויישו להשלמה קדימות יקבלו אלו במקטעי שהעבודות
 "סופיי תנועה הסדרי

 או

 לגבי וכ� המתוכננות לעבודות בנוגע דיווח יקבל הציבור "
, עסקי למבני הגישה. מכ- כתוצאה הצפויי העיכובי
  ."יתוחזקו ברחוב אחרי ועצמי המדרכות

  

  .ט"י מניומסו זו לבקשה ב"מצ הפרק מתו. 70)3 עד 68)3' עמ

ט"י נספח  

המשיבות לא עמדו בדרישות הבסיסיות של התסקיר ובהנחות , למעשה הלכה .166

 עיכובי�. זו מתביעה בבירור עולה התובעי� חיי על העבודות השפעת, היסוד שלו

 בהתמשכות וה% בתחנה ההמתנה בזמ% ה%, הציבורית התחבורה בתנועה ממושכי�

 תחבורה קווי של מאסיבית הסטה %וכ הקו והתארכות הפקקי� בעקבות הנסיעה

 חניות בוטלו באזורי� רבי� מבלי –כמו כ% מידע אמי% לא הגיע לידי התושבי� . ציבורית

 !שתוא3 העבודה בתאי שטח אלו וכמוב% שנחסמה הגישה למקומות עבודה ומגורי�

 כולו עוסק 4.6.4 פרק. העיר מרכז אזור בחשיבות הכירו התסקיר בשלב כבר .167

 :הרבות הרגישויות את ומפרט העיר במרכז העירוני התפקוד על השפעות"ב

 הרגיש רבה חשיבות בעל אזור הינו הראשי העסקי מרכז אזור"
 באופ� בתפקודו לפגיעה לגרו עלול זהיר לא תכנו� כאשר, לשינויי

 "הפי- בלתי

 ודורש במיוחד מסוב- הינו העיר במרכז הרכבת מסילת הנחת הלי-"
 למרכז גישה יאפשר אשר מורכב ותיאו נרחבי תנועה הסדרי

 כשל. ההקמה תקופת במהל- האוטובוסי שירותי והמש- העיר
 מרכז בתפקוד הפיכה בלתי לפגיעה לגרו עלול, ההקמה בשלב
  "העיר

  .'כ ומסומ� העיר במרכז העירוני התפקוד על השפעות 4.6.4 פרק ב"מצ

 'כ נספח

 זהירה בצורה לפעול יבותהמש השכילו לא בתסקיר האזהרות א� שעל מסתבר .168

 העיר מרכז את החוצי�, יפו' ורח הצנחני� דר., 70)ו 60 במקטעי� העבודות. ונאותה

 ורחובות אליה� הגישה בדרכי מהפגיעה כתוצאה נפגעו רבי� עסקי�. הסתיימו לא עדיי%

 .צידיה� משני מגודרי� עדי% יפו' רח של המרכזי חלקו בפרט, רבי�

 פרטי רכב תנועת נאסרה העבודות של ביותר שוניהרא בשלב כבר, ועוד זאת .169

' מס של לניתוק שהוביל מה, יהודה מחנה לשוק ל"צה כיכר שבי% בקטע יפו ברחוב
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 זאת כל. בלבד חוצי� לכבישי� אחרי� סמוכי� רחובות והפיכת מהרחוב צידיי� רחובות

 על קשהה להגבלה תחלי� לתושבי� נית% ולא ידוע לא נותר הרכבת הפעלת שמועד בזמ%

  .הפרטי ברכב� העיר למרכז הגעה

 חוזה לא, הראשו% הקו ציר לאור. האוטובוסי� בנפחי צפויה ירידה לצד  .170

 יעילותה לגבי תהיות המעלה דבר, הפרטיי� הרכב כלי בנפחי משמעותי שינוי התסקיר

 זאת (ציבורית בתחבורה שימוש לעודד מלכתחילה שנועד כאמצעי התוכנית של הכללית

 הפרטיי� הרכבי� בנפח משמעותי שינוי צפוי שבו יפו' רח של המרכזי עהקט למעט

 ). כפוי תנועה מהסדר כתוצאה

 משמעותית לעלייה דבר של בסופו גורמת יפו' מרח התנועה הסטת, ג� כ. .171

 על שלילי באופ% שישפיע דבר, ואגריפס הנביאי� ברחובות פרטיי� רכב כלי בתנועת

 יעלה, הקלה הרכבת של היחיד הקו את המזיני� האוטובוס קווי בשל, וכ%. הסביבה

 השפעות צפויות ש� ג�, 1' מס ודר. ישראל שבטי ברחובות האוטובוסי� נפח משמעותית

 ומסומ� זו לבקשה ב"מצ והאוטובוסי� הרכב כלי תנועת )3.9.4 פרק. שליליות סביבתיות

 .א"כ

 א"כ נספח

  רעש. 1.2.ג

  

 המסילה ולהנחת תשתיות להעתקת ותהעבוד, המתוכנ% והתוואי התסקיר פי על .172

 יגיעו למפלסי� חשופי� יהיו הדיירי� ולכ% הקו שלאור. למבני� מאוד בסמו. תעשנה

 ליצירת הסבירות שמעליו �כס שהוגדר המרבי הער. על ויעלו Dba 90)80ל שנקבע לטווח

 ב"מצ ההקמה בשלב הצפויות הרעש השפעות )4.3.6 פרק. מאוד גבוהה היא מטרד

 .ב"כ ומסומ� וז לבקשה

 ב"כ נספח

 8 המבקשת למשל כ.. הבסיסיותברור לחלוטי% כי המשיבות לא עמדו בדרישות  .173

 לכל, שלמה שנה במש. נאלצה הדוידקה לכיכר בסמו. יפו' ברח דירה שכרה אשר) ורה(

. בלילות ובעיקר משתנה בתדירות, ביותר כבד רעש לסבול השכירות חוזה תקופת אור.

 ומישיבה בדירתה חלו% מלפתוח כולה השנה במש. מבקשתה נמנעה מכ. כתוצאה

 מחוזה שלה הראשונה המוצא בנקודת, לבסו�. יפו לרחוב היא ג� הפונה הדירה במרפסת

 ובזבוז המעבר לעלות מעבר אשר, בעיר אחר באזור לדירה המבקשת עברה, השכירות

 13 מבקשתכ. ג� ה. יפו ברחוב מדירתה שקלי� במאות גבוה שלה הדירה שכר, הזמ%

אשר מתגוררת בסמיכות לשדרות הרצל סבלה ביחד ע� בני משפחתה מרעשי� חמורי� 

כל כ. בעקבות העבודות עד שלעתי� בשעות הקטנות של הלילה הוצע לה על ידי המשיבה 

מפלסי הרעש עלו בהרבה מעל המותר וגרמו   דבר זה מוכיח כי – להתפנות לבית מלו% 1

 .לנזק וטרדה רבה לתושבי�
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 המשמשי� מרכזיי� באזורי� בוצע מהעבודות וממוש. ניכר חלק כי לזכור יש .174

 אות� עבור רק מטרד מהווה אינה לרעש החשיפה ולכ% התושבי� מציבור נרחב חלק

 .כול� התובעי� כלפי אלא הסמוכי� דיירי�

 :ואומר מסכ� הפרק כאשר רעש לצמצו� אמצעי� שורת מפורטת הפרק באותו .175

 הזכיי� את יחייב אשר סעי. יוכנס זהמכר במסמכי כי מומל$"
 הזכיי� בחירת. ההקמה בשלב הרעש להקטנת הפתרונות את להציג
 לפעולות יהפכו אשר, שהציע הפתרונות טיב את ג בחשבו� תקח

   ."לבצע� שחובה

 בהתחייבויותיה עמדה לא 1 שמשיבה הרי ההסכ� במסמכי שונות הוראות א� על .176

 כבדי� רעשי� על תושבי� מאות התלוננו הרצל רותבשד בעבודות לדוגמא. ההסכ� פי על

 .מונעי� צעדי� נקיטת וללא 1 המשיבה של מוקדמת התראה ללא וזאת הלילה בשעות

  קרקע בשימושי שינויי. 1.3.ג

  

 קרקע וייעודי קרקע בשימושי קונפליקטי� שורת מפרט לתסקיר 4.6.3 פרק .177

 הטלת חזויות ההקמה בשלב .העירוני התפקוד על והשפעות התוואי מהקמת הנובעי�

 מפגעי� ויצירת חנייה מקומות ועל רגל להולכי מעברי� על, גישה דרכי על מגבלות

 התסקיר פי על כאשר, הרחוב בתפקוד לפגיעה שיגרמו ועוד אבק, רעש כמו סביבתיי�

 זו לבקשה ב"מצ הפרק. הקו של אורכו כלל אחרת או כזו בדרגה יתקיימו ההשפעות

 .ג"כ ומסומ�

 ג"כ חנספ

 אלו מגבילות השפעות של הזמנית השפעת� בדבר התסקיר עורכי של הנחותיה� .178

 מאמ$ יעשה" כי האמירה ג� כ.. למתוכנ% מעבר הרבה התמשכו הציבורי המרחב על

 הרחוב תפקוד על מגבלות נוצרות בה� בקטעי הנדרשות העבודות את בתחילה לסיי

 .הנוכחי המצב אורל סבירה בלתי נראית, "הביצוע זמ� את ולהקטי�

'  מס בטבלה הראשו% הקו לאור. העיקריי� הסביבתיי� ההיבטי� סיכו� ב"מצ .179

 .ד"כ המסומנת    4.9.1

 ד"כ נספח

  1 המשיבה הזכיי� ע 2בי� המשיבה  ההתקשרות הליכי. ד

  

 2 בכר.. 1 למשיבה ישראל מדינת בי% BOTה הסכ� נחת� 2004 לספטמבר 22)ב .180

 project completion נקבע סעי� המתקרא concession agreementשל ההסכ� המכונה 

 ". סיו� הפרויקט"ובעברית 
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 תודיע הכלל מ% יוצא ללא כול% העבודות סיו� ע� כי קובע להסכ� 10.2.1 סעי� .181

 ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק. [הבדיקות שלב יחל מכ% ולאחר למדינה 1 המשיבה כ. על

 על האמורה ההודעה נמסרה טר� היו� עד למבקשי� הידוע ככל]. זו לבקשה ה"כ כנספח

 העבודות כי הפשוטה מהסיבה הועברה כזו שהודעה יתכ% לא מזאת יתירה. 1 המשיבה ידי

  .בעיצומ�

 ה"נספח כ

 את נצטט חשיבותו ובשל יותר מדויקות הגדרות הגדיר א. להסכ 10.4 סעי. .182

 : במלואו הראשו% חלקו

"10.4 Project Completion Deadline 

The concessionaire shall complete the setting up of the 

LRT system and receive the Operating Certificate (as set 
forth in Clause 10.3) in accordance with the master 

schedules set forth in Volume 3, by not later that the 

earlier of : (a) forty one (41) months after the Effective 
date and (b) the date that is thirty six (36) months after the 

date on which the Concessionaire shall obtain all of the 

permits and approvals required under applicable Laws and 

Regulations for actual commencement of construction (not 
including design and planning), as such deadline may be 

extended in accordance."  

   הפרויקט של האחרו� הסיו תארי- 10.4"

 ההפעלה תעודת את ותקבל הפרויקט הקמת את תסיי� הזכיינית
 המצוי% הראשי הזמני� ללוח בהתא�) 10.3 בסעי� שהוגדר כפי(

 חודשי� 41) א: (הבאי� בי%מ המוקד� מהמועד יאוחר לא, 3 בכר.
 הזכיינית בו התארי. לאחר חודשי� 36) ב (הקובע מהתארי.

 לחוקי� בהתא� הנדרשי� והאישורי� ההיתרי� כל את השיגה
 תכנו% כולל לא (העבודות ביצוע לתחילת הקשורות והתקנות

 שלי חופשי תרגו�." [בהתא� מואר. להיות יכול ליי%)הדד, )ועיצוב
  ]פ.א

 היו�[ effective dateה את מגדיר 1 למשיבה המדינה בי% כ�להס' א נספח .183

 התארי. כי מפורשות נאמר זה בסעי�. להסכ� 27.1 לסעי� הפניה בסיס על] הקובע

  .2004 לנובמבר 23ה הינו effective dateהמאוחר ביותר ל

 41 הינו כולו הפרויקט לסיו� ביותר המאוחר התארי. כי הגדיר 10.4 סעי� .184

 . 2008 לאפריל 23ל אותנו מביא זה תארי. של פשוט חישוב. הקובע היו� לאחר חודשי�

 חודשי� 30)מ יותר נמצאי� אנו התביעה הגשת ליו� נכו% כי עולה זה ניתוח לפי .185

  חציעוד בלפחות צור. יש המשוער לפי כי ברור. הפרויקט לסיו� האחרו% התארי. לאחר

 ההנדסיות הבדיקות כל יתבצעו יהשלאחר מנת על יסתיימו  ההנדסיותשהעבודות עד שנה

 כל כי נמוכה סבירות בעלת בהנחה זאת שכל כמוב%, הפרויקט הפעלת טר� והבטיחותיות

 משמעותית תיקו% עבודת בשו� צור. יהיה ולא לחלוטי% תקינות כה עד שבוצעו העבודות
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 לאחר כי מצב להיווצר עלול בכ.. החיצוני המהנדס של הבדיקות של התוצאות בשל

 המקטע יפתח שוב לקיצה תבוא הנוכחית הייסורי� ומסכת העבודות כל יימנהשתסת

 לקריית הרצל הר בי%, הרצל בשדרות במקטע לדוגמא שקרה כפי – שיפורי� למקצה

 כי התגלה כאשר הרכבת הרצת התחלת בעת חודשי� מספר לפני ארע ג� כ.. משה

 של מכבדי� חלקי� לרצ� הנאלצ 1 והמשיבה הקרונות של הרעש מפני עומד איננו הריצו�

 .האמור המחדל את המתארת 16/7/2010 מיו כתבה ו"כ כנספח ב"מצ. מחדש התוואי

   ו"כ נספח

 איתות תקנות יפתח התחבורה משרד כי קובע ההסכ� של 1 לכר. 3.1.4 סעי. .186

 ז"כ נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק (הקלה הרכבת מערכת לטובת ייעודיות

 קובע, הפרויקט י"ע ישירות המושפעות בדרכי� הד% 2.2.1.4 עי.ס בהמש.). זו לבקשה

 הצפוי העתידי השימוש ואת הנוכחי השימוש את לבחו% 1 המשיבה באחריות כי ההסכ�

 כחלק ותמרור רחובות שיקו�, תנועה ניהול תוכנית ולהכליל וברחובות בדרכי�

 לבקשה ח"כ נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק (כולו הפרויקט מעיצוב אינטגראלי

 ותנאי דרישות את ללמוד מנת על מחקר לערו. הזכיי% על כי נקבע הסעי� בהמש.). זו

 ידי)על המושפעות בצמתי� התנועה את מראש לתכנ% מנת על ובעתיד בהווה, התנועה

 באות� התנועה ניהול מערכת בתו. הקלה הרכבת תפעול דרישות את ולשלב הרכבת

 .  הרכבת שתחצה צמתי�

 ח" כ–ז "י כנספח

 תכנו� של המוקדמי השלבי הסתיימו טר הבקשה להגשת נכו� ,בפועל .187

 2011 באפריל הרכבת של להפעלה להגיע המשיבות מצפות כיצד .והרמזורי הצמתי

 2 יתירה מזאת המשיבה ?מוכ% איננו כ. כל בסיסי עניי% כאשר חודשי� 6 בעוד קרי

אות למהנדסי� המתמחי� בתכנו% נמצאת רק כעת בשלב של פרסו� מודעות הקור

 צמתי� כאשר 100 לסיי� את הפיקוח והבקרה על 2 הכיצד מתכננת המשיבה –צמתי� 

 ? רק כעת היא מגייסת כח אד� לכ.

, ז"הלו ואת הראשי ז"הלו את 2 למשיבה להציג 1 המשיבה שעל קובע 2.4.1 סעי. .188

 להשלמת ההכרחיי� �השלבי כל עבור, להסכ� 9 בסעי� כמפורט, הפרויקט של  המתגלגל

 התחייבות א. על. חודש כל מעודכ% ז"לו להציג היה 1 המשיבה על מכ. יתירה. הפרויקט

 השפיע זה שדבר כמוב%. M ז"לו קרי �"לוזי 13ל רק 1 המשיבה הגיעה זו משמעית�חד

 המלא העדכו% הגיע יו� 30 כל התקדמות על עדכו% במקו� שכ% הפרויקט יישו� על רבות

 מצב ).זו לבקשה ט"כ נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק. (מזה יותר א�ו יו� 90 כל

דברי� זה לא איפשר עדכו% שוט� של תהליכי העבודה וכפועל יוצא מכ. עיכב את היכולת 

 איננה נקייה מ% התקלה שכ% 2ג� ידה של המשיבה . להתערבות מוקדמת בעת ליקויי�

ז "רוש כדרישה הבסיסית ביותר כי הלוכגו� אשר מונה לפקח על הפרוייקט היה עליה לד

 !המעודכ% יוגש לה מדי חודש בחודשו

 ט"נספח כ
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, הפרויקט של ההנדסיות התוכניות של איכות בהבטחת העוסק מהפרק כחלק .189

. בפרויקט הקשורות הפעולות כל על חלות האיכות הבטחת דרישות כי 3.2.1.1 סעי. קובע

 אחריות, התקנה, הובלה, אחסו%, בדיקה ,המסילות הרכבת, פיקוח, רכישה, מעיצוב החל

 לדרישות במקביל חלה האיכות הבטחת תכנית. ותחזוקה מחדש לביצוע או/ו לתיקוני�

 כפי שכבר ).זו לבקשה 'ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק (.ISO 9000 התק% תו

, תואר בבקשה זו ויתואר בהמש. העבודות ההנדסיות נוהלו באורח רשלני להפליא

עצי� נשתלו ,  נאלצה ליצוק מחדש קילומטרי� רבי� עקב סדקי� בבטו1%בה המשי

באדמה לא נכונה ועוד מאות ליקויי� קטני� וגדולי� אשר מעמידי� את הדרישה 

 . באור מגוח.ISO 9000לעמידה בתק% 

 'נספח ל

 הבטחת תכנית ולהגיש להכי% 1 המשיבה על,  להסכ3.2.1.3 בסעי. כמפורט .190

 יו� 30)מ פחות לא אבל, effective date)מה יו� 120 תו., 2 יבההמש לאישור איכות

 הבטחת תכנית לביצוע והנחיות עקרונות תכלול זו תכנית. הפרויקט ביצוע מתחילת

 על ושליטה פיקוח, לרבות הפרויקט היבטי כל יפורטו בתכנית. 1 המשיבה ידי)על האיכות

, יעילות בדיקות, מיוחד והלי. רייצו בקרת, התהלי. בזמ% איכות בדיקות, משנה קבלני

 להכיל אמורה התכנית. ובדיקה מדידה ציוד של והסמכה כיול בדיקת, התאמה אי בקרת

 העמודי� העתק. הפרויקט דרישות למילוי הדרושי� ההיבטי� כל של כולל מפרט

 .זו לבקשה א"ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי�

 א"נספח ל

 סעי�, 1.1 בסעי� .ברכבת יעההנס דמי בהסדרת עוסק הזיכיו� חוזה של 7 פרק .191

, העיצוב הליכי, הדרוש המחקר כל את לבצע הזכיי% שעל b קט% בסעי� נקבע, המטרות

 העמוד העתק (הנסיעה דמי איסו� מערכת ציוד של והבחינה ההתקנה, הייצור, הפיתוח

 הקלה הרכבת לדרישות תותא� זו מערכת). זו לבקשה ב"ל כנספח ב"מצ הרלבנטי

 קווי כגו%, נוספות תחבורה למערכות והתאמתה הרחבתה את שיאפשר באופ% ותתוכנ%

 הדרישות את לספק אחראית 2 המשיבה". וסע חנה "וחניוני אגד של האוטובוס

 דרישות. הציבורית התחבורה מער. ליתר זו התאמה  להבטיח מנת על לזכיי% הספציפיות

 סעי�, הקשר באותו .effective date)מה חודשי� 18)מ יאוחר לא לזכיי% יועברו אלו

 פעמיי�)חד לנוסעי� ה% תתוא� אשר כזו להיות צריכה הכרטוס מערכת כי קובע  3.3.3.1

 לבקשה ג"ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי העמוד העתק (קבועי� לנוסעי� וה% רציפי� בלתי או

 ).זו

 ג" ל–ב "נספחי ל

 בנונ טר� היו� עד תושבי� של ומחאות תחינות א� על למבקשי� הידוע ככל .192

  ובסיו�בתחילת רכביה� את להחנות ,רכבי� לבעלי לאפשר האמורי� וסע חנה חניוני

וזאת , מוכנה איננה הכירטוס מערכת ג� מכ. יתירה. ברכבת שימוש ולעשות התוואי
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או . [ לאפריל7כשישה חודשי� מהתארי. בו טוענות המשיבות כי הרכבת נוע תנוע קרי ה

 ]? לאפריל1שמא ה

. יפו ברחוב ובבנייה בתכנו% פרטני באופ% העוסק ההסכ� של 10 לפרק 1.2.8 סעי� .193

 :b קט% בסעי� מופיע שהוא כפי הרלוונטי החלק את נביא חשיבותו מפאת

"Concessionaire shall maintain two sidewalks, or in 

special cases, if there are no adjacent shops or entrance 

to properties, after JPTA and police approval, at least 

one sidewalk, for pedestrians and access to all shops, 

business, and residences for the duration of construction. 

The finished grade of roadways and pedestrian ways in 

the Jaffa road section shall be smooth with no 

undulations, dips, rises or other abrupt changes in grade. 

Particular care shall be exercised to achieve smooth 

transition from new pedestrian ways and pavements to 

existing pedestrian ways and pavements which remain in 

place."   

 אי� שבה מיוחדי במקרי או, מדרכות שתי יתחזק הזכיי�"
 המנהלה אישור לאחר, לרכוש כניסה פתחי או סמוכות חנויות

, המדרכה של לפחות אחד צד ישמור לפחות על, והמשטרה] פטא'ג[
 המגורי ובתי העסקי, החנויות לכל וגישה רגל הולכי למעבר פנוי
 ומעברי הכבישי כלל לש הסופיי השטח פני. הבנייה אור- לכל

 שינוי כל או בליטות, בורות בלי חלקי יהיו יפו ברחוב הרגל הולכי
 הרגל הולכי נתיבי לשילוב תוקדש מיוחדת לב תשומת. אחר דרסטי

 ." הנותרי המקוריי הרגל הולכי בנתיבי החדשי

 את מבטא, לכ% קוד� שהוכ% הסביבה על ההשפעה תסקיר ג� כמו, זה סעי� .194

 לחלקו ובפרט יפו למקטע הצפויה וההשפעה העבודות ביצוע אופ% של הרבה החשיבות

 עסקי� כמרכז הרבה מחשיבותו וה% זה במקטע העבודות ממורכבות ה% הנגזרת, המרכזי

 מהעמוד העתק. יומי יו� בסיס על הרחב הציבור את משמש אשר האזור ומרגישות עירוני

 .זו לבקשה ד"ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי

 ד"נספח ל

 לא עמד בדרישות הללו ועד היו� רחוב יפו איננו מגיע לרמת 1כמוב% שהמשיב  .195

 שוב גילתה אוזלת יד נוראית ולא טרחה לאכו� את 2הגימור הנדרשת וכמוב% שהמשיבה 

 . בעניי%הסמכויותי

 בתו. הבירה המוביל מהגבעה הצרפתית דר. המטה הארצי 1ג� כביש מספר  .196

מצב שבו הושאר הכביש  ומרכז העיר הינו דוגמא לובית המשפט המחוזי בואכה שער יפו

הנתיבי� צרי� , הכביש משובש מלא מהמורות, על א� שרוב עבודות המסילה הסתיימו

 . כל זאת כפועל יוצא של עבודות הרכבת באתר זה–וכמעט ואי% סימוני� על הכביש 

 צריכות וציבורי פרטי לרכוש הגישה דרכי שכל c-1.2.11 סעי� קובע בהמש. .197

 מנת על מיוחדי� בהסדרי� צור. יש שבו במקרה. כולו הבנייה תהלי. לאור. הישמרל
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 ולאשר� אלו הסדרי� לעצב הזכיי% על, לציבור גישה ולאפשר התנועה זרימת את לשמר

 .זו לבקשה ה"ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק. 2 המשיבה ע�

 ה"לנספח 

 שלבי� תתי פרמס יהיו יפו ובברח בעבודות שלב שלכל מחייב א� 1.2.19.2 סעי� .198

 הסעי� פי על. מסחרית ופעילות רגל הולכי, רכבי� לתנועת התאמתו את שיבטיח באופ%

, זה בשלב לכל כידוע. רצי� באופ% הבנייה משלבי אחד בכל להישמר חייבת רכבי� תנועת

 המקדימות התשתיות הכנת בשלב עוד הופסקה יפו ברחוב הפרטיי� הרכבי� תנועת

 ציבורית תחבורה לנוע תימורש יפו רחוב על. התוואי על העבודות בשלב שוב והופסקה

 נפח. וקבועי� כבדי� תנועה מעומסי ממושכות תקופות לאור. סבלה אשר, בלבד

 על במסלול� המשיכו אשר באלו הנסיעה וזמ% משמעותית צומצ� ברחוב האוטובוסי�

 .זו קשהלב ו"ל נספחכ ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק .התאר. הרחוב

 ו "נספח ל

 והציבוריי� המסחריי� בשירותי� להשתמש ביקשו אשר רגל הולכי, ועוד זאת .199

 רעש של למפגעי� חשופי�, בנייה אתר בתו. ללכת שני� במש. נאלצו, יפו רחוב באזור

 ולאור. הרחוב צידי בי% ותנועת� בגדרות חסומות המדרכות כאשר, אוויר וזיהו�

 פגיעה נפגעו, שהוגשה קודמת בתביעה לראות שנית% כפי ,רבי� עסקי�. מוגבלת המדרכה

 הערימו שהעבודות ומהקשיי� הממושכות העבודות בעקבות לרחוב שנגר� מהנזק קשה

 . לעסקיה� בכניסה

 אנו רואי כי המשיבות לא עמדו בדרישות הבסיסיות של ,לעיל האמור כל לאור .200

 באפריל בירושלי קלה תרכב תופעל לא כי להערי- זה בשלב נית�כמו כ� . ההסכ

 הייתה לפרויקט הפיננסית הסגירה ק"ודו .המומחה ידי�על שנקבע המועד שהוא, 2011

 שחל� נוס� יעד תארי.. 2008 של הראשו% ברבעו% נחת� האדנדו�. 2006 לינואר 15ה ביו�

 מסחרית להפעלה הצפי כי נדמה כיו� הדברי� ובמצב 2010 ספטמבר הוא שוב מבלי

 הרמזורי� במערכת הרבות הבעיות לאור, באספמיא חלומות בבחינת הוא 2011 באפריל

 כי בהנחה כמוב% זאת כל. הרכבת להפעלת ההכרחית תנועה בקרת במערכת והחוסר

 וההתנהלות העבר תקדימי לאור קלושה הנחה, נוספי� כשלי� יתגלו לא ההרצה בתקופת

 . בפרויקט המעורבי� של הכללית

 ונות% ההסכ� של צדדי)חד ביטול של באפשרות ד% המקורי להסכ� 10.7 סעי� .201

 יוכל הפרויקט יסתיי� לא הפיננסית הסגירה מיו� חודשי� 78 ותו. במידה שכזו אפשרות

 יתכ% הרכבת תופעל לא 2012 לינואר 15)ה ובתארי. במידה. סיומו על להודיע צד כל

 עצמ� צואלמ עלולי� ביניה� ירושלי� ותושבי והתובעי� ההסכ� ביטול על ויוכרז

 .  ומכא% מכא% קרחי�

 ההסכ�בסיסיות של  בדרישות עמדו לא המשיבות כי לומר נית% זה פרק לסיכו� .202

 ולכאורה נכתבו אלפי עמודי ההסכ� לריק מבלי שההסכ� יהווה מורה רבי� בהקשרי�
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 – החדש המוצהר הסיו� מתארי. חודשי� 6 עומדי� אנו. דר. לאופ% התנהלות הפרויקט

 בוצעו זה לשלב עד העבודות ומאיד. הושלמו טר� וחשובי� רבי� י�היבט מחד כאשר

 .והסביבה ירושלי� תושבי בכל לפגוע וממשיכה פגעה אשר ובצורה חובבני רשלני באופ%

 

  מקדימות תשתית עבודות. ה

 לתחילת שני� פרבמס קדמה התושבי� על והשפעת% בשטח העבודות תחילת .203

 החברה מוריה "ע� 2000 בשנת כבר תקשרהה 2 המשיבה. 1 המשיבה ידי על העבודות

 הקו על העבודה לתחילת הדרושות התשתית עבודות את לבצע מנת על" ירושלי� לפיתוח

, ביוב, ניקוז, חשמל, מי� תשתיות העתקת היתר בי% כללו אלו מקדימות עבודות. עצמו

 %לתיקו גישה לאפשר מנת על המיועד התוואי מאזור ורמזורי� תאורה, כבלי�, בזק

 הורחבו, כ% כמו. הרכבת של המסחרית ההפעלה תחילת לאחר ג� אלו תשתיות ושדרוג

 התוואי סלילת את לאפשר מנת על ונהרסו מבני�' מס פונו וא� מסוימות דרכי�

  .זו לבקשה ז"ל כנספח ב"מצ מהחוזה העתק. אלו במקומות

 ז"ל נספח

 יש התובעי� של חייה� שגרת על השפעתו ואת כולו הפרויקט את לבחו% בבואנו .204

 ה� למעשה אלא, 2006 בשנת התחילו לא הקלה הרכבת על העבודות עבור� כי לזכור

 בדרגות 2002 בשנת החל כבר המדובר" הלאומי הפרויקט "השפעות את לספוג נאלצי�

 וסבלנות עמידות של יותר מדויקת בחינה מאפשרת זו מבט נקודת. משתנות חומרה

 ".הציבור לרווחת פרויקט"כ יו� של בסופו המוגדר הז עצו� תשתיתי לפרויקט הציבור

 למדי� אנו יפו ברחוב תשתיות והעתקת לשדרוג 4188/2001 בחוזה מעיו% .205

 לרחוב פרט רכב כניסה נאסרה אז וכבר 2002 יולי לחודש כבר תוכננה העבודות שתחילת

 גדרות בברחו הונחו, ג� כ.. העיר במרכז התנועה בהסדרי התכופי� השינויי� והחלו יפו

 .ח" לומסומ� החוזה ב"מצ. הרחוב לאור. אוטובוס תחנות ורוכזו והוסטו

  ח"ל נספח

 להעתקת עבודות על מלמד ועבודה ותורה היובל קריית ברחובות לתושבי� חוזר .206

 שדרוג עבודות התקיימו הרצל בשדרות. 2004 באפריל כבר התוואי לאור. הביוב תשתית

 חודשי 11 במש. העבודות בקטע לסירוגי% אחד עהתנו נתיב לסגירת הביאו אשר תשתיות

 עבודות רצופי� חודשיי� במש. בוצעו 2003 בספטמבר. 2002 בשנת כבר במקו� העבודות

 המסמכי�. לעיר לכניסה נורדאו כיכר שבי% בקטע יפו ברחוב תשתיות להעתקת ליליות

 .ט"ל ומסומני זו לבקשה מצורפי� �יהרלוונטי

 ט"ל נספח

 מגיע, 106 למוקד ופניות העיר לב הקהילתי במנהל התושבי� ותתלונ אחר מעקב .207

 של מפגעי�, ובלילה ביו� רעשי� של מטרד לתובעי� נגרמו אז כבר 2002 לשנת עד אחורה
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 תחושה מעלה התלונות מכלול על כולל במבט הסתכלות. שוני� ומטרדי� ופסולת פיח

