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  ייצוגית תובענה לאישורמתוקנת  בקשה

  2006 � ו"תשס הייצוגיות התובענות חוק לפי

 , מתכבדי המבקשי 11.5.2011בהתא להחלטת בית המשפט הנכבד מיו

  להגיש בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית.

 שנגרמו החמורי הנזקי ה אליה הנלווית והתובענה זו בקשה של עניינה

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

, שגרמו למפגעי סביבתיי חמורי "הקלה הרכבת" המכונה הפרויקט

 הסבו ואשר היו עד הסתיימו שלא עבודות. ירושלי � בירת ישראלברחבי 

  . לתושבי ירושלי והסביבה וחמורי כבדי נזקי וממשיכי להסב

� כללי. א
   �כדלקמ� מתבקש הנכבד המשפט בית

: להל%( לבקשה' � 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 שהבק לאשר   .ב

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

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

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

�."סביבתיי

[להל%: החוק  �1992ב"תשנ), אזרחיות תביעות( סביבתיי מפגעי למניעת לחוק 2 סעי�

 לגרו עומד או שגור מי"כ" המפגע גור" מגדיר)} 1992למניעת מפגעי� סביבתיי� (

  ."סביבתי מפגע

 למפגע הרשלנית התנהלות% ק�מתו אחראיות 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 רימתג או אד של בבריאותו פגיעה בה שיש

בניגוד להסכמי�  בוצעו שה% לעובדה, מעבר הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות

 מזה מתמש1 באופ% גורמותגרמו ו שהתחייבו בה% המשיבות וכ% שורה של צווי� ותקנות,

 סבל י�מוגור חייה� על י�המשפיע ואבק , פסולתלכלו1, רעש של י� רבי�למפגע שני�
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ולכל אד� המזדמ% לאזורי  ההיקפיי� יישוביהלתושבי  ,ירושלי� ושבית לכלל מתמש1

  . העבודות ברחבי העיר

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

 לצור1 כי ולקבוע .רבתי ירושלי ותושבי ירושלי תושבי כלל את כוללת הייצוגית

 תושבי תהיה הראשונה הקבוצה תת. קבוצות תתי שתי הקבוצה תכלול הנזק חישוב

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

 גבעת, גוש אבו והישובי�, אדומי� מעלה העיר תושבי ביניה�. לעיר לווי% ערי ומהווי�

 תושבי" (להל%( י�נוספ ישובי� עשרות ועוד יערי� קריית, ציו% מבשרת, אדר הר, זאב

� )."רבתי ירושלי

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

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

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

 שהוצגו כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות � יסביבתי ימפגע עילת  

 חיי על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש1 באופ% גורמות, לעיל רב בפירוט

, והכל אד� של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש1 סבל לה� וגורמי� המבקשי�

  .)1992( לחוק למניעת מפגעי סביבתייבניגוד 

 לא בצורה רבדיו בכל הפרויקט ביצוע ידי על, הנזיקי� לפקודת 35 סעי0 לפי �  שלנותר

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

 על העולה העיכוב ומעצ� המשיבות בי% המתמשכי� המשפטיי� ובהליכי� וההנדסיי�

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

לביצוע פרויקט  זו הביאה לכ1 שהמפגעי� הסביבתיי� נמשכו לתקופה ארוכה מ% הנדרש

באופ% בלתי סביר. מעבר לכ1, התנהלות% הרשלנית של המשיבות באה לידי ביטוי ג�  זה,

  את הנזק של המפגעי� הסביבתיי� שיצרו.  ולמנוע בהעדר ניסיו% לצמצ�

יצירת המפגעי� הסביבתיי�  ידי(על, הנזיקי� לפקודת 44 סעי0 לפי �  ליחיד מטרד לתעוו

 המבקשי� של הסביר לשימוש שני� במש1 ממשית הפרעה (רעש, לכלו1, אבק וכו') נגרמה

 המשיבות שעושות מהשימוש כתוצאה, הציבוריי� ובשטחי� שברשות� במקרקעי%

  . הרכבת תוואי הקמת לצור1 שברשות% בקרקע

 באופ% הפרויקט ביצוע ידי(על, הנזיקי� לפקודת 42 סעי0 לפי �  לציבור מטרד וולתע

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

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

אד לחיות בסביבה ראויה וזכות  פגיעה בזכויות אד: הזכות לחופש התנועה  

 בהתנהלות� הרשלנית ובפגיעה במרחב המחיה של המבקשי� �  ובאוטונומיה של הפרט

לפגיעה בחופש  גרמו המשיבות על ידי יצירת מפגעי� סביבתיי� בכל אזורי פיתוח הרכבת,

  .לפגיעה באוטונומיה של הפרט של המבקשי�התנועה של המבקשי�, לפגיעה בכבוד� ו
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הנזיקי� (נוסח  פקודתל 63לפי סעי� המשיבות הפרו את חובת%  �  קוקהח חובה הפרת  

 חוק למניעת מפגעי סביבתיילפי ה) "פקודת הנזיקי�"(להל%:  �1968חדש) תשכ"ח

הפרו המשיבות באופ% בוטה  ,כמו כ% חוק יסוד: כבוד האד וחירותו. ל 6לפי סעי� ו

, שורה ארוכה של חוק עזר 1965 – חוק התכנו� והבנייה תשכ"ההוראות שונות של 

ושורה  1978( ל"ח), תששמירת הסדר והניקיו%( לירושלי�עזר  חוקעירוניי� וביניה� 

�ארוכה של חוקי� נוספי�.

המשיבות גרמו נזק כבד לתושבי ירושלי�, לא יתכ%   :עילות הנובעות משיקולי צדק ויושר 

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

�

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

�:יהיה הסעד

  .ייצוגית כתובענה התובענה את לאשר.1

 כאמור, הייצוגית התובענה לצורכי המיוצגת הקבוצה את להגדיר.2

�.לעיל

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

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

עבור הנזק  ות בפיצוי כספי לקבוצה המיוצגתהמשיב את לחייב.4

�.3 167,000,000בס2  שנגר לה

5. להורות למשיבות להסיר את כל המפגעי הסביבתיי הקיימי

�יו. 90בתו2 

לאפשר לב"כ המבקשי להופיע בהלי2 הבוררות המתקיי בי� .6

דימוס אוקו� ועוה"ד וייסגלס ולקבל המשיבות אצל כבוד השופט ב

לידיה כל החלטה הודעה ו/או כתב טענות שהוגש ושיוגש בהלי2 

זה ולפסוק את הוצאותיה בהקשר זה. כ� מתבקש בית המשפט 

.�להורות על פרסו פומבי של כל החלטות הבוררי

 22 בסעי� לאמור בהתא�, למבקשי� הוג% גמול תשלו� על להורות.7

�.מסכו� התביעה 5% (יפחת מ , בסכו� שלאלחוק

 בהתא�, מ"הח המבקשי� של כוח� בא של הטרחה שכר את לקבוע.8

�.מסכו� התביעה 15% (, בסכו� שלא יפחת מלחוק 23 בסעי� לאמור

 לפי, העניי% בנסיבות וצודק נכו% סעד כל ולקבוצה למבקשי� לית%.9

�.הנכבד המשפט בית של דעתו שיקול
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 בהתא� הנכבד המשפט בית ידי על שייקבע באופ% �תפורס זו בבקשה ההחלטה כי לקבוע  .ח

�.התובענות לחוק 25 לסעי�

  

 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

 תקנות" להל�( הייצוגיות התובענות לתקנות) א(3 סעי0 להוראות בהתא ,כ� כמו

 על לממונה, לממשלה המשפטי ליוע$ ומהתובענה מהבקשה עותק מועבר"), התובענות

  .הסביבה להגנת ולמשרד הצרכ� הגנת
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�מבוא. ב

  

בפיצוי תושבי ירושלי וסביבתה עבור הסבל שנגר לה כתוצאה  הוא זו תובענה של עניינה

 מהמפגעי הסביבתיי שנוצרו בעיר בעקבות הלי2 ההקמה המתמש2 של הרכבת הקלה

 הקלה הרכבת הקמת פרויקט של לקוי עוביצו, המשיבות של הפושעת %רשלנות .בירושלי

 ותושבי ירושלי� תושבי בכלל קשהסביבתית  לפגיעה לגרו� ומממשי1 גר�, יד% על בירושלי�

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

 1 המשיבה של לקויה הביצוע. תפקיד% במילוי כשלו זה לאומי פרויקט הקמת על המדינה מטע�

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

  . ממשית לפגיעהלה�  וגורמי� חייה� שגרת על רבות שני� מזה משפיעי� אשר ,ממוניי�

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

 זיהו של מטרדי ולספוג" הקלה הרכבת" הנקראת המרה הגלולה את שני� מזה לבלוע אלצי�נ

 מענה ללא זאת כל. רבה נפש ועגמת חייה ובאיכות התנועה בחופש פגיעה, ופסולת רעש, אוויר

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

  .באופק נראה סיו� ללא הרב ולצערנו

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

 קוד� כי המבקשי� מצפי� בנוס�. למבקשי� הנגרמי� הנזקי� צמצו� תו1 במהרה יסתיי�

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

 ואת בירושלי� התחבורה לבעיות כפתרו% שיביא באופ% האחרונות השני� מחדלי וינותחו תיתאמי

  .בכ1 המעורבי� הגורמי� וכל הביצוע שלבי כל

 בראשות שנער1, 1/8/2005(ה מיו� 2 המשיבה של המנהל הועד ישיבת בדיו%�מאיר אית% מר דברי

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

  :כולה הבעיה מהות את אחד במשפט למצות

 הדבר, הזכיי�  י"ע בעיר נרחב בהיק0 עבודות של לשנתיי נכנסי אנו"
 המינהלי ע בשיתו0, נערכי אנו. התושבי מצד תרעומת יגרור

   ."התושבי מול הסברה לעבודת, הקהילתיי

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

  'א נספח

מיותר לציי% כי היק� כה נרחב של עבודות בלב העיר גר� למפגעי� סביבתיי� נרחבי� במוקדי� 

בה� נאלצי� תושבי העיר לבלות שעות רבות יו� יו�. מעבר לכ1, השינויי� מרכזיי� בעיר אשר 

י� ואוטובוסי� במער1 התחבורה והכבישי� בעיר יצרו עומסי תחבורה חמורי� של רכבי� פרטי

  אשר גורמי� לרעש ומעלי� את רמת זיהו� האוויר. 

נזקי� אלו חמורי� כשלעצמ� ואסורי� על פי חוק. ואול�, יתכ% ותושבי העיר היו סופגי� את 

כפי שתוכנ%. אול�,  של שנתיי�, הנזקי� שנגרמו לה� א� אכ% היה מדובר בתקופה קצרה ומוגבלת

כתוצאה שמרשלנות% של המשיבות הרבה קלה התאחרו עבודות הקמת הרכבת ה ,כידוע לכול
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מעבר למצופה, תו1 שה% לא עושות דבר או חצי דבר כדי לצמצ� את המפגעי� הסביבתיי� 

הנגרמי� כתוצאה מהעבודות ברחוב. כל אלו יחד הביאו לכ1 שבמש1 שני� הפ1 מרכז העיר לאזור 

יו� אשר נאלצי� לעבור  ,יבתהרצו� מפגעי� סביבתיי� אשר מסכ% את כל תושבי ירושלי� וסב

  אתר בנייה. לברחובות שהפכו יו� 

 ניר מר), דאז( העיר מועצת וחבר) היו�( 2 המשיבה ר"ויו ירושלי� עיריית ראש דברי יפי� לענייננו

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

  :1.6.09 מיו�

 מה יודעי את. מחיר אי� לזמ� שכאילו הוא הציבור את מתסכל"...
 יודעי את? העיכובי על ירושלי העיר במרכז 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

  

המשיבות לא עשו מאמ6 על מנת לשפר ולו מעט מתוצאות הלוואי של עבודות הקמת הרכבת 

 מ% טר�סיוביאה לכ1 שהעבודות ימשכו באופ% בלתי סביר והקלה. התרשלות% לאור1 כל הדר1 ה

המשיבות לא השכילו להשקיע במשאבי� (למשל מעבר לכ1, בכל תקופת ההקמה, נראה באופק. 

) על מנת לצמצ� , התקנת מסנני� לזיהו� אוויר וכו'ורה, מעברי� ראויי�על ידי הקמת גדרות, תא

דבר  – של הציבור יה�ותבפני לא עמדו באופ% ראוי בטיפולאת המפגעי� הסביבתיי�. כמו כ%, 

אשר יכול היה לסייע באיתור וטיפול נקודתי במפגעי� החמורי�. נראה כי כלל לא ניתנה הדעת, 

מצ� את הפגיעה בתושבי� אשר אותותיה ניכרי� כבר כיו� ואולי לאור1 כל הפרויקט, כיצד לצ

  הפגיעות החמורות ביותר עתידות עוד להתגלות בעתיד.   –א� חמור מכ1 

  עובדתי רקע. ג
  

 ג.1 המבקשי
 

, סטודנטי�, מגווני� מקצועות בעלי, והסביבה ירושלי� תושבי הינ� 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

  1 פרמס מבקש 1.1ג.

 בשכונת אפרתה ובברח גר אשר, 1938 שנת יליד פנסיונר, ירושלי� תושב הינו 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 גרמניי� צעירי� של הגעה המרכז ארגו% ,"והשלו�

�.בישראל סוציאליי� במוסדות

 לתל בשבוע פעמי� שלוש, 1 המבקש נוסע אירופה מרכז עולי בארגו% התנדבותו לצור3.1

לצור1 נסיעותיו עובר המבקש כדר1 קבע במרכז העיר ובאזורי מתח� . באוטובוס אביב
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, העיר מרכז ובכל יפו ברחוב הקלה הרכבת עבודות בגללהבנייה של הרכבת הקלה. 

 מ%מהז מכפול יותרבאוטובוס  נסיעתו הייתה מתארכת, אחד לנתיב הנתיבי� וצמצו�

 מאחר, יפו ברחוב רבי� פקקי� ויצר הנתיבי� צמצו�. דקות 45 הפחות לכל ונמשכת

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

 היה שבעבר בעוד. ג� כ% באוטובוס להגיע 1 המבקש נוהג, אלי% חולי� בבית להתנדבותו.4

 רחוב חסימת בעקבות, העיר מרכז דר1 החולי� בית ממוק� ש�, העיר מערבל לנסוע נוהג

 לעשות נאל6 הוא, העיר מרכז באזור הרבי� התנועה ועומסי פרטיי� רכבי� לתנועת יפו

 נוספי� מ"ק 2(1(כ של זה עיקו�. יפו שער דר1 או רוממה דר1 העיר לצפו% ונוסע עיקו�

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

 יוצרת דומי� עיקופי� לעשות נאלצי� רבי� שתושבי� העובדה, ג� כ1. נוספת שעה

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

�.שכזה רכבי� לעומס מתוכננות שאינ%

ורגת מהתק% עומס כה רב של מכוניות מגביר את זיהו� האוויר והרעש באזור לרמה הח.5

ופוגעת בכל העוברי� באזור. מעבר לכ1, עומסי התנועה והשינוי בנתיבי התחבורה 

מביאי� לכ1 שהעומדי� בפקקי� נאלצי� להיחש� זמ% ממשו1 יותר לרעש, ללכלו1, 

�לזיהו� האוויר ולאבק. 

במש1 כל תקופת הקמת הרכבת וג� כיו� כאשר אני עובר ברחוב אגריפס והסביבה, חש .6

נשימתו כבדה וכי האוויר באזור הינו מזוה�, כתוצאה מהרכבי� הרבי�  המבקש כי

והאוטובוסי� שנאלצי� לעבור בו. לאחרונה הובא לידיעתו דו"ח שנער1 על ידי המשרד 

לאיכות הסביבה אשר אימת את חששותיו, שאכ% מדובר באזור בעל רמה גבוהה של 

�זיהו� אוויר.

הניטור, נמדדו ברחוב אגריפס ערכי�  הדו"ח מראה כי בתקופה בה התבצעה בדיקת.7

גבוהי� ביותר של תחמוצות חנק%, אשר מקור% בפליטות של כלי הרכב הרבי� שעוברי� 

�ברחוב. הריכוזי� ברח' אגריפס גבוהי� משמעותית מכל נקודות המדידה האחרות.