 .המצב יכלפ התושבי� של אוני� וחוסר באינפורמציה מחסור של קשה

 הרצל שדרות ע� הגובל יהודה צבי הרב מרחוב תושבי� של פניית� למשל כ.  .208

 צבי הרב' ברח מגוריה� באזור לילה מעבודות כתוצאה רעש על המדווחי� 19/6/2006)מה

 על אחר זוג התלוננו 22/2/2006)ב. התרחשות% על מראש הודיעו שלא עבודות, יהודה

)ב וכ% 22/2/2006)ב כ. על שהתלוננו לאחר זאת, 22:36 בשעה הרצל בשדרות קידוחי�

 הקידוח מעבודות כתוצאה רב ואבק רעש על 11/6/2006)ה מיו� נוספת פנייה, 25/1/2006

 העבודות שבעקבות אזרח ידי)על הוגשה 19/9/2005ה מתארי. אחרת פנייה, הרצל בשרות

 כ..הבעיה את תפותר אינה החלופית והכניסה עגלות ע� ביתו לתו. להיכנס אפשרות אי%

 רעש בעקבות 2007 בשנת 16/4)וה 15/4)ה בליל המוקד אל פניות של שורה לראות נית% ג�

 . אגריפס' רח באזור ומטרדי�

 מאות זה בשלב יצורפו לא, זו בקשה של מורכבותה על להוסי� שלא מנת על .209

 דבמוק שהתקבלו כפי לעיל המצויני� הפנייה טפסי. המבקשי� שבידי הנוספות הפניות

  .'מ ומסומני� זו לבקשה מצורפי� 106

  'מ נספח

 בבתי חלופיי� לינה להסדרי משפחות עשרות פונו 2006)2004 השני� במהל. .210

 ה� אלו פינויי�. קלטארווה גשר ועל הקלה הרכבת תוואי על העבודות בעקבות מלו%

 רבה טרחה ודורש בלבד שניי� או ללילה הוא הפינוי שכ%, בלבד וחלקי זמני פתרו%

 מסופקי� שאינ� ובשתייה באוכל הצטיידות, אחר במקו� ללו% כולה המשפחה בהעברת

 לבתי הגעה )החדש הלינה למקו� השגרה והתאמת הפינויי� במסגרת המלונות ידי)על

 מדובר רבי� במקרי�, כ% כמו. ההורי� אצל עבודה ולמקומות הילדי� של ספר

  .בהרבה גדול הוא עבורה שהקושי מבוגרת באוכלוסיה

 ובגלל לו בשכנות גרי� אשר מאות לא א� עשרות יש מפונה כל שעל, לזכור יש .211

 הפינויי� עצ�. להתפנות רצו לא דיוק ליתר או פונו לא הפתרו% וחלקיות הרבה המורכבות

 2010 שנת בשלהי. רבות שני�   והתמשכותו ירושלי� תושבי של סבל� עוצמת על מראה

 אלו היו תחילה. עשור כמעט במש. בנייה באתר חיי� אשר רבי� באזרחי� מדובר

 החלו הסתיימו שאלו ולאחר מוריה וחברת 2 המשיבה של התשתיות העתקת עבודות

 .הזה היו� עצ� עד הנמשכות עצמו התוואי על עבודות

 רבי� תושבי� של בפינויי 2000 משנת כבר עסקה 2 המשיבה זו א� זו לא .212

 .אחר או כזה פיצוי תמורת הרכבת מתוואי

, בירושלי� הקלה הרכבת של הראשו% הפס הנחת בטקס דאז מ"רוה של ריוכדב .213

 : 22/11/2006)ה בתארי. הרצל בהר

 היריעה כי , כא� בה דובר שלא אדירי פרויקטי נעשו היו עד" 
, :אדירי דברי נעשו אבל, נעשה שכבר מה כל את מלהחיל קצרה
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 רכותמההיע חלק היא ג, ל"צה לכיכר מתחת שעוברת המנהרה
 של הפינויי, השוק ואזורי יפו רחוב של ההרחבה. הקלה לרכבת
 קר� רחוב, הרצל הר אזור של ההרחבה. ש שנעשו מבני מאות

 האדירי המבצעי כל את סו. בלי למנות אפשר, חברו� דר-, היסוד
 השלב את שתאפשר התשתית מהכנת כתוצאה היו עד נעשו שכבר

 ."הקלה הרכבת בנייתב האחרו� השלב תחילת שהוא, הזה

 מידי משל� ועודנו ששיל� מי שיש לשכוח אי%, שבמעמד הרבה ההתרגשות א� על .214

 מהרחבת סבלו אשר אזרחי� אות�". אדירי� מבצעי� "אות� של המחיר את ביומו יו�

 שני� כבר סובלי� אשר התושבי� וכלל המבני� מפוני אות�, חברו% דר., הרצל הר אזור

 ראש .זה לאומי לפרויקט המחיר תג את שמשלמי� ה� ירהע מרכז באזור מהפגיעה

הממשלה דאז תמצת בפיסקה אחת את הסבל המקדי� שקד� להנחת המסילות ושלו היו 

 נאומו של ראש הממשלה אולמרט כתוארו .שותפי� תושבי� רבי� משכונות רבות בעיר

 . להסכ�א"כנספח מב "דאז מצ

 א"מ נספח

 בשטח העבודות לתחילת מזכייה. ו

 השתתפות כי נקבע זה בחוזה. 2002 בשנת נחת� 1 למשיבה המדינה בי% המקורי החוזה  .215

 מלבד. הפרויקט השלמת לאחר" הקמה מענק"כ 1 למשיבה תשול� בפרויקט המדינה

 להבטיח שנועדה" ביטחו% רשת "לזכיי% להעניק בחוזה המדינה התחייבה ההקמה מענק

 נמו. יהיה לנסיעות והביקוש ידהבמ, הקלה הרכבת מהפעלת מזערית הכנסה רמת לו

 .ב" מומסומ�בדיסק  זו לבקשה ב"מצ המקורי החוזה. החוזה לפי הצפוי מהביקוש

 ב"מ נספח

 מהמענק חלק לתת האפשרות את לבחו% בבקשה למנהלה 1 המשיבה פנתה 2003 ביוני  .216

 הסיבה. העבודות התקדמות לפי, "דר. אבני "של במתכונת, הפרויקט להשלמת קוד� עוד

 את השוני� מהבנקי� לגייס בניסיונותיה לטענתה 1 המשיבה נתקלה בה� קשיי� ייתהה

 הביטחוני המצב, 1 המשיבה לטענת, בעקבות זאת, הפרויקט לביצוע הדרושות ההלוואות

 טענה כבר ההסכ� חתימת לאחר משנה פחות כלומר. התקופה באותה בישראל והפוליטי

 !וכלשונו כתובכ לקיימו יכולה איננה היא כי 1 המשיבה

 הינו זה הסכ�. 1 המשיבה לבקשת בהתא�, החדש החוזה נחת� השנה אותה באוגוסט  .217
 של ב58 שנתי ח"בדו נאמר כ. על. המדינה חשופה אליה� הסיכוני� בהגדלת ראשו% צעד

 : המדינה מבקר

 משמעותיי כ- כל שינויי ביצוע שקוד מעיר המדינה מבקר משרד"
 לפרויקט האחראי שהגופי היה ראוי, הזכיי� ע שנחת בחוזה
 תהלי- יקיימו זה ובכלל, שיטתית מטה עבודת יעשו המדינה מטע
 ובחינה ההחלטות שקיפות את שיבטיח, ומתועד מסודר החלטות קבלת

 המדינה מבקר משרד. המועדפת החלופה למציאת חלופות של מעמיקה
 ושל ורהוהתחב האוצר משרדי של זו לקויה פעולה דר- בחומרה רואה

  ." המנהלה

  .המלא ח"הדו ג"מ כנספח ב"מצ חשיבותו מפאת  

  ג"מ נספח    
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 1 המשיבה ע� לחוזה נוס� עדכו% על המדינה בש� הכללי החשב חת� 2004 בספטמבר  .218

 זו הייתה, הפע�. עליה המוטלי� והסיכוני� ההתחייבויות את, נוספת פע�, המגדיל

 תחבורה יוע3 שער. מטעמ� בדיקה בותבעק החוזה את לשנות המלווי� הבנקי� דרישת

 בחוזה. הקלה לרכבת הצפוי הביקוש על הביטחוני המצב השפעות את שבח% לאומי בי%

 במפרטי� שינויי� ונעשו, 1 למשיבה שנתנה הביטחו% רשת את המדינה הגדילה, המעודכ%

. 'כו ישירות עלויות, בנייה והיתרי אישורי� השגת, ערבויות תנאי, והנדסיי� טכניי�

 למדינה הזכיי% ישל�, הצפוי מהביקוש גדול יהיה בפועל והביקוש במידה כי נקבע בנוס�

 . מההכנסות שליש אלא רבע לא

 ככינויה או, בפרויקט חלקה למימו% הלוואות לקבלת המלווי� מהבנקי� אישור קבלת  .219

 חרלא משנתיי� יותר, 2006 לינואר 15ב רק 1 המשיבה י"ע הושלמה, "הפיננסית הסגירה"

 . המקורי בחוזה שנקבע המועד

)ה, החדש הסיו� מועד על) אדנדו� (הצדדי� בי% סוכ� 2008 שנת של הראשו% ברבעו% .220

 .ד" מומסומ� זו לבקשה ב"מצ האדנדו� העתק. 8/9/2010

 ד"מ נספח          

 הצדדי� דנו, החוזה על החתימה לאחר מיד, המדינה מבקר של ב58 שנתי ח"דו י"עפ  .221

 כהצעות ומקצת� תקופה באותה הביטחוני המצב בשל מקצת� ,בפרויקט בשינויי�

 להסיט פע� בכל ביקשה אשר, 1 המשיבה מטע� בקשות רצ� החל ואיל. מכא%. לשיפור

 נקבע ונשנות חוזרות דחיות לאחר. העבודות להשלמת" הקובע התארי. "מועד את

 כי עלהמ המדינה מבקר ח"דו א., 2005 שנת לסו� ההיתרי� להגשת האחרו% התארי.

 אותה לאמצע עד שהכינה התוכניות, יומרניי� היו 1 המשיבה שהציגה הזמני� לוחות

 . בנייה היתרי לפיה% לקבל נית% היה לא ולכ% המאשרי� הגופי� בדרישות עמדו לא השנה

 הדרוש החומר בהכנת המשיבה החלה לא זמ% פרק לאותו נכו%, הדוח י"עפ, בנוס�  .222

 העיקריי� התנאי� אחד המהווה דבר, הסביבה תלאיכו במשרד התוכניות לאישור

 .בנייה היתרי לקבלת

 בטקטיקה של סחבת בביצוע הפרויקט ואילו 1בעצ� לאור. כל השני� נקטה המשיבה  .223

 . נקטה בטקטיקה של אוזלת יד וחוסר נחישות2המשיבה 

  

   העיכובי מסכת. ז

 מבקר שער.) 2008 (ב58 שנתי ח"דו .2006 מאי בחודש רק החל בשטח העבודות ביצוע  .224

 כבר הפרויקט בביצוע מתוכנני� הלא והעיכובי� הליקויי� את היטב מתאר המדינה

 . הראשוני� בשלביו

 אלו אתרי� א., במקביל אתרי� שלושה התנהלו השנה אותה בדצמבר, ח"הדו פי על  .225

 מתאר א� ח"הדו. מדאיגה וא� בעליל מספקת לא הייתה וההתקדמות בעצלתיי� התנהלו
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 ליקויי� של שורה עלו ממנה 2007 בינואר המשטרה של התנועה אג� ער.ש בדיקה

 הבטיחות בנושא מתמש. זלזול על המעידי� "ובטיחות תנועה להסדרי הנוגעי�

 ".בפרויקט

 שעליה הבטו% ברצועת מקומות בכמה סדקי� התגלו 2007 בפברואר כי ח"הדו מציי% עוד  .226

 אות�, הבטו% מרצועת מטרי� 120)כ 1 המשיבה פירקה כ. ובעקבות המסילה תונח

 2008 ביוני 23 מיו� המדינה ביקורת לענייני הוועדה בישיבת. מחדש לבצע נאלצה

, הקלה הרכבת מהנדס ציי%ובה , בירושלי� הקלה הרכבת בתוואי סיור נער. במסגרתה

  :כי לקס עמי מר

 והמרחקי הבטו� טיב על בקרה של בעיות היו העבודה בתחילת"
 נוצרו המתוכנני הסדקי שבי� כ-, תוכנניהמ הסדקי בי�

 הבקרה מבחינת הזאת הבעיה את שפתרו עד. מתוכנני לא סדקי
 את שעיכבו מהבעיות חלק היה זה. עיכובי והיו זמ� לקח והתכנו�

  ."שנה לפני הפרוייקט

: הלינק לדיו% הועדה הינו 
rtf.23-06-2008/bikoret/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http    

 מכתב המהנדס יחידת ראש שלח, השנה אותה ינואר בחודש כי ומתאר ממשי. ח"הדו  .227

 עד שישה של פיגור: היתר בי%, בדחיפות בה� לטפל שיש נושאי� של שורה על התריע ובו

 תשונה לא א� לגדול עלול"ש, הפרויקט של הכולל המעודכ% הזמני� בלוח �חודשי תשעה

 וללא ארגו% ללא, תכנונ% שהסתיי� קוד� נעשות העבודות; "לאלתר הזכיי% התנהלות

 הבטיחות על משפיע ג� והדבר, איכותית איננה העבודה, מסודרת איכות בקרת מערכת

 באבני הזכיי% יעמוד לא וא�, לי�ירוש לתושבי רב סבל גורמת העבודה התמשכות; באתר

 הוסי� המהנדס יחידת ראש. פעילותו להמש. מימו% עוד יקבל לא הוא, לו שנקבעו הדר.

 כל וכי, התכנו% מורכבות את הגדילו הזכיי% ע� עליה� שהוסכ� העיצובי� שהשינויי�

 ,לדבריו". קרסו "או נדחו המהנדס יחידת לאישור שהוגשו הזכיי% של העבודה תכניות

 ואת הפרויקט של ההנדסית המורכבות את מבי% אינו שהזכיי% הוא הבעיות מקור

 המקצועית והשקעתו ומומחי� מקצוע בעלי לו חסרי�, האורבנית הסביבה של המורכבות

 . מספקת אינה ותיקונ� ליקויי� באיתור והכספית

 ודותבעב העיכובי� של פירוט ובו מכתב 1 למשיבה 2 המשיבה שלחה זה מכתב בעקבות .228

 של עיכובי� צוינו במכתב. ובנספחיו המעודכ% הזיכיו% בחוזה שנקבע הזמני� לוח לעומת

 לשל� נדרשה 1 והמשיבה, הרכבת קו של קטעי� בחמישה חודשי� שבעה או כשישה

 . מהחוזה כמתחייב ח"ש 176,000)כ של קנס מיד בגינ�

 חודשי� מונהש של ארכה ביקשה 1 שהמשיבה צוי% 2007 במר3 2 המשיבה בישיבת  .229

 המדינה את לפצות מהזכיי% לדרוש שיש היתר בי% נטע% ישיבה באותה. עבודותיה לסיו�

 נוס� מכתב 1 למשיבה 2 המשיבה ראשי שלחו למחרת". בירושלי� הנוכחי המצב "על

 קנסות לשל� ממנו ודרשו, הזיכיו% בחוזה עליו שקיבל בהתחייבויות עמידתה)אי בעניי%

 . ח"ש %כמיליו של כולל בסכו�
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 טענות לבדיקת נציגו בראשות צוות הכללי החשב מינה 2007 במאי כי הדוח מתאר עוד  .230

 מוסכ� פתרו% לידי ולהגיע הפרויקט בביצוע והקשיי� העיכובי� מקור בדבר הצדדי�

 .הצדדי� בי% הסכמה הושגה לא 2007 נובמבר עד ואול�. בעניי%

 התנאי� להסדרת להיער. והצור. הפרויקט בביצוע העיכובי� בעקבות כי לציי% יש  .231

 2007 ביולי התחבורה משרד ל"מנכ החליט, הפרויקט בקידו� הזכיי% של פעילותו להמש.

 . במשרד כלכלי לתכנו% בכיר ל"סמנכ, סולומו% ארלס'צ במר 2 המשיבה ר"יו את להחלי�

  

 באומרו הפרויקט בביצוע הרבי� לעיכובי� התייחסותו את המדינה מבקר מסכ� ח"בדו  .232

 :כי

 ליחידת הזכיי� שהגיש 2007 ליוני החודשי ההתקדמות דוח לפי"
�ב הפיננסית הסגירה בעת שנקבע הפרויקט סיו מועד נדחה, המהנדס

13  שנקבע המועד לאחר שני כארבע � 2010 אמצע עד כלומר, חודשי
 נתוני נמצאו לא ובמינהלה והאוצר התחבורה במשרדי. המקורי בחוזה

  .הפרויקט בביצוע העיכובי בגי� למשק גרשנ ההפסד גודל על

 של הכלכלית הכדאיות בדיקת נתוני שלפי העלה המדינה מבקר משרד
 הקלה הרכבת הקמת מדחיית למשק שנגר ההפסד, הפרויקט

  . לשנה ח"ש מיליוני במאות מוער- בירושלי

 תחילת מאז הפרויקט נתקל בה רבי קשיי עולי לעיל מהמתואר
 בקבלת פיגור; באיכות� ופגמי העבודה תכניות בהגשת יעיכוב: ביצועו
 לביצוע הזמני בלוחות עמידה� אי; בנייה ואישורי בנייה היתרי

 ליקויי. בטיבה וליקויי העבודה בבטיחות ליקויי; בשטח העבודות
 לביצוע האחראי הגורמי של לקויה התארגנות על מצביעי אלה

  ."הפרויקט

 בעניי%, המדינה מבקר מטע�) 2008 (ב58 שנתי ח"בדו מעיו% מדנל בפרויקט זה שלב על  .233

 .ג"מ ומסומ� זו לבקשה ב"המצ, בירושלי� הקלה הרכבת

  ג"מ נספח

 עדכ% בישיבה. 2 המשיבה של הכללית האסיפה ישיבת נערכה 25/12/2007)ה בתארי. .234

 : 1 המשיבה ע� מ"המו לגבי, מעיי% יאיר מר, דאז העירייה ל"מנכ

 עמידה בנושא הזכיי� ע פגישות נערכות אחרוניה וחצי בחודש"
 ביצוע איכות לבדיקת שנערכה המקיפה ההנדסית והעבודה ז"בלו

  .העבודות

  :החלטה לכלל המתגבשות המסקנות להל�

, ביממה שעות 24 במש- משמרות בשלוש יבוצעו יפו ברחוב העבודות .1
 .עבודה חודשי �15 ל תצומצ ביפו העבודות ביצוע תקופת

 בעבודות פיגור ויהיה במידה. עצמאי ז"לו יהיה בעבודות עקט לכל .2
 מספר על דגש יוש. קנסות הזכיי� ל ע יחול מסויי בקטע הזכיי�

 .העבודה בשטח כלי נוכחות ועל העובדי

 יוחזרו הזכיי� עבודת תושל בה הרכבת בתוואי הקטעי כל .3
' בשד עבודות סיו: כגו�. רכבי נסיעת ויאפשרו העירייה לשימוש

 .הרצל
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 סגירת זמ� יצומצ הרכבת של המבח� נסיעות עריכת בתקופת .4
 .האפשרי למינימו הנבדקי האזורי

 ."יפו רחוב אל לכניסה מקדי תנאי שיהוו לביצוע דר- אבני יוגדרו .5

 של זיק לעורר היו עלולי� 2007 שנת בשלהי מעיי% מר של דבריו. יער ולא דובי� לא  .235

 של העגו� המצב ואת הענייני� השתלשלות את היטב נוהיי יודעי� אלמלא, תקווה

 .זו לבקשה ה" מנספחכ ב"מצ הרלבנטי העמוד. הזה היו� עצ� עד הפרויקט

 ה" מנספח

 יובל ד"עו של ממכתבו ג� ללמוד נית% התוואי לאור. 1 המשיבה עבודות ביצוע קצב על .236

 החשב סג%, דור אבי למר 7/9/2008 מיו� ירושלי� עיריית לראש בכיר יוע3, ויטנברג

 חוסר את ומתאר העירייה עמדת את ויטנברג מביע, במכתבו. האוצר במשרד הכללי

 . 1 המשיבה מהתקדמות המעורבי� כל של הכללי הרצו% שביעות

 ולא, העלה שבועיי� של בטווח בקרה נתוני של יסודי וניתוח ריכוז, המכתב פי על  .237

 שעות, לשלב משלב ומאושרות כנותמעוד ביצוע תוכניות העדר: קשות תוצאות במפתיע

 אד� כוח, )קריטיי� במקומות 23:00 עד וא� 19:00 עד במקו� 16:30 עד (מועטות עבודה

 1 המשיבה בי% תיאו� והעדר 1 המשיבה מצד הולמי� ופיקוח בקרה העדר, מצומ� וציוד

 .  בשטח הביצוע לקבלני

 כי המפקחי� הגורמי� לאצ ממשי חשש היה קיי� 2008 שנת בשלהי כבר כי נלמד עוד  .238

 ב"מצ המדובר המכתב. 2010 ספטמבר, דהיינו, )המעודכ% (במועד% הסתיימו לא העבודות

 .ו"מ ומסומ� זו לבקשה

 ו"מ נספח

 22 מיו� הכלכלה ועדת בישיבת שי ונחמ% חני% דב הכנסת חברי המצב את לתאר היטיבו .239

. אביב ובתל רושלי�בי הקלה הרכבת פרויקטי של הקריסה בסכנת שעסקה 2009 ליוני

 .ז"מ ומסומ� זו לבקשה ב"מצ הישיבה פרוטוקול

  ז"מ נספח

 : חני% דב הכנסת חבר לדברי .240

 אני, ראש היושב אדוני, הצרפתית הגבעה עזיבת של לשאלה מעבר"
, הזכיי� התנהלות על שמדבר, המדינה של ידיה תחת שיצא מסמ- קורא

 מתוארת פרויקטב הזכיי� התנהלות. סיטיפס חברת על פה מדבר אני
 כבישי של רבי קילומטרי כאשר", מצטט אני, "עוינת השתלטות"כ

 בפקקי עומדי הנהגי בעוד מיותמי עומדי בעיר ראשיי
 מערכת של, אדוני, המצב זה". מבינות ולא כלות בעיניי ומסתכלי
, ומצטבר הול- הזוכה החברה של והפיגור, זה ברגע בירושלי התחבורה

 השלמת של המקוריי הזמני מלוחות ומתרחקי לכיהו אנחנו
 אחרי, משנה יותר של איחור על שמדובר מבי� אני וכרגע, הפרויקט

. והמדינה העירייה לבי� הזכיינית בי� שהיה הפכפ- מאוד ומת��משא
 ברור �2009 מפברואר הפרויקט השלמת של דחייה על מדובר כרגע
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 בתקופה יושל א יודע ומי �  2010 לספטמבר �הושל לא שזה לכולנו
  ."זו

 לו חל� וא� הגיע 2010 ספטמבר חודש כי זה בשלב היטב המבקשי� יודעי�, לצערנו  .241

 .לסיו� קרוב אינו והפרויקט

 ממצב ללמוד חני% דב כ"לח והמלי3 הגדיל וא� הדיו% באותו שי נחמ% הכנסת חבר הוסי�  .242

 :ולדברי. אביב בתל מהתחלתו ולהימנע בירושלי� הפרויקט

 אלפי עשרות, לחלוטי� משובשת ישראל שבירת, קורה שכרגע מה"    
 נזק, התושבי לחיי כבד נזק, לעיר כבד נזק זה, סובלי יומיו אנשי

 שנסגרו עסקי על סיפורי לכ להביא יכול אני. העיר לכלכלת כבד
 לא הארנונות את..אחד א. מעניי� לא זה, כמוב�. הזה מהעניי� כתוצאה
 עוד להידרדר, בישראל ענייה הכי היא הכי שבלאו, לעיר רמוג. הורידו

 .."קצת

 פרויקט היה אילו, אחר לשו%. זה בפרויקט הראשו% השלב על הכל בס. מדובר כי יודגש  .243

 ויעילה מהירה תנועה המאפשרת קלה רכבת קווי של ברשת ירושלי� כל את מרשת זה

 13.8)ב המתמצה הפרויקט של שו%הרא בשלב הכל בס. מדובר בר�. דיינו העיר רחבי בכל

 עד זה קו הארכת מתוכננת השני בשלב. הרצל להר זאב פסגת בי% המקשרי� קילומטרי�

 מקמפוס, "הקמפוסי� קו  "והוספת כר� עי% להדסה הרצל ומהר יעקב לנווה זאב מפסגת

 הקו "להארכת במקביל זאת, העברית האוניברסיטה של ר� גבעת לקמפוס הצופי� הר

 בי% שתחבר קלה רכבת לתשתית תוכניות ישנ%, כ% כמו. אגד של B.R.T)ה קו ,"הכחול

 קריית באזור קלות לרכבות חדש) מוצא תחנת (דפו ולבניית הכחול לקו פת צומת

  .בכ. צור. ויהיה במידה הממשלה

 כפי הפרויקט בביצוע שהתרחשו הרבי� והליקויי� הענייני� השתלשלות מורכבות לאור .244

 :מהליקויי�קט%  חלק של תמציתי סיכו� להל% לעיל שתואר

 .הבנייה היתרי בקבלת עיכובי וכ� באיכות� ופגמי התכניות בהגשת עיכובי  .א

 . 1 המשיבה י"ע בשטח ביצוע של הזמני בלוחות עמידה אי  .ב

 המשיבה י"ע וה� הביצוע קבלני על 1 המשיבה י"ע ה� הולמי ופיקוח בקרה העדר  .ג

 . 1 המשיבה על 2

 . בנייה היתרי וללא התכנו� לסיו קוד בשטח עבודות תחילת  .ד

 בבטו� סדקי: וביניה� רבי לעיכובי גרמו אשר נמוכה באיכות הנדסיות עבודות  .ה

  מאות של מחדש ויציקה פירוק שדרשו ניסיונית בשיטות משימוש כתוצאה

 .רשלני ריצו.. מטרי

 . בעיות בטיחות חמורות  .ו

וד בהיבט של נגישות תושבי לבתי יחי הבנייה ביאי עמידה בדרישות של היתר  .ז

 .עסקי ומגורי

עבודה באזורי מרכזיי על תאי שטח גדולי מהמותר בהיתר ועל ידי כ- גרימת   .ח

 .נזקי כבדי לתושבי ולסוחרי
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 .זיהו ומפגעי סביבתיי רבי בכל שטחי העבודה, אבק, לכלו-, נזקי רעש  .ט

ולל אי עמידה בטולראנסי ליקויי טכניי והנדסיי משמעותיי בעבודות כ  .י

 שימוש באביזרי עיגו� והגבהת ריילסי , ]SOWל 5.4 סעי.[הנדרשי בהסכ

 . בניגוד לאמור בהסכ

יודגש כי ליקוי זה טר נית� לבחינה ורק [אי עמידה בתק� בנוגע לזרמי תועי   .יא

בעוד מספר חודשי לאחר שכלל מערכת החשמל תופעל יוכלו המבקשי לערו- 

 .מחה לבחו� את העניי�בדיקת מו

 .ז לפי ההסכ" לא עמדה באבני הדר- ובלו1המשיבה   .יב

 . לא היתה בקיאה בהסכ והפגינה חוסר שליטה מוחלט בנעשה2המשיבה   .יג

  

 לסיו� נקבעו אשר היעד בתאריכי המשיבות עמדו לא בפרוטרוט לעיל שתואר כפי .245

 :והדחיות הביניי� ותאריכי הסיו� תאריכי כל את בטבלה  הפרויקט

 

  

 י�מסוימ במקטעי� הזמני� בלוחות המשיבות של עמידת% כי לציי% הראוי מ% זה בהקשר .246

 בנזקי� מדובר כאשר. הפרויקט בסיו� הרב הכללי העיכוב לאור משמעות חסרת היא

 רק לתובעי� ירווח כי נדמה, כולה העיר את החוצה ממוש. תשתיתי מפרויקט העולי�

 .  המקטעי� בכל העבודות יסתיימו כאשר

 סטטוס  התארי- מקור המיועד התארי- ד"מס

 מועד

 1' מס

לאור חתימת , המועד הראשו% שהוכרז 2006 ינואר 15

 .2004ההסכ� ב

 עבר

 מועד

  2' מס

מועד שהכריז עליו ראש הממלשה אהוד  2007 ינואר

אולמרט כשניחו את הקו הראשו% ביו� 

22.11.06 

 עבר

 מועד

 3' מס

 סופי תארי. מגדיר כ�להס 10.4 סעי� 2008 אפריל 23

  .הקובע מהתארי. חודש 41כ

 עבר

 מועד

 4' מס

 עבר באדנדו� עליו שהוסכ� החדש התארי. 2010 ספטמבר 8

 מועד

 5' מס

 חודשי� 6 עוד  המומחה ח"דו ס"ע הבוררי� החלטת 2011 אפריל 7
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  הבוררות הליכי. ח

  

 היעד בתארי. יעמדו לא ה% כי המשיבות הבנת ולאור הפרויקט בסיו� העיכוב לאור  .247

  מיו� הבוררי� בהחלטת. לבוררות הצדדי� פנו, 8.9.10 )ה ליו� שנקבע החדש

 הדרוש הזמ% מש. מהו לקבוע כדי מומחה ימונה הצדדי� בהסכמת כי נקבע 27/10/2009

 העבודות סיו� לדחיית גר� מה וכ% בשטח הקיי� במצב בהתחשב, הפרויקט לסיו�

חתימת הצדדי� . לכ. האחראי הגור� ומיהו 8/9/2010 )ה של המשוער מהתארי.

 .ח"מ ומסומנת זו לבקשה ב"מצ 8.9.2010המסכימה על תארי. הסיו� 

    ח"מ נספח                      

  אודויי� מר המומחה דעת חוות. 1.ח  

 מ"בע ובקרה ייעו3 ניהול אודוי% מחברת אודוי% אבי מר ידי על הוכנה המומחה דעת חוות .248

 ד"ועו אוקו% בועז) בדימוס (השופט כבוד, הממוני� לבוררי� והוגשה, ")חההמומ ")להל%(

 .ט"מ ומסומ� זו לבקשה ב"מצ). "ד"חו" )להל% (14/2/2010)ה בתארי. כספי ר�

  ט"מ נספח

 ליו� קבענ בפרויקט העבודות לסיו� המעודכ% התארי., הבוררי� החלטת פי על .249

 ההפעלה תחל שאחריה� נוספי� �יו 45 שתמש. ההרצה תקופת תתחיל ובו 22/2/2011

 .7.4.2011ה קרי, המסחרית

  'נ  נספח

 באותה הקיי� המצב סמ. על לקבוע מנת על מראש הוכנה המומחה דעת חוות כי, יובהר  .250

 לש� הדרושות הפעולות ומה% ביותר הקרוב האפשרי הסיו� מועד מהו, זמ% נקודת

, הנושא את בבחינתו. בלבד תע באותה הפרק על העומדות המניעויות בחינת תו., השגתו

 לא, לפיכ.. לעיל ומפורטת לכ. שקדמה האירועי� השתלשלות את המומחה בדק לא

 בפרויקט העיכובי� על לאחריות הקשור בכל המומחה דעת חוות את הבוררי� קיבלו

 .עיו% בצרי.  נותר והנושא

בשנת  ו�האדנד חתימת ליו� עד הצדדי� של והטענות התקלות כל לכאורה מזאת יתירה .251

 עובר השני כלפי אחד טענותיה� את זנחו הצדדי� 2ו האדנדו� בחתימת נפתרו 2008

 . זה לתארי.