קריאת הדו"ח הגבירה את תחושות עגמת הנפש שחש המבקש א� לפניו ובעיקר הגבירה .8

�ש לבריאותו.את החש

 להגיע נהג אליו אזור, כולו לאזור מהגעה יפו' ברח העבודות בעקבות נמנעהיה  1 המבקש.9

 הגורמות העבודות בעקבות האחרונות בשני�. קניות או בילוי לש� בשבוע פעמיי� ( פע�

�.העיר של זה מאזור רגליו את מדיר היה הוא ובמדרכות בכבישי� מהמורות, אבק, לרעש

 מהליכה ממשי פחד חש וא� סביבתיי� מפגעי� לאות� יותר רגיש 1 בקשהמ מבוגר כאד�.10

, מהמורות, בורות, המדרכה על המונחי� אחרי� ומכשולי� ציוד, כ1 יפו' ברח רגלית

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

�. לבריאותו ממשית
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והמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו  הרכבת על העבודות לו גורמות הגופני, לנזק מעבר.11

 מקבל", והשלו� הכפרה אות" בארגו% תפקידו מתוק�. ומבוכה נפש עוגמת בעקבות%

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

 במראה שמתביי הוא שכ% כ% מלעשות נמנעהיה  האחרונות השני� במהל1. העיר במרכז

�.העבודות מתבצעות שבו ובאופ% , ברעש, בזיהו� האוויר שבאזורהעיר מרכז של

מהמפגעי� הסביבתיי� באזור הקמת הרכבת הקלה  כתוצאה ניזוק 1 המבקש, לסיכו�.12

 והמפגעי� הלכלו1, הרעש, האבק: יפו רחוב מצב בעקבות מהרגליו נאל6 לשנות וכ%

 המבקש. לרחוב מלהגיע אמיתי פחד חש הואו בריאותו את מסכני� הנוספי� הסביבתיי�

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

�.ל"מחו הרבי� אורחיו בפני העיר

 ג.2.1 מבקשת מספר 2

 תחבורה על בלעדי באופ% נסמכת אשר 76 בת, בקעה שכונת תושבת הינה 2 המבקשת.13

�. ציבורית

 אשר מוקדמת הודעה כל בלא, התוואי על הבנייה עבודות החלו וב הראשו% מהיו�.14

 סובלת כולה העבודות תקופת ולמש1 בהתא� זמנה את ולתכנ% להיער1 לה תאפשר

�, המלווי� ברעש, זיהו� אוויר ואבק.העיר ברחבי הכבדי� התנועה מעומסי המבקשת

 מקומות במספרש לכ1 הובילו התוואי על העבודות בעקבות האוטובוסי� תחנות הסטות.15

, כדוגמא. ותמסוכנ ואפילו ותנוח לא מאוד במקומות הוצבו הזמניות האוטובוס תחנות

 לא חלק�, מפלסי�' מס בעלת היא ציו% לכיכר בסמו1 שהוצבה האוטובוס תחנת

 החולי� בבית במיו% יו� כחצי לבלות ונאלצה 2 המבקשת נפלה כ1 בעקבות. מסומני�

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

�. הפרטי מכיסה 7 1,000 להוציא 2 המבקשת נאלצה

 מפני מהחששותו הבנייה אתר בתו1 חיי� של ומשני� הפרויקט מ% מיואשת 2 המבקשת.16

 גרמו והמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו בעקבותיה% הפרויקט על העבודות. נוספות נפילות

 את ולראות לחיות תזכה שלא קשה תחושהאותה  מלווהבר לכ1, . מערבה נפש עגמת לה

�.תפעל הרכבת שבו היו�

והמפגעי� הסביבתיי�  הרבי� התנועה מעומסי כתוצאה ניזוקה 2 המבקשת, לסיכו�.17

ככל שמתאר1 פרק הזמ% שבו היא נאלצה לעמוד בפקק תנועה, גדל טווח  .המלווי� אות�

� אזור הפקק ובה� רעש, לכלו1 ואבק. היחשפותה למפעי� הסביבתיי� הסובבי� את

 האוטובוס תחנות מהסטת ניזוקה, בלבד ציבורית תחבורה על הנסמכת ,מבוגרת כאישה.18

 מסוכ% במיקו� שהוצבה אוטובוס מתחנת כתוצאה ונפצעה נפלה וא� המסלולי� ושינוי

והמפגעי� הסביבתיי�  מהעבודות כתוצאה נפש עגמת נגרמה למבקשת. גו� נזק לה ונגר�

 וייאוש העיר ברחובות לצעוד פחד חשה והיא נפגעה חיי� לאיכות זכותה, ה% גרמוש

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



 �12

�ג.3.1 מבקש מספר 3 

 וחי נולד בה, יובל קרית בשכונת 14 קליימ%' רח תושב, לחמישה ואב נשוי הינו 3 המבקש.19

 במקצוע עוסק אינו הוא כעשור מזה א1, בניי% איהנדס הוא המבקש בהכשרתו. חייו כל

�.יפו ברחוב בחנות ועובד

 הרכבת של הבנייה אתר בלב שעובד כמי. עשור כבר הקלה הרכבת מנזקי סובל 3 המבקש.20

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

�.הסתיימו שטר� ,התוואי להנחת העבודות אור1 לכל וג� שני� 7(כ

 יפו ברחוב עבודתו למקו� מביתו יו� מדי להגיע המבקש נהג יובל קריית שכונת כתושב.21

 התוואי על העבודות תחילת. סביר בתשלו� בסמו1 מחנה היה אותו, פרטי רכב באמצעות

, באזור בחניוני� מחירי� ולקפיצת חנייה מקומות לביטול, כבדי� תנועה לעומסי גרמו

  .ציבורית בתחבורה לשימוש ולעבור הפרטי רכבו על לוותר המבקש תא הוביל זה דבר

בעיית  אתוא� הגדיל  פתר לא באוטובוס לנסיעה המעבר, הנפש ועגמת הצער למרבה.22

 המבקש היה יפו ברחוב העבודות של השיא בתקופותההיחשפות למפגעי� הסביבתיי�. 

. יפו ברחוב לחנות ברגל ל1והו יהודה מחנה לשוק סמו1 האוטובוס מ% ויורד ממנהגו משנה

 ישיר באופ% המבקש נחש� רגל שכהול1 מפני, הבעיה את פתרה לא היא ג� ברגל הליכה

 ולנקוט תדירות המשתני� ומחסומי� גדרות בי% דרכו את לפלס נאל6, בתוואי לעבודות

, כל זאת כשהוא נאל6 המשובשת שבדר1 והמהמורות הבורות בעקבות זהירות משנה

�.החשופי� לרעש, אבק ולכלו1 לעבור במקומות

 עבור ומייאשת נעימה לא מאוד חוויה ארוכה תקופה במש1 הייתה העיר למרכז ההגעה.23

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

�.  הכבד והרעש האבק, הרב הלכלו1 את ולסבול יו� מדי לש� להגיע נאל6 עבודתו

 שימוש לעשות עבר בה הציבורית התחבורה במער1 שיבושי�מ ניזוק 3 המבקש, לסיכו�.24

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

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

�. העבודות ומהתמשכות

 ג.4.1 מבקשת מספר 4

 2( ל וא� נשואה, האחרונות השני� בארבעת אדומי� מעלה בתתוש הינה 4 המבקשת.25

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

 מתו1 שני� 4(כ לפני אדומי� למעלה זאב פסגת משכונת משפחתה ע� עברה המבקשת.26

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

�. לעיר וחלקה מהירה ומהגעה הפרברי�

 לאיכות קשה מפגיעה המבקשת סובלת החלה הקלה הרכבת על העבודות תחילת ע�.27

�.חייה ולשגרת
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 למרכז ישירות אדומי� ממעלה בעבר נסעו אשר, מהכלל יוצא ללא, הקווי� כלל מסלולי.28

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

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

 פי הוא ההגעה בזמ% ההבדל ( לעבודה מגיעה היא שבו האופ% את כליל שינתה המבקשת.29

האוטובוס המגיעי� ממעלה אדומי� לירושלי�, האריכו את  קווי של התדירות. שלוש

ועוברי� דר1 עבודות הקמת הרכבת המלווי� במפגעי� מסלול� בצורה משמעותית 

�סביבתיי� חמורי�.

והיא  הרכבת על העבודות בעקבות משמעותית בצורה נפגעה המבקשת של חייה איכות.30

. נאלצה לעבור פעמי� רבות דר1 אזורי הקמתה, אשר חשופי� לרעש ולכלו1 בלתי נסבלי�

 בכלל לה ברור ושלא, הרכבת לבגל נהרסה שהעיר אמיתית ותחושה רב תסכול חשה היא

�.הרכבת את צריכה העיר כמה עד

 זמ%. שלה היומיו� ובשגרת חייה באיכות חמורה מפגיעה סובלת 4 המבקשת, לסיכו�.31

במהלכו היא נאלצה לעבור דר1 תוואי עבודות הקמת  שלוש פי הוכפל לעבודה הגעתה

מבקשת למפגעי� בשל העיכובי� והפקקי� חשופה הבמהל1 דרכה,  .התשתית של הרכבת

 הסביבתיי� שנגרמו על ידי עבודות הבנייה א� למש1 זמ% רב יותר מהממוצע. בעקבות כ1,

�.רבה נפש עגמת לה נגרמה החולפות השני� 4 ובמש1 וייאוש תסכול חשה היא

�ג.5.1 מבקש מספר 5

 הגר) הצבאי שירותו מסיו�( האחרונות השני� בעשר ירושלי� תושב הינו 5 המבקש.32

 הראשונות בשנותיו. לילד ואב נשוי"), קטמוני�(" גונני� בשכונת יבנה לימעג ברחוב

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

 באופ% נסמ1 ולכ% נהיגה רישיו% מעול� החזיק או מחזיק ואינו דפוס בחברת עובד המבקש

�.ברגל כההלי ועל ציבורית תחבורה על לגמרי מוחלט כמעט

 .שאול גבעת בשכונת הוא עבודתו ומקו�"), קטמוני�(" גונני� בשכונת המבקש גר כיו�.33

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

 התאר1 הנסיעה נתיבי וצמצו� ברחוב מהעבודות כתוצאה. יפו רחוב אור1 לכל

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

�. באזור עבודות הבנייה באוטובוס

 האוטובוסי� המקרי� מ% בחלק כאשר, רב זמ% התארכו מהשוק לאוטובוסי� ההמתנות.34

במש1 המתנתו היה . שיגיע הבא לאוטובוס להמתי% המבקש על שהיה אופ% התמלאו

 כגו% התוואי על עבודותכתוצאה מה מפגעי� הנגרמי�ול האוויר מזג לפגעי חשו� המבקש

�.זלעפות גש� לחילופי% או קופחת ושמש פסולתומה הכבדי� העבודה מכלי וזיהו� אבק

 ולבוא עליו להקל אשתו ביקשה א� אפילו, העיר במרכז המבקש עבד שבה בתקופה.35

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

�. אפשריי� הבלתי עההתנו ועומסי
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 צומת שבי% במתח�. ביותר" מאתגרת"ל בעיר הרגלית ההליכה הפכה מסוימות בתקופות.36

 אחר לצד פע� בכל לעבור המבקש נאל6, יהודה מחנה לשוק ועד ויפו' ורג'ג קינג הרחוב

 צרה במדרכה זאת וכל בחול לדשדש, בדר1 ובורות מכשולי� מעל לדלג, המדרכה של

�. לגמרי חסומה ולעיתי� ומגודרת

 למשכנתאות אדני� מבנק משכנתאהמבקש לטול  בקש תקופה באותה .מזו יתרה.37

 על לחתו� מנת על פעמי� מספר לסני� להגיע נאל6 כ1 ולש� הדווידקה בכיכר הממוק�

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

 מבו1 במעי% סביב( סביב ללכת המבקש על היה בנקה סני� אל הגעה ולש� לחלוטי% חסו�

 י� לקריעת כביש חציית של פשוט מהל1 הפ1 כ1. עפר ובתו1 גבוהי� גדרות בי%, מוגדר לא

�. המבקש של מזמנו כיוו% בכל דקות כעשר עוד גזלה אשר ממש של סו�

 נגרמה למבקשמעבר לנזקי� הפיסיי� שנגרמו למבקש כתוצאה מהמפגעי� הסביבתיי�, .38

 חופשה לאחר לירושלי� החזרה. העבודות מהתמשכות כתוצאה רבה נפש גמתע

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

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

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

 במיוחד צורמת הייתה בירת ישראל, לירושלי� בירת צ'כיה, פראג העיר בי% ההשוואה

�.המבקש של בלבו ייאוש ונטעה

. העבודות של בעצלתיי� מההתנהלות נובע מבקש של ולכעס הנפש לעגמת נוס� מקור.39

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

 במקו� התוואי לאור1 עובדי� מקומ6 ביותר חזה בו מקרה זוכר איננו הצרפתית הגבעה

 גורמת זו התנהלות. 16:00 מהשעה המאוחרת בשעה התוואי לאור1 עבודות או מסוי�

 ל"צה כיכר באזור, 1 כביש לאור1 מתמשכי� בפקקי� עומד בעודו ולתסכול לייאוש

 ראוי בקצב העבודות התבצעו לא מדוע תוהה ואוה התוואי לאור1 מקו� בכל ובעצ�

�. הנזק את שיצמצ�

התנהלות ראויה של הגופי� הממוני� וקיצור זמני עבודות הקמת הרכבת היה מצמצ� .40

את תקופת ההיחשפות למפגעי� הסביבתיי�, דבר אשר אולי היה גור� לנזק להיות נסבל. 

התנהלות% הרשלנית של אול�, התארכות% של עבודות ההקמה למש1 שני�, כתוצאה מ

�המשיבות הביא לכ1 שהמפגעי� הסביבתיי� ימשכו לתקופה בלתי סבירה. 

 בגלל ציבורית בתחבורה שבוע מדי נוספות שעות 5 לפחות מבלה 5 המבקש, לסיכו�.41

 באזור והבורות הצרות המדרכות, האויר זיהו�, מהרעש סובל, הרבי� התנועה עומסי

 התחושה ובעקבות העבודות התמשכות לאור נפש ועגמת כעס, תסכול וחש העיר מרכז

�.הפרויקט את ולסיי� התושבי� על להקל מאמצי� די נעשי� שלא

�ג.6.1 המבקש מספר6

. סימו% ס% לפארק בסמו1") קטמו%(" גונ% בשכונת הגר, ירושלי� תושב הינו 6 המבקש.42

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

 בסמינר להשתתפות בשבוע פע� לאוניברסיטה ונוסע איל% בר באוניברסיטת שלישי
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 בגבעת הלאומית בספרייה הדוקטורט לכתיבת המבקש מקדיש הפנוי זמנו את. מחלקתי

�. ר�

לפני הקמת הרכבת הקלה היה המבקש נוהג להגיע תכופות לאזור מרכז העיר ורחוב יפו. .43

הרכבת הוא חש כי האזור אינו נעי� לשהייה.  אול�, מאז תחילת עבודות ההקמה על

 בעקבות שני� מזה הרעש, הלכלו1 והאבק שבאזור הגיעו עד לרמה בלתי נסבלת. על כ%,

 6 המבקש דוגל, והמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו בעקבותיה% הקלה הרכבת עבודות

 נובזמ אשר, העיר מרכז לאזור מהגעה המבקש נמנע כ1 במסגרת. הימנעות של במדיניות

 המרכזית לתחנה מרכזי הגעה כציר שימש ואשר קניות לעיתי� בו עור1, בו מבלה היו

�.ציבורית בתחבורה

הקמת  עקב הימנעותו של המבקש נובעת באופ% ישיר מהמפגעי� הרבי� הקיימי� באזור.44

רעש, זיהו�  נית% למצוא מפגעי בה�אלו הקיימי� במרכז העיר, הרכבת הקלה ובייחוד 

לטענתו, הדר1 היחידה להימנע מפגיעה על ידי מפגעי� אלו הינה פשוט  .למכביר ולכלו1

�לא לעבור באזור.לא להגיע ו

בעקבות הפגיעה שחש המבקש מהמפגעי� הסביבתיי� המלווי� את עבודות , לסיכו�.45

להימנע מלהגיע לאזור ונאל6 למצוא פתרונות חלופיי�  6הקמת הרכבת, התחיל המבקש 

למקו�. עומסי התנועה והדרכי� האלטרנטיביות  אשר האריכו את דרכו ממקו�

הארוכות יותר, הביאו לכ1 שעליו לשהות במש1 זמ% ארו1 יותר באזורי� עמוסי� בתנועה 

�אשר חושפי� אותו לפגיעה של רעש, אבק וזיהו� אוויר.

  7 פרמס מבקש 7.1ג.

 , מתגורר במעלה אדומי� ועובד בחברת עיצוב במה, הממוקמת35הינו ב%  7המבקש .46

�במעלה החמישה. 

המבקש נוסע כל יו� בדרכו ממעלה אדומי� למקו� העבודה כאשר בדרכו למקו�  .47

�העבודה הוא עובר או במחל� הגבעה הצרפתית או דר1 מנהרת מעלה אדומי�.

במש1 השני� האחרונות חווה המבקש פקקי� רבי� בגינ� הוא נאל6 להארי1 את זמ%  .48

כת דרכו של המבקש בעומסי התנועה גדלה נסיעתו, בכחצי שעה בממוצע. ככל שמתאר

�היחשפותו למפגעי� הסביבתיי� המלווי� את עבודות ההקמה. 

בממוצע אחת לשבוע במסגרת עבודתו נאל6 המבקש להגיע למרכז העיר ירושלי� לצור1 .49

�פגישות ע� לקוחות.