 עוסקת זו בקשהלעומת זאת  .אלה לעיכובי� נזקקה לא המומחה דעת חוות, לשו% אחר .252

 .האדנדו� חתימת טר� רעוישא אלה ג� ובהחלט בפרוייקט שארעו העיכובי� בכלל

 : כי ומציי% המסקנות גיבוש תהלי. את ומחההמ מתאר ד"לחוו 2 בסעי� .253

 אי ליצור כדי בה� היה ואשר בפרויקט קיי שהיה הגדול הבעיות היק."
  ".הפרויקט הסיו מועד לגבי מאוד גדולה ודאות
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 ועצמאי חדש זמני� לוח, "נורמטיבי זמני לוח" המומחה ידי על מוגדר, כ. לש� .254

 ביצועית פעילות להגדיר אמור זה ז"לו. המשיבות מטע� הזמני� מלוח לחלוטי%

 תו. שתתבצע, יעיל באופ% משאבי� מקצה, כראוי מאורגנת, רציפה במתכונת סטנדרטית

 ויישו� אמת בזמ% מיטיגציה, יעיל ביצוע תו., העבר לקחי ויישו� השטח ע� היכרות

 .יותר מהיר לביצוע שיסייעו חדשניי� וחומרי� שיטות

 במבח% הבוררות בצו המשיבות עמידת ואת יישומו את לבחו% ויש, המוצע הפתרו% זהו .255

 . התוצאה

 המקורי ז"הלו על והשפעת% השונות המניעויות בבחינת עוסק ד"החוו של השני חלקה .256

 השוני� המסמכי� בסיס על 8/9/2010)מ הפרויקט סיו� מועד לדחיית שהוביל באופ%

 .המשיבות מטע�

 רמזורי. 1.1.ח

 נוס� לעיכוב א� להביא עלולות הרמזורי� בתכנו% תהרבו הבעיות, הדעת חוות פי על  .257

 י"ע ויאושר 1 המשיבה י"ע יבוצע הרמזורי� תכנו%, החוזה פי)על. 2011 פברואר לאחר

, הפיננסית הסגירה לאחר משנתיי� למעלה פורסמו התחבורה משרד הנחיות. המדינה

 . מקוריה ז"הלו לפי הפרויקט לביצוע המדינה של מוכנות אי על שמצביע באופ%

 של העבודות מתקדמות לא המומחה ח"דו א� על כי ynet באתר דווח 23/8/2010 ביו�  .258

 :ביניה% מסוכסכות המשיבות וכי הרמזורי� תכנו%

 בכירי תמונות לטובת היו נערכה החגיגית ההדגמה נסיעת"
 להציג ניסיו� למרות א-, הקלה הרכבת קרונות כשברקע מחייכי

 היה ניכר, לפרויקט הקשורי הגופי כל �בי ומגובשת אחידה חזית
 מריבות הכוללת התשה מלחמת נערכת השטח לפני מתחת כי

 ארוכה תקופה כבר שנוי בנושא, היתר בי�. וכוח כבוד ומשחקי
  .מרומזרי בצמתי הקלה לרכבת נסיעה עדיפות מת� – במחלוקת

 הבהירות אי את, נווה יאיר, הזכיינית ל"מנכ �ynetל הסביר כ-

. הרמזורי היא הבעיה: "המסודרת הפעילות תחילת למועד שרבא
 היא מה ונבי� שנדע כדי, המדינה של להחלטה ממתיני אנחנו
. מלאה עדיפות ודורשי העניי� ע מתעסקי שאנחנו שני". רוצה
 אינה שהיא, האחרו� במר$ רק לצערנו החליטה שהמדינה אלא

 שאנו היא שמעותהמ). מ. ר, לרכבת (מלאה עדיפות לתת מוכנה
 כמו ברמזורי עוצרת שהרכבת כ-, נחות באופ� רמזורי מתכנני

, מלאה עדיפות על תחליט המדינה א. הכביש על אחר רכב כל
 יותר ייקח בווודאי והדבר, הדברי של מחדש תכנו� שיהיה כמוב�

 ."זמ�

  .זו לבקשה א"נ נספחכ ב"מצ הכתבה העתק

 א"נ נספח

 הכוללת בגרסא הופצה זה בעניי% כחובה הוגדר בה השימושש תוכנה, "ענבר "מערכת  .259

 ובשנתיי� 2007 בספטמבר רק לראשונה הופצה מועדפת ציבורית בתחבורה תמיכה

 באפשרות לפגוע כדי בכ. היה, הדעת חוות פי על. תיקוני� 35)בכ בוצעו מכ% שלאחר
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 תוכניות הגשת הלנו את הפי3 התחבורה משרד, ועוד זאת. ויעיל תקי% תכנוני הלי. לקיי�

 משנת הנחיות על בהתבסס זו וג�, 2009 בפברואר רק ציבורית תחבורה שילוב הרמזורי�

 .חלקי ובאופ% 1981

 הרמזורי� בתכנו% להתקד� 1 המשיבה בידי שהיה הדעת בחוות נקבע, אלו קשיי� חר�  .260

 ושאבנ השונות המניעויות על מהאחריות 30% עליה ומוטלת יותר וגדול משמעותי בהיק�

 שישה של לעיכוב כה עד הובילו הרמזורי� בתכנו% השונות הבעיות כ"סה. הרמזורי�

 . בגינ% נוס� עיכוב יגר� עוד כי להניח ויש הפרויקט בביצוע חודשי�

  

 התנועה בקרת מערכת. 1.2.ח

 

 שישה של לעיכוב האחריות את המומחה מטיל התנועה בקרת למערכת בהתייחסו .261

 בתצורה ממערכת הבקרה מערכת תצורת את לשנות לטתההח בשל המדינה על חודשי�

. רב זמ% לפני להתקבל יכלה בעניינו שההחלטה מהותי שינוי, מבוזרת למערכת מרכזית

 הייתה בנושא הראשונית שההחלטה מוכיחה מהווה המערכת תצורת לשינוי ההחלטה

 בי% ותחדש הבנות דורשת ולכ% ומהאדנדו� הזיכיו% מהסכ� חריגה מהווה וכ% שגויה

 .המשיבות

 : הינו עקרי� בדיוני� המשיבות עסוקות בו הקיי� המצב כי המומחה מתריע, ועוד זאת .262

" אול, ידי על המומל$ הזמני בלוח עמידה לאי גדול סיכו� גור
 הרכבת הפעלת למועד בהתא הדרוש את לממש נית� כי נראה

 וע מקצועי, אינטנסיבי באופ� יטופל והנושא במידה וזאת המומל$
 .)ח"לדו 17 עמוד(". אחריות קבלת יכולת

  

 שונות מניעויות. 1.3.ח

 שילוב בעקבות חודשי� שמונה של דחייה בשל אחריות המדינה על ד"החוו מטיל בנוס� .263

 ותשתיות עבודה היתרי במת% עיכובי�, ארכיאולוגיות חפירות היתר בי%, אחרי� גורמי�

 . שוני� ומי�במיק חשמל או מי� תשתיות גילוי כגו% שונות

  

  המומחה של הדעת חוות פי על המתוכנ� הזמני לוח. 1.4.ח

 

 של קצר ניתוח. הפרויקט של לסיומו עד חדש זמני� לוח מוצג המומחה של הדעת בחוות  .264

 מציג המומחה. שלו הסיו� מתארי. מאוד רחוקי� אנו כי כ. על מצביע הזמני� לוח

 ,Testing and commissioning. ב, ותהנדסי עבודות.א: הפרויקט לסיו� שלבי� שלושה

 .ניסיונית הפעלה. ג
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 להסתיי� אמורות ההנדסיות העבודות היו, המומחה של הדעת לחוות 'A נספח פי על .265

 האחרו� התארי- אחרי מחודש יותר, כיו. 2010 ספטמבר חודש באמצע המאוחר לכל

 . כמתוכנ� ההנדסיות העבודות הסתיימו לא עדי�, בהחלט

 testing & commissioning)ה בשלב להתחיל נית% המומחה של הדעת וותח לפי אמנ� .266

 הוא והניסוי הבדיקה תהלי. של זה שלב א., ההנדסיות העבודות כלל להשלמת קוד�

 העיכוב. הרכבת לתנועת הציבור להסתגלות וה% המורכבי� ההסדרי� לתיאו� ה% קריטי

' עמ  (המומחה דעת חוות לפי. רבי� בחודשי� זה שלב מעכב ההנדסיות העבודות בביצוע

 .הדבר כ. לא א.. 2010 מאי חודש בסו� כבר להתחיל אמורות היו הבדיקות) 8

 כ.. הבדיקות שלב את לבצע להתחיל נית% לא ההנדסיות בעבודות העיכובי� בעקבות .267

 הבדיקות את שמעכב מה, העיר במרכז המסילות חישמול מלאכת הושלמה לא, למשל

 להעביר נית% ולא מאחר, אחרי� ובאזורי� המיתרי� גשר על רכבתה הרצת את וה% באזור

 .הקרונות את

 להניח יש זה בשלב נגר� שכבר העיכוב לאור. כשנה להימש. אמור זה שלב כי לזכור יש .268

 או עיכובי� כל יהיו ולא 2010 לדצמבר 1)ה עד ההנדסיות העבודות יושלמו א� שג�

 אשר התארי. לאחר חודשי� 8)כ, 2011 דצמבר לפני יושל� לא הוא, זה בשלב תקלות

 .הבורר בהחלטת נקבע

 )נסיונית הפעלה של נוס� שלב נדרש מלאה מסחרית להפעלה לעבור מנת על כי נציי% .269

 דעתו חוות פי על, זו תקופה תקוצר א� ג�. הזכיינות בחוזה המוגדרת יו� 45 של תקופה

 ינואר לפני הרכבת של המסחרית ההפעלה תחל לא י%יעד, בלבד יו� 30)ל המומחה של

 8' עמ. (המקורי המועד אחרי שני� 6)וכ המשוער התהלי. לאחר חודשי� 9)כ, 2012

 .)ח"לדו

  

 פייטלסו� ער�' פרופ – מומחה ח"דו. ט

 במחלקה המניי% מ% סורפרופ, פייטלסו% ער% י"ע מומחה ח"דו הוכ% זו תביעה לצור. .270

 ציבורית למדיניות פדרמ% ש"ע ס"הבי ראש שהיה ומי העברית באוניברסיטה לגיאוגרפיה

' פרופ שות� היה לכ. בנוס�. לגיאוגרפיה החלקה וראש העברית באוניברסיטה וממשל

 איכות מדיניות, התחבורתית המדיניות בתחומי פרויקטי� של רב פרבמס פייטלסו%

 .לאומיי� תכנו% צוותי במספר חבר והיה וקרקע תכנו% ומדיניות מי� מדיניות, הסביבה

 של הערכה פייטלסו%' פרופ מבצע  ,ב"נ ומסומ� זו לבקשה בשלמותו המצור. ,זה בדוח .271

 שנבחרו ובקו בטכנולוגיה, כעת ונבנה מתוכנ% שהוא כפי בירושלי� הקלה הרכבת מערכת

 בירושלי הקלה הרכבת שמערכת" היא פייטלסו%' פרופ של המרכזית טענתו. כ. לש�

 ".מראש פייהלצ נית� זה כישלו� וכי, לכישלו� נידונה

ב"נספח נ  
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 מש., אומדנו פי על. הפרויקט לביצוע הזמ% במש. פייטלסו%' פרופ עוסק ח"לדו 4 ודבעמ  .272

 בתארי. הפעלה לתחילת ועד 1993 שנת בסביבות הקלה הרכבת תכנו% מתחילת הזמ%

 בהנחה, ועוד זאת .שני עשרה כשמונה יחלפו 2011 בשנת הבוררות בהלי. המשוער

 כחמש יחלפו, תתגש� אכ% המסחרית ההפעלה לתחילת שהתחזית) רב בספק המוטלת(

 בודד בקו מדובר כאשר זאת כל, הזכיי% ע� החוזה בבסיס שעמד המתוכנ% מהמועד שני�

 משמעותית ארו- הוא זה עיכוב, פייטלסו%' פרופ של ניסיונו פי על. מ"ק 14)מ פחות של

 .בעול למערכות בהשוואה

 )ח"לדו 7 ודעמ( המערכת הקמת עלות. מאוד יקרה רכתמע היא בירושלי� הקלה הרכבת .273

 עולה זו שעלות רק לא, פייטלסו%' פרופ פי על. 6 מיליארד 3.3)מ בלמעלה כיו� המוערכת

 בהחלטת דובר עליה� לערכי� ביחס 300% של חריגה מהווה ג� היא, בעול� המקובל על

. הזיכיו% חוזה ענקב שבה 2002 שנת של לערכי� ביחס 35% ושל 1998 בשנת הממשלה

 35)25 של עלויות מצוינות הכנסת של ומידע למחקר המרכז של שבמסמ. בעוד, מזו יתרה

 דולר מיליו% 50)מ בלמעלה נאמדת כיו� העלות, סבירה כעלות לקילומטר דולר מיליו%

 . לקילומטר

 :ח"לדו 12 ודבעמ פייטלסו%' פרופ של דבריו את לציי% חשוב זה בהקשר .274

ועדיי� , ויות לא מתייחסות לנזקי שכבר נגרמוחריגות אלו בעל"
, לתושבי ירושלי בשל ההפרעות בעת העבודות, נגרמי

נזקי אלו כוללי את אבד� הפדיו� .  ומהתמשכות� של עבודות אלו
את , של סוחרי שהיק. הפעילות בעסקיה פחתה בשל העבודות

בעיקר בהתחשב שחלק (אבד� הרווחה של תושבי לאור- הקו 
את אבד� הזמ� של נוסעי , )עבודות נעשו בשעות לילה קטנותמה

 האוטובוסי שהתעכבו בשל העבודות ואת אבד� הזמ� של נהגי
שנאלצו לשנות את מסלול נסיעת או התעכבו בצמתי בשל 

שלעיכובי במהל- העבודות יש עלות חברתית , מכא�.  העבודות
לה עלות  שכ� יש –הגבוהה בהרבה מהעלות שנדונה בבוררות 

  ."ממשית לתושבי ירושלי

 

 יפגעו אשר גורמי� מספר לציי% זה בשלב כבר נית% פייטלסו%' פרופ המומחה פי על  .275

 מבוססת שהמערכת העובדה: החזוי לשימוש ביחס הקלה ברכבת בפועל השימוש במידת

 הקו התאמת לגבי ספקות, השירות ברמת פוגעת לאמצעי מאמצעי רבי� מעברי� על

 התאמת ואי ציבורית לתחבורה המוטי� והחרדית הערבית האוכלוסייה חיפל לשימוש

, אלו כל. הסביבה מישובי יו� מדי המגיעי� הרבי� האזרחי� לשימוש הקלה הרכבת

 הרכבת בירושלי� ג� כי הסברה את מבססי�, הרבי� הבינלאומיי� התקדימי� על בנוס�

 .  הנוסעי� תחזיות את תשמש לא הקלה

 לכ. יש, יתממשו לא והתחזיות במידה לזכיי% בטחו% רשת תנהנ והמדינה מאחר  .276

 יבוא הזכיי% שיפוי, הצור. ויתעורר במידה כי זה בהקשר נציי%. ממש של כלכלית משמעות

 במסגרת לו שניתנו והתוספות הבנייה במהל. לזכיי% המדינה שנתנה למענקי� בנוס�

 .השני� לאור. השוני� הבוררות הסכמי
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, העיר במרכז פעילות לעודד היא הקלה הרכבת של העיקרית המטרה שבירושלי� בעוד  .277

 מידה באיזו הרחוב בסוחרי ממשית לפגיעה גרמו יפו ובברח המתמשכות העבודות

 לשיפור הרבי� המשאבי� הזרמת חר�, הקלה הרכבת הפעלת לאחר העיר מרכז יתאושש

 העיר של המשיכה וחכ את מגבירה אינה הקלה הרכבת, בנוס�. בו הפעילות ולעידוד פניו

 ספק, פייטלסו%' פרופ פי על. תדמיתה לשיפור תורמת היא שבה במידה א. אלא, לעסקי�

 .לכימות ניתנת היא והא� כזו השפעה לה יש אכ% א�

  

, רבי� לאומיי� תכנו% להליכי שות� שהיה כמי, פייטלסו%' פרופ מותח, זה ח"בדו  .278

 לא הרכבת של בפועל העלות כי �מציי הוא. ההחלטה קבלת הלי. על חריפה ביקורת

 מצד הנוקבת הביקורת את א. ומציי� השוני בדרגי ההחלטות מקבלי בפני עמדה

  . הנושא על המדינה מבקר

לפי המומחה לועדות התכנו% השונות הוצג מצג שווא כפול טר� קבלת ההחלטה על ביצוע  .279

תבר כי קיימת המצג הראשו% בדבר העלות של הפרוייקט כאשר בפועל מס. הפרוייקט

 קווי� אשר 7המצג השני היה בדבר בניית רשת של . של מאות אחוזי� מהתקציב חריגה

 .ירשת את כל ירושלי� כאשר בפועל היה ברור למתכנני� כי יוק� רק קו אחד

 למבנה קשורי� מהגורמי� חלק כאשר. מראש צפוי הפרויקט כישלו% היה ח"הדו פי על  .280

 שהינ� והמסחר התעסוקה מוקדי והתפזרות המפוצל הנסיעות שוק הרכב כמו העירוני

 ראוי מענה מת% אי ולכ% הפרויקט ומנהלי מתכנני מול אל שעמדו היטב מוכרי� גורמי�

 .מראש ידוע כשל בבחינת הוא לה�

. הפרויקט ניהול ולדר. המוצעת למערכת קשורי� לעניינו והרלוונטי� האחרי� הגורמי�  .281

, ויקרה סבוכה, כבעייתית בעול� ידועה אשר קלה רכבת של במערכת הבחירה עצ�

 יועצי� הובאו הבחירה לצור. אמנ�. ירושלי� כמו בעיר שאת ביתר החלות חולשות

 בעלי הדברי� מטבע ולכ% קלות רכבות בהקמת המתמחי� כאלו רוב� היו אלו א., ל"מחו

 אקדמי קרמח נעשה לא, פייטלסו%' פרופ פי על, כ% כמו. הצור. די ביקורתיי� ולא עניי%

 מפני המזהירות הרבות העבודות את והיזמי� המתכנני� בפני חוש� שהיה, מספק

 היא מכל חמורה אולי. הקלות רכבות לגבי תחזיות התממשות ואי מעלויות חריגות

ובחירתה לאור-  והוראה אקדמיה אנשי מפניות 2 המשיבה של המפורשת התעלמותה

 .מבקרי מיגור ע לתקשר או פעולה לשת. שלאכל הדר- 

 הבחירה. ההקמה ובשיטת המקי� הגו� בבחירת כרו. זה לכישלו% נוס� מרכזי גור�  .282

 כ. על מ"והמו ההכוונה ואת וממשלתית עירונית חברה באמצעות ולא BOT בשיטת

 לעקרונות פחות המחויבת פרטית עמותה שהינה 2 המשיבה לידי המדינה העבירה

 . חרנב ציבורי גו� מאשר הציבורית השקיפות

, המערכת לייקור, מרובי� לקשי� המומחה פי על גרמה BOT)ה שיטת על ההחלטה .283

 ממושכי� ודיוני� הזכייני� בי% מתחי�, הפיננסית בסגירה הקשיי� בשל רבי� ולעיכובי�
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 שלוחות לצפות נית% היה כי פייטלסו%' פרופ טוע%, לכ%. והאחריות הסיכוני� חלוקת בדבר

 פי על. הקלה הרכבת להפעלת עד בשני� ייפגע העיר במרכז המסחר ואזי יתארכו הזמני�

 הפרויקט ניהול דר.ו, הפגיעה להתארכות שהובילה היא 1 המשיבה התנהלות, פייטלסו%

 פגע אנושות בניהול ומקצועי סמכותי ליווי וללא 2 הלא היא המשיבה עמותה באמצעות

 .הפרוייקט

 : באומרו פייטלסו%' פרופ לסכ� מטיב .284

� הבי� והניסיו�, למתכנני היטב מוכרות שהיו, העיר תתכונו לאור"
 והפעלה בהקמה וה� קלות רכבות בהקמת ה�, המצטבר לאומי

 הקשיי כאילו הטענה מאחורי להסתתר נית� לא, BOT באמצעות
, אות לצפות נית� היה.  עליו� מכח נובעי והעיכובי ההתייקרויות

 מבעוד עימ דדולהתמו, ואקדמיה מקצוע אנשי מספר שעשו כפי
 ."מועד

 העיר את הפרויקט הוביל אליו העגו� המצב את כי מלמדנו פייטלסו%' פרופ של ח"הדו .285

 המשיבות טורחות היו רק אילו. הראשונה המסילה הונחה בטר� עוד לחזות היה נית%

 לאור. אפילו או טר�, המקצוע אנשי של לאזהרותיה� ולהקשיב יסודי מחקר לבצע

. הפרויקט ביצוע לאור. הרבות מהבעיות חלק ולו למנוע נית% שהיה %ייתכ העבודה תהלי.

 את למנוע מאפשר היה לכ. הראויי� גורמי� בידי המופקד יותר נכו% וביצועי תכנוני הלי.

 מחדש לבצע הצור. ואת העיכובי� את, מהתכנו% בהרבה הגבוהות החריגות העלויות

 שישרת כזה, יותר נכו% תוואי לתכנו% מוביל היה אחר הלי., ועוד זאת. מסוימי� מקטעי�

 .  יותר ולגיטימי למידתי סבל% את ויהפו. השונות האוכלוסיות את מיטבית בצורה

 

 הנזקי� וניתוח תיאור. י

  ישיר נזק. 1.י

  זמ� אובד�. 1.1.י    

  

 נגר� המתוכנ% לזמ% מעבר שני�, הפרויקט על העבודות מהתמשכות יוצא כפועל  .286

 : רבי� ביטויי� התושבי� שמשלמי� הרב לזמ%. ועמשו זמ% בזבוז לתובעי�

 ביותר ומרכזי ראשי תנועה בציר אורכו לכל עובר הקלה הרכבת של המיועד התוואי .287

 העומסי� משמעות. הציר אור. לכל ומתמשכי� חמורי� תנועה עומסי גורמות והעבודות

 . רכבי� ושחיקת עבודה שעות אובד%, איחורי� היא הכבדי�

. סו� יש הציבור לסבלנות ג�, הציבור לרווחת נועד הפרויקט לכאורה כי שמוב% בעוד .288

, למתוכנ% מעבר שני� העבודות להתמשכות גורמת רשלנית בצורה הפרויקט וביצוע ניהול

 שעות לבזבוז המצטברות שני�, העיר את החוצי� כבדי� תנועה עומסי של שני� משמע

 . הקבוצה מחברי אחד לכל רבות
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 לנסוע ונאלצו האישיי� ברכביה� שימוש מלעשות נמנעו שבי�מהתו חלק, מזו יתרה .289

, מאיד.. ברכב� להתנייד האפשרות חוסר בשל אלא חיובי כצעד ולא ציבורית בתחבורה

, מסלול שינויי, רבי� מאיחורי� וסובלי� סבלו הציבורית בתחבורה המשתמשי� כלל

 .  וכהנה כהנה ועוד דחוסי� באוטובוסי� נסיעה נסיעות התארכות

 ועד ר"יו לוי אלי מר, הציג 2007 מר3 בחודש כבר התחבורה במשרד שנערכה בפגישה .290

 למרכז להגיע נמנעי� אנשי� כי באומרו במדויק הבעיה את, העיר מרכז עסקי� בעלי

 וא� רבי� חנייה מקומות ביטול משו� וה% התנועה עומס משו� ה%, פרטי ברכב העיר

 בתחבורה השימוש עידוד במסגרת זאת וכל) הפתוח העצמאות ג% חניו% (מקומות ביטול

 עבודה בשל חסומי� העתידיי� הציבורית התחבורה מסלולי שבינתיי� אלא. ציבורית

 סיכו�. העיר ממרכז אות� ומוציאי� אוטובוס קווי מבטלי� וא�, קלה רכבת אי%, בה�

 .ג"נ מסומ�ו זו לבקשה ב"מצ ישיבה

 ג"נ נספח

  מ"בע בישראל לתחבורה שיתופית אגודה אגד' נ יצחק כרמלי 2659/07) �)י (בתק .291

 השורה מ% אזרח תבע שבה בתביעה קטנות לתביעות ש"ביהמ ד%) "אגד פרשת" )להל%(

 בזבוז משמעות את לנסח ש"ביהמ הטיב. עשור לאור. איחורי� מאות בשל אגד חברת את

 :הציבור של זמנו

 ולו שיוצא אוטובוס. מזמנו דקה ואפילו הפקר איננו הציבור של זמנו"
 ולא רבי נוסעי של זמנ על משפיע לו שיועד ממה מאוחר שעה ברבע

 להסיע יכול שאוטובוס לזכור צרי-. לפני שעומד התובע של זה על רק
 מדובר הרי, בו נסעו כארבעי שרק נאמר ואפילו נוסעי כחמישי

 שהנוסעי לי שברור ופנאי עבודה של שעות עשר. מצטברות שעות בעשר
 איחור כל. לחינ להמתי� מאשר יותר טוב שימוש בה� לעשות יכלו

 לעוגמת מבוזבזות ונופש, לימוד, עבודה ושעות כלכלית פגיעה מהווה
  ."הנוסעי של נפש

 די% כבית לפסוק שבכוחו הפיצויי� מקסימו� את לתובע ש"ביהמ פסק זו בפרשה .292

 . בהרבה הי�גבו פיצויי� לפסוק היה הראוי מ% כי ציי% וא� קטנות לתביעות

  הציבורית התחבורה במער- מתמשכי שיבושי. 1.2.י    

  

 ולהסטת הציבורית התחבורה מסלולי לשינוי רבי� במקומות גרמו הפרויקט על העבודות .293

 זמני מתארכי� מכ. כתוצאה. צדדיי� לרחובות ראשיות מדרכי� מרכזיי� קווי�

. ברגל נוספת הליכה .ומצרי מתאר. המרכזיי� ליעדי� התחנות בי% המרחק, הנסיעה

 והפיכתו פרטי רכב לתנועת יפו רחוב חסימת היא לכ. המובהקות הדוגמאות אחת

. נרלי'ג כיכר ועד הדוידקה מכיכר בלבד ציבורית לתחבורה סטרי)וחד בודד למסלול

' לרח יפו' מרח האוטובוס תחנות הועתקו ובעקבותיה 2008 בשנת החלה זו חסימה

 מיישובי המגיעי� האוטובוס קווי הסטת הינו ניכרת תושהשפע נוס� מקרה. הנביאי�

 . מלחה לקניו% ישירות והפניית� הדרומיי� הפריפריה
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 דבר, המבוקש ליעד להגיע מנת על אוטובוס קו להחלי� צור. נוצר מהמקרי� בחלק .294

 . נוס� כרטיס ותשלו� בתחנה נוספת המתנה הדורש

, המרכזית ובתחנה יהודה מחנה שוקב כמו רבי� וסואני� מרכזיי� במקומות, מזו יתרה .295

 דבר, כ. על הציבור של מראש הול� יידוע מבלי כמוב%, תכופות התחנות מיקו� שונה

 .  רב זמ% לבזבוז גור� וכמוב% נוספת טרחה, ודאות חוסר שיוצר

 הרכבת תוואי על העבודות בעקבות שונו אשר בעיתיי� קווי�' פרמס של תיאור להל% .296

, פקוקי� אזורי� בתו. מעבר, תדירות� צמצו�, מסלול� כתלהאר שגר� באופ% הקלה

 :'וכו תחנות מיקו� שינוי

 דר. העיר למרכז' ה גילה משכונת יוצא" שנתי טיול קו "שוני� בפרסומי� הנקרא 30 קו .297

 במיוחד גדול הנוסעי� מספר, במיוחד ארו. מסלולו. הצופי� להר בסו� ומגיע תלפיות

 וכתוצאה בלבד שעה חצי לכל וחצי כשנה לפני מצמהצו הקו תדירות. ממושכת והנסיעה

 הר בקמפוס הלומדי� רבי� וסטודנטי� גילה תושבי ביניה�, גדול ציבור נפגע מכ.