דקות למקו�  5( בעבר יכול היה המבקש לחנות ממש בסמיכות למרכז העיר וללכת כ.50

. כיו�, נאל6 המבקש לחנות במרחק משמעותי ממרכז העיר. עובדה זו מאלצת הפגישה

אותו ללכת באזור הקמת הרכבת הקלה, דבר אשר מגביר את חשיפתו למפגעי� 

�. ההסביבתיי� שנוצרו בעקבותי

המבקש נאל6 להתרוצ6 בתו1 הרעש האבק והלכלו1 של מרכז העיר ולסכ% את עצמו  .51

�במעבר בכבישי� לא מסומני�. 
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 ג.8.1 מבקשת מספר 8

 ומדעי לפילוסופיה סטודנטית, תיי�כשנ מזה ירושלי� העיר תושבת הינה 8 המבקשת.52

) 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.53

 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 נמש1 א� י�ולעית כולה השנה לאור1

 לא, מסודרות הודעות לקבל המבקשת נהגה הדווידקה בכיכר הפיתוח עבודות שעל בעוד.54

 אלו ליליות עבודות. הקלה הרכבת תוואי על הליליות לעבודות הקשור בכל הדבר היה כ1

. 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 מקרהב

�.בבוקר למחרת באוניברסיטה בקורס מסכ� מבח%

 והתפוצ6 מרכזי מי� צינור נפגע במהלכ% א1 הערב בשעות העבודות החלו אחרת בפע�.55

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

�.שעות מספר למש1) באזור אחרי�

 ללכת צריכה המבקשת הייתה מסוימי� ובימי� כולו חפור היה יפו רחוב השנה כל לאור56.1

 לשהותה האחרו% החודש כל במש1 כאשר. לדירתה להגיע כדי החשופה המדרכה על בחול

 מיני ולעקו� החול דר1 ללכת נאלצה והיא דרכה ללכת סבירה דר1 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, מאיד1. ומהמורות

�. הלילה בשעות

 הכניסה פרוזדור. המשיבה של דירתה ועל הבניי% על ישירה השפעה לעבודות, מזו יתרה.57

 אחריה� שהותירו בזבל זה וא� ובלכלו1 באבק זה א�, זמ% בכל מטונ� היה לבניי%

 במהל1 אחת פע� ולו חלו% המבקשת פתחה לא, בדירתה. התוואי על העובדי� הפועלי�

 אשר הדירה מרפסת. בחו6 ששררו הרבי� והרעש הלכלו1, האבק בעקבות כולה השנה

 תמידי באופ% כי בה לשבת היה נית% ולא כולה השנה במהל1 יתומה נותרה יפו לרחוב פונה

 ע�. נעימה לא למאוד החוויה את הפ1 מהעבודות הרב והרעש ומלוכלכת מאובקת הייתה

 על העבודות את המקיפי� הפלסטיק ומחסומי חזקות רוחות מנשבות החלו הקי6 בוא

�.נפשות סכנת ויצרו הגדרות לעבר או הבורות לתו1 ועפי� מתעופפי� היו התוואי

 פע� בכל. ממשית סכנה שיוצר באופ% תכופות לעיתי� הוסטו והדרכי� החצייה מעברי.58

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

�.לנסוע הרכבי� עומדי�
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 הייתה בו יהמרכז הקו. העבודות בעקבות התמשכה היא ג� לאוניברסיטה הנסיעה.59

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

דבר  –והנסיעה הו התמשכה יותר זמ% מהרגיל  רב בזמ% מאחר היה, כולו יפו רחוב לאור1

�אשר חש� אותה יותר למפגעי� הסביבתיי� שבאזור.

 מגוריה מסביבת צאהכתו נפש ועוגמת תסכול של שנה לאחר דירתה את עזבה המבקשת.60

 שחוזה ברגע מהדירה יצאו ושותפותיה המבקשת. פוסק הבלתי והלכלו1 ומהרעש

 אותו ע� בדירה, נחלאות בשכונת המבקשת גרה וכיו� כ% לעשות לה% אפשר השכירות

 לציי% מיותר. דירה שכר עבור חודש בכל יותר 7 700 משלמת א1, שותפי�' מס

 משמעות, קטיביתיאובי גבוהי� שה� כאלו מי�לסכו ולכ% סטודנטית הינה שהמבקשת

�. עבורה רבה

ג� כיו�, למרות שאינה גרה במרכז העיר עוד סובלת המבקשת ממפגעי� סביבתיי� .61

בעיקר באזור אגריפס. לאחרונה נחפשה המבקשת לדו"ח של משרד ההגנה לאיכות 

צר  הסביבה שמתאר את נזקי זיהו� הסביבה באזור כתוצאה מהשתת התחבורה לרחוב

בלשו% המעטה זה. קריאת הדו"ח איששה את תחושותיה כי האוויר באזור אינו נקי 

�ומזיק לבריאות כל העוברי� והשבי�.

בנוס� לכ1, נודע למבקשת כי באזור גשר המיתרי� הוצב גנרטור אשר משמיע רעש חזק .62

�מאוד ומפריע לשגרת יומ� של התושבי� באזור. 

 לאור1 אוזניי� מחריד מרעש כתוצאה ומתמשכת קשה פגיעה סבלה 8 המבקשת, לסיכו�.63

, יפו ברחוב מהחפירות, והאבק ירווהא מזיהו� לכ1 בנוס� ניזוקה, והלילה היו� שעות כל

 ישנה לא היא: אנושות נפגעה חייה איכות. הרב והלכלו1 והמפורקות הצרות המדרכות

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

 ברחוב מגוריה שנת. לאוטובוס ההמתנה זמ% ג� וכ1 משמעותית התארכו לאוניברסיטה

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

  .7 700( ב הגבוה דירה

 ג.9.1 מבקש מספר 9

ני� הר אדר מזה שישה חודשי�. לפני כ%, גר המבקש במש1 מספר ש תושב הינו 9 המבקש.64

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

�.2003 משנת בירושלי� וגר 2001 בשנת לאר6 עלה, הברית ארצות

 בשנת. קבועה בעבודה עובד אינו הוא שנה ומזה ובהשקעות בתיוו1 המבקש עסק תחילה.65

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

 לא שהעסק לכ1 הגורמי� אחד. להשכיר תכנ% אשר קטני� למשרדי� חילק האחר חלקו

המפגעי�  עת באותה למשרד ובסמו1 יפו ברחוב האינטנסיביות העבודות היה הצליח

�.הסביבתיי� שנגרמו בעקבותיה�

 השפעות את בשרו על חש יהודה ב% מדרחוב באזור משרד המבקש שכר כאשר, בהמש1 ג�.66

�. הקלה הרכבת על העבודות
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 הכבד לאבק מעבר. יפו ברחוב העבודות ממצב ישירות ושפעמ המבקש העיר מרכז כתושב.67

' ורג'ג קינג הרחובות לצומת הסמו1 ישראל עזרת ברחוב התגורר בה בתקופה, והרעש

 נצחי תנועה ועומס ואבק עפר מלא היה האזור כל, לער1 2006(2004 השני� בי%, ויפו

 החילו שבקושי צרות כה היו יפו ברחוב המדרכות זו בתקופה, מזו יתרה. ברחוב השתר1

�.מאוד קשה הייתה ברחוב וההליכה האנשי� כמות את

י� נמצא אנו א1, 2006 בשנת תפעל שהרכבת הבטיחו שאמנ� כ1 על רב כעס חש המבקש.68

 על משל� הוא שכאזרח חש המבקש. תפעל הרכבת מתי ידוע לא ועדיי%, 2011 שנתבשלהי 

 שהוא רק לאהנה ו י�גבוה ותשלומי ארנונה שוני� מיסי� דר1 כולו הפרויקט ועל הרכבת

מהמפגעי� הסביבתיי� המלווי� את  לסבול צרי1 אלא, לתשלומיו התמורה את מקבל לא

�.מהמתוכנ% בהרבה רב זמ%הקמת הרכבת במש1 

יקט והוא מתקשה למבקש מפריעה מאוד אווירת המנהל הלא תקי% האופפת את הפרו.69

להבי% את הסדר שבו בחרו הגורמי� השוני� להוציא לפועל את הפרויקט. כ1 למשל, 

מכעיסה אותו העובדה שבאזור מרכז העיר הרסו וסללו את הכבישי� מחדש מספר 

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

אלו משפיעי� על מש1 הבנייה ומעצימי� את המפגעי� לכ1 סו�. אי% ספק כי מחדלי� 

�הסביבתיי� שנגרמי� בעקבותיה. 