 נאלצי�, 12 המשיבה שמתארת כפי, הסטודנטי�. העברית האוניברסיטה של הצופי�

 72)ו 71 בקווי� נסיעה היא עבור� האחרת החלופה. בצפיפות ולנסוע רב זמ% להמתי%

 הנסיעה מש. השיא ובשעות לעייפה עמוס הוא ג� 19 קו. העיר במרכז 19 לקו והחלפה

 של הנוספת העלות את לציי% מבלי זאת וכל. כשעה היא בו העיר למרכז הצופי� מהר

 . ויצויי% כי כרטיס המעבר הכנס רק לפני שנה– קו החלפת

, הקו. בעיר המייאשי�ו המורכבי� הקווי� לאחד הפ. מסלולו את שינה אשר, 13 קו .298

 בשעות בעיקר, הפעמי� של המוחלט ברוב מאחר, שעה רבע בכל לדר. לצאת שאמור

 את לעשות נאל3 גונ% שכונת של הגדול הקשישי� וציבור במהירות מתמלא הקו. הבוקר

 וכדוגמא בקו הנוסעי� על אפשריי� בלתי קשיי� מערימה זו התנהלות. בעמידה הנסיעה

 במקו� לרדת, 25 קו לקחת ומעדי� זה קו על מלהסתמ. חדל 6 בקשהמ כיצד לראות נית%

 .ברגל היעד על ההליכה את ולהשלי� יותר מרוחק

 אוכלוסי% מפיצו3 סובלי�, בעיר ביותר לעמוסי� הנחשבי� הקווי� שהינ� 21)ו 18 קווי� .299

 העומסי� בעקבות בה� הנסיעה מש. של משמעותית ומהתארכות היו� שעות בכל

 .העיר במרכז הרבי�

 למרכז המרכזית מהתחנה בדרכו יפו רחוב דר. נוסע בעבר היה אשר 21 קו, מזו יתרה .300

 אל בהמש. רק ומתחבר הנביאי� ברחוב ונוסע הדווידקה בכיכר שמאלה כיו� פונה, העיר

 הצפיפות בשל נוספות דקות 20)כ לעיתי� לוקחת מהמסלול זו סטייה. 'ורג'ג קינג רחוב

 .באזור הרבה

 כזה באופ%. העיר למרכז ישירות הגיעו שבעבר הפריפריה קווי של המסלולי� שונו, בנוס� .301

 ציו% ממבשרת  הקווי� וכ% אדומי� ממעלה היוצאי� הקווי� כל הכלל מ% יוצא בלי שונו

 נאלצי� בה� והנוסעי� בלבד המרכזית לתחנה כיו� מגיעי� אלו קווי�. וסביבותיה

 .ד�ליע להגיע מנת על לפחות אחד נוס� קו לקחת
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 ולקחת חלופיי� במסלולי� לנסוע היו� נאלצת אשר 4 המבקשת היא לכ. בולטת דוגמא .302

 במעלה מביתה ישיר אחד קו במקו� יחסי באופ% נמוכה שתדירות� שוני� קווי� 3)2

 ההגעה זמ% את משלש והוא כלכליות משמעויות זה לשינוי. עבודתה למקו� ועד אדומי�

 הקשה ולתחושה חייה באיכות הקשה עהלפגי בנוס� זאת. העבודה למקו� שלה

 . בקרבה מעוררת העבודות שהתמשכות

 על העבודות מדוע באגד גורמי� מסבירי� 13/4/2009ב ynet)ב שהתפרסמה בכתבה .303

 : בעיר הציבורית התחבורה של הקשה למצב הגור� ה% הקלה הרכבת תוואי

, קשה תשתיתי במצב שני' מס מזה מצויה ירושלי העיר"
 מסבירי, "הקלה הרכבת הקמת לצור- התשתית תעבודו עקב

 אגד הקשיי כל ולמרות ברירה שאי� מביני אנו", בחברה
 כל כי ברור. הקיי המצב ע להתמודד אדירי מאמצי עושה

 לא בירושלי הקלה הרכבת של התשתית עבודות נמשכות עוד
, העיר במרכז האוטובוסי של חופשית תנועה להבטיח נית�

  "קשה באופ� משתבש התנועה מער- על �פקוק עירה ושכמרכז

 שוני� שינויי� שלושי� התרחשו בלבד שנה באותה כי אגד חברת מוסיפה כתבה באותה .304

 אלו תדירי� שינוי�. הקלה הרכבת עבודות מהתקדמות שהתחייבו הציבורית בתחבורה

 אשר קבוצות לאות� ובמיוחד העיר לתושבי רבה נפש ועגמת לנזק לגרו� כדי בה� יש

 .זו לבקשה ד"נ נספחכ ב"מצ הכתבה. ציבורית תחבורה על בלעדי באופ% כמעט נסמכות

 ד"נ נספח

 המאפייני�, התחנות במיקומי התכופי� מהשינויי� 2 המבקשת סובלת כזה באופ% .305

 באחת שהוביל באופ%, יהודה מחנה ושוק העיר מרכז, המרכזית התחנה אזור את בעיקר

 .כראוי סומנה ולא מסוכ% במיקו� שהוצבה המתחנ כתוצאה לפציעתה המקרי�

  

  לרכבי נזק. 1.3.י    

 

 יותר רב זמ% לנסוע נדרשי� רכבי� בעלי בה מציאות הנוצר המרובות העבודות עקב .306

 תנועה בעומסי לאיטה המזחלת והתנועה הממוש. ההמתנה זמ%. ברכביה� מהמתוכנ%

 .מוגדלת דלק לצריכת ובנוס� הרכבי� של ובלאי לשחיקה גורמי� רבי�

, ובורות מהמורות ומרובי משובשי� הינ� המתוכנ% התוואי לאור. הכבישי�, לכ. מעבר .307

 אחד מספר כביש העתירה לכתיבת נכו%. סלולי� אינ� הנתיבי�, הדרכי� מ% בחלק וכ%

 משובשת בו והנסיעה בניה כאתר מתנהל העיר מרכז ועד הצרפתית מהגבעה כולו

  .ומסוכנת

 באתר והנהיגה המשובשי� הכבישי�, הדרכי� במצב הטמונה הבטיחותית לסכנה מעבר .308

, לכ. בנוס�. התקרי� בכמות ניכרת ולעלייה הרכב למרכב לנזקי� גורמי� מתמש. בנייה
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 להתעל נית� שלא רבה נעימות ולאי הנסיעה באיכות חמורה לפגיעה גור� הדרכי� מצב

 . ממנה

� נזק לרכב בשל בפגיעה  נגר11 מתקרי� רבי� ולמבקש 10כ. לדוגמא סבל המבקש  .309

 .בבור

 

  סביבתי נזק .2.י
  

 של למפגעי� גורמות העיר כל את חוצות, לעיל שנאמר כפי אשר, הפרויקט על העבודות .310

 הביצוע ואופ% העבודות התמשכות, רבי� במקרי�. ופסולת אוויר זיהו�, חזק רעש

 שיש נטל לבי%, הכלל לרווחת עליו להבליג שנית%, סביר מפגע בי% המבדילי� ה�, הרשלני

 .נשיאתו על התושבי� את לפצות

 

  רעש .2.1.י

 חוק 2 בסעי� כהגדרתו רעש מפגע מגדיר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי� .311

 :מפגעי� למניעת

 הוא א, שהוא מקור מכל, סביר בלתי או חזק לרעש אד יגרו לא"
 לעוברי או מקו בקרבת המצוי לאד, להפריע עשוי או, מפריע
  ".ושבי

, כבדי� עבודה כלי של רב מגוו% של בעבודה כרוכות המתוכנ% התוואי על העבודות .312

 חזק ברעש מדובר. שכזה בנייה מאתר טבעי באופ% הנגזרי� הרעשי� יתר וכל בחפירות

 למוקד שהגיעו שונות מתלונות לראות שנית% כפי, למבקשי� מתמש. מפגע שיצר ביותר

. מלו% לבתי מבית� תושבי� מסוימי� במקרי� לפנות ור.מהצ לראות שנית% וכפי העירוני

 לבלתי הרעש את ההופ. מובהק מימד העבודות להתמשכות זה במישור ג�, ועוד זאת

 המסומני מלו% לבתי פינוי ומסמכי תלונות מדג� זו לבקשה ב"מצ. זה במקרה סביר

 .ה"נ

  ה"נ נספח           

 שנגרמו הנזקי� על למבקשי� מפיצוי יבותהמש את פוטר איננו מלו% לבית פינוי כי יודגש .313

 עבדו המשיבות – מצליח בשיטת לעבוד המשיבות בחרו שבשגרה כדבר מזאת יתירה. לה�

 .התושבי� של פינוי נשקל טר� יתלוננו התושבי� כי והמתינו והרעישו

 אחידה מידה אמת אי%. הסעי� לתחולת סובייקטיבי תנאי מגדירה 2 סעי� של הסיפא .314

 רחבה בהגדרה מסתפק המחוקק אלא, מטרד המהווה רעש מהו סעי�ה קובע לפיה

 מקו בקרבת המצוי לאד להפריע עשוי או מפריע" והוא במידה כמטרד רעש המגדירה
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 ליצור עשוי אשר ברעש ומסתפקת רחבה הינה ההגדרה, דהיינו". ושבי לעוברי או

 . בפועל מטרד יצירת דורש לא ואפילו הפרעה

 כאשר, שני� מזה חמור מטרד מהווה הרכבת תוואי על העבודות גורמות אשר הרעש .315

 עבודת� או מגוריה� למקו� הסמו. מתמש. במפגע מדובר מהמבקשי� חלק עבור

 סטודנטית שבעודה 8 המבקשת היא לכ. דוגמא. ובלילה ביו� שלוות� את ומפריע

 לילהה כל לאור. המתבצעות מעבודות רבי� לילות במש. סבלה העברית באוניברסיטה

 נאלצה ואשר, הליליות העבודות ביצוע על מוקדמת הודעה ללא לרוב, חדרה לחלו% מתחת

 6 700)ב הגבוה דירה בשכר אחרת בדירה בשכירות לגור ולעבור דירתה את לפנות לבסו�

 .  יפו' ברח הקודמת שבדירתה הדירה משכר לחודש

 :כי קובע 1992)ג"תשנ, )רעש מניעת (מפגעי� למניעת לתקנות 5 סעי�, מזו יתרה .316

 בתקנות כמשמעותה מכונה להפעיל ירשה ולא אד יפעיל לא"
 לצרכי, �1979ט"תשל, )בניה מציוד סביר בלתי רעש (מפגעי מניעת
�ל 19.00 השעות בי�, מגורי באזור, באלה כיוצא או בניה, חפירה
 באופ� דרושה המכונה הפעלת א זולת, מנוחה ובימי למחרת 06.00
, הציבור לבטחו� סבירה בלתי הפרעה או סכנה יעתמנ לש דחו.

  ."כאמור הפרעה או סכנה להסרת או, בטיחותו או בריאותו

 הרבות הליליות לעבודות שניתנו האישורי� לתקינות באשר ספק מוטל זו תקנה לאור  .317

 פחותה שפגיעתו כאמצעי מסוימת לתקופה חריג היתר נית% א� ג�. 1 המשיבה שביצעה

 החריגה עצ� כי נדמה ,הפגיעה מש. את לחילופי% או אחרות גיעותפ לצמצ� מנת על

 עבודות של מחדש ביצוע שהצריכו ההנדסיי� הכשלי� וכ% המתוכנני� הזמני� מלוחות

 .למשוואה אחרי� שיקולי� הכנסת מצדיק, מקרי� במספר הנדסיות

 ש.למ לסבול ג� נאלצו בו מקו� התושבי� של ושגרת� מנוחת� הפרעת של התכלית מה .318

 את להעביר הראוי כמ% נדמה כזה במצב. בזמ% הסתיימו לא העבודות ועדי% ארוכה תקופה

 מנת על משמרות 3)ב ולעבוד והכלי� העובדי� מספר את להגדיל, למשיבות האחריות

 . התושבי� ע� צדק ולעשות העבודות את לסיי�

 נהגי�, אורח עוברי בהיות� העבודות שגרמו הרב הרעש מ% נפגעו המבקשי� ללכ .319

 מרכז באזור והעירוניי� המסחריי� מהשירותי� נותיולה לבלות מבקשי� אשר ותושבי�

 שנתיי� מזה נמנעי� אשר 6 והמבקש 1 המבקש את להביא נית% לכ. כדוגמא. העיר

 על העבודות שגורמות הרב מהרעש כתוצאה העיר למרכז מהגעה  ככל הנית%לפחות

 פנחס 'נ מ"בע לישראל החשמל חברת 151/84 פ"בע. השוני� המטרדי� ובצירו� התוואי

 :כי העליו% המשפט בית קובע)"פרשט פרשת" )להל%( 1)3(ד לט"פ, פרשט

" היוצרי ,מוחלטי איסורי ה לחוק 2�4 הסעיפי פי�על האיסורי
 להתקי� 5 סעי. לפי השרי סמכות ע קשר כל ללא עצמאיות עבירות
 או ריח, רעש ה מה, קבועל היתר ובי�, סעיפי אות לביצוע כללי
 5 הסעי. מכוח שהותקנו, הכללי. סבירי בלתי או חזקי אוויר זיהו
 וקביעת; המוגדרות העבירות מעצ גורעי ואינ מוסיפי אינ, לחוק

 הוא אליה ולמבני למקו, למשכו בכפו., סביר בלתי רעש מהו נורמות
 מכשיר בעזרת רעש למדידת דר- קביעת וכ�, בלילה וא בי א, מגיע
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 הראיה נטל את להעביר רק כוח אלה כל, האמורי בנתוני בהתחשב
  ."לחוק  )1(10 בסעי. כאמור

   

 תוואי על העבודות של השוני� באזורי� הדציבלי� של מדויקת מדידה ללא ג�, כ% על .320

 רעש. סביר בלתי רעש הוא המבקשי� סובלי� ממנו הרעש כי בטענה פוגמות אינ% הרכבת

 בלילה המתרחש כזה, ארוכה תקופה לאור. הנמש. כזה ג� להיות יכול סביר יבלת

 וגר� רב זמ% לאור. התמש. העיר במרכז הרעש מפגע, לדוגמא כ.. תכופה בתדירות

 שנה במש. סבלה 8 המבקשת. לאזור מהגעה גור� באופ% להימנע 3 למבקש כמו לרבי�

, יפו ברחוב התוואי על עבודותמה כתוצאה ה%, בדירתה לשעו% מסביב חזק מרעש שלמה

 המבקשת. לדירתה בסמו. בניי% מהקמת ג� כל על ובנוס� הדוידקה בכיכר מהעבודות ה%

 בשכונת דירה לשכור ועברה הראשו% האפשרי במועד כ. בעקבות דירתה את פינתה

 המובילי� ועלות חדשה דירה במציאת שכרוכי� והטרחה הזמ% מלבד. נחלאות

 .בחודש דירה שכר יותר 6 700)ב כיו� המבקשת משלמת, והפרוצדורות

 אויר זיהו. 2.2.י

 4 בסעי� כהגדרתו אויר זיהו� מפגע את מגדיר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי� .321

 :מפגעי� למניעת לחוק

 מקור מכל, האוויר של סביר בלתי או חזק לזיהו אד יגרו לא) א"(
 או מקו בקרבת המצוי לאד, להפריע עשוי או, מפריע הוא א, שהוא

  ."ושבי לעוברי

 אבק, אדי, גזי, עש� ידי על זיהו �זה סעי. לעניי�, אויר זיהו) ב(
  ".בזה וכיוצא

 של מוגברת לפליטה גורמות ראשי תחבורה עורק לאור. הנרחבות ההנדסיות העבודות .322

 שהוא רב אבק וכמוב% כבדי� בכלי� המאסיבי והשימוש מהנוכחות כתוצאה רעילי� גזי�

 .  זה מסוג עבודה של לוואי תוצר

 אוויר איכות אג� ) ארצי ניטור מרכז של 2009 מאי חודש )אויר איכות ח"דו, למשל כ. .323

 של שעתיות חצי חריגות עשרות מזהה הסביבה להגנת המשרד של אקלי� ושינוי

 נתיבי של וסלילה בנייה עבודות עקב" כלל "התחבורתית בתחנה נמדדו חנק% תחמוצות

 חמצני דו חנק% של שעתיות חריגות עשרות וכ% בירושלי� יפו ברחוב הקלה הרכבת

 זאת לראות נית%.  הסיבה מאותה" כלל "בתחנת העולמי הבריאות ארגו% של מהתק%

 .ו"נ ומסומ� זו לבקשה ב"המצ ח"לדו 5 שרטוט, 3 שרטוט, 2 טבלה, 1 בטבלה פירוט ביתר

  ו"נ נספח

 המסיביות העבודות של באחריות מכיר 2007 לשנת רושלי�בי אוויר איכות ח"דו, בנוס� .324

, נשימי� חלקיקי� של הזיהו� לרמת משמעותי תור� כגור� הקלה הרכבת תשתיות על

 .ז"נ ומסומנת זו לבקשה ב"המצ לעיתונות בהודעה מעיו% להבי% נית% כ.

 ז"נ נספח
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. ירושלי� ביתוש של האוויר איכות על כללית השפעה בעלות ה% הפרויקט על העבודות .325

 ושוק העיר מרכז כגו% אד� הומי אזורי� דר. עובר הרכבת ותוואי מאחר, מכ. יתרה

 הנפלטי� רעילי� וגזי� רב אבק של ומיידי ישיר לזיהו� נחשפי� המבקשי�, יהודה מחנה

 . מגוריה� באזור רק ולא אלו באזורי� ג� השוני� העבודות במוקדי הכבדי� מהכלי�

יבות בדרישות הבסיסיות של איכות הסביבה כגו% הגדרת מקו� מעבר לכ. לא עמדו המש .326

צעודת משלוח לכל משאית היוצאת , כיסוי גלגלי המשאיות, מגודר ללאיסו� הפסולת

  . מאתר הבנייה וכדומה

 פסולת . 2.3.י

 

 ובמרכז העיר השאירה 1מספר נוס� וכפי שנית% להווכח מהסתובבות בכביש עירוני  ב .327

סולת פזורות בכל רחבי העיר מבלי לדאוג לפינוי יו� יומי של  ערמות של פ1 המשיבה

שמירת  (לירושלי� עזר חוקהפסולת וכל זאת בניגוד גמור להוראות החוק ולהוראות  

 .1978)ח"לתש, )הסדר והניקיו%

מי בחוק העזר לאור ההפרה הבוטה של רוב י מסויהמבקשי אינ מפני לסעיפ .328

 .סעיפי חוק העזר על ידי המשיבה

 עקי./ ממוני לא נזק. 3.י

   וסביבה חיי לאיכות הזכות. 3.1.י    

 )להל%( צ"בראשל ב"לתו המקומית הועדה' נ 'ואח טליהו טיוטו 318/07) א"ת (נ"בעמ .329

 דינה לפסק 5 בסעי�. סביבה לאיכות האד� בזכות. ש"ביהמ מכיר) "טיוטו פרשת"

 :גונ%)אגמו% מיכל ר"ד השופטת כותבת

", מפגעי תחת לחיות הציבור צרכי בשל, עליה שנכפה מי של זכות
 כי, סבורני... הכלכלי הסביבתי הנטל את לפחות שיחלק פיצוי לקבל

 ואיכות רווחתו. ראויה בסביבה לחיות אד בזכות להכיר העת הגיעה
 הוא בה הסביבה באיכות מבוטלת לא במידה תלויה הפרט של חייו

  ..."חי

 העבודות בש�, חייה� לאיכות קשה פגיעה שני� המז סובלי� וסביבתה ירושלי� תושבי .330

 האופפת הכללית והרשלנות העבודות התמשכות עצ�, זה במקרה ג�. הקלה הרכבת על

, הציבורי הרווח לאור מובנת פגיעה בהפיכת מרכזי גור� מהווה, המשיבות התנהלות את

 .ומקוממת חריגה לפגיעה

 בהיותה. ירושלי� תושבי לרווחת רק מתקיימות אינ% הקלה הרכבת עבודות כי יודגש .331

 מחו3 תיירי�  אל� 800 )מ יותר של ענ� תיירות ענ� ירושלי� משרתת ישראל מדינת בירת

 ממוקמי� לכ. מעבר. שנה כל לרגל אליה העולי� ישראל תושבי אל� 200)כ ועוד לאר3

 העליו% המשפט בית, בירושלי� אחרי� רבי� ציבור ומוסדות הממשלה משרדי מטות רוב

 . ועוד ועוד ישראל נסתכ
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 ובשל בש� הקלה הרכבת עבודות של הסבל כלל את יספגו ירושלי� תושבי כי יתכ% לא .332

 המשיבות שעל הרי ציבור צרכי בש� הינו זה פרויקט א� ג� מזאת יתירה. ציבור צרכי

 .נעשה שלא דבר פחותה שפגיעתו באמצעי לנקוט היה

 של הצר הכלכלי השיקול הינו ותהמשיב את שהנחה היחיד השיקול הדר. אור. לכל .333

 ומשמעותי רחב כלכלי נתו% שיקללו לא המשיבות בר�. הפרויקט על שתוצא הכס� כמות

 . לתושבי� נגר� נזק כמה ביותר

 לקיו�, לחיי� מהזכות דא כגו% קיצו% במקרי נגזרת חיי� לאיכות הזכות כי נדגיש .334

. וחירותו האד� כבוד: ודיס בחוק מעוגנות כול%, לבריאות ומהזכות בכבוד מינמאלי

 :טיוטו בפרשת השופטת כדברי

. ראויה בסביבה לחיות אד בזכות להכיר העת הגיעה כי, סבורני"
 באיכות מבוטלת לא במידה תלויה הפרט של חייו ואיכות רווחתו

 לראות יהיה נית� מהמקרי בחלק כי ייתכ�. חי הוא בה הסביבה
 באחרי, לחיי תמהזכו הנגזרת זכות הסביבה לאיכות בזכות

). ישעיהו' נ גמזו 4905/98 א"רע (בכבוד מינימאלי לקיו מהזכות
 כזכות בכ- להכיר נית� עדיי�, אלו פגיעות כדי עולי שאינ במקרי

 חוק כגו�, חקיקה של בפרשנות, חוקית על שאינה חוקית ברמה
 זכות את לזכור יש, בדיו� ממשיכי כאשר כ� על. והבנייה התכנו�

  ."סביבתי לצדק השאיפה ואת ראויה בסביבה לחיי המערערי של

 קורתבי לענייני הוועדה ישיבת בפרוטוקול, ברקת ניר מר, ירושלי� עיריית ראש כדברי .335

 :1.6.09 מיו� הקלה הרכבת על המדינה מבקר ח"דו המדינה

 מה יודעי את. מחיר אי� לזמ� שכאילו הוא הציבור את מתסכל"...
 את? העיכובי על ירושלי העיר במרכז סוחר שמשל המחיר
 העיר היו שהיא ירושלי העיר פיתוח על הציבור משל מה יודעי
 המחיר מה יודעי את? חודש של בעיכו כל על באר$ ביותר הענייה
  ".מעוצבני וכול תקועה שהתיירות למשק

  .זו לבקשה  ח"נ נספחכ ב"מצ הרלבנטי העמוד

ח "נספח נ  

, העבודות התחילו בה% השני� שהינ�, לפניה וא� 2006 משנת החל חיי� העיר תושבי .336

 אחד בכיוו% לתנועה חסו� ירושלי� של הראשי הרחוב, יפו רחוב, למשל כ.. בנייה באתר

 מגודר, כבדי� עבודה בכלי מלא, האחר בכיוו% בלבד ציבורית תחבורה לתנועת ופתוח

 בשל מהאזורי� ניכר בחלק מוגבלת הרגלית התנועה. ולרוחב לעומק חפור, בגדרות

 מהווה פשוט אחרי� ובאזורי� למדרכה צמוד המתנהלות ועבודות חסומות מדרכות

  .נעימה ולא מאובקת, רועשת חוויה

 הפכו הראשיי� שרחובותיה העיר פני חזות של לרעה משינוי העיר תושבי סובלי�,  בנוס� .337

 יתכ% המקורי הזמני� סדר לפי מתמשכות היו והעבודות במידה. סופיי� אי% בנייה לאתרי

 לעשות מבלי ארוכה כה לתקופה העבודות התמשכות, בר�, כ. על טענה הייתה ולא

 כנגד עילה מקי� ובנו� החיי� במרק� הפגיעה את שנית% כמה עד למזער ניסיו%

 .המשיבות
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 היה על –המבקשי� טועני� כי לאור העובדה כי מדובר על פרוייקט בעל סדר גודל עצו�  .338

 לשקול מלכתחילה שיקולי� של נקיטת רבי� ומגווני� על מנת למנוע ככל המשיבות

ש משמרות בכל  לעבוד בשלוהמשיבותכ. לדוגמא יכלו . שנית% את הפגיעה בתושבי�

ל העירייה וה% המומחה אבי "ה% מנכ. האיזורי� בה� קיימת פגיעה גדולה יותר בתושבי�

 א. שיקולי� של עלות כספית גרידא –אודויי% ציינו אופציה זו לגבי העבודות ברחוב יפו 

המבקשי� סבורי� כי לו היו נשקלי� ג� שיקולי . מנעו את ההוצאה לפועל של תכנית זו

היה על המבקשות , הבריות וכ% שקלול של הנזק הנגר� לתושבי ירושלי�צדק וכבוד 

 .לנקוט בצעד זה על א� המחיר שלו

 קשה ופגיעה פקקי�, פסולת, אוויר זיהו�, רעש: לעיל המתוארי� שהמפגעי� כמוב% .339

 . ירושלי� תושבי של החיי� באיכות לפגיעה ה� ג� מוסיפי�, הציבורית התחבורה במער.

 לעוולות בנוגע ההוראות וכ% הסביבה להגנת הנוגעי� בישראל שנחקקו חוקי� של שורה .340

 הכרה מהוות, סביבתיי� מפגעי� למניעת והחוק מפגעי� מניעת החוק ובפרט, המטרד

 .הנית% ככל מפגעי� ונטולי הולמי� סביבתיי� בתנאי� לחיות אד� של בזכותו

 ה� נאלצי� ככאלו. ירההב עיר תושבי היות� מעצ� ג� נובע ירושלי� תושבי של ייחוד� .341

וזאת במקרי� של ביקורי , הכלל לטובת חייה� סביבת באיכות פגיעה לעיתי� לספוג

 בפגיעה מדובר הקלה הרכבת של במקרה. אירועי� ממשלתיי� וכדומה, בכירי� בעיר

 . כלכלית זאת לאז% יש ולכ%, ומתמשכת קשה

 לומר נית% לא. אומיתל כהחלטה התקבלה הקלה הרכבת הקמת על ההחלטהכי  לזכור יש .342

 הרכבת פרויקט. מקומית בפרספקטיבה מתקבלת הייתה זהה החלטה הא� בוודאות

 ערי� ע� אחד בקו ישראל כבירת ירושלי� את להעמיד מנת על היתר בי% נועד הקלה

 השפעה יש ויעיל ראוי ציבורית תחבורה שלמער. ספק אי%. בעול� אחרות מרכזיות

 מועד� תיירותי כיעד ירושלי� מיצוב של ביעדי� מידהולע התיירות פיתוח על ישירה

 שירושלי� העובדה את זה בהקשר לציי% נית% עוד. יעד קהלי של רחב מגוו% אל הפונה

 את שהופ. מה, הציבורית התחבורה במער. דרסטי לשינוי לפיילוט זה במקרה משמשת

 .כורח� בעל לנסייני� המבקשי�

 אינו גרידא המבקשי� לרווחת הנעשה כדבר ולוכ הפרויקט את לצייר הניסיו%, כ% על .343

 זאת. למבקשי� הנגרמי� הרבי� הנזקי� את לבחו% בבואנו לב לכ. לשי� ויש מדויק

 הקמת ונדרשת  ההתחלה רק זו תהיה עדי%, הראשו% הקו שיושל� שג� לזכור יש, ועוד

 .ירבע הציבורית התחבורה באופי ממשי שינוי יצירת לש� כמתוכנ% הנוספי� הקווי�

   

  נפש עגמת.  3.2.י     
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, החיי� ובאיכות המגורי� בסביבת הפגיעה, למתוכנ% מעבר שני� העבודות התמשכות .344

 הלעג, היומיו� חיי על הפרויקט ובהשפעת בתושבי� והזלזול הודאות חוסר תחושת

 .המבקשי� עבור נפש לעגמת גורמי� מהווי�, לה ומחוצה העיר בתו. לפרויקט

 חיי� לנהל בתקווה יפו רחוב על, העיר במרכז גורל עברה אשר 8 המבקשת .345

 במקו� זכתה, העיר מרכז של ומהקרבה הרב מההיצע וליהנות אקדמיי� )סטודנטיאלי�

 דירתה את. פוסק הבלתי הרעש בגלל לילה לה ואי% יו� לה אי% שבה מסויטת בשנה זה

, ותוהעבוד האבק בגלל לנצל זכתה לא לכאורה האטרקטיבית מגוריה סביבת ואת

 נאלצה כאשר נוספת נפש עוגמת לה נגרמה ולבסו� הנגישות ובעיות הלכלו., החפירות

 %"הנדל בשוק רב זמ% הלוקחת פשוטה לא חוויה (שנה לאחר דירה בשנית לחפש

 .  חודש מדי נוספי� 6 700 לשל� עליה, מתאימה דירה וכשנמצאה) הירושלמי

 עד, להשלימ% שלוקח הזמ% ומש. העבודות מהתנהלות ואכזבה בושה חש 1 המבקש .346

 אורחיו את זה לאזור להביא ממנהגו וחדל העיר למרכז הגעתו את לאלתר שהפסיק

 רגליו את ולהדיר רבות שני� זה ממנהגו לשנות 1 המבקש נאל3 בנוס�. ל"מחו הרבי�

, האבק, מהרעש כתוצאה אחרת פגיעה או לפציעה ממשי חשש בעקבות, כליל מהאזור

 . העיר מרכז רחובות לבכ ומהמורות הבורות

 ואכזבה נפש עגמת סובל, בלבד ציבורית תחבורה על רבות שני� מסתמ. אשר 5 המבקש  .347

 לעמוד, שוני� לאוטובוסי� שבוע מדי שעות במצטבר להמתי% נאל3 הוא. כולו מהמצב

 עמוסי� באוטובוסי� להצטופ� או נוס� מרחק ברגל ללכת, רבי� קשי� תנועה בעומסי

 גורמי� אלו כל. מוקדמת הודעה ללא מיקומ% את שינו ששוב תחנות ראח ולחפש לעייפה

 בחר שבה העיר של מצבה  ועל זמנו ובזבוז הכללית ההתנהלות על ורוגז תסכול 5 למבקש

 בחלופו הוא רואה כאשר שיעור לאי% גובר ייאושו. משפחתו את ולהקי� ביתו את לבנות

 כל אי% צ"אחה 16:00 בשעה וכבר בעצלתיי� מתנהלות העבודות כי התוואי אור. לכל

 .כלשה% עבודות לביצוע סימ%

 הסבל המובטח המועד לאחר שני� 4". דיי% ואי% די% אי% "של תחושה מתאר 10 המבקש .348

 ולאובד% הכלכלית לפגיעה מעבר. לטעמו יותר מוצדק אינו יומיומי בסיס על לו שנגר�

 .ייאוש ושל תסכול של בתחושה מדובר, הזמ%

 באופק נראה שאינו הסו� של התחושה. משמעותית נפגעה 4 המבקשת של חייה איכות  .349

 מתוסכלת חשה והיא רבי� כוחות יומיומי בסיס על ממנה שואבי� הרב והסרבול

 . ומיואשת

 האחרו� החודש מאירועי. א"י

 למרבה א. עשור כמעט של תקופה פני על מתפרשי� זו בבקשה המתוארי� האירועי� .350

 הקצר המרחק לאור שאפילו נדמה. תמה לא עדי% התרשלויותוה העיכובי� מסכת הצער

, אודוי% אבי המומחה של המעודכ% הזמני� ולוח הבוררי� התערבות, מהסיו� לכאורה

 .הרכבת הפעלת במועד נוספת דחייה בפני ירושלי� תושבי ניצבי�
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 א., הדחייה בדבר רשמית הודעה כל התפרסמה לא, בעבר וכמנהג% מפתיע לא באופ% .351

 מצוטטי� בה�, האחרו% ספטמבר מחודש השוני� בעיתוני� פרסומי� של ארוכה שורה

 כבדה עננה מטילי�, התחבורה ממשרד וה% המשיבות מטע� ה% בכירי� גורמי� היתר בי%

   .כמתוכנ% הפרויקט סיו� מעל

 הרכבת תוואי הרכבת להנעת הכוח את המספק חשמל עמודי  כלהוצבווטר�   מאחר .352

, הרצל הר עד התוואי המש. את לא וג� המיתרי� גשר ועד הצדיק שמעו% מתחנת

 נית% לא כ. ובעקבות נוס� בחודש הפחות לכל המיתרי� גשר על הרכבת הרצת מתעכבת

 .הרכבת על הנסיעה תקינות את לבדוק

 המשיבות מטיחות" העיר כל העיר "בעיתו% 3/9/2010)ה ביו� שפורסמה בכתבה .353

 למד שוב, מפתיע כל אי% בכ.. השנייה על האחריות את אחת כל ומטילות בזו זו האשמות

 אינו הוא כאשר, העיתו% דפי מעל חייו בשגרת הפגיעה המש. ועל נוס� עיכוב על התושב

 .זו לבקשה ט"נ נספחכ מצב .קוהרנטי להסבר אפילו זוכה

 ט"נ נספח

 על המודיעה מעריבnrg  האינטרנט באתר כתבה התפרסמה 13/9/2010ב, החודש בהמש. .354

 הוא לדחייה הבסיס הפע� כאשר נוספי� בחודשיי� הרכבת של נוספת צפויה יהדחי

 מכה. הציבורית לתחבורה הרכבת תנועת בי% העדיפויות סדרי וקביעת הרמזורי� סוגיית

 לשישה התנועה סוגי לכל יפו רחוב סגירת על היא זו מכתבה ללמוד נית% עליה נוספת

 זו לבקשה' ס נספחכ ב"מצ. בלבד חודש של בהתראה חודשי�

 'ס נספח

 22/9/2010ב שהתפרס�, לנגר אלכס, התחבורה משרד ל"למנכ המשנה ע� בראיו%, בנוס� .355

 נתפסת שהיא כפי 1 המשיבה התנהלות את לנגר מר מתאר, "העיר כל העיר "בעיתו%

 :התחבורה משרד בעיניי

 ומתווכח ההנחיות את לקיי רוצה שלא זכיי� ע להתמודד קשה"
: אשמי כול פס�סיטי אצל. חדש אש מוצא פע לובכ דבר כל על

 פע, המשטרה פע, התחבורה משרד פע, העירייה זה פע
 הקלה הרכבת שתכנו� לדרוש מחובתנו. אנחנו ופע האוצר משרד
 נעשה לא מעול כזה כשפרויקט במיוחד. גבוהה הכי ברמה יהיה

   ."במדינה

  .זו לבקשה א"ס נספחכ ב"מצ  

  א"ס נספח

 מרימה מרצפות ברחוב יפו עקב ביצוע רשלני של 1המשיבה , רס� כי כעתעוד התפ .356

 .הריצו�

" מתחבר הכל בירושלי� "חוברת א"תשע השנה ראש בערב מתפרסמת, זה כל בתו. .357

 כל בצל מתפרסמת אשר זו חוברת. ירושלי� ועיריית התחבורה משרד, 2 המשיבה מטע�
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 בשטח המצב ולאור נוספת דחייהו חדשות תקלות על לעיל המאוזכרי� הפרסומי� אות�

 כי בטעות לחשוב יכלו החוברת את לידיה� קיבלו אשר התושבי�. לרש לעג בבחינת היא

 לחזות ספורי� חודשי� בתו. יזכו וכי לסיו� קרובה הקלה הרכבת פארסת אכ%

 .זו לבקשה ב"ס נספחכ ב"מצ החוברת. בהפעלתה

 ב"ס נספח

 של רבות ובהדמיות בתמונות עוטרתוהמ המושקעת בחוברת יותר מעמיק מבט א. .358

 או, אחד לתארי. ולו עליה החתומות מתחייבות לא אורכה לכל כי מגלה" העתידי המצב"

 תשתיות פרויקט לא� ביחס ולא הקלה לרכבת ביחס לא. משוער כללי יעד זמ% אפילו

 .אחר מתוכנ% גרנדיוזי

 כבר בעצמ% ה% כי היא האחרו% בחודש המשיבות מההתנהלות נמנעת הבלתי המסקנה .359

, ומשכ.. העיר ברחבי ציריה על נעה הקלה הרכבת את לראות נזכה מתי יודעות אינ%

 הפעלת תחל לא 2011 באפריל ג� כאשר, לחובת% יזקפו אשר מהצהרות המשיבות נמנעות

 .הקלה הרכבת

 הטחת בעיקר כוללת אשר, המשיבות של זו מהתנהלות הישירי� שהנפגעי�, חבל כמה .360

 בינה� קשר שכל צבעוניי� ברושורי� וחלוקת ופרסו� השוני� העיתוני� ידפ על האשמות

 ממשיכי� אלו אזרחי�. והסביבה ירושלי� תושבי שוב ה�, בהחלט מקרי האמיתי למצב

 מעטה תחת וחיי�, יומיומי בסיס על לסבול, העבודות תחילת לאחר שני�, היו� ג�

 .רויקטהפ על העבודות סיו� מועד לגבי המשיבות של העמימות

  המשפטי הטיעו�. ד
  

  רשלנות. 1  

המסתכמי� בעיכוב  לעיל שתוארו והעיכובי� הפגמי�עצ� , א� מבלי לדו% לגופו של עניי% .361

 בביצוע התרשלו המשיבות כי למסקנה מובילי�, של יותר מחמש שני� בהפעלת הרכבת

 כ% עלו לכ. שגרמו הנסיבות היו מה לדעת יכולת כל הייתה לא למבקשי� וכי, הפרויקט

 על מעיד הדבר "לכלל בהתא� וזאת התרשלו לא כי להוכיח הנטל המשיבות על מוטל

 . הנזיקי% לפקודת 41 בסעי� כאמור" עצמו

 היה הקלה הרכבת פרויקט. כולו התהלי. לאור. השני כחוט עוברת המשיבות התרשלות .362

 את �להשלי 1 המשיבה הצליחה השנה אותה בינואר רק א., 2006 בשנת להסתיי� אמור

 א� א�. השנה אותה במאי רק בשטח ביצוע לתחילת שהוביל דבר, הפיננסית הסגירה

, י%יעד, 2008 דהיינו, האדנדו� על החתימה ע� שנקבע הסיו� תארי. פי על זאת נבח%

 לפי המקורי הפרויקט סיו מועד לאחר תמימות שני 3 כמעט נמצאי אנו כי העובדה

 גרמה אשר רשלנות, בניהולו רבתי רשלנות הייתה יכ כ- על ברור באופ� מורה האדנדו

 .למבקשי� רבי� לנזקי�
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 הרכבת בתוואי שלמי� חלקי� מחדש לבצע צור. היה מסוימי� במקטעי�, ועוד זאת .363

 בשטח בביצוע 1 המשיבה לרשלנות נוספת עדות, הראשוני בביצוע חמורי� ליקויי� בשל

 בשיטה הפרויקט ביצוע את החלה 1 המשיבה. הפרויקט על ופיקוח בניהול 2 והמשיבה

 נאלצה כ% ועל מוצלחת כלא התבררה אשר מסילות הנחת של וניסיונית מהפכנית

 .היסוד מ% כמעט ההנדסית העבודה את ולהתחיל לשוב 1 המשיבה

. התקלות תמו טר� כי מעיד 16/7/2010)ה מתארי. ירושלי�" העיר כל "בעיתו% פרסו� .364

 הריצו� התפרק 1 כביש על הקלה לרכבת ערכהשנ מבח% נסיעת בעת, הפרסו� פי על

 בפרויקט בכיר גור�. זו פני על זו חלפו רכבות ששתי בעת הרכבת מסילות לתוואי הסמו.

 :באומרו בכתבה מצוטט

 שה� ברגע, לצערנו. זו מול זו רכבות שתי נוסעות הבדיקות במסגרת" 
 דועמ לא ה� הנראה ככל. התפרקו מסביב המרצפות, זו לידי זו עברו
 לומר נית�, למעשה. וקרסו זמנית בו רכבות שתי של המעבר בלח$

  ".הרכבת של בעומס עומד אינו פשוט בשטח הריצו. שכרגע

  . שצור� לעיל לבקשהו"נספח כראו   

, התוואי לאור. נוספי� במקומות התגלה למסילה הסמו. בריצו� הבעיה הכתבה פי על .365

 .הארצי מטהל ובסמו. הצדיק שמעו% באזור המקטע אור. לכל

. נרחבות כלכליות השלכות ובעלת ביותר מטרידה פעמית חד בנסיעה הריצו� עמידת אי .366

 נוס� שאלה סימ% מוסי� הדבר, התוואי לאור. כוללת בבעיה ומדובר במידה, מזו יתרה

 המומחה שקבע המשוער הסיו� תארי. מעל ממילא המרחפי� הרבי� השאלה לסימני

 . דעתו בחוות אודוי% אבי

 המשיבות בי%, השני� לאור. והתכתשויות משפטיי� הליכי�, הקיר על הייתה בתהכתו .367

 את להטיל מבקש גו� כל כאשר, ועומדי� התלויי� בוררות הליכי לרבות, עצמ% לבי%

 הפרויקט את האופפת התקינות)לאי מובהק ביטוי הינ� משנהו על לכשלי� האחריות

 .   כולו

 בסדר פרויקטי� הקמת אמור להיות וחיותמומ שתחו� פרטי תאגיד הינה 1 המשיבה .368

 לטענתה אשר פרטית עמותה הינה 2 המשיבה ואילו ,בינלאומית וברמה דומה גודל

 ולאור כ. לאור. היסוד מ% התכנית את ובנתה ציבוריי� תחבורה מערכי בתכנו% מתמחה

 סבירה התנהלות מהמשיבות מצופה, והעירונית הלאומית ברמה הפרויקט חשיבות גודל

, צמוד פיקוח, זמני� בלוח ועמידה קפדני תכנו%, דהיינו. נסיבות באות% מסוג� גופי� של

 מינימאלית פגיעה שיגרו� באופ% העבודות וביצוע תכנו% י"ע העיר לתושבי הנזק צמצו�

 אינו השלמתו שתארי. בנייה באתר חיי� שנות 5 )ב המבקשי� זכו, במקו�. במבקשי�

 .  ידוע

  וציטטה לעשות הגדילה 1 המשיבה, "הציבור למע% "הינו ויקטשהפר כ. על דובר רבות .369

בתביעה של סוחרי� מרחוב יפו על נזקי� שנגרמו  ש"לביהמ מטעמה שהוגש ההגנה בכתב
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 התחבורה משרד ישראל מדינת' נ מ"בע נפט חברת פז 3464/05 א"עלה� את פסק הדי% ב

 ): "פז פרשת": להל% ( ציבוריות עבודות מחלקת

 זה ובכלל, המדינה רשויות ידי על המבוצעות ותשתית תוחפי עבודות"
, הדברי מטבע, אחת לא גורמות, כבישי או דרכי של סלילה עבודות
 עלולה, למשל כל. מקו בקרבת עוסקי או הדרי באלו לפגיעה

 נזק. כאלה עבודות מתבצעות בו באזור השוכ� עסק לבית גישה להיחס
 פיתוח עבודות. בנזיקי� מסויגת בלתי תאחריו וביה מניה מקי אינו זה

 וככל, הציבור אינטרס את לקד, יו של בסופו, באות כבישי� וסלילת
, דהוא במא� קבועה פגיעה אפילו ולעיתי, זמנית לפגיעה גורמות שה�
 הוא ג נהנה דהוא מא� שאותו ג מה. מנוס ממנו שאי� כורח זהו הרי

 "מצוי הוא שבה הסביבה מפיתוח

 פז בפרשת, ראשית. זו תביעה נשוא העניי% לבי% פז פרשת בי% מבדילה תהו� שהלמע א. .370

, להבדיל. המתוכנ% מהתארי. חודשי� 16 של בחריגה הושלמו הכביש להרחבת העבודות

, כיו�. 2006 שנת לסו� בהסכ נקבע הקלה הרכבת עבודות לסיו� הראשוני היעד תארי.

 הרבעו% לסו� נקבע בנושא הבוררות חלטתה י"עפ החדש הסיו� תארי., 2010 שנת בסו�

 .יהיה כ. א� וספק, 2011 שנת של הראשו%

, דנ% במקרה, מובהק כלכלי אינטרס ובעלת מסחרית חברה הינה פז שחברת בעוד, שנית .371

, בנוס�. איש ממיליו% יותר א� ויתכ% אנשי� אלפי מאות כדי העולה של� בציבור הפגיעה

 הפשוט האזרח לעומת וזאת כלכלית עמידות ושרכ בעלת וותיקה גדולה בחברה מדובר

 זה לעניי% כדוגמא וראה. הרכבת תוואי להכנת הפעולות מול אל אוני� חסר עומד שלרוב

, ואבק רעש של פוסק בלתי מטרד תחת שלמה כשנה לחיות נאלצה אשר 8 המבקשת את

 ירהד לעבור אפשרות מבלי, בלילה ולא ביו� לא בדירתה חלו% לפתוח יכלה לא אשר

 את להדיר נאל3 אשר 1 המבקש או. בהרבה גבוה סכו� לשל� נאלצה עברה כאשר ולבסו�

 אחרת פגיעה או מנפילה לגיטימי חשש מתו. מהרגליו ולשנות העיר מרכז אזור מכל רגליו

 . המבוגר גילו ומפאת העיר במרכז לו שיזדמנו

 אשר א� קיבלה 1 יתירה מכ. במקרה דנ% עוסקת בעבודות בפועל כזכיינית המשיבה  .372

 .אחריות על שטחי העבודה והיא פועלת באופ% עצמאי

 בעוד ) דנ% למקרה פז בפרשת בי% להבחי% נוס� טע� הינו המדובר הנזק סוג, לבסו� .373

, רבות מתו. אחת דלק לתחנת שנגר� זמני הפסד, טהור כלכלי בנזק דובר פז שבפרשת

 ברמה המשפיעי� כאלו ,ממוניי� ובלתי ממוני� הינ� למבקשי� שנגרמי� הנזקי�

 .לעיל כמפורט, שני� מזה חייה� שגרת על היומיומית

 :כי ריבלי% השופט מציי%, הסעי� אותו בהמש. .374

" הדרושות העבודות את המבצעת הציבורית הרשות כי ברי, זאת ע
 שעלולי הפרטי מ� להתעל רשאית אינה, הציבור אינטרס לקידו
 מאחריות אפוא חסינה ננהאי הציבורית הרשות....כ- בשל להנזק

 היא אי�. הכלל לטובת ה� מכוונות שפעולותיה הטע מ� א-, בנזיקי�
 זהירות אמצעי נקיטת ידי� על לפרט נזק פני לקד החובה מ� פטורה

  ".סבירי
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 הסביר הזמני� ללוח מעבר התארכו שהעבודות מוכח היה לו כי ש"ביהמ קובע פז בפרשת .375

 המדינה של אחריות קמה הייתה הביצוע ואילוצי הנסיבות במכלול בהתחשב לביצוע%

 גופי� הופקדו והביצוע התכנו% על שבה% בנסיבות, שני� 3 הפחות לכל של חריגה. בנזיקי%

 על הראשונית החתימה בי% שעבר הרב והזמ% המשיבות דוגמת ומיומני� מקצועיי�

 לכזו הזמני� מלוח החריגה את הופכי�, אלו כל, הביצוע לתחילת ועד הזכיינות הסכ�

 . הסבירות ממתח� משמעותית החורגת

 רק לא לבחו% עלינו ברשלנות אחריות הטלת לבחו% שבבואנו היא פסוקה הלכה א. .376

 .וצדק הגינות של קריטריוני� ג� אלא יבשי� יעילות שיקולי

 בהקשר לציי% ראוי, בפרויקטמתיימרת לייצג את הציבור ואת רווחתו  והעמותה מאחר .377

 הציבוריות הרשויות אחריות את בהתמדה המרחיבה, בפסיקה לטתהש המגמה את זה

 במאמרו גלעד ישראל' פרופ עור. והשפעותיה זו מגמה של יסודית סקירה. בנזיקי%

 .ה"תשנ, ב וממשל משפט, "ציבור ועובדי ציבור רשויות של בנזיקי� האחריות"

. ציבוריות ותרשוי על בנזיקי% האחריות תחולת את בהדרגה הרחיב העליו% ש"ביהמ  .378

 מקו� אי% כי ש"ביהמ קובע, שמש בית המקומית המועצה' נ ועקני� 145/80 א"בע

 אחריות את לסייג כדר." פרטית חובה"ל" ציבורית חובה "בי% המסורתית להבחנה

 ללא אותו היוצרי� הפרטי� כלפי חובה הינה הציבור כלפי חובה שכ%, בנזיקי% הרשויות

 ש"ביהמ הטיל, לז פ;;ד, ואח7 זוהר נ7 חדרה עיריית 862/80 בע:א בהמש.. למספר� קשר

 ובעצ� לה שניתנה הפיקוח סמכות את להפעיל מחדלה בשל עירייה על ברשלנות אחריות

 שלישיי� צדדי� שיוצרי� סיכוני� על סטטוטורית פיקוח סמכות של קיומה עצ� כי קובע

 את ש"ביהמ מרחיב כ.ב.  אלה סיכוני� למנוע מחדל בגי% אחריות להטלת מקור מהווה

 ירושלי עיריית 243/83 בע;;א, לבסו�. לדעת צור. למצבי בפועל מידיעה הרשות אחריות

" הרשלנות חזקת "את קובע ש"וביהמ ההרחבה מגמת מבשילה, 113 לט פ:ד ,גורדו� נ7

 על אחריות ותוטל זהירות חובת של קיומה להניח יש התרשלות שקיימת אימת כל לפיה

 .  המתרשל

) 'חי (א"ת הינו בה� הבולט כאשר, הנמוכות בערכאות ביטוי לידי באה ההרחבה מתמג .379

 המחוזי ש"ביהמ הטיל שבו, 453) א0 א"תשנ מ"פ, ישראל מדינת' נ' ואח לוי 635/84

 מידה אמות קבע וא� הביטוח על המפקח על חקוקה חובה הפרת ובגי% ברשלנות אחריות

 . תפקידו יצועבב לפעול המפקח חייב לפיה% מינימאליות

  : הדי% בפסק אריאל' ח השופט כבוד דברי לעניינו יפי�  .380

 מצפי, המפוקח בתחו ולהתערב להסדיר כח לו העניק שהחוק מי"
: המומחיות רמת בעניי� ג כ-. הצור- בעת סמכויותיו שיפעיל ממנו
 נוטה כ�, יותר גבוהי ולמומחיות מקצועית לרמה נדרש שהמפקח ככל

 בהפעלת המפוקח לתחו מעניק שהוא הגושפנקא על להסתמ- הציבור
 מקצועי תחו על האמו�, שהמפקח כ- על מסתמ- הציבור. הסמכות

 הסתמכות. ומהימ� מוסדר, בטוח הוא התחו ואישר בדק, כלשהו
. המפוקח בתחו להבי� משלו כלי משולל שהפרט ככל תגדל הציבור
 במקרה לפניו יתריע � לדבר כמומחה �  שהמפקח להניח רשאי הפרט

 להודיע למעשה באה זה פקוח תחו שקביעת, עוד מה, צפויה סכנה של
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. עליה לסמו- וצרי- רשאי הציבור וכי מפקח ויש פקוח יש כי לצבור
  ."פקוח תחו בכל הדבר כ-

 לא, הפרויקט על והמפקח המנהל לגו� 2 המשיבה מינוי עצ� את אופפי� שספקות בעוד   .381

 מקצועי כגו�, המשיבה מ% מצופה, ככזו. זה בפרויקט תפקידה תמהו והזכי  להכחיש נית%

, הקלה הרכבת של עתידי ובתכנו% בירושלי� תחבורה בתוכניות רבות שני� מזה המתמחה

 יתרה. 1 המשיבה ידי)על ביצועו על ראוי פיקוח ולהנהיג הפרויקט על העבודות את לנהל

 ואי% מאחר, בהרבה דולהג הינה 2 המשיבה על הציבור הסתמכות בעניינו, אתמז

 ומסדר מסוג פרויקט ביצוע על בעצמ� לפקח המקצועיי� הכלי� או הכוח את למבקשי�

 .כזה גודל

 וייעודה שמה את שינתה וא� ביותר הראשוניי� משלביו בפרויקט מעורבת 2 המשיבה .382

 בתו. לתחבורה אב תוכנית צוות הטמעת ותו. המרכזי לעיסוקה זה עיסוק הפ. כאשר

 ומשרד ירושלי� עיריית י"ע ענק בתקציבי הממומנת, הפרויקט שכמנהלת מכא% .העמותה

 פיקוח לנהל 2 המשיבה מ% מצופה, 1 המשיבה עבודות על פיקוח על וכממונה התחבורה

 הרחב הציבור ע� ורצי� סדיר קשר לקיי�, קבלניה ועל 1 המשיבה עבודות על קפדני

 שינויי� בדבר לציבור מסודרות ותלהודע לדאוג, בתושבי� הפגיעה לצמצו� ולדאוג

 המשיבה התחייבויות למילוי לדאוג, הציבורית התחבורה או התנועה בהסדרי מהותיי�

 ולבתי� עסק לבתי וגישה מעבר אפשרות על שמירה, זמני� בלוחות עמידה לרבות, 1

 ובהתא� היעודות בשעות עבודות וסיו� בתחילת, סביבה ואיכות אבטחה בנהלי, פרטיי�

 . הבנייה רילהית

. המדינה של חלקה דהיינו, זו בעסקה חלקה את למלא מהעמותה מצופה מאליו כמוב% .383

 רציפה התקדמות לאפשר מנת על בזמ% הבנייה היתרי להנפקת לדאוג ממנה מצופה כ.

 לדאוג 2 המשיבה של באחריותה עיכובי� וקורי� במידה. לצור. שלא עיכובי� ולמנוע

  .האפשרי ו�למינימ לתושבי� הנזק לצמצו�

. ממנה המצופה מ% ההיפ. לעשות בשיטתיות דאגה 2 המשיבה כי לומר נית%, לצערנו .384

 המינהלי� בידי הפקידה הרחב הציבור ע� הקשר את, בחסר לוקה 1 המשיבה על הפיקוח

, רבות פעולות, ובתשובות אד� בכוח דלי� טלפוני� מוקדי� מפעילי� אשר הקהילתיי�

 נעשות אוטובוס תחנות מיקומי או התנועה הסדרי בשינוי הכרוכות כאלו או/ו ליליות

 .לתושבי� מסודרת והתראה הודעה מת% ללא

 על לאחריות באשר 2 למשיבה 1 המשיבה בי% ההתכתשות ממשיכה הבנייה היתרי בגזרת .385

 המרכזית הסכנה, לעיל וכאמור. כ. בעקבות מעוכבות העבודות כאשר, זה תחו�

 הינה) זו בקשה לכתיבת נכו% (החדש המיועד ו�הסי תארי. של ראשו מעל המרחפת

 . התנועה בקרת ומערכת ברמזורי� העדיפות

ברור כי ה� הפרו , לאור האמור לעיל ברור כי למשיבות חובת זהירות כלפי המבקשי� .386

 . את חובת הזהירות ואי% ספק כי נגר� נזק רב למבקשי�
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 ליחיד מטרד. 2

 :כי קובע הנזיקי% לפקודת 44 סעי� .387

 או עסקו את מנהל או בעצמו מתנהג כשאד הוא ליחיד מיטרד) א"(
 ממש של הפרעה בו שיש באופ� בידו התפושי במקרקעי� משתמש
 בהתחשב מה סבירה להנאה או אחר אד של במקרקעי� סביר לשימוש

 אלא ליחיד מיטרד בעד פיצויי אד ייפרע לא א-; וטיב מקומ ע
  .נזק ממנו סבל א

  ".שמש לאור הפרעה על יחולו לא זה .סעי הוראות) ב(

 :1 בסעי� כהגדרתו" תופש" .388

 המקרקעי� בעל כלפי הזכאי או, כדי� מקרקעי� התופש אד —" תופש"
  .המקרקעי� בעל — כאמור אד ובאי�, בה להשתמש או אות לתפוש

 רישיו% מתוק� הפרויקט על העבודות לצור. הדרושה הקרקע את תופשת 1 המשיבה .389

 העבודות להשלמת עובר השנה 30)ב הפרויקט כמפעילת וכ% הבנייה יתריוה לה שנית%

 לפרויקט האחראי הגו� היותה מתוק� תופשת הינה 2 המשיבה ..B.O.T)ה הסכ� מתוק�

 נית%, לחילופי% .בה� ולהשתמש המקרקעי% את לתפוש שזכאית ומכא% המדינה מטע�

 להטיל ובכ. מטרד בו שיש באופ% עסק% את שמנהלות כמי שתיה% במשיבות לראות

 .מנהליה% על אישית אחריות

  מהפרעה שני� מזה סובלי� עצמו בפני אחד כל, רבתי ירושלי� ותושבי ירושלי� תושבי .390

 המשמש הציבורי המקרקעי% בשטחי וה% שברשות� במקרקעי% ה% סביר לשימוש ממשית

 . יומיומי באופ% אות�

 הנדסיות עבודות כי מוב%. ות�בריא על השפעה בעלת היא במבקשי� הפגיעה, בנוס� .391

 התמשכות א.. אוויר וזיהו� רעש של מסוי� למפגע ייגרמו המסוי� גודל בסדר בפרויקט

,  להתעכבות מעבר גור� אשר העבודות של הרשלני הביצוע, למתוכנ% מעבר שני� העבודות

 במספר במקטעי� הדלילה העבודה, מסוימי� במקטעי� עבודות על לחזור לצור. ג�

 ומטע� המשיבות מטע� השוני� חות"בדו ג� שמתוארת כפי, זמנית בו �מקטעי

 שהוא באופ% ולרעש אוויר לזיהו� המבקשי� של החשיפה את מגדילי� אלו כל, העירייה

 .ממש של בריאותית פגיעה כדי עולה אלא, חייה� באיכות לפגיעה מעבר

 מבלי שמתמשכות טהפרויק על והעבודות העיר במרכז עובר הקלה הרכבת תוואי, כאמור .392

 והמסחריי� העירוניי� השירותי� בכל מהתושבי� רבי� של לשימוש הפרעה מהוות סו�

 בלתי לכמעט בשירותיו ולשימוש זה לאזור ההגעה הפכה, לפרקי�. באזור המצויי�

 ובמיקומ� בטיב� בהתחשב. חלופות למצוא מהמבקשי� מרבי� שדרש באופ% אפשרית

 ולמוסדות למקרקעי% הנגישות בחשיבות להפחית נית% לא כי נדמה, אלו מקרקעי% של

 למצוא נית% זו לטענה חיזוק. זה באזור המצויי� המסחריי� והשירותי� הציבור

 ".שקשה למרות "העיר למרכז להגיע המבקשי� את לעודד טרחו אשר המשיבות בפרסומי

צל וכביש י� רק באיזור זה אלא ג� באזורי� אחרי� כגו% שדרות הרלדחאי% מדובר על מ .393

 .וכ% איזור שכונת רוממה, 1מספר 
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 בצירי ומתמשכי� רבי� תנועה מעומסי החל, תחבורתיי� קשיי� הערמת, ועוד זאת  .394

 התחבורה במער. בשיבושי� וכלה העבודות לצור. חנייה מקומות ביטול, ראשיי� תנועה

 . לעיל רושתוא כפי, ממו% והפסדי זמ% בזבוז מבחינת לכ. הנלווי� הנזקי� וכל הציבורית

. ליחיד המטרד לשאלת רלוונטי אינו 1 למשיבה שנית% הרישיו% כי לציי% יש, מכ. יתרה  .395

 מטרד באמצעותו להצדיק נית% לא א., סביבתיי� שיקולי� בתוכו שוקל הרישיו% אמנ�

 .ליחיד שנוצר

 שעותפר למס החשמל חברת שגרמה פעמי חד ברעש ש"ביהמ מכיר פרשט פרשתב .396

 רמת של מדויקת מדידה הייתה שלא א�, ליחיד המטרד עוולת ריבגד הנכנסת כהפרעה

 להפרעה בשל אחריות המשיבות על להטיל לצור. בנוגע ספק שאי% נדמה, לכ%. הדציבלי�

 .המבקשי� על והרחבה המתמשכת

 שמדובר מאחר. הנזיקי% לפקודת 45 סעי� לפי ההגנה למשיבות עומדת לא, כי יצויי% .397

). המבקשי� (התובעות לטובת בהסכ� הקשורות ה%) נתבעותה (המשיבות בו ההפו. במצב

 להגיד נית% למדינה 1 המשיבה בי% ההסכ� של המהותיות ההפרות מתוק�, מזו יתרה

 .לעיל כאמור, הצדדי� בי% להסכ� תוק� שאי%

  לציבור מטרד. 3

 :הנזיקי% לפקודת 42 בסעי� כאמור .398

, משפטית מחובה מחדל או כדי� שאינו מעשה הוא לציבור מיטרד"
 או הרכוש, הבריאות, הבטיחות, החיי את מסכ� המחדל או כשהמעשה

 מזכויות בזכות להשתמש לציבור מכשול שהוא או, הציבור של הנוחות
  ".הכלל

 צור. קיי� שכזה הנדסי פרויקט לפועל להוציא מנת על, כידוע ) כדי� שאינו מעשה .399

 זה בפרויקט. מסודר באופ% ומקטע מקטע כל עבור ומדויקי� מפורטי� בנייה בהיתרי

 שהונפקו מבלי ארוכה תקופה התנהלו וא� העבודות החלו בה� מקרי� מספר על ידוע

 ] לבקשהט"מנספח  [הבוררי� מטע� המומחה מציי% למשל כ.. המתאימי� ההיתרי�

 : )20' עמ (מפורשות דעתו בחוות

 קבלת טריש להוסי� כי עבודות הזכיי% בתחנות הנוסעי� החלו "
כי רק בדצמבר האחרו% הוחלט , כמו כ% התברר. ורי� הדרושי�האיש

 נושא אשר מצוי –סופית לגבי פרט אדריכלי בקשר ע� תחנת ספרא 
 ]פ.ההדגשה במקור א ["באחריות עירית ירושלי�

 בה� מקרי� על ידוע, בהתא� שהונפקו היתרי� לפי 1 המשיבה עבדה בה� במקטעי� ג� .400

 .ההיתר בתנאי עמדה לא

 א., הפרויקט של הבנייה היתרי את להשיג מנת מ על" ידי החעל ננקטו י�רב מאמצי� .401

 לעיו% בהיתרי� המחזיק הגו� מיהו ברור לא הזה היו� עצ� עד כאשר, בתוהו עלו אלו

 אחד בנייה להיתר זה בשלב נתייחס זו תביעה של הרב אורכה ולאור כ. משו�. הציבור

אינ� מצויי� בידיה� של המבקשי� וזאת  לאור העובדה כי רוב ההיתרי� .בידינו המצוי

 שומרי� לעצמ� המבקשי� את הזכות להשלי� את טענותיה� 2בעטיה של המשיבה 
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)רכיוני� באזור רמלהא מצוי ב2בעניי% זה לכשיומצא לה� החומר אשר לטענת המשיבה 