עוד מציי% המבקש כיצד פתרונות זמניי� כעורי� ולא נעימי� הפכו לקבועי�. כ1 למשל .70

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

�המדרכה. 

רשומה בדירת המשפחה בקינג ג'ורג' מאס באורח  המבקש, שכתובתו הרשמית עדי%.71

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

�החיי� הנמוכה במרכז העיר גור� למבקש תסכול ועגמת נפש רבה. 

, אוויר זיהו�: העבודות של הסביבתיות ההשפעות את בשרו על ספג 9 המבקש, לסיכו�.72

 נפש עגמת חש המבקש. במיוחד וצרות מפורקות מדרכות, עפר מלאות �דרכי, רעש

 כאזרח שמשל� הרבי� שהכספי� והעובדה המתמשכת ההבטחות הפרת לאור ותסכול

�.באופק נראה אינו שסופומזיק  פרויקט לתו1 נשאבי�

�ג.10.1 מבקש מספר 10

 וסוכ% מס כיוע6 עובד המבקש. ילדי� לשלושה ואב נשוי, זאב פסגת תושב הינו 10 המבקש.73

 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 העבודות שהחלו מרגע.74

�.מתמש1 לסיוט חייה� את הפכו אשר סופיי�(אי% תנועה עומסי נוצרו התרעה כל מבלי

 בו למד זאב בפסגת קולק טדי ס"בבי ללימודי� יו� מדי והבאתו נכה הינו המבקש של בנו.75

 08:00 בשעה בוקר מדי מביתו המבקש יוצא היה בעבר. ממש של לוגיסטי למבצע הפכה
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 שעת את המבקש מעכב הוא הרבי� העומסי� בעקבות היו�. העיר מרכז דר1 ונוסע

  . ידי% יגאל רחוב דר1 ונוסע העיר במרכז ממעבר נמנע והוא בשעתיי� יציאתו

 הרכבת לתוואי סמו1ממוק�  המבקש של ביתו נמצא בו' רחמילבי6 וברח, מזו יתרה.76

�.החפירות בעקבות הוא ג� ונחס�

 ולמסור לאזור להגיע מסרבי� המבקש של רבי� לקוחות העיר במרכז המצב בעקבות.77

 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

 מדי מאחרי� קצה משכונות או הסמוכי� מהישובי� מגיעי� אשר המבקש של מעובדיו

�. לעבודה יו�

. מכוניתו בגלגלי התקרי� בכמות עלייה קיימת הפרטי ברכבו בעיר מתנייד אשר למבקש.78

 אובד% היא כ1 של המשמעות. בגלגל תקר למבקש מתרחש שגרתי באופ% זמ% לכמה אחת

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

 לתושבי� הבטיחו מבחינתו". דיי% ואי% די% אי%" של קשה תחושה היא המבקש תחושת.79

�.מוצדק בלתי הוא בו נתו% שהוא המתמש1 והסבל שני� 4 לפני מוכנה תהיה שהרכבת

 התנועה בהסדרי מהשינויי� כתוצאה יומו לשגרת קשה פגיעה סובל המבקש, לסיכו�.80

 לאור תוק� משנה מקבלי� אשר, וכ% מהמפגעי� הסביבתיי� באזור הכבדי� ומהעומסי�

 המבקש של הפרטי ברכבו התקרי� כמות, כ% כמו. המבקש של בנו של הייחודי המצב

�.ואכזבה תסכול של תחושה היא כולו הפרויקט כלפי המבקש של תחושתו. עלתה

�ג.11.1 מבקש מספר 11  

 ואדי שכונת תושב, מסגר במקצועו, 63 ב%, 080287519. ז.ת, אברהי� סופיא% מר המבקש.81

�. וז'ג

 נקלע המבקש. הציבורית ובתחבורה ברכבו התנייד המבקש כמסגר עיסוקו במסגרת.82

�.ניכרי� כובי�לעי לו גרמו הרכבת ועבודות חסומי� ולכבישי� לפקקי�

 למרכז מביתו נסיעה בעיצומ� היו שהעבודות בשעה מסוימי� במקרי� כי מציי% המבקש.83

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

באזור הקמת הרכבת ובעומסי תנועה כבדי� חשפה את המבקש במש1 זמ% רב ארו1 

�וזיה� אוויר. ובאופ% יומיומי לרעש, אבק 

 כתוצאה בכביש שנוצר לבור נכנס העיר למרכז בנו של רכבו ע� שביצע הנסיעות באחת.84

�. 7 600 של בעלות הרכב של הזעזועי� בבול� נזק לרכבו ונגר� שבוצעו מהעבודות

למבקש נגר� נזק רב וסבל מהלכלו1 הרעש והסיכוני� שבהסתובבות במרכז העיר. בנוס� .85

�נגר� למבקש נזק לרכבו עקב הכבישי� המשובשי�. בעקבות המפגעי� בכביש,
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�ג.12.1 מבקשת מס' 12
 המבקשת. ירושלי� וילידת האחרונות השני� 4(ב זאב פסגת תושבת הינה 12 מבקשת.86

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

 . הטורי� ברחוב

. מתמש1 לסיוט חייה הפכו זאב פסגת כונתבש לגור המבקשת עברה מאז השני� במש87.1

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

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

היארכותה של הנסיעה משמעותה הארכות החשיפה  .ציבורית בתחבורה נוסעת היא

 עי� סביבתיי� אשר ליוו את הקמת הרכבת כגו% רעש, אבק ולכלו1.למפג

 שונה הקו מסלול. יפו רחוב דר1 העובר 6 קו הוא המבקשת נוסעת בה� מהקווי� אחד.88

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

, העבודות בגלל לוטי%לח חסומה הייתה העיר בה� במיוחד החמורי� ובימי� לעיתי�.89

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

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

באזור הקמת הרכבת ועומסי התנועה הכבדי�, חוש� את המבקשת למפגעי� הסביבתיי� 

 ת הבנייה כגו% רעש, אבק וזיהו� אוויר. המלווי� את עבודו

 בירוקרטי� לסידורי� ג� המבקשת את משמש העיר מרכז, עבודתה למקו� בנוס�.90

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

 .עודה חשופה למפגעי� סביבתיי� ארוכי� למרחקי� רגליה את לכתת נאלצה  והמבקשת

 מלאי הרחובות. המבקשת עבור נעימה ולא מטרידה מאוד חוויה הייתה בעיר ההליכה.91

 הרגישה ברחוב קצר סיבוב שאחרי כ1, להליכה וצפופי� נסבלי� בלתי היו וסירחו% אבק

 לוותה ברחוב ההליכה לזה מעבר. בחו6 מאומצת פיזית בעבודה של� יו� עבדה כאילו

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

 .בדר1 הרבות מהמכוניות ולהיזהר ולשמור הכביש

 אשר התחנות. המבקשת של לתסכול מקור היוו תדירות שונו אשר האוטובוס תחנות ג�.92

 ולכלכו1 אבק מלאות היו, הולמת מדרכה ללא, הכביש על מחדש מוקמו רבות פעמי�

 .נסבלת בלתי הפכה) בדי�הכ התנועה לעומסי הודות שהתארכה( בה% וההמתנה

 מהמצב רק ולא מרובי� כבדי� תנועה מעומסי המבקשת סבלה זאב פסגת כתושבת.93

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

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

 .תשעו במש1 לאיטה ומזדחלת

 העבודה למקו� הגעה כמו טכני שעניי% היא התחושה, ושחוקה מותשת המבקשת.94

 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 משפחתה לבני
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� ג.13.1 מבקשת מספר 13
 צבי והרב הרצל שדרות הרחובות בפינת המתגוררת ירושלי� תושבת הינה 13 המבקשת.95

 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� יותליל עבודות גבוהה בתדירות התבצעו ארוכה תקופה במש96.1

 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 מלו% לבית משפחתה ע� המבקשת פונתה אחד במקרה.97

 של השחוקי� מכוחותיה עוד וגזלו רבי� היו  בחו6 ללינה ילדי� ארבעה בארגו% וכההכר

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

 .הפינוי ואחרי לפני רבי� לילות במש1 מהעבודות כתוצאה

 המבקשת חיי את יותר עוד היקשה אשר רב אבק ג� התווס� המחריד הרעש על��.98

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

 .לצור1 שלא החוצה מיציאה נמנעו ומשפחתה שהמבקשת לכ1 הובילו הכבד

 ביתה מחצר משמעותי חלק הופקע הראשו% הקו של התוואי מתכנו% כחלק כי לציי% יש .99

 החדשות המדרכות השלמת לאחר כי הוסכ�, ההפקעה מהסכ� כחלק. המבקשת 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 בסמו1 המדרכה זאת ע� יחד א1, מטר 2 בגובה, כמתוכנ% גדר נבנתה אמנ�.100

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

המבקשת איבדה שעות שינה רבות עקב העבודות שבוצעו מתחת לאפה בשעות לילה .101

�מאוחרות ונאלצה לאחר לעבודה פעמי� רבות בעקבות כ1.

, הפרטי בביתה יומיומית יאה הרכבת מפגעי ע� התמודדותה אשר המבקשת תחושת .102

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

  

  ותפקיד� במער2 הקמת הרכבת הקלה המשיבות 2ג.

  חברת סיטיפס בע"מ � 1המשיבה  1.2ג.

 משרד ידי(על במכרז נבחרה אשר, בישראל כדי% המאוגדת פרטית חברה הינה 1 המשיבה.103

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

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

 במש1 הפעלתו, הקלה הרכבת של הראשו% הקו הקמת על המשיבה אחראית שבמסגרתו

�. המדינה לידי העברתו ולבסו� שנה 30
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 מפעילת אלא, בלבד ביצוע קבל% משמשת אינה 1 המשיבה, הז מסוג בפרויקט כי יובהר.104

 מבחינה בהצלחתו מובהק אינטרס 1 שלמשיבה מכא%. הבאות השני� 30 למש1 הפרויקט

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

 פרויקטי� הקמת הוא שלו המומחיות תחו�לטענתו ש פרטי תאגיד הינה 1 המשיבה.105

 כושר בעלת ,וותיקה גדולה בחברה מדובר, בנוס�. בינלאומית וברמה דומה גודל רבסד

 הפעולות מול אל אוני� חסר עומד שלרוב הפשוט האזרח לעומת וזאת כלכלית עמידות

 לביצועו 1 המשיבה של הכבדה אחריותה א� עליחד ע� זאת,  .הרכבת תוואי להכנת

�.הפרויקט בביצוע המשיבה ההתרשל להל% שיפורט כפי, הפרויקט של המיטבי

 מיו� הגנתה בכתב, 1 המשיבה של בתפקידה הייחודיות את לתאר 2 המשיבה הטיבה.106

  ):"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 
	������� 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

 או/ו קשיי או/ו מטרדי לכל וכ� הפרויקט להקמת אחריותה ���
  ."בלבד ועליו, הזכיי� על מוטלת הקמתו במהל2 הנגרמי נזקי

  'ב ומסומני זו לבקשה ב"מצ 2 המשיבה של ההגנה כתב מתו1 י�יהרלוונט העמודי�

  'ב נספח

 בי�ר מידע במסמכי לראות שנית% כפי, הסברתית פעילות מקיימת 1 המשיבה, בנוס�.107

 במסמ1, לדוגמא. השוני� בעיתוני� ומתפרסמי� העיר לתושבי ידיה על מופצי� אשר

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

 מהמכתב העתק. ברטוב קובי מר, ירושלי� בעיריית ה"תושי אג� לראש נוסילבי6 עידית

� '.ג ומסומ� זו לבקשה ב"מצ

'ג נספח �

� ירושלי, יאורבנ ושימור פיתוח לתכנו� העמותה �  2המשיבה  2.2ג.

 הינה) "העמותה" או "2 המשיבה" ( להל%( אורבני ושימור פיתוח, לתכנו% העמותה  .108

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

 שנתל ועד" ירושלי� (  היסטוריות בערי� לתכנו% מרכז"כ 1987 בשנת נוסדה העמותה .109

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

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

 כתוצאה הנוכחי לשמה 2 המשיבה ש� שונה 2002 יולי ובחודש ירושלי� בעיריית ההנדסה

�. להל% רטשיפו כפי, במטרותיה הדרסטית מהתמורה

 הסעה מערכת להקמת מנהלה להקי� יש כי, נקבע 1998 משנת הממשלה בהחלטת.110

 הזכיי% בחירת שלאחר נקבע 1999 משנת הממשלה בהחלטת, בהמש1. בירושלי� המונית
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 תחבורה מנהלת"כ המלווה הגו� הוגדר הזיכיו% בהסכ�. מלווה גו� לפרויקט ייקבע

, התחבורה משרד נציגי את הכללי החשב המינ 2003 במר6 ואכ%", בירושלי� ציבורית

�. המנהלה כחברי העירייה ונציגי האוצר משרד נציגי

 בעקבות. הפרויקט למהנדס העמותה את מינתה בירושלי� הציבורית התחבורה מנהלת.111

 כאשר, והעירייה הממשלה י"ע ימומנו מכ1 הנובעות 2 המשיבה הוצאות כי הוחלט כ1

 2 המשיבה אחריות. ירושלי� עיריית דר1 עמותהל יועבר הוא ג� ההמשלה של חלקה

� .למנהלה טכני וסיוע הזכיי� עבודות על ובקרה פיקוח, בפועל הפרויקט ניהול את כוללת

 עצ� לגבי ספקות מעלה פרטי גו� 2 המשיבה של היותה עצ�בשולי הדברי� יצוי% כי .112

�. המדינה מטע� הפרויקט כמנהלת למנותה ההחלטה קבלת

 השכילה עי% למראית לפחות כי לראות נית%, 2 המשיבה של התנהלותה תבבחיניצוי% כי .113

 מאחריות העקבית התנערותה תמוהה ולכ% זה מעי% בפרויקט חלקה ייחודיות את להבי%

� בנספח ב' לבקשה)(כפי שניכר מתיאור המשיבה את עצמה בציטוט שהובא לעיל 

 עבורה יפעיל במסגרתו העיר לב קהילתי מנהל ע� הסכ� 2 המשיבה חתמה, היתר בי%.114

 �בפרוטוקולי מעיו% למבקשי� ידוע זה דבר. הציבור לתלונות טלפוני מענה מרכז המנהל

: תכנית אב 14וצ6 , חר1 ב', כ2002/3דוח שנתי ומדוח מבקרת העירייה:  2של המשיבה 

 ניומסומ זו לבקשה ב"מצ שחלקי� רלבנטיי� ממנו מערכת הסעת המוני� (לתחבורה

�'.ד

�'דנספח 

 ע� בבד בד לתו1 העמותה תו1 שינוי שמה, לתחבורה אב תוכנית צוות של קליטתו.115

 שינוי, 2 המשיבה בפעילות משמעותי לשינוי הביאו הקלה הרכבת פרויקט על ההחלטה

 מנת על העמותה ש� שינוי את וא� תקנו% שינוי, מטרות שינוי שהצרי1 דרסטי כה

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

" היק0 גדל, בירושלי המוני הסעת פרויקט של התפתחותו ע
 בהיק0 הגידול. משמעותי באופ� לתחבורה אב תוכנית צוות של פעילותו

 השגת לש מבני שינוי מצרי2, העמותה של והעובדי הפעילות
  ..."המטרות

 22/7/2002 מיו� העמותה ש� לשינוי והתעודה 7/8/2002 מיו� המאושר 2 המשיבה תקנו%

�.'ה ונספח' ה נספח בהתאמה ומסומני� זו לבקשה ה� ג� מצורפי�

�ו'� נספחי ה'

 שנתי ח"בדו היטב עולה הפרויקט את למעשה הלכה המנהל כגו� 2 המשיבה התנהלות.116

�: המדינה מבקר של ב58

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

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

 לכל העיר המדינה מבקר משרד. לאשר� א ויחליטו בה� שידונו כדי
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 סמכות יש המנהלה לחבריש א0 כי בפרויקט המעורבי הגורמי
 האמור מהסוג שהחלטות היה ראוי, לחוזה הקשורי בנושאי להחליט

 העלות הצגת תו2, האמורי בגופי ביותר הגבוהי הדרגי לפני יובאו
  "הפעולה מאפשרויות אחת כל של והתועלת

  .כנספח ז' ומסומני זו לבקשה ב"מצ ח"לדו 1193(1191' עמ

�ז' נספח

להקמת הרכבת הקלה על שלביה  2שר לאחריותה של המשיבה מע% הסר ספק באל.117

 משנת 2 המשיבה של הכללית האסיפה בפרוטוקול השוני� וגורמי הלוואי שלה, יובא

 תהלי1 וליווי הראשו% הקו הארכת תכנו% לצור1 נוספי� 7 מיליו% 7.5 לה הועברו כי 2008

 ומסומנת זו לבקשה ב"מצ הפרוטוקול מתו1 הרלוונטית הטבלה. השני הקו לתכנו% מכרזי

�.כנספח ח'