 .לוד

 הרכבת עבור ופתוח סלילה עבודות עבור 1 למשיבה נית% 59136 מספר בנייה היתר .402

 מתח� את כולל אינו הוא, ההיתר נוסח פי על. נורדאו כיכר ועד ל"צה מכיכר: הקלה

 ברחובות לציבור הודעה בפרסו� כרוכות ההיתר לפי העבודות, הקלה הרכבת של התחנות

 .הביצוע לקטע הסמוכי�

 תוקפו פקע זה מתארי. שני� 3 ומשחלפו 09/08/07)ה בתארי. נית% ההיתר, מכ. יתרה .403

 עוד ל"צה בכיכר שבוצעו העבודות, כ% על. פי שמופיע מפורשות בהיתר כ)אוטומטי באופ%

 זו לבקשה ב"מצ 59136 מספר בנייה היתר.  כדי� שלא נעשוהנוכחי  סוכות המועד בחול

 .ג"ס ומסומ%

  ג"ס נספח

לא הושג היתר , לא הוק� מסלול אופניי�, יתירה מכ. המשיבות לא עמדו בתנאי ההיתר .404

פ% ברור טר� תחילת העבודות הודעה לציבור ע� תיאור מדויק לא פורסמה באו, לתחנות

כמו כ% ישנ� לא מעט , של אופי העבודות והשינויי� והמגבלות שייגרמו עקב העבודות

סיונ� של יתנאי� בהיתר שעקב אי הימצאות מסמכי� לא נית% לוודא כי אכ% בוצעו א. מנ

 .�המבקשי� בשטח נראה כי המשיבות לא עמדו בתנאי� הנדרשי

, לבטיחות מתמשכת סכנה מהווה לעיל בהרחבה שתוארו כפי המשיבות התנהלות  .405

 ג� סובלי�, המיועד לתוואי בסמו. החיי� העיר תושבי. הציבור של והנוחות הבריאות

  .העיר במרכז מוקדי�' במס שבורי� ראווה בחלונות שהתממש סיכו%, רכוש� מסיכו%

 אי% של במצב אלא, העיר מרכז לאזור והגעת את לחלוטי% הפסיק 1 המבקש, למשל כ. .406

 לו להיגר� שעלולה מפגיעה חושש הוא המבוגר גילו מפאת כי עצמו על מעיד הוא. ברירה

 הבורות בגלל א� או הרב והרעש האבק בגלל א�, זה באזור הרחובות ממצב כתוצאה

 .אמיתית נפילה סכנת שיוצרות החסומות והדרכי� החפורי� הרחובות, והמהמורות

 ועד' ורג'ג קינג ובהרח פינת שבי% האזור ארו. זמ% פרק למש. כי 5 המבקש מעיד עוד .407

 של לצד מצד לעבור נאל3 הרגל הול.. רגלית להליכה אפשרי בלתי היה יהודה מחנה לשוק

 בנוס� זאת. רבי� עיקופי� ולעשות חול בתו. לדשדש, אחד מפגע מעל לדלג, המדרכה

 באזור וה% הדוידקה לכיכר בסמו. ובעיקר זה ורבאז התנועה בהסדרי תכופי� לשינויי�

 יצרו ראוי כבישי� סימו% היעדר א� ולעיתי� הבהירות חוסר בשל אשר, צדק שערי ח"בי

 . הרגל להולכי וה% לנהגי� ה% ממשית סכנה

 כלי של ערה תנועה. בנייה לאתר העיר הפיכת מעצ� כתוצאה נפגעת המבקשי� בטיחות .408

 וכבישי� פתוחי� בורות, והנסיעה ההליכה את המסכנת פזורה פסולת, כבדי� עבודה

 בהסדרי תכופי� שינויי�, ראשיי� רחובות לאור. עמוקות חפירות, ומשובשי� זמניי�

 רגל הולכי ורמזורי תנועה רמזורי של מיקו� שינוי, נתיבי� וחסימת כיוו% שינוי )התנועה
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 האוויר מזיהו� הכתוצא, לעיל כאמור, נפגעת התושבי� בריאות. מדרכות וחסימת

 הפיסית לפגיעה מעבר ידועה נפשית השפעה ישנה כבד שלרעש לזכור ויש הרב ומהרעש

 המבקשי� של בנוחות הפגיעה. רעש של מסוימות לרמות מחשיפה החל מאליה הברורה

, הזמ% בזבוז, כה עד שדוברו הנזקי� כל את בתוכה וכוללת ביותר החמורה אולי היא

 . והרעש העיר מרכז" חורב%", בתחבורה הפגיעה, הפקקי�

 המבקשי�. זה בעניי% למשיבות תעמוד לא הנזיקי% לפקודת 43 בסעי� האמורה ההגנה .409

 :1 סעי� לפי ממו% מנזקי ולחוד ביחד סובלי�

 בכס. לשומה הניתני ממשיי הוצאה או הפסד —" ממו� נזק" 

  ."פרטי עליה למסור ואפשר

 כתוצאה הנגר� ממוני מנזק המבקשי� י�סובל, שלהל% האומד% ולפי לעיל כאמור .410

 לרכבי� שנגר� ונזק הציבורית התחבורה במער. שיבושי�, בפקקי� ממושכת מעמידה

 שעות לאובד% גורמי� אלו כל. המשובשי� והכבישי� הבנייה מעבודות כתוצאה הפרטיי�

 רכבי� ושחיקת נוס� נסיעה כרטיס שעלותה אוטובוס קו החלפת, דלק בזבוז, עבודה

 .תכופי� ובתקרי� הרכב לשילדת בנזק בטאתהמת

 :'ב48 בסעי� הנזיקי% פקודת שמציבה האחרונה במסננת ג� עומדת המבקשי� תביעת  .411

 לעני� מיטרד בו יהיה לא הציבור לטובת הדרוש במקרקעי� שימוש"
 מבעליה מונע או שכני למקרקעי� נזק גור הוא א א., זה סימ�
 מתחו חורג אינו שנגר נזקשה ובלבד, ממקרקעיה מלאה הנאה

 ככל הנזק את להקטי� כדי סבירי אמצעי נקט והמשתמש הנסבל
� חד בתשלו א ���� פיצויי לפסוק המשפט בית רשאי אול; האפשר

  ."ממו� נזק המקרקעי� לבעל נגר א ���� חוזרי בתשלומי וא פעמי

 לפי. 2006 נתבש להתחיל אמורה הייתה הקלה הרכבת פעולת, המקורי החוזה פי)על  .412

 מדובר הפחות לכל. 2008 משנת החל לפעול הרכבת אמורה הייתה, "המקלה "הגישה

 את קובעת אשר המומחה ד"חוו. באופק נראה אינו סיומו כאשר, שני� כשלוש של בעיכוב

 המשיבות בעמידת ותלויה וודאית אינה היא ג�, 22/2/2011)ל לסיו� המיועד התארי.

 במת%, והצמתי� הרמזורי� בתכנו% נוס� עיכוב יהיה שלא כ.ב, המתוארות הדרישות בכל

 העבר ניסיו%. הנדסיי� כשלי� יתגלו לא המבח% תקופת תחילת שע� בכ. וכמוב% היתרי�

 ההופ. המכריע הגור� הינה העבודות התמשכות. יהיה שכ. הסיכויי� שקלושי� מלמדנו

 .הנסבל מתחו� לחורג המשיבות י"ע במקרקעי% השימוש את

 עצ�, הנית% ככל הנזק את להקטי% כדי סבירי� באמצעי� נקטו לא המשיבות, מזו היתר .413

ובנוס� אי עמידה , לכ. ביותר הטובה העדות היא לכשעצמה העבודות התמשכות

 1 המשיבה י"ע הפיננסית בסגירה שנתיי� של עיכוב, די לא בכ. וא�. בדרישות ההיתרי�

 מידי מאמצי� די נעשו לא כי להעיד %בה יש 2 המשיבה של וביקורת בפיקוח ורשלנות

 חות"בדו לראות שנית% כפי, מזו יתרה. במבקשי� הפגיעה את לצמצ� כדי המשיבות

 במקו� זמנית בו מוקדי� במספר הדלילה והעבודה ההיתרי� במת% העיכובי�, השוני�

 התביעה עילות על זה שבסעי� החריג לתחולת נוספות דוגמאות הינ%, סדורי� במקטעי�

 בכוחו, ממו% בנזק ומדובר מאחר, בנוס� .לציבור המטרד ועוולת ליחיד המטרד עוולת לפי



   79

 הדרוש למקרקעי% בשימוש שמדובר העובדה חר�, למבקשי� פיצויי� לפסוק ש"ביהמ של

 . הציבור לטובת

 עבודה היתרי בידיה שהיו ללא 1 המשיבה פעלה העבודה ממקטעי בחלק, זו א� זו לא .414

 חסמה, בהיתרי� מהקבוע 1 המשיבה חרגה רבות לעתי� יתרי�ה כשהיו ואילו בתוק�

 אשר 2 משיבה ואילו. וכהנה כהנה ועוד מדרכות הרימה סביר בלתי רעש יצרה גישה דרכי

 ההתנהלות את להפסיק וטרחה ולא עיניי� עצמה 1 משיבה של למחדליה מודעות היתה

 .הפרויקט על מופקדת שהינה א� על הרשלנית

 ולמדינה נכתב באותיות קידוש לבנה כי 2 למשיבה �1 בי% המשיבה לא זו א� זו בהסכ .415

 מטר וכי 400 )350 ברחוב יפו תעבוד המשיבה במקטעי� קטני� במיוחד שלא יעלו על

 לא עמדה בדרישות 1המשיבה .  הכיווני�2תתאפשר תנועת תחבורה ציבורית ב

יה ולהפסיק את  לא טרחה לבצע את המוטל על2המשיבה ואילו , הבסיסיות של ההסכ

 . את ההסכ1העבודה באותו רגע בו הפרה המשיבה 

יובא ציטוט שלו ] ז להסכ�"ב כנספח ל"המצ[לאור חשיבותו של סעי� זה בהסכ�  .416

 .במלואו

1.2.19.2 Jaffa Road 

a. Special attention shall be given to the staging of segments 

along Jaffa Road, where stages shall be limited in length to 

approximately 350-400m, upon JPTA approval. When the 
interference to the public will be unacceptable, as determined by 

JPTA, construction stages shall be limited in length to 100m. No 

two consecutive stages may be under construction at the same 
time. If the Concessionaire determines that the construction of 

some stages in parallel will not harm the public and commerce 

activity, the Concessionaire shall deliver the appropriate plans 
for JPTA approval. JPTA is not required to approve such a 

proposal. Construction shall be completed on a stage before work 

begins on an adjacent stage. Each stage shall be developed so 

that construction for that stage is completed within on more than 
one month for each 100 meters from the start of construction for 

that stage. Location, length, and size of stages shall be approved 

by JPTA. 

 

b. Each Jaffa Road stage may have several phases as required to 

accommodate vehicular traffic, pedestrian flow and commercial 

activity. Traffic within each construction stage and phase shall 
be maintained at all times. 

 מוסמכת לתחו� 1מסעי� זה רואי� בבירור כי המקטע הגדול ביותר שהיתה המשיבה  .417

 100 מטר כאשר בתו. מקטע זה הותרה עבודה על לא יותר מ400)350לעבודה הינו בי% 

לא יפגע  סבורה כי הדבר 2כמו כ% נאסרה עבודה במקביל אלא א� כ% המשיבה . מטר
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 איננה חייבת 2 תכניות לאישור והמשיבה 2 להגיש למשיבה 1או אז על המשיבה , במסחר

 .להסכי� לה�

החמור מכל הינו כי לפי ההסכ� נדרש שכל שלב של עבודות הנדסיות לא ייאר. יותר  .418

 הפרה את ההסכ� ועבדה במספר מקטעי� 1לאור העובדה כי המשיבה !!!! מחודש

 מטר היתה 1,200כי אורכו של רחוב יפו איננו עולה על יותר מבמקביל ולאור העובדה 

 !בתו- שנה לכל היותר צריכה לסיימו 1המשיבה 

א� לא די בכ. הרי שאנו רואי� כי הסעי� מגדיר מפורשות את מערכת היחסי� בי%  .419

אי� .  כלפי כל שינוי נדרש בעבודות2 ואת אחריותה של המשיבה 2 למשיבה 1המשיבה 

 . לא עמדה בדרישות ובמצופה ממנה2 ספק כי המשיבה

עוד נדרש מאת המשיבות כי התנועה תזרו� לכל אור. העבודות וכי המקטעי� יהיה  .420

תנועת הולכי רגל תקינה ופעילות , קטני� ככל הנדרש על מנת לאפשר תנועת רכבי�

כל רחוב יפו נכנס לעבודות במקביל והתנועה בו הוגבלה : בפועל התרחש ההיפ.. סקיתע

 .ה חמורה ביותרבצור

 .ברור כי המשיבות גרמו ה% למטרד ליחיד וה% למטרד לציבור, לאור כל האמור לעיל .421

 חוזה הפרת. 4

הפרו ה% את ההסכ� ביניה% לטובת המבקשי� וה% את ההסכ� שהשתכלל בינ% המשיבות  .422

 .לבי% הציבור

 למעשה הינו וגלגוליו תיקוניו כל על, למדינה 1 המשיבה בי% שנחת� .B.O.T)ה חוזה .423

 כאמור. 1 המשיבה הינו החייב ואילו הציבור הינו המוטב שבו שלישי אד� לטובת חוזה

 :החוזי� לחוק 34 בסעי�

) המוטב � להל� (לחוזה צד שאינו מי לטובת בחוזה אד שהתחייב חיוב"
 החוזה מ� משתמעת א, החיוב קיו את לדרוש הזכות את למוטב מקנה
  ".זו זכות לו להקנות כוונה

 יפו' מרח סוחרי� תביעת שעניינה 4088/10 א"בת 2 המשיבה מטע� ההגנה בכתב ורכאמ .424

 :הקלה הרכבת נזקי על

  ..."הציבור של לרווחתו נועד הפרויקט כי ספק אי�. 16"     

  :בהמש.

, בכללותו הציבור את משרת זה פרויקט בהיות, כאמור. 19"
  .."הלאומית ברמה ה�, בירושלי ה�

  :נוספת ופע�

 לטובת הנעשות, ציבוריות בעבודות מדובר, אמורכ. 55.1"
  .."כולו הציבור
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 המדובר ההסכ� היות לגבי למשיבות המבקשי� בי% הסכמה קיימת כי נדמה, כ. לאור .425

 .החוזי� לחוק 34 סעי� של המקדמי התנאי להתקיימות ומכא% שלישי אד� לטובת חוזה

 כדברי. החיוב לקיו� דרישה זכות לציבור להקנות הצדדי� כוונת את דורש השני התנאי  .426

 :643, 640) 1(לח ד"פ, הטכניו%' נ חושי ד% ר"ד 253/86 א"בע ברק השופט

 לצד הנאה טובת לית� התחייבות בחוזה יש שאפילו מכא�"
 לצד זכות להעניק כדי כשלעצמה התחייבות באותה אי�...שלישי
 כלפי א- היא התחייבות אותה א תמיד היא השאלה שכ�, שלישי

 אותה ביצוע של תוצאה א- היא ההנאה טובת ואילו, חוזהל הצד
 מכוונת ההנאה לטובת בנוס. עצמה ההתחייבות שמא או, התחייבות

 ."השלישי הצד כלפי

 BOT חוזה הוא החוזה. הציבור לטובת חוזה הינו למדינה 1 המשיבה בי% החוזה  .427

 הקלה רכבתה להפעלת ג� אלא הפרויקט להקמת רק אחראית אינה 1 המשיבה במסגרתו

 תביעה זכות ברכבת המשתמש לציבור יהיה כי מוב% הרכבת כמפעילת. שנה 30 במש.

 בדמות לציבור הנאה טובת מעניק רק אינו BOT)ה שהסכ� ומכא% 1 המשיבה כנגד

 . זו הנאה טובת מימוש את לתבוע זכות לה� מקי� ג� הוא אלא, הקלה הרכבת שירותי

 אמור היה אשר הקלה הרכבת של הראשו% והק את 1 המשיבה בונה ההסכ� במסגרת .428

 השוני� בעדכוני� נכיר א� ג�. 2006 בשנת כבר התושבי� את ולשמש לפעול להתחיל

 הובטח זה שירות כי היא נמנעת הבלתי המסקנה, הצדדי� בי% הבוררות ובהליכי בחוזה

 .שני� 5)כ ממנו ונמנע הציבור לטובת

 החוזי� לחוק 39 סעי�  לפי לב תו� בחוסר החוזה את מקיימות המשיבות מזו יתרה .429

 :כי הקובע

; בקיו של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדר- מקובלת ובתו לב"
 . "והוא הדי� לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה

 לעיכובי� שגרמה היא הפרויקט ובביצוע בניהול המשיבות של הרשלנית ההתנהלות  .430

 התקופה כל לאור. נוהגות מזו יתרה. 'ג כצד מהציבור ההנאה טובת ולמניעת הרבי�

 באשר באפלה החי לציבור ראויי� עדכוני� לספק מבלי עמימות של במדיניות המשיבות

 על ללמוד כמוטב הציבור נאל3 רבות פעמי�. סבלו ולסיו� ההנאה טובת קיו� למועד

 .המשיבות להבטחות בסתירה עמדו אשר בתקשורת מפרסומי� דווקא זכותו

 ה% וכיו� שרטו% על עלתה המשיבות בי% היחסי� שמערכת העובדה עצ�, מכ. יתרה .431

 התנהלות% על מעידה) כמוב% יחסית הגדרה (סביר זמ% תו. הפרויקט לסיו� להביא מנסות

 על מלמדות בתקשורת וההשמצות וההתנצחויות המסועפי� הבוררות הליכי. הקלוקלת

המשיבות כי  על כ� ברור .מאחריות המשיבות של ההתנערות ניסיונות ועל המצב חומרת

 . 'הפרו את ההסכ� ביניה� אשר הינו הסכ� לטובת צד ג

 הינה לא רק המקימה של הפרויקט אלא ג� 1לאור העובדה כי המשיבה , מעבר לכ. .432

,  השני�30 היא המפקחת על ביצוע ות3פעולו לכל אור. 2והמשיבה  ,המפעילה של הרכבת

 לספק 1הסכ� זה אמורה המשיבה ב.  נכרת הסכ�למשיבותהרי שבי% המבקשי� 
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!  שני�5 שירות אשר היה אמור להתחיל לפני –למבקשי� שירות של נסיעות ברכבת 

 . אמורה לפקח על נתינת השירות באופ% תקי% כפי שמפורט בהסכ�2והמשיבה 

על כל הפרת הסכ  טר� השלימה את הקמת הקו מהווה 1העובדה כי המשיבה  .433

יוטע� כי א� א� סמכות% . יצוי על הפרתו של ההסכ�ולמבקשי� מגיע פ, המשתמע מכ.

מטענת של המשיבות נית% לה� מכח החלטות מדינה וחיקוקי� הדבר איננו גורע 

     .המבקשי� כי קיימי� ג� יחסי� חוזיי� ביניה� למשיבות

חלק ( החוזי חוקלפי , בי% המבקשי� למשיבות הסכ� הפרתלאור האמור לעיל מדובר ב .434

תרופות בשל הפרת ( החוזי חוקלפי , וכ%") חוק החוזי": להל% (�1973ג"תשל, )כללי

' ה% בשל הפרת הסכ� לטובת צד ג") חוק החוזי תרופות": להל%( �1970א"תשל, )חוזה

 לפעול על פי עקרו% תו� הלב בעת קיו� חוזה לפי סעי� % את חובתו המשיבותהפר, כמו כ%

 . החוזילחוק 39

  צרכ�ה הגנת חוק לפי הטעייה. 5

 :כי קובע) "הצרכ� הגנת חוק": להל% (1981)א"תשמ, הצרכ% הגנת חוק .435

 או פה בעל או בכתב, במחדל או במעשה – דבר עוסק יעשה לא  )א( .2"
 להטעות העלול – בעסקה ההתקשרות מועד לאחר לרבות אחרת דר- בכל

 מכלליות לגרוע בלי; )הטעיה – להל� (בעסקה מהותי עני� בכל צרכ�
  :בעסקה כמהותיי אלה עניני יראו האמור

)1(  …  

)2(  …  

  ";השירות מת� מועד או ההספקה מועד  )3(

 חברה היא באשר, הצרכ% הגנת חוק לפי עוסק %הינ ותהמשיבבפתיחת הבקשה  כאמור  .436

 הינ� המבקשי�. בירושלי� הקלה הרכבת פרויקט של ותפעול הקמה שירותי הנותנת

 במועד כבר החברה שירותי את לקבל רי�אמו היו אשר העיר תושבי ה� באשר לקוחות

 . המקורי הסיו�

 ישראלית חברה, בזק' נ ברזני 5712/01 א"בדנ אנו למדי� האיסור חומרת על .437

 ) :"ברזני פרשת" )להל% (385) 6(נז ד"פ, מ"בע לתקשורת

 הטעיה איסור של לאו על עובר ועוסק, התנהגות על הוא  האיסור"
" להטעות עלול "א- – במחדל או במעשה – עושה שהוא דבר א ג

 כנדרש. שעשה דבר מאותו כלל הוטעה לא איש א ג יקר, צרכ�
 לעונש וצפוי עבירה עובר עוסק, לחוק) 1)(א(23 סעי. וכהוראת, מכ-
". 2 סעי. להוראות בניגוד צרכ� להטעות העלול דבר עשה "א

 הוא גבוה סטנדרד) א(2 סעי. בהוראת הנדרש ההתנהגות סטנדרד
  ."אחרות חוק בהוראות קובלהמ מ�

 ועמומה משתנה אינפורמציה הפרויקט על העבודה שנות לאור. מקבלי� המבקשי� .438

 של מסחרית הפעלה לתחילת המשוער והמועד בפרויקט העבודות להתקדמות באשר

 וה% הכללית ברמה ה% ביטוי לידי באה המשיבות שמבצעות ההטעיה.  הקלה הרכבת

 . התוואי של מסוימי� במקטעי� העבודות השלמת של נמוכות ברזולוציות
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 בכל ונדחתה 2006 לשנת תוכננה הרכבת של הראשו% הקו הפעלת תחילת, כללי באופ%  .439

 זאת. בספק מוטל זאת וג�, 2011 לאפריל החדש התארי. לאחרונה שנקבע עד פע�

 באשר המשיבות מצד בהנמקות או לציבור רשמיות בהודעות לוו לא אלו דחיות, ועוד

 נוספת דחייה כל על ללמוד נאלצו המבקשי�. השירות הפעלת בתחילת לדחייה מי�לגור

 כתבי� פניית בעקבות בתקשורת שפורסמו שונות מכתבות, בשטח העבודות ממצב

 .המדינה ולבי% עצמ% לביו המשיבות בי% המשפטית ההתכתשות על ומהידיעות למשיבות

 וחברתית תעבורתית, כלכלית חשיבות מסוי� במקטע עבודות לסיו� כי לציי% חשוב .440

 לנשימה אוויר, והזרמתה התנועה הסדרת מאפשר מסוי� במקטע העבודות סיו�

 בכ. יש, המדובר העיכוב במש. בהתחשב, כ% כמו. לתושבי� סבירה ונגישות לעסקי�

 .לרווחת� הינו דבר של בסופו הפרויקט שאכ%, מהמבקשי� למי"  תקווה תת"ל בכדי

 לתושבי גורמת פעמיי� לפחות ודחייתו לפרויקט סיו� רי.תא על המשיבות הודעות .441

 איפה. צעדיה� את לכלכל יכולי� שאינ� העובדה לאור נזקי� עסקי� ולבעלי העיר

 .כהנה ועוד שיווק במסע לפתוח מתי, לנסוע לא%, לגור

 :ברזני בפרשת ש"ביהמ וכדברי  .442

 זאת� ובכל, עוסק של מצג על ישיר באורח יסתמ- לא שצרכ� אפשר"
 כלשונו (היה העוסק של מצגו כי דהיינו, נדרש סיבתי קשר יתקיי

 כ-". לנזק הסיבות אחת או הסיבה) "הנזיקי� פקודתל 64 סעי. של
 פרסו – עוסק שפרס פרסו כי להוכיח שנית� במקו למשל הוא

 עובדתית שרשרת הניע – מהותי עניי�ב צרכ� להטעות העלול
, פלוני את הטעה פלוני פרסו: דוגמה. נזק לצרכ� נגר שבסופה

 לבי� פלוני אותו בי� ראויה בקירבה סיבתי קשר על להצביע ונית�
 מושג את לפרש ראוי ענייננו בהקשר: אחר לשו�. נזק לו שנגר צרכ�

  ."בלבד הישיר הסתמכות א- לא ככולל, רחבה בפרישה ההסתמכות

 :נאמר 20/9/2008 בתארי. nrg האינטרנט באתר שהתפרסמה בכתבה כ. .443

 דיירי של חייה, הפינה אב� מהנחת עברו שנתיי כמעט כבר"
 והרכבת התמוטטות ס. על באזור הסוחרי, לסיוט הפכו העיר מרכז

 להתרש בינתיי יכולי העיר במרכז המבקרי. באופק נראית לא
 בגדר מוקפת, יפו רחוב לאור- שנחפרת להוהגדו העמוקה מהתעלה

  ."רגל הולכי למעבר בלבד צרה מדרכה המשאירה גבוהה

  .ד"ס  ומסומנת זו לבקשה ב"מצ הכתבה

  ד"ס נספח

 כחודשיי� של בדחייה ועוסק האחרונה מהעת דווקא הוא, אתר באותו נוס� פרסו� .444

 וסדר הרמזורי� סוגיית בעקבות וזאת 2011 לאפריל הבורר שקבע למועד מעבר נוספי�

, הדחייה על ה% הציבור למד זה במקרה ג�.  הציבורית לתחבורה הרכבת בי% העדיפויות

 בעיתונות מכתבות הצדדי� בי% הבוררות הליכי עצ� על ובכלל המשוער התארי. על ה%

 . המשיבות מ% אחת של רשמית מהודעה ולא
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 העיר רחבי בכל הופצהש חוברת לבי% זו כתבה בי% ההשוואה היא מכל מדהימה ואולי  .445

 על". מתחבר הכל בירושלי� "הש� את הנושאת א"תשע השנה ראש לערב סמו.

 בה ומפורטי� ירושלי� ועיריית התחבורה משרד ע� ביחד 2 המשיבה חתומות החוברת

 התחבורה במער. העתידיי� והשיפורי� שנעשו השיפורי� רבי� דפי� גבי על

 .לירושלי� מהירה תברכב וכלה הקלה מהרכבת החל, הירושלמי

 לא אפילו, אחד תארי. ולו החוברת עמודי 19 אור. לכל מופיע לא אבסורדי באופ% .446

 בנייה בשלבי הנמצא אחר פרויקט א� של ולא הקלה הרכבת סיו� של לא, משוער מועד

 .  ואחרי� כאלו תכנו% או

 הרבות ההבטחות יתממשו אכ% כי מקווי� מהודרת חוברת בקבל�, המבקשי� ואילו .447

 הסטטוס על, הצער למרבה א.. חייה� איכות ותשתפר המתמש. הסבל יגמר אית% ויחד

 מאתרי ה� למדי� הרכבת הפעלת לתחילת המשוער המועד ועל התוכניות של האמיתי

 . עוברי� ה� בה� הרחובות וממצב חדשות

� להטעיה  בדבר סיו� קרב ובא של הפרויקט גר2)1 מצגיה% של המשיבות ,לסיכו� .448

 יתירה מזאת אי הצגת האמת לאמיתה ומסירת חצאי,  של המבקשי�ותכמוהסת

כל זאת בזמ% שהמשיבות מנהלות בינ% לבי% . האמיתות לתושבי� החריפה את ההטעי

 !אשר איננו פתוח לציבורעצמ% הלי. בוררות יקר 

  וזכות אד לחיות בסביבה ראויהחופש התנועההזכות ל: בזכויות אדפגיעה . 6

  .הפרטובאוטונומיה של 

 מהווה המקורי לתכנו% מעבר רבות שני� והתמשכות% התוואי על העבודות ביצוע אופ% .449

 . המבקשי� של התנועה בחופש מידתית בלתי פגיעה

 :וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 6 בסעי� הישראלי בדי% מעוג% התנועה חופש .450

  .מישראל לצאת חופשי אד כל  )א" (

 ."לישראל להיכנס זכאי אר$ל בחו$ הנמצא ישראלי אזרח כל )ב(

ואת כל תוואי הרכבת  העיר מרכז אזור את התוואי על העבודות הפכו ובראשונה בראש  .451

 יפו רחוב עתיד הרכבת הפעלת שע� פי על א�. רכב לכלי ולא רגל להולכי לא, נגיש לבלתי

 לכל שבמש. לכ. הצדקה אי% כי נדמה, בלבד הקלה הרכבת תנוע עליו למדרחוב להפו.

 לא כאשר, המילה מוב% במלוא בנייה לאתר הרחוב הפ. האחרונות השני� 5 תהפחו

 להיפ. וא. הפגיעה את לצמצ� ולא התהלי. מש. את לקצר לא מספקי� אמצעי� נעשי�

 מתמשכות בעקבותיה המשיבות של רשלנות תו., בעצלתיי� מתנהלות העבודות. מכ.

 מהדרוש בהרבה גבוה מחיר ל�כו התושבי� מ% וגובות למתוכנ% מעבר רב זמ% העבודות

 .הציבור לטובת לפרויקט

 בשני� העיר מרכז אזור הפ. זו תביעה על החתומי� המבקשי� מדברי שעולה כפי  .452

 מהגעה נמנע אחרת ברירה בפניו עמדה אשר תושב כל כי ונדמה אפשרי לבלתי האחרונות
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 וקניות בילוי במרכזי בחירה, ברגל הליכה, עוקפי� אוטובוסי� בלקיחת זה א�, לאזור

 .כ. ג� הדבר באזור פסגת זאב ושדרות הרצל וכל האזורי� בעיר מושפעי� מכ.. אחרי�

 האוטובוסי� תנועת כי ,גילו העיר מרכז לאזור להגיע נאלצו או בחרו אשר התושבי� .453

 בי% רבה בצפיפות רגליה� את לכתת נאלצו הרגל הולכי. משמעותית צומצמה לאזור

, אויר לזיהו� להיחש�, ומהמורות בורות, עפר ומלאות פותחשו במדרכות, צרי� גדרות

 .רב ולרעש לפסולת

 ארו. ולזמ% מראש הכנה ללא, הציבור מ% הופקעו אליו והגישה העיר מרכז אזור, למעשה .454

 . כראוי מבוצע היה א�, זה פרויקט לביצוע הדרוש מהזמ% בהרבה

 במש. פורמאלי באופ% לא א� ג� לתנועה חסומי� היו רבי� אזורי�, די לא בכ. א. .455

 לכיכר הצרפתית הפסגה מאזור המובילה בדר. 1 כביש, הרצל שדרות. ארוכות תקופות

 בצורה התאר. בה הנסיעה וזמ% אפשרית לבלתי הנסיעה הפכה אלו בכל. וכדומה ספרא

 למעשה והלכה ראש בכובד נשקלת נסיעה שכל לכ. גר� הכבישי� של זה מצב. קיצונית

 .משמעותית מצטמצ� שבי�התו של התנועה חופש

 בחגי ירושלי� עיריית יצאה בו החדש מהקמפיי% ג� למדי� אנו שנגר� הרב הנזק על .456

 נמנע כולו האזור שבו שני� אחרי". לתושבי� העיר מרכז את מחזירי� "לפיו השנה תשרי

 מהלכי� בביצוע והחלו המצב חומרת את להבי% ירושלי� בעיריית השכילו, הציבור מ%

 .לאזור התושבי� זרתלהח יזומי�

 תחילת לפני שני� מספר שפורס� הסביבה על ההשפעה בתסקיר כבר, מזו יתרה  .457

 עדינות והוכרה הראשי העסקי� כאזור העיר רכזמ אזור חשיבות הודגשה העבודות

 . הרבה וחשיבותו המרק�

 מבחני משלושה מורכב החוקתית ההגבלה פסקת שקובעת המידתיות מבח% .458

' ואח האוצר שר' נ' ואח בישראל ההשקעות מנהלי לשכת 1715/97 3"בבג כאמור משנה

 . 385)384' עמ) 4(נא ד"פ

  

 עמוק, חמור הוא התושבי� של התנועה לחופש שנגר� הנזק, לעיל כמתואר .459

 הדעת על המתקבלת המידתית הפגיעה בי% הפער סביב בדיוק נסובה זו בקשה. ומתמש.