�ח' נספח

 דר1 הקלה הרכבת עבודות עבור 2 למשיבה המועברי� עתק בסכומי מדובר כי נבהיר.118

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

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

 ירושלי� מעיריית 2 המשיבה הכנסות 2006 בשנת כי נציי% האוז% את ברלש מנת על.119

 על כ1.  התחבורה ממשרד 7 מיליו% 154(כ מתוכ�, 7 אל� 801( ו מיליו% 191 (ב הסתכמו

 לאור. 17/11/09 מיו�' ורגי'ג ימי% ח"רו שמטע� העומק ביקורת ח"לדו 14' עמ פי

�.'ט כנספח מ�ומסו ב"המצ השל� הדוח זו לבקשה ב"מצ, חשיבותו

�'ט נספח

 ממשרד 7 217(כ מתוכ�, 7 מיליו% 267(כ היו מהפרויקט המשיבה הכנסות 2005 בשנת.120

 של כספיי� דוחות פי על כ1. 7 מיליו% 201(כ היו הכנסותיה 2004 ובשנת התחבורה

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

מצ"ב לבקשה זו דו"ח כספי אחרו� שהגישה העמותה לרש  כ� .כנספח י' ומסומ�

�.אהעמותות כנספח י"

  י"א� י' ינספח

  הקלה הרכבת תכנית �כללי רקעד. 
  

 בעיית ע� להתמודדות ארצית מדיניות על ישראל ממשלת החליטה 1997 באוגוסט.121

, כ1 בעקבות. הציבורית התחבורה העדפת ועל בירושלי� זה בכלל, בכבישי� הגודש

 הסעה מערכת להקמת שנתית(רב תכנית שכללה ממשלה החלטת 1998 ביוני בלההתק

�.קלה רכבת המשלבת, בירושלי� המונית

 פרויקט בביצוע הראשו% השלב לפיה נוספת ממשלה החלטת התקבלה 1999 בשנת.122

 באור1 קו יוק� זה בשלב ..B.O.T(ה בשיטת הפרטי המגזר בשיתו� יבוצע הקלה הרכבת
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  עובר העיר מרכז דר1 זאב פסגת משכונת, שנקבע לתוואי התא�ב שיעבור מ"ק 13.8

�.הרצל בהר הסופית לתחנה ועד יפו' ברח

 כדי משרדית(בי% מכרזי� ועדת האוצר במשרד הכללי החשב מינה 1999 בספטמבר.123

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

� .1 שיבההמ, הזכיינית  נבחרה 2002

 ,2006 שנת בסו0 להסתיי אמור היה הפרויקט, החתו� למכרז ובהתא� התכנו% לפי.124

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

 נקודת את המזיני� חדשי� אוטובוס קווי כולל, התנועה 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

 אחר שנה, הפרויקט סיו� התאחר, 2006 שנת בסו� הקלה הרכבת את לחנו1 במקו�

�. שנה

  

�

  מקדימות תשתית עבודות 1ד.
  

 שני� פרבמס קדמה בת מחיית�סבי התושבי� על והשפעת% בשטח העבודות תחילת.125

 מוריה" ע� 2000 בשנת כבר התקשרה 2 המשיבה. 1 המשיבה ידי על העבודות לתחילת

 העבודה לתחילת הדרושות התשתית עבודות את לבצע מנת על" ירושלי� לפיתוח החברה

, ניקוז, חשמל, מי� תשתיות העתקת היתר בי% כללו אלו מקדימות עבודות. עצמו הקו על

 גישה לאפשר מנת על ,המיועד התוואי מאזור ורמזורי� תאורה, כבלי�, קבז, ביוב

, כ% כמו. הרכבת של המסחרית ההפעלה תחילת לאחר ג� אלו תשתיות ושדרוג לתיקו%

 התוואי סלילת את לאפשר מנת על ונהרסו מבני�' מס פונו וא� מסוימות דרכי� הורחבו

� .זו הלבקש י"ב כנספח ב"מצ מהחוזה העתק. אלו במקומות

�י"ב נספח

 כי לזכור יש התובעי� של חייה� שגרת על השפעתו ואת כולו הפרויקט את לבחו% בבואנו.126

 נאלצי� ה� למעשה אלא, 2006 בשנת התחילו לא הקלה הרכבת על העבודות עבור�

 חומרה בדרגות 2002 בשנת החל כבר המדובר" הלאומי הפרויקט" השפעות את לספוג

 הציבור וסבלנות עמידות של יותר מדויקת בחינה פשרתמא זו מבט נקודת. משתנות

�".הציבור לרווחת פרויקט"כ יו� של בסופו המוגדר זה עצו� תשתיתי לפרויקט

 שתחילת למדי� אנו יפו ברחוב תשתיות והעתקת לשדרוג 4188/2001 בחוזה מעיו%.127

�כנספח י"ג. ומסומ� החוזה ב"מצ. 2002 יולי לחודש כבר תוכננה העבודות

  י"ג נספח
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 תשתית להעתקת עבודות על מלמד ועבודה ותורה היובל קריית ברחובות לתושבי� חוזר.128

 תשתיות שדרוג עבודות התקיימו הרצל בשדרות. 2004 באפריל כבר התוואי לאור1 הביוב

 העבודות חודשי 11 במש1 העבודות בקטע לסירוגי% אחד תנועה נתיב לסגירת הביאו אשר

 ליליות עבודות רצופי� חודשיי� במש1 בוצעו 2003 ברבספטמ. 2002 בשנת כבר במקו�

 המסמכי�. לעיר לכניסה נורדאו כיכר שבי% בקטע יפו ברחוב תשתיות להעתקת

�.כנספח י"ד ומסומני זו לבקשה מצורפי� �יהרלוונטי

�י"ד נספח

 אחורה מגיע, 106 למוקד ופניות העיר לב הקהילתי במנהל התושבי� תלונות אחר מעקב.129

 פיח של מפגעי, ובלילה ביו רעשי של מטרד לתובעי� נגרמו אז כבר 2002 לשנת עד

 קשה תחושה מעלה התלונות מכלול על כולל במבט הסתכלות .שוני ומטרדי ופסולת

�.המצב כלפי התושבי� של אוני� וחוסר באינפורמציה מחסור של

(מה צלהר שדרות ע� הגובל יהודה צבי הרב מרחוב תושבי� של פניית� למשל כ1 .130

 צבי הרב' ברח מגוריה� באזור לילה מעבודות כתוצאה רעש על המדווחי� 19/6/2006

 על אחר זוג %התלונ 22/2/2006(ב. התרחשות% על מראש הודיעו שלא עבודות, יהודה

( ב וכ% 22/2/2006(ב כ1 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 מתארי1 אחרת פנייה, הרצל בשרות

 כ1 .הבעיה את פותרת אינה החלופית והכניסה עגלות ע� ביתו לתו1 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�

 הפניות מאות זה בשלב יצורפו לא, זו בקשה של מורכבותה על להוסי� שלא מנת על.131

 106 במוקד שהתקבלו כפי לעיל המצויני� הפנייה טפסי. המבקשי� שבידי הנוספות

� .ט"ו כנספח ומסומני זו לבקשה מצורפיועשרות בודדות של פניות נוספות 

  ט"ו נספח

 מלו% בבתי חלופיי� לינה להסדרי משפחות עשרות פונו 2006(2004 השני� במהל132.1

 פתרו% ה� אלו פינויי�. קלטארווה גשר ועל הקלה הרכבת תוואי על העבודות בעקבות

 בהעברת רבה טרחה ודורש בלבד שניי� או ללילה הוא הפינוי שכ%, בלבד וחלקי זמני

 ידי(על מסופקי� שאינ� ובשתייה באוכל הצטיידות, אחר במקו� ללו% כולה המשפחה

 של ספר לבתי הגעה (החדש הלינה למקו� השגרה והתאמת הפינויי� במסגרת המלונות

 יהיבאוכלוס מדובר רבי� במקרי�, כ% כמו. ההורי� אצל עבודה ולמקומות הילדי�

�. בהרבה גדול ינוה עבורה שהקושי מבוגרת

 המורכבות ובגלל לו בשכנות גרי� אשר מאות לא א� ותעשר יש מפונה כל שעל, לזכור יש.133

 על מראה הפינויי� עצ�. להתפנות רצו לא דיוק ליתר או פונו לא הפתרו% וחלקיות הרבה

 מדובר 2010 שנת בשלהי. רבות שני� והתמשכותו ירושלי� תושבי של סבל� עוצמת

. עשור כמעט במש1רווי במפגעי� סביבתיי�  בנייה באתר חיי� אשר רבי