פגיעה חמורה ובלתי מידתית בכלל תושבי  דהיינו בשטח שנוצר המצב לבי% שתוכננה כפי

 .ירושלי� והסביבה

  

 בניגוד לפועל התוכנית הוצאת ואופ% לתכנו% מעבר שני� העבודות התמשכות .460

 התסקיר הנחיות ע� בסתירה רבי� ובמקרי� ,בהסכמי� המשיבות להתחייבויות

. ירהסב מגבולות החורג פוגעני לאמצעי הפגיעה אופ% את הופכת, הסביבה על ההשפעה

יתירה מכ. כפי שצויי% לעיל על א� הצהרות חוזרות ונשנות של המשיבות כי באיזורי� 

 !מסוימי� ה% תפעלנה במשמרות מוגברות הדבר לא נעשה
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ה% בתסקיר וה% בהסכ� הוחלו הגבלות משמעותיות על תאי השטח בה�  .461

שי. כי התחבורה הציבורית תמ, והופרחו באוויר הצהרות,  לפעול1מוסמכת המשיבה 

כאשר בפועל . לפעול ללא הגבלה בנוס� לאיסור על חסימת דרכי גישה לתושבי� ועסקי�

 !וכפי שתואר לעיל לא עמדו המשיבות בדרישות הבסיסיות ביותר בעניי% זה

 

 תעשה הפגיעהכי  ,דורש המידתיות מבח% את המרכיב המשנה ממבחני אחד .462

 בשני� חייה� אודות בקשי�המ ותיאורי בשטח הדברי� מצב. פחותה שפגיעתו באמצעי

 .ההפו. המצב את מראה העבודות תחילת מאז

 

 התועלת בי% ביחס עוסק לעניינו ביותר והרלוונטי, השלישי המשנה מבח% .463

 תנועה עורקי שני� מספר למש. ניטרל, הפרויקט. לתושבי� שנגר� הנזק לבי% שבפרויקט

 באזור הפיכה תיבל בצורה פגע, יו� מדי אזרחי� אלפי מאות המשמשי� ראשיי�

, לקדמותה להשיב כדי עתק וסכומי שני� ייקח אשר פגיעה, העיר של הראשי העסקי�

 שלמות אוכלוסיות אשר, ותחבורתית בטיחותית, ממשית לסכנה ברגל ההליכה את הפ.

 . כליל ממנה נמנעו לסיכו% ומועדות

  

 מ"ק 14)כ, הקלה הרכבת של הראשו% הקו עומד המשוואה של השני בצידה .464

 כאשר זה וכל, ומתקני� ומפרקי� בוני�, בנייתו על עמלי� שני� 5)כ שכבר הקו. ורכוא

 בנוס� כמוב% זאת. החיי� באיכות המובטחת ולעלייה  ליעילותו בנוגע ממשי ספק מרח�

 .אחד נוס� קו לפחות לבנות כדי התושבי� של התנועה לחופש ייגר� עוד נזק כמה לשאלה

ו% יפגע חופש התנועה של מאות אלפי תושבי� שכ% כל ע� הפעלת הקו הראש, חמור מכ.

 .הסדר הצמתי� והרמזורי� ישתנה והעיר עלולה למצוא את עצמה בפקק אחד גדול

  

ברור כי המשיבות פגעו פגיעה אנושה בחופש התנועה של , לאור כל האמור לעיל .465

 . הוזאת באופ% בלתי מידתי לחלוטי% ומבלי לנקוט באמצעי שפגיעתו פחות, המבקשי�

  

נזקק כבוד , 1) 4(ד נא" פ'שר התחבורה ואח'  ליאור חורב נ5016/96צ "בג ב .466

  :הנשיא ברק לעניי% זה

 –כי חופש התנועה , בקביעה, לעניי� העתירה שבפנינו, די לנו .60"
כ- הוא במשפט .  הוא מהזכויות היותר בסיסיות–היא הזכות הנפגעת 

התנועה של האזרח מ� חירות "בהתייחסו אל . כ- הוא אצלנו. המשווה
  : כי זכות זו, השופט זילברגציי� , "האר$ אל מחוצה לה

בכל מדינה בעלת , כדבר המוב� מאליו, מוכרה, היא זכות טבעית"...

' מבע', הפני ואח�שר'  קאופמ� נ$111/53 "בג..." (משטר דימוקרטי
536 .(  

לעניי� חופש התנועה בתו- , על אחת כמה וכמה, דברי אלה יפי
החופש לנוע בתו- גבולות המדינה נתפס לרוב כבעל עוצמה , אכ�. המדינה

ראה (חוקתית גבוהה יותר מחופש התנועה אל מחו$ לגבולות המדינה 
מעמידי את חופש התנועה בתו- גבולות , לרוב). 708'  בעמ,דאהרפרשת 

בפרשת  ,כ- למשל. ומה לזו של חופש הביטויינה על רמה חוקתית דהמד
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בחופש התנועה ובחופש , פורת�השופטת ב�, המשנה לנשיאראתה דאהר 
  ").ש" (זכויות שוות ער- במשקל�"הביטוי 

  

הפגיעה בזכויות , לבקשה" וסביבה חיי� לאיכות הזכות. 3.1.י"כאמור בסעי�   .467

ת של פגיעה בחופש התנועה אלא ג� ולא פחות מכ. היסוד של המבקשי� איננה רק נגזר

 .פגיעה חמורה בכבוד� ובזכות� לאיכות חיי� ולסביבה נוחה וראויה

 

כפי שכבר נאמר לעיל לו היה מתמש. הפרויקט זמ% סביר היו המשיבות יכולות  .468

בי% הצור. להקי� פרוייקט לתועלת הציבור לבי%  לטעו% כי מדובר על איזו% מידתי 

בר� ככל שהפרויקט מתמש. מתחזקת טענת . כויות היסוד של התושבי�הפגיעה בז

 .המבקשי� כי האיזו% בי% הצרכי� איננו מידתי

  

כמו כ% בהתנהלות� הרשלנית ובפגיעה במרחב המחיה של המבקשי� גרמו  .469

 1338/97א "המשיבות לפגיעה באוטונומיה של הפרט של המבקשי� ראה לעניי% זה ע

  .673) 4(ד נז"פ, ראבי' תנובה נ

 

 מפגעי סביבתייעילת . 7
  

 :קובע סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 2 סעי� .470

לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי או   )א("  
רשאי בית משפט לתת צו , 6לבקשת גו. או עמותה כאמור בסעי. 

 גור –להל� (המורה למי שגור או עומד לגרו מפגע סביבתי 
  :ו יותר מאלהלעשות אחד א, )המפגע

, להימנע מהמעשה הגור או העומד לגרו למפגע הסביבתי  )1(  
  ;או להפסיק לעשותו

לתק� את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר   )2(  
  ;) תיקו� המעוות–להל� (להיווצרות המפגע הסביבתי 

לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע   )3(  
  .הסביבתי

  ."בות מחדל לר–" מעשה"  )ב(

 הרשלנית התנהלות% מתוק� אחראיות ה% באשר המפגע גור� הינ% המשיבות .471

 :כ מוגדר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי� לפי " סביבתי מפגע". סביבתי למפגע

" בניגוד כשה והכל...פסולת ידי על זיהו...ריח, רעש, אויר זיהו
 או, אחר רישיו� או רהית לכל או עסק לרישיו�, לתכנית, לצו, לחיקוק

  ". לאד ממשי סבל גרימת או אד של בבריאותו פגיעה בה שיש

, לעיל רב בפירוט שהוצגו כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות .472

 וגורמי� המבקשי� חיי על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש. באופ% גורמות

 . אד� של ריאותובב לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש. סבל לה�
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. התוואי לאור. והחפירות הכבדי� הכלי� מעבודות כתוצאה נגר� מחריד רעש .473

 לאור. ומתמש. כבד מרעש שלמה שנה במש. סבלה 8 המבקשת כיצד לראות נית% כ.

 להימנע לה גר�, חייה באיכות, בלימודיה פגע אשר רעש. הלילה שעות ולאור. היו� שעות

 דירתה את לעזוב נאלצה בגללו דבר של ובסופו במרפסת ומישיבה מביתה מיציאה

 .לחודש יותר 6 במאות אחרת דירה ולשכור

 סבלה הרצל לשדרות בסמו. משפחתה ע� מתגוררת אשר 13 המבקשת ג� כ. .474

 התוואי על העבודות של המחפרי� מרעש שלמי� לילות לאור. ארוכה תקופה במש.

 הרעש גר� זה במקרה ג�. י�לבנ לילות לאחר ועבודתה חייה שגרת את לנהל ונאלצה

 אל מיציאה ולהימנע בביתה להתכנס למשפחה גר� וכ% ילדיה של בלימודי� לפגיעה

 .החצר

 עבור ממשית סכנה מהווי� המפורקות והמדרכות הבורות, הבניי% פסולת .475

 הופכת אשר צרה מדרכה רק מותירות הגבוהות ההגדרות לכ. בנוס�. שלמות אוכלוסיות

 למרכז הגעה מכל 1 המבקש נמנע מכ. כתוצאה.ממש של כשולי�מ למסלול ההליכה את

 נפלה אשר 2 המבקשת. משמעותית בצורה שיפגע חושש הוא המתקד� בגילו, העיר

 מעבר, הרחוב שבמצב לסכנות דוגמא מהווה מיו% בחדר יו� חצי לבלות ונאלצה ונפצעה

 . המשמעותית הסביבתית ולפגיעה לכיעור

 רעילי� גזי� של חריגה לפליטה גורמי� כבדי�ה העבודה כלי, כ. על נוס� .476

 מהתושבי� לרבי� גורמות אשר אבק של גבוהי� לריכוזי� גורמות והחפירות והעבודות

 ההשפעה  תסקיר פי על כי לזכור יש. העבודות מתבצעות בה� לאזורי� מהגעה להימנע

 ינהא העיר במרכז הרכבי� וכמות הזיהו� רמת על הקלה הרכבת השפעת, הסביבה על

 יפו ברחוב. לחיזוי ניתנת בלתי ובחלקה המשיבות ידי על מתוארת שהיא כפי משמעותית

 ירידה זוהי א., משמעותית ירידה אמנ� צפויה רכבי� לתנועת כליל להיסגר צפוי אשר

 .המקבילי� התנועה בצירי משמעותית עלייה שבצידה כפויה

 עצ�, ועוד זאת. המבקשי� בחיי ניכרת השפעת� אשר ממשיי� מפגעי� אלו כל .477

 . לתושבי� הנגר� הרב הנזק את ולחדד להעצי� כדי בה יש התהלי. הימשכות

למע% ההבהרה יצוי% כי המבקשי� סבורי� כי אי% צור. לנתח ולדו% בדרישות  .478

 יו� טר� 60הפרוצדורליות של החוק למניעת מפגעי� סביבתיי� כגו% הוצאת דרישה 

וגשת מתוק� חוק התובענות היצוגיות הגשת התובענה וכדומה משו� שבקשה זו מ

מה ג� שבמקרה זו לא , המאפשר היסמכות כעילה על החוק למניעת מפגעי� סביבתיי�

 יו� מאז 60הוגשה תובענה אלא בקשה וא� א� תאושר הבקשה הרי שיעברו יותר מ

 . הגשת הבקשה

 ורי� המבקשי� כי אי% ה� צריכי� כלל לעמוד בדרישות נוספות של חוק זהכ% סב .479

בהיבט של מי ה� המבקשי� וכדומה ולעני% זה מפני� המבקשי� לדבריו של כבוד השופט 
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נגד ' מ ואח"בע) רמת חובב(  החברה לשירותי איכות הסביבה 901/99ע  "בברהנדל 

  .'עמותת מדעי הדרו� ואח

 

  הפרת חובה חקוקה. 8

  

 : קובעלפקודת הנזיקי� 63סעי�  .480

יי חובה המוטלת עליו פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקמ  )א("

, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק— למעט פקודה זו —על פי כל חיקוק 
וההפרה גרמה לאותו אד נזק , נועד לטובתו או להגנתו של אד אחר

אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק המסוגו או מטבעו של  אי� האד
, א החיקוק, האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�

עני� סעי. זה רואי חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של ל  )ב(
אותו ל א לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש, פלוני

אד מסוג �אד בכלל או של בני�  של בניתפלוני או לטובת או להגנ
  ".או הגדר שעמ נמנה אותו פלוני

המשיבות הפרו את חובת% למסור למבקשי� מידע מהימ% ולא להטעות� בנוגע למועד  .481

ויצרו בקרב המבקשי� חוק הגנת הצרכ� התחלת ההפעלה המסחרית של הרכבת לפי 

 . מצג אשר גר� לה� נזק באשר למועד ההפעלה המשוער

� בכ. שגרמו להפרת חוזה ולנזק למבקשיחוק החוזי המשיבות הפרו את חובת% לפי  .482

 לחוק וכ% נהגו בחוסר תו� לב כלפי המבקשי� לפי סעי� 34כמוטב של חוזה זה לפי סעי� 

 . לחוק39

 בכ. שגרמו באופ% חוק למניעת מפגעי סביבתייהמשיבות הפרו את חובת% לפי ה .483

אבק כבד ופסולת רבה בדרכי הולכי רגל , מתמש. למפגעי� משמעותיי� של רעש מחריד

 . ובכבישי� לכל אור. התוואי

במהל. העבודות פגעו המשיבות פגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה של המבקשי� ובכ.  .484

הפגיעה הקשה ,  בנוס�. כבוד האד וחירותו: חוק יסוד ל6הפרו את חובת% לפי סעי� 

בזכות לאיכות חיי� של המבקשי� עולה כדי פגיעה בזכות לקיו� בכבוד ולזכות לבריאות 

 .הנגזרות ג� ה% מחוק יסוד זה

עוולת : הפרו המשיבות שורה של עילות אחרות שמקור% בפקודת הנזיקי%, בנוס� .485

 .  ועוד כהנה וכהנהגרימת מטרד ליחיד ומטרד לציבור, הרשלנות

 –ה "כמוב% שהמשיבות הפרו באופ% בוטה הוראות שונות של חוק התכנו% והבנייה תשכ .486

1965. 

 לירושלי� עזר חוקביניה� עוד הפרו המשיבות שורה ארוכה של חוק עזר עירוניי� ו .487

 .1978)ח"לתש, )שמירת הסדר והניקיו%(
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 עשיית עושר ולא במשפט. 9

 כפי שתואר בבקשה זו בפרוטרוט המשיבות לא עמדו בדרישות היתרי הבנייה ובדרישות  .488

לו היו המשיבות עומדות כדבעי בדרישות אלו היו המשיבות נדרשות להוציא . ההסכ�

 .פיצויי� וכדומה, ו� כח אד�סכומי כס� משמעותיי� בתשל

�ט"תשל,  עשיית עושר ולא במשפטחוק לפי עושר ולא במשפט בכ- עשו המשיבות  .489

קי� על תושבי ז הנידי השתתוזאת על ) "חוק עשיית עושר ולא במשפט": להל% (1979

  . העיר והסביבה והתחמקות חמורה מלקיחת אחריות

 

  עילות הנובעות משיקולי צדק ויושר . 10 

לא יתכ% כי המשיבות תתחמקנה מאחריות% , בות גרמו נזק כבד לתושבי ירושלי�המשי .490

 .לנזקי� הישירי� שה% גרמו

 לעתי� במקרי� מיוחדי� נזקק בית המשפט לשיקולי יושר וצדק א� כעילה נפרדת על  .491

 .המבקשי� סבורי� כי מקרה זה מתאי� ביותר. מנת שחוטא לא יצא נשכר

 יווצר מצב בו תאגידי� גדולי� לא יירתעו ממשיכת במידה ולא יינת% סעד למבקשי� .492

 .פרויקטי� גדולי� לתקופת ארוכות וירגישו חסינות מוחלטת מפני נזקי� שה� גורמי�

11 . התביעה עילות סיכו

 :התביעה עילות של קצר סיכו� יובא להל% .493

 משלוש יותר מצויי� אנו כי העובדה עצ�, הנזיקי% לפקודת 35 סעי� לפי �רשלנות. א

. בניהולו רבתי רשלנות על ברור באופ% מורה המקורי הפרויקט סיו� מועד לאחר  שני�

 הבוררות לרבות, המשפטיי� וההליכי� מחדש מסוימי� ממקטעי� חלקי� לבצע הצור.

 מומחיותה מתוק� 1 המשיבה כלפי קמה הזהירות חובת. לרשלנות נוס� ביטוי מהווי�

 וניסיונה מומחיותה מתוק� 2 המשיבה פיוכל בינלאומית ברמה זה מסוג בפרויקטי�

 למע% "בפרויקט מדובר א� ג�. בפרט זו ובתכנית ציבורית תחבורה מערכי בתכנו%

 בנסיבות בהתחשב לביצוע% הדרוש הסביר לזמ% מעבר העבודות התמשכות עצ�" הציבור

 . המשיבות על אחריות הטלת מצדיקה

 סובלי� המבקשי�: ליחיד מטרד �י�הנזיק פקודת לפי ולציבור ליחיד מטרד עוולת ג�ב

, הציבוריי� ובשטחי� שברשות� במקרקעי% סביר לשימוש ממשית הפרעה שני� מזה

. הרכבת תוואי הקמת לצור. שברשות% בקרקע המשיבות שעושות מהשימוש כתוצאה

 רבי� ומסחריי� עירוניי� שירותי� נמצאי� בו העיר מרכז לאזור קשה פגיעה, לדוגמא

 מתמשכת סכנה מהווה הפרויקט ביצוע :לציבור מטרד. מהמבקשי� יכרנ חלק המשמשי�

 מאחר מתקיימת לא 43 בסעי� האמורה ההגנה. הציבור של והנוחות הבריאות, לבטיחות

 . ממו% מנזקי סובלי� והמבקשי�
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 שלישי אד� לטובת חוזה הינו גלגוליו כל על, הפרויקט לביצוע החוזה �חוזה הפרת. ד

 הינ� המבקשי� שבו, 1973)ג"תשל, )כללי חלק (החוזי� חוקל 34 בסעי� כהגדרתו

 משתמעת החיוב לקיו� דרישה זכות למבקשי� להקנות לחוזה הצדדי� כוונת. המוטב

 ראוי ביצוע לדרוש המבקשי� זכות את להסיק נית% וממנה לחוזה הצדדי� דעת מאומד%

 עלויות בעל לאומי בפרויקט שמדובר מכ. הנגזרות, בזמני� ועמידה הפרויקט של וסביר

 .הציבור לרווחת, עצומות

 לאור. מקבלי� המבקשי� )1981 )א"תשמ, הצרכ% הגנת לחוק 2 סעי� לפי � הטעייה. ה

 העבודות להתקדמות באשר ומשתנה עמומה אינפורמציה הפרויקט על העבודה שנות

 המבקשי� נאלצו הנוספות הדחיות על. המסחרית ההפעלה לתחילת המשוער ולמועד

 מהוצאת להבדיל, התקשורת באמצעי שפורסמו ומכתבות בשטח העבודות ממצב ללמוד

 עלגר� להסתמכות  המשיבות הודעות .זה במקרה מצופה שהיה כפי בעניי% רשמית הודעה

 נזקי� עסקי� ולבעלי העיר לתושבי גורמת פעמיי� לפחות ודחייתו לפרויקט סיו� תארי.

 לפתוח מתי, לנסוע לא%, לגור איפה. �צעדיה את לכלכל יכולי� שאינ� העובדה לאור

  .כהנה ועוד שיווק במסע

 וזכות אד לחיות בסביבה ראויה הזכות לחופש התנועה: פגיעה בזכויות אד. ו

בהתנהלות� הרשלנית ובפגיעה במרחב המחיה של המבקשי� : ובאוטונומיה של הפרט

לפגיעה ולפגיעה בכבוד� , גרמו המשיבות לפגיעה בחופש התנועה של המבקשי�

  באוטונומיה של הפרט של המבקשי�

 כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות :יסביבתי ימפגע עילת. ז 

 על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש. באופ% גורמות, לעיל רב בפירוט שהוצגו

, �אד של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש. סבל לה� וגורמי� המבקשי� חיי

 .1992 לחוק למניעת מפגעי סביבתייוהכל בניגוד 

נוסח ( הנזיקי� פקודת ל63לפי סעי� המשיבות הפרו את חובת% : חקוקה חובה הפרת. ח 

, חוק החוזילפי , חוק הגנת צרכ�לפי ) "פקודת הנזיקי�": להל% (�1968ח"תשכ) חדש

כמו  . וד האד וחירותוכב: חוק יסוד ל6 לפי סעי� חוק למניעת מפגעי סביבתיילפי ה

, 1965 – ה"חוק התכנו� והבנייה תשככ%  הפרו המשיבות באופ% בוטה הוראות שונות של 

, )שמירת הסדר והניקיו% (לירושלי� עזר חוקשורה ארוכה של חוק עזר עירוניי� וביניה� 

 . ושורה ארוכה של חוקי� נוספי�1978)ח"לתש

מדו בדרישות היתרי הבנייה ובדרישות המשיבות לא ע: עשיית עושר ולא במשפט. ט 

לו היו המשיבות עומדות כדבעי בדרישות אלו היו המשיבות נדרשות להוציא . ההסכ�

עושר  בכ- עשו המשיבות  .פיצויי� וכדומה, סכומי כס� משמעותיי� בתשלו� כח אד�

חוק עשיית ": להל% (�1979ט"תשל,  עשיית עושר ולא במשפטחוק לפי ולא במשפט

 הנזקי� על תושבי העיר והסביבה והתחמקות ידי השתתוזאת על ) "א במשפטעושר ול

 .  חמורה מלקיחת אחריות



   92

לא , המשיבות גרמו נזק כבד לתושבי ירושלי�:  עילות הנובעות משיקולי צדק ויושר. י

  .יתכ% כי המשיבות תתחמקנה מאחריות% לנזקי� הישירי� שה% גרמו

 

  ההשניי התוספת לפי התביעה עילות. ה
 

 :כי קובע הייצוגיות התובענות לחוק 3 סעי� .494

 בעני� או השניה בתוספת כמפורט בתביעה אלא ייצוגית תובענה תוגש לא )א(
  ; ייצוגית תובענה בו להגיש נית� כי מפורשת חוק בהוראת שנקבע

 המבקשי� צועדי� דרכ%, השנייה בתוספת רלוונטיות חלופות שתי קיימות, דנ% במקרה .495

 .הייצוגיות התובענות חוק גדרי לתו.

  

 השנייה לתוספת 1 סעי.. 1

 השנייה לתוספת 1 סעי� של בגדרו נכנסת זו בקשה כי לקבוע ש"ביהמ מתבקש, ראשית .496

 :   הקובע לחוק

 שבי� לעניי� בקשר, הצרכ� הגנת בחוק כהגדרתו, עוסק נגד תביעה"
  ".לא א ובי� בעסקה התקשרו א בי�, לקוח

   :הצרכ% גנתה לחוק 1 סעי� לפי "עוסק"  .497

  "יצר� כולל, עיסוק דר- שירות נות� או נכס שמוכר מי" 

 הקלה הרכבת פרויקט את ולהפעיל להקי� במכרז נבחרה אשר החברה היא 1 המשיבה  .498

 היו אשר 1 המשיבה של לקוחותיה הינ� והסביבה העיר תושבי המבקשי�. בירושלי�

 ניצבי� א., הפרויקט של המקורי הסיו� במועד כבר החברה שירותי את לקבל אמורי�

 שהובטחו מהשיפורי� ליהנות זוכי� ה� אי%, מחד. שבורה שוקת בפני 2010 שנת בשלהי

 סובלי�, מאיד.. הקלה הרכבת שירותי את ולקבל החיי� וברמת התחבורה במער.

 הציבורית התחבורה במער., חייה� באיכות, לסביבת�, רבי� מנזקי� התושבי�

 . להל% שיפורט כפי נוספי� ונזקי� בעיר הוהתחבור הכבישי� ובמערכת

 של עבודתה על ולפקח לנהל, דר. לא בדר. נבחרה אשר העמותה היא 2 המשיבה  .499

 מבטח� את שמו אשר, הפרויקט של העתידיי� לקוחותיו הינ� המבקשי�. 1 המשיבה

 אמור התמחותה שתחו� עמותה היותה מתוק� 2 המשיבה של והניהול הפיקוח בשירותי

 והמפקחת המנהלת, הפרויקט מתכננת היותה ומתוק� מקיפות תחבורה וכניותת להיות

 :  מטרותיה את העמותה מגדירה 2002 משנת המתוק% בתקנונה. בפועל עליו

 בערי ושימור פיתוח, עירונית התחדשות, עיצוב, בתכנו� לעסוק 1.1"
  .אלה נושאי של בקידומ ולעסוק, בפרט ובירושלי בכלל היסטוריות
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, בפרט ובירושלי בכלל ציבורית תחבורה של ופיתוח בתכנו� לעסוק 1.2
, ציבורית תחבורה של שונות צורות, תחבורתיות אב בתוכניות זה ובכלל
 נושאי וכל, רגל הולכי מערכות, חניה מדיניות, המוני הסעת

 עירית, התחבורה משרד ידי�על שיתבקשו כפי, נוספי תחבורתיי
  .אחר יי�מעונ גו. וכל ירושלי

, עיצוב, תכנו� של בנושאי ויעו$ לימוד, פרסו, במחקר לעסוק 1.3
  .היסטוריות בערי ושימור עירוני פיתוח

1.4  כיוצא ופעולות כנסי, סמינריוני סדנאות, השתלמויות לקיי
  העמותה במטרות הנזכרי בנושאי באלה

, תייוממשל עירוניי פרויקטי ניהול, התכנו� בתחומי לפעול 1.5
 העיר של דגמי ולתחזק להקי, ליזו וכ� ושימור פיתוח עיצוב, בקרה

  .ירושלי

 העמותה פעילות את ולרכז לפעול, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 1.6
 ולעסוק, ירושלי העיר ראש ידי�על שיתבקש כפי ירושלי העיר למע�
  .דלעיל המטרות הגשת לש חוקית פעולה ובכל חוקי עיסוק בכל

 היסטוריות בערי עירונית התחדשות לש עירוני בתכנו� לעסוק 1.7
 אתרי של שימור בעקרונות שימוש תו-, בפרט ובירושלי בכלל

 והבנייה התכנו� חוק של הרביעית התוספת עקרונות וברוח, הסטוריי
")  "). "היסטוריי אתרי

 לחוק השנייה תוספתה לפי" עוסק "הגדרת תחת המשיבות נכנסות לעיל האמור לאור   .500

 .התובענות

 עמותת' נ גפ� איל� ד"עו 4696/98 א"בע הנדל' נ השופט דברי זה לעניי% יפי� .501

 :התחנה מוניות בעלי אגודת

 בקשר – רחב הפרט היק.. בעסקה יתקשרו שהצדדי דורש אינו החוק"
" עוסק"ב מדובר כי היא המצמצמת ההגדרה. הלקוח לבי� העוסק שבי�

 בהגדרת יסייע הצרכ� הגנת חוק, ודוק. הצרכ� הגנת חוקב כהגדרתו
 לעילות מוגבל אינו התביעה נושא בר, "עוסק "מיהו השאלה

 בכדי ולא, להרחיב בחר המחוקק. בלבד הצרכ� הגנת בחוק המפורטות
 4 פרט את לדוגמה ניטול, ההשוואה לש. שנוסח כפי מנוסח החוק

 של הגשתה המאפשר, הייצוגיות התובענות בחוק השנייה לתוספת
". קייהעס ההגבלי חוק לפי עילה"ב ייצוגית תובענה לאישור בקשה

 ייצוגית תובענה לאישור בקשה של הגשתה מאפשר, כמוהו, 7 פרט
 למקומות ובכניסה בשירותי, במוצרי הפליה איסור חוק לפי עילה"ב

 של לעניינו הוא כ- לא". 2000 � א"התשס, ציבוריי ולמקומות בידור
 המנויה ספציפית לעילה מפנה אינו זה פרט. השנייה לתוספת 1 רטפ
 תובענה לאישור בקשה של הגשתה מאפשר אלא, הצרכ� הגנת חוקב

 בחוק האחרו� כמשמעות, ועוסק לקוח ליחסי הנוגע קשר כל בגי� ייצוגית
  . חוזה הכרתו לא הצדדי א לואפי, הצרכ� הגנת

 כוונת ג א כי, החוק של לשונו שזוהי רק שלא הרי, סגי לא בכ- וא
 ולתזכירו החוק להצעת ההסבר מדברי היא שעולה כפי המחוקק

  :כי צוי� ובמסגרתו

 שהוא באופ� ,הצרכ� הגנת קחוב הקבוע ההסדר על מרחיב הפרט"

 משווק או יבוא� ,יצר� ,ספק, מוכר נגד ייצוגית תובענה הגשת מאפשר

 ובי� בתמורה בי� ,לקוח לבי� שבינו ליחסי בזיקה ,שירות או מוצר של

 נערכה לא א וא. ,להתקשרות הקוד בעניי� לרבות ,בתמורה שלא
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 הייצוגית התובענה הגשת את מצמצ אינו הפרט .בפועל התקשרות

 על שנמתחה הביקורת לאור ,הצרכ� הגנת חוקב כיו הקבועות לעילות
 לפי לעילות ייצוגיות תובענות של הגשת� שהגביל ,המצומצ ההסדר

 נית� לא הצרכניות התביעות שבמרבית לכ- הביאה זו הגבלה .זה חוק

 להארכת הביאה זו מוקדמת הגבלה בפועל .ייצוגית תובענה להגיש היה
 בשיעורי לפשרות להגיע ייצוגיי תובעי של ולנכונות ההתדיינות

 מחיקת של הסיכו� את למנוע כדי לקבוצה המגיע מהסכו נמוכי

 סובל מה� המרכזיות המכשלות אחת היא האמורה ההגבלה הבקשה

 כי ומבהיר האמורה ההגבלה את מסיר המוצע ההסדר [...] הקיי הדי�

 חוק תזכיר" (ייצוגיות תובענות להגשת נושא הוא הצרכני התחו כל
  )."44 מ"בע, 28.2.2005 מיו �2006 ו"התשס, ייצוגיות תובענות

  השנייה לתוספת 6 סעי.. 2

 לתוספת 6 סעי� של בגדרו ג� נכנסת זו בקשה כי קבועל ש"ביהמ מתבקש עוד .502

  :הקובע לחוק השנייה

 גור", זה לעניי�; המפגע גור נגד סביבתי למפגע בקשר תביעה"
 מפגעי למניעת בחוק כמשמעות �"סביבתי מפגע", "המפגע

 ."סביבתיי

 1992)ב"תשנ, )אזרחיות תביעות (סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 2 סעי� לפי .503

  ".סביבתי מפגע לגרו� עומד או שגור� מי"כ" המפגע גור"   הוגדר

 הרשלנית התנהלות% מתוק� אחראיות ה% באשר המפגע גור� הינ% המשיבות .504

 :כ מוגדר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי� לפי " סביבתי מפגע". סביבתי למפגע

" יגודבנ כשה והכל...פסולת ידי על זיהו...ריח, רעש, אויר זיהו
 או, אחר רישיו� או היתר לכל או עסק לרישיו�, לתכנית, לצו, לחיקוק

  ". לאד ממשי סבל גרימת או אד של בבריאותו פגיעה בה שיש

, לעיל רב בפירוט שהוצגו כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות .505

 וגורמי� י�המבקש חיי על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש. באופ% גורמות

 כתוצאה הנגר� הרב הרעש. אד� של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש. סבל לה�

 אשר והגדרות הבניי% פסולת, התוואי לאור. והחפירות הכבדי� הכלי� מעבודות

 הרעילי� הגזי� פליטת, ממשית סכנה יוצרי� א� ולעיתי� הרחובות את ממלאי�

 אשר ממשיי� מפגעי� אלו כל, אבק של בוהי�ג ריכוזי� וכ% הכלי� מעבודות כתוצאה

 להעצי� כדי בה יש התהלי. הימשכות עצ�, ועוד זאת. המבקשי� בחיי ניכרת השפעת�

 . לתושבי� הנגר� הרב הנזק את ולחדד

  הנזק פירוט. ו
  

  1 מבקש מספר

  

ה% כנהג ברכב ,  ניזוק באובד% זמ% כתוצאה מעומסי התנועה הרבי�1המבקש  .506

. הוא נפגע כלכלית ג� כתוצאה מעלייה במחירי המוניות,  ציבוריתפרטי וה% בתחבורה

הלכלו. והמפגעי� , הרעש, האבק: המבקש שינה מהרגליו בעקבות מצב רחוב יפו
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המבקש מתבייש . הסביבתיי� מסכני� את בריאותו והוא חש פחד אמיתי מלהגיע לרחוב

הציג את מרכז העיר במצבה של העיר ונגרמה לו עגמת נפש בעקבותיה הוא נמנע ג� מל

 :להל% טבלה ע� פירוט הנזק. ל"בפני אורחיו הרבי� מחו

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  ציבורית 

מעל שעה נוספת מדי שבוע 
   שבועות260*

20.7 6 * 260 = 
5382 2   

 אובד% זמ% ברכב פרטי   2
  

 דקות מדי 30)מוער. בכ
  .   שבועות260* שבוע 

10.35 6 * 260 =  
2691 2   

נזק כלכלי בגי% התייקרות   3
 מוניות 

  

הפרש בי%  (6 17)מוער. ב
 3) * מחיר חדש ליש%
 260* נסיעות בשבוע 

  שבועות

51 6 * 260 = 
13260 2   

הנזק הסביבתי שנגר�   4
, למבקש בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הפגיעה באיכות חייו . הרגל
  . המבקששל

  100 2   

הפגיעה באיכות חייו של   5
  .המבקש

  100 2   

 עגמת הנפש שנגרמה למבקש   6
  

  100 2   

   2 21,633    כ"סה  

 

  2מבקשת מספר 

 

 ניזוקה מיו� תחילת העבודות באובד% זמ% כתוצאה מעומסי התנועה 2המבקשת  .507

גרת הנסמכת כאישה מבו. פגישות ותורי� לרופא, בעקבותיה� הפסידה שיעורי�, הרבי�

ניזוקה המבקשת כתוצאה מהסטת תחנות האוטובוס ושינוי , על תחבורה ציבורית בלבד

. המסלולי� וא� נפלה ונפצעה כתוצאה מתחנת אוטובוס שהוצבה במיקו� מסוכ%

כתוצאה מהנפילה בילתה המבקשת חצי יו� במיו% ושברה ש% אותה נאלצה לתק% בעלות 

זכותה לאיכות חיי� נפגעה ,  כתוצאה מהעבודותלמבקשת נגרמה עגמת נפש. 6 1000של 

והיא חשה פחד לצעוד ברחובות העיר וייאוש ותסכול הנובעי� מחשש שלא תזכה לראות 

 :להל% טבלה ע� פירוט נזקה של המבקשת. את יו� הפעלת הרכבת

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

 נוספות מדי מעל שעתיי�
   שבועות260*שבוע 

41.4 6 * 260 = 
10,764 2   

   2 1,000  שבירת ש%  נזק גו� שנגר� למבקשת  2

הנזק הסביבתי שנגר�   3
, למבקש בעקבות הרעש

  100 2   
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האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הפגיעה באיכות חייו . הרגל

  .של המבקשת
הפגיעה באיכות חייה של   4

  .המבקשת
  100 2     

 הנפש שנגרמה עגמת  5
 .למבקשת

  

  100 2   

   2 12,064    כ"סה  

  

  3מבקש מספר 

 

 עבודתו למקו� שעה של קבוע מאיחור כתוצאה זמ% באובד% ניזוק 3המבקש  .508

 שימוש לעשות עבר בה הציבורית התחבורה במער. שיבושי� ,תנועה מעומסי כתוצאה

) היו� ועבודת בתבסבי ופגיעה רב אבק, חזק לרעש מתמשכת חשיפה, ברירה בלית קבוע

 הנגר� מהנזק כתוצאה ותסכול נפש עגמת וכ% וחסימות מגדרות כתוצאה יומית

 :3להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש . העבודות ומהתמשכות

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

מעל שעה נוספות מדי 
   שבועות250*שבוע 

20.7 6  *250 = 
5,175 2   

 = 250 * 6 20.7   6 20.7*  שבועות250  אובד% שעת עבודה שבועית   2
5,175 2  

הנזק הסביבתי שנגר�   3
, למבקש בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הפגיעה באיכות חייו . הרגל

  .של המבקש

   2 200  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייו של   4
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  5
  

  100 2   

   2 10,750    כ"סה  

 

  4מבקשת מספר 

 

 זמ%. שלה היומיו� ובשגרת חייה באיכות חמורה מפגיעה סובלת 4 המבקשת .509

, בוקר כל נוס� אוטובוס לפחות לקחת נאלצת היא, שלוש פי הוכפל לעבודה הגעתה

 נפגעו מנהלה ע� סיהיח. נמוכה שתדירות� לקווי� מרוחקות בתחנות רב זמ% להמתי%

 וייאוש תסכול חשה היא. לאחר לא כדי מוניות לוקחת והיא תכופי� מאיחורי� כתוצאה
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 להל% טבלה ע� פירוט נזקה של .רבה נפש עגמת לה נגרמה החולפות השני� 4 ובמש.

 :4המבקשת 

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

עתיי� נוספות מדי מעל ש
   שבועות250*שבוע 

41.4 6 * 250 = 
10,350 2   

נסיעה עירונית עקב העובדה   2
כי קו האוטובוס איננו עובר 

  יותר בעיר

*  נסיעות ביו� 2 * 6 6.20
   שבועות 250

12.4 6 * 250 = 
3,100 2  

הנזק הסביבתי שנגר�   3
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

   2 100  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייה של   4
  .המבקשת

  100 2  

עגמת הנפש שנגרמה   5
 .למבקשת

  

  100 2   

   2 13,750    כ"סה  

 

  5מבקש מספר 

 

 עומסי בגלל ציבורית בתחבורה שבוע מדי נוספות שעות 5 לפחות מבלה 5 מבקשה .510

, תדירות התנועה והסדרי לי�המסלו שינוי, תחנות מהסטת ישירות נפגע, הרבי� התנועה

, תסכול וחש העיר מרכז באזור והבורות הצרות המדרכות, האויר זיהו�, מהרעש סובל

 מאמצי� די נעשי� שלא התחושה ובעקבות העבודות התמשכות לאור נפש ועגמת כעס

 :5 להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש .הפרויקט את ולסיי� התושבי� על להקל

  כ"סה  כו המוער- ליחידהס  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

מעל חמש שעות נוספות 
   שבועות250*מדי שבוע 

20.7 6 * 5 * 250 
 =25,875 2   

הנזק הסביבתי שנגר�   2
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

   2 100  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייו של   3
  .מבקשה

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  4
  

  100 2   

   2 26,175    כ"סה  
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  6מבקש מספר 

 

 התנועה עומסי בעקבות רב זמ% ומאובד% ציבורית בתחבורה משיבושי� סובל 6מבקש ה .511

 לעבור מאשר ברגל ליעדו ההליכה את להשלי� ומעדי� קווי� מחלי�, מהרגליו משנה ולכ%

 .ע� פירוט נזקו של המבקשלהל% טבלה  העיר מרכז דר.

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  . ובהמתנהציבורית

 מדי שבוע ת נוספשעהמעל 
   שבועות250*

20.7 6 * 250 = 
5,175 2   

הליכה רגלית לתחנה   2
  המרכזית

שעה  = 4* דקות 15
  250* שבועית 

20.7* 250 = 
5,175 2   

ביבתי שנגר� הנזק הס  3
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

   2 100  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייו של   4
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  5
  

  100 2   

   2 650,10    כ"סה  

  

  7מבקש מספר 

 

ר לתסכול מעב.  סובל מהשיבושי� בתחבורה הציבורית ואובד% זמ% רב7המבקש  .512

נפגע המבקש ג� מבחינה כלכלית בהפסד שעות , ולכעס שהמתמשכות המצב גורמת לו

 : 7 להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש .עבודה ובנזק ליחסיו ע� המעסיק

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

 נוספות מדי שבוע 2.5כ  .בעמידה בפקקי�אובד% זמ%   1
   שבועות250*

20.7 6 * 2.5 * 
250 = 937.5,21 

2   

אובד% זמ% עקב חניה במקו�   2
  הליכה רגלית+ מרוחק 

 = 250 * 6 10.35  חצי שעה בשבוע
2587.5 2   

הנזק הסביבתי שנגר�   3
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

  100 2   

הפגיעה באיכות חייו של   4
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  5
  

  100 2   
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   2 825,15    כ"סה  

 

  8מבקשת מספר 

 

 שעות כל לאור. אוזניי� מחריד מרעש כתוצאה ומתמשכת קשה פגיעה סבלה 8 מבקשתה .513

 המדרכות, יפו ברחוב מהחפירות, והאבק האויר מזיהו� לכ. בנוס� ניזוקה, והלילה היו�

 לא, בלילות ישנה לא היא: אנושות נפגעה חייה איכות. הרב והלכלו. והמפורקות הצרות

 התארכו לאוניברסיטה באוטובוס הנסיעות. דירתה במרפסת לשבת או חלו% לפתוח יכלה

 עגמת למבקשת גרמה יפו ברחוב מגוריה שנת. לאוטובוס ההמתנה זמ% ג� וכ. משמעותית

להל%  .6 700)ב הגבוה דירה בשכר אחר במיקו� לדירה עברה שבסופה עד עמוקה כה נפש

 :8ת  של המבקשקהטבלה ע� פירוט נז

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

 שעות נוספות מדי שבוע 3כ
   שבועות50*

20.7 6 * 3 * 50 = 
3,105 2   

ד בגי% הצור. "הפסדי שכ  2
  במעבר דירה בשנה האחרונה

 6 700התייקרות של 
   חודשי�12 *לחודש 

8,400 2   

סביבתי שנגר� הנזק ה  3
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

   2 200  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייו של   4
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  5
  

  100 2   

   2 11,905    כ"סה  

 

  9מבקש מספר 

  

 הסביבתיות ההשפעות את בשרו על ספג, השוני� התנועה בעומסי רב זמ% איבד 9 מבקשה .514

. במיוחד וצרות מפורקות מדרכות, עפר מלאות דרכי�, רעש, אוויר זיהו�: העבודות של

 שהכספי� והעובדה המתמשכת ההבטחות הפרת לאור ותסכול נפש עגמת חש המבקש

להל% טבלה ע�  .באופק נראה אינו שסופו פרויקט לתו. נשאבי� כאזרח שמשל� הרבי�

 :9 פירוט נזקו של המבקש

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  . ועמידה בפקקי�ציבורית

 250 * 3 * 6 20.7 שעות נוספות שלושמעל 
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   2 552,15=    שבועות250*מדי שבוע 

הנזק הסביבתי שנגר�   2
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

  100 2   

כות חייו של הפגיעה באי  3
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  4
  

  100 2   

   2 582,15    כ"סה  

 

  10מבקש מספר 

 

 מהשינויי� כתוצאה יומו לשגרת קשה ופגיעה רב זמ% אובד% סובל 10 מבקשה .515

 הייחודי המצב לאור תוק� משנה מקבלי� אשר, הכבדי� ומהעומסי� התנועה בהסדרי

 של תחושתו. עלתה המבקש של הפרטי ברכבו התקרי� כמות, כ% כמו. המבקש של בנו של

להל% טבלה ע� פירוט נזקו  .ואכזבה תסכול של תחושה היא כולו הפרויקט כלפי המבקש

 :10 של המבקש

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

בפקקי� ובצור. אובד% זמ%   1
לשנות את הגלית הנסיעה 

  . לעבודה

 שעות נוספות חמשמעל 
   שבועות250*די שבוע מ

20.7 6 * 5 * 250 
 =25,875 2   

הנזק הסביבתי שנגר�   2
, למבקשת בעקבות הרעש

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

  100 2   

ה% תיקו% תקרי� וה%   תיקו% תקרי� בגלגלי�  3
  .החלפת צמיגי�

800 2  

הפגיעה באיכות חייו של   3
  .המבקש

  100 2  

 .שעגמת הנפש שנגרמה למבק  4
  

  100 2   

   2 759,26    כ"סה  

  

  11מבקש מספר 

 

 מסגר במקצועו נגר� נזק רב ה% עקב עיכובי� רבי� ואובד% זמ% ניכר 11למבקש  .516

 הרעש מהלכלו.המבקש סבל . בפקקי� וה% עקב נסיעות שהתארכו באוטובוסי�

 והסיכוני� וא� נגר� לו נזק כתוצאה מהעבודות בשעה שנסע ברכבו של בנו ונכנס לבור

 להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש.  שנוצר בכביש כתוצאה מהעבודות שבוצעו
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  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

נוספות מדי כשעתיי� 
   שבועות250*שבוע 

20.7 6 * 2 * 250 
 =350,10 2   

   6 600    נזק לרכב  2

הנזק הסביבתי שנגר�   3
, קשת בעקבות הרעשלמב

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  . הרגל

   2 100  חשיפה ישירה כל יו�

הפגיעה באיכות חייו של   4
  .המבקש

  100 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  5
  

  100 2   

   2 11,250    כ"סה  

  

  

 

  12מבקשת מספר 

 

מדי יו� מאבדת .  שני� והוא יומיומי4 נמש. כבר 12סבלה של המבקשת  .517

ההליכה במרכז העיר ,  שעות לכל הפחות בדרכי� מעבר לזמ% הנורמטיבי3המבקשת 

גורמת לה לא רק עגמת נפש וייאוש אלא ג� מהווה סכנה של ממש וזאת בנוס� לאבק 

כתושבת פסגת זאב היא נפגעת אנושות מעומסי התנועה אשר מתחילי� . הכבד ולרעש

להל% טבלה .  לכל אור. הדר.כבר ביציאה משכונת מגוריה ונמשכי� אל מרכז העיר כמעט

 :12  של המבקשע� פירוט נזקה

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% בנסיעה בתחבורה   1
  .ציבורית

מעל חמש עשרה שעות 
 192*נוספות מדי שבוע 

  שבועות

20.7 6 * 15 * 
192 = 59,616 2   

הנזק הסביבתי שנגר�   2
, למבקשת בעקבות הרעש

עה בדרכי הולכי האבק והפגי
  . הרגל

   2 100  חשיפה כל יו�

 של עה באיכות חייההפגי  3
  .תהמבקש

  002 2  

עגמת הנפש שנגרמה   4
 .תלמבקש
  

  002 2   

   2 59,916    כ"סה  
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  13מבקשת מספר 

 

 סבלה פגיעה סביבתית קשה הבאה לידי ביטוי ברעש מחריד 13המבקשת  .518

חופש התנועה שלה נפגע , ינה כראויאוזניי� ובאבק כבד אשר מנע ממנה לנצל את קני

 .כעס ותסכול, בנוס� נגרמה לה עגמת נפש רבה. כתוצאה מהפיכת מרכז העיר לבלתי נגיש

המבקשת איבדה שעות שינה רבות עקב העבודות שבוצעו מתחת לאפה בשעות לילה 

להל% טבלה ע� פירוט נזקו של  . רבות בעקבות כ.�מאוחרות ונאלצה לאחר לעבודה פעמי

 :13ת קשהמב

  כ"סה  סכו המוער- ליחידה  סוג הנזק  ד"מס

אובד% זמ% עקב חוסר שינה   1
בעקובת רעשי� כבדי� 

  .וחמורי�

100*20.7  20.7 6 100 = 
2,070 2   

הנזק הסביבתי שנגר� למבקשת   2
האבק והפגיעה , בעקבות הרעש

  . בדרכי הולכי הרגל

  100 2   

הפגיעה באיכות חייו של   3
  .המבקש

  200 2  

 .עגמת הנפש שנגרמה למבקש  4
  

  200 2   

   2 2,570    כ"סה  

 

  ייצוגית כתובענה התובענה התאמת. ז
 

מטרתו של חוק תובענות ייצוגיות מפורשת בסעי� , בניגוד לדברי חקיקה אחרי� .519
 :הראשו% לחוק

לרבות לסוגי אוכלוסיה , מימוש זכות הגישה לבית המשפט)  1("

 ;המתקשי לפנות לבית המשפט כיחידי

  ;אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו)  2(

  ;מת� סעד הול לנפגעי מהפרת הדי�)  3(

  ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל)  4(

 

שבכ. שהמבקשי� לי� של החוק בכ. א זה עונה על ארבעת הרציונהבקשה דנ% .520

 מתקשי� לפנות לבית שכ% תושבי ירושלי� היו לערכאות ה�את זכות הגישה שלממשי� 

הדבר יביא להרתעת המשיבות וגופי� אחרי�  כמו כ% .פט בתביעה אישית במקרה זההמש

הדבר יביא למת% סעד הול� לכל התושבי� שנפגעו ויגרו� . מגרימת נזקי� לאזרחי�

 .לחסכו% בזמ% שיפוטי שכ% תתנהל תובענה אחת בש� כל התושבי�
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  המשותפות והשאלות הקבוצה הגדרת. ח
 כוללת זו תביעה בעילת משפט או עובדה של משותפת אלהש לה� אשר האד� בני קבוצת .521

קבוצה אחת שהינה תושבי ירושלי� והסביבה אשר נפגעו מהעבודות להקמת הרכבת 

 תושבי הינה הראשונה הקבוצה תת. קבוצות תת שתיקבוצה זו מתפצלת ל. הקלה

, ירושלי� את הסובבי� הישובי� תושבי את כוללת השנייה הקבוצה תת. ירושלי�

 אבו והישובי�, אדומי� מעלה  העיר תושבי ביניה�. ירושלי� לעיר לווי% ערי הווי�ומ

 )להל% (נוספי� ישובי� עשרות ועוד יערי� קריית ציו% מבשרת, אדר הר, זאב גבעת, גוש

  )."רבתי ירושלי תושבי"

  ייצוגית תובענה לאישור התנאי התקיימות. ט
 או עובדה של שאלות מעוררת ענההתוב ":קובע התובענות לחוק) 1)(א(8 סעי� .522

 בתובענה יוכרעו שה� סבירה אפשרות ויש, הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט

 ". הקבוצה לטובת

 :ה% והמשפטיות העובדתיות השאלות  .א

1 (  ?הקבוצה לחברי נזק נגר הא

2 (  ?הקבוצה לחברי נגר אשר לנזק אחראיות המשיבות הא

  .וצההקב חברי לכלל משותפות אלו שאלות  .ב

נשואות  העובדות. הקבוצה לטובת תוכרע התובענה כי" סבירה אפשרות"קיימת   .ג

, ביניה% תצהיריה� של כל המבקשי�.  רבותבראיות נתמכותהבקשה והתובענה 

ניתוח מעמיק של ההפרות החמורות של המשיבות על סמ. ההסכ� שבי% 

ת ח מומחה המנתח א"כ% צור� דו. המשיבות ותסקיר ההשפעה על הסביבה

נדמה כי אי% מחלוקת של ממש כי נגר� נזק של . המחדלי� הרבי� של המשיבות

ממש למבקשי� ולכלל חברי הקבוצה וכי המשיבות אחראיות לנזק זה באפ% 

 . ישיר

שכ% , ועל כ% סיכויי התביעה טובי�, כמו כ% יש לציי% כי הדבר א� מדבר בעד עצמו  .ד

 !  שני�5ות אי% חולק על כ. כי הרכבת איחרה את התחנה בלפח

 למעלה ואפילו סבירה אפשרות קיימת, החוק ולשו% העובדות סמ. על, לפיכ.  .ה

  .והקבוצה המבקשי� לטובת תוכרענה שהמחלוקת, מזה

  

 להכרעה וההוגנת היעילה הדר- היא ייצוגית תובענה: "לחוק) 2)(א(8 סעי. .523

  ".העניי� בנסיבות במחלוקת
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 אישית תביעה הגשת בפני חס� והמהו ולכ% יחסית קט% הינו לקוח כל שספג הנזק  .א

 משפטי הלי. שבניהול הגבוהות העלויות עקב, הקבוצה מחברי ואחד אחד כל י"ע

 .עצמאי

 לה� הנגרמי� המצטברי� הנזקי� כי לעובדה מודעי� אינ� הלקוחות מרבית  .ב

 . משפטית עילה מהווה הפרויקט על בעבודה והרשלנות מהעיכוב כתוצאה

 יהווה הקבוצה מחברי אחד כל י"ע אישית תביעה מהגשת הנובע התביעות ריבוי  .ג

  .אדיר משאבי� ובזבוז ישראל במדינת המשפט מערכת על כבד עומס

מדובר על סוגיה תקדימית של נזקי בשל פרוייקט תשתיתי הנבנה בשיטת   .ד

BOT וראוי כי הכרע בית המשפט תהיה אחידה כלפי כל הקבוצה ולא יווצרו 

  .עשרות הלכות שונות בעניי� זה

  

 הקבוצה חברי כלל של עניינ כי להניח סביר יסוד קיי: "לחוק) 4)(א(8 סעי. .524

  ".הולמת בדר- וינוהל ייוצג

 ומדובר במשרדי עורכי די% ע� ותק ייצוגיות תובענות בניהולניסיו%  י�המבקש כוח באיל  .א

 .רב וניסיו% בכל תחומי המשפט

 ייצוגיות לתובענות שותבק של רב מספר המבקשי� כוח באי הגישו האחרונות בשני�  .ב

 תובענה לאישור בקשות המבקשי� כוח באי הגישו הצרכ% הגנת בתחו�. שוני� בתחומי�

 במדידת ליקויי� עבור) ירושלי� של והביוב המי� חברת" (הגיחו% "חברת נגד ייצוגית

 שטראוס חברת נגד בקשה וכ%, הגיחו�' נ אופק מור 18186�07�10 צ"ת: ובגבייה המי�

 בורמד רפאל 15469�07�10 צ"ת": פקא�� בר דנונה "המוצר אריזת בעיצוב יההטעי עבור

 . ועוד גרופ שטראוס' נ

 צרכ% על הגנה בתחו� ייצוגיות תובענות של רב מספר המבקשי� הכוח באי הגישו, כ% כמו  .ג

 בדיו%נית% בה פסק די% לטובת הקבוצה הינה עסקה   אשר אחת בקשה, הבנקאות בדיני

 2522/08 א.בת 2008)ב הפועלי� בנק של המחשוב מערכת קריסתמ הנפגעי� בפיצוי

 בנק, ירושלי� בנק, לאומי בנק נגד נוספות בקשות ארבעהוגשו  כ%.  4947/08 א"בש

 הבנקי� ידי על שעבודי� רישומי של הסרת� אי בעניי% הפועלי� ובנק טפחות מזרחי

 של עניינ� כי להניח בירס יסוד קיי� כי נראה, כ% על. הראשוני� בשלביה% כעת נמצאות

 . הולמת בדר. וייוצג ינוהל הקבוצה חברי כל

 הוגשו על 2007כבר בשנת . באי כח המבקשי� בקיאי� בסוגית הרכבת הקלה בירושלי�  .ד

.  לחוק התענו% והבנייה בשל ירידות ער. של תושבי�197ידיה� עשרות עררי� על פי סעי� 

 וכ% המדינה 2)1חרי� כנגד המשיבות  סו13כ המבקשי� תביעה של "כמו כ% מנהלי� ב

כמו .ועיריית ירושלי� בשל נזקי� שנגרמו לסוחרי� בשל עבודות הרכבת הקלה ברחוב יפו
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 ובניהול תובענות 6כ% לעורכי הדי% ניסיו% רב  בפרויקטי� תשתיתיי� גדולי� כגו% כביש 

 .כנגד רשויות ותאגידי�

  

 הקבוצה חברי כלל של עניינ כי להניח סביר יסוד קיי ":לחוק) 5)(א(8 סעי� .525

  ."לב בתו וינוהל ייוצג

המבקשי� מייצגי� מגוו% רחב של תושבי ירושלי� והסביבה מכל השכונות ומכל חתכי   .א

  .האוכלוסיה

 יושר על הקפדה תו. ינוהל הקבוצה חברי כלל של ועניינ� ענייני� ניגוד כל למבקשי� אי%  .ב

 .הקבוצה לחברי שנעשה העוול את לתק% מנת על, והגינות

פנסיונרי� ותיקי וותיקות , אנשי כפיי�, בעלי מקצועות חופשיי�, בתו. הקבוצה מורי�  .ג

כ% מתגוררי� . יהודי� וערבי�, דתיי� וחילוניי�, עולי� חדשי� וילידי האר3, ירושלי�

המבקשי� בשכונות רבות בירושלי� ומהווי� חת. מאפיי% של הסבל שנגר� לתושבי� וכ. 

  . קול� של כלל התושבי� כולל תושבי ירושלי� רבתימביאי� המבקשי� את

  המתבקשי הסעדי. י
  

 הסעדי� מת% על להורות הנכבד המשפט בית מתבקש, לעיל האמור לאור  .526

  :הבאי�

  .ייצוגית כתובענה התובענה את לאשר  .א

 .לעיל כאמור, הייצוגית התובענה לצורכי המיוצגת הקבוצה את להגדיר  .ב

 את לקבוע, לכשתתקבל זו בבקשה ההחלטה פרסו� אופ% בדבר הוראות לית%  .ג

 .הפרסו� בהוצאות המשיבות את ולחייב פרסו� נוסח

ות בפיצוי כספי לקבוצה המיוצגת בס- של   המשיב את לחייב  .ד

מאתיי� ושמונה מיליו% שבע מאות , מיליארד[, 2 1,208,775,000

 .]שבעי� וחמש אל� שקלי� חדשי�

, פסולת, המפגעילית� צו המחייב את המשיבות בסילוק כל   .ה

גדרות וכיעור שנגרמו בעקבות עבודות הרכבת הקלה והשבת 

 .  יו מהגשת בקשה זו90המצב לקדמותו וזאת תו- 
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כ המבקשי להופיע בהלי- הבוררות המתקיי בי� "לאפשר לב  .ו

ד וייסגלס "המשיבות אצל כבוד השופט בדימוס אוקו� ועוה

ת שהוגש או כתב טענו/ולקבל לידיה כל החלטה הודעה ו

כ� . ושיוגש בהלי- זה ולפסוק את הוצאותיה בהקשר זה

מתבקש בית המשפט להורות על פרסו פומבי של כל החלטות 

 .הבוררי

 יו מהגשת בקשה זו לפרס בפומבי 90לחייב את המשיבות תו-   .ז

ובאופ� רשמי על מועד סיו סופי שבו תתחיל לפעול הרכבת 

  .הקלה הפעלה מסחרית

נוי חוקר לבדיקת אופ� בחירתה והתנהלותה של להורות על מי  .ח

בהוצאת ,  החל בהלי- בחירתה כמפקחת על הפרויקט2המשיבה 

 . כספי ובגובה המשכורות וכלה באופ� ניהולה את הפרויקט

,  מסכו� התביעה5% בס. של למבקשי� הוג% גמול תשלו� על להורות  .ט

 .לחוק 22 בסעי� לאמור בהתא�

 לאמור בהתא�, מ"הח המבקשי� של כוח� בא של הטרחה שכר את לקבוע  .י

 .לחוק 23 בסעי�

 שיקול לפי, העניי% בנסיבות וצודק נכו% סעד כל ולקבוצה למבקשי� לית%  .יא

 .הנכבד המשפט בית של דעתו

  

  א סיכו "י

לעתי� עולה התחושה בידי הניזוק כי נגר� לו עוול א� א� הניזוק איננו יכול  .527

מול הניזוק . חוק יש לגמול לו על הנזק שנגר� לולומר בוודאות מתוק� איזה סעי� באיזה 

 וחלק� �מתייצבות המזיקות ע� הררי טועני� והררי טיעוני� חלק� פרוצדוראליי

מדוע ה% מצטערות על אי הנוחות הזו , נוחות)משפטיי� מדוע יתכ% כי נגרמה לניזוק אי

רות המזיקות עוד מסבי. ומדוע בשו� פני� ואופ% ה% אינ% אחראיות לנזקיו של הניזוק

מדוע תהיה זו טעות פטאלית לשפות את הניזוק על נזקיו וכיצד דבר זה יגרו� לעוול גדול 

  . כ% ממש כ. למזיקות ולא לניזוק, למזיקות

כמוב% שטענותיו של הניזוק נשמעות בקול ענות דקה ואילו טענות המזיקות  .528

  .נ טעמי� ומצווחות ככרוכיא"נטענות בק
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.  מגיעה שעתו היפה של המשפט) אחת לשבעי� שנה ) דומני כי בעיתות כאלה .529

לברור מתו. עשרות אלפי העמודי� מתו. מאות כתבי הטענות ומתו. אלפי הבקשות את 

. ולהסביר ולהסדיר את משנתו" חמסו אותי הזיקו לי עיזרו לי"הקול הבודד הזה הצועק 

ואת הטענות כמוב% שהמשפט ימצא את הסעי� בחוק את פסק הדי% את המאמר המלומד 

 א. אי% ספק כי בעיתות כאלה –הרלבנטיות בדברי באי כוחו של הניזוק בכדי להושיע לו 

נדרשת ראייה עמוקה החודרת מבעד לשכבה הראשונה והמטעה ומבינה כי בפשטות ללא 

  .נגר� נזק ויש לתק% את העוול ולעשות צדק, כחל וסרק נעשה עוול

המשיבות גרמו .  לאמור לעילהמקרה האמור מתאי� כי המבקשי� סבורי� .530

 א. כדברי –כמוב% שהמשיבות יטענו כי כוונותיה� היו ראויות , לתושבי ירושלי� נזק כבד

המשיבות תטענה כי ה% מוגנות מפני . הכוזרי כוונותי. רצויות א. מעשי. אינ� רצויי�

אי תביעות בשל פסק די% זה או אחר או בשל דבר חיקוק כזה או אחר ותעשינה מאמ3 עיל

להטביע את התביעה הפשוטה לעשות צדק באלפי מסכמי� ובקשות ובניסיו% לדחות את 

  .הק3

 למבקשי� נגר� נזק רב בשל –המבקשי� סבורי� כי הדבר פשוט ופרוש כשמלה  .531

הרשלנות הפושעת של המשיבות ועל המשיבות לקחת אחריות על הנזק שנגר� ולפצות את 

  ! הא ותו לא. תושבי ירושלי� והסביבה

 .מ% הדי% ומ% הצדק ומ% היושר להיעתר לבקשה זו .532

____________  

  ד"עו, פינק אס.

 המבקשי� כ"ב

 

  

  

  

 

 


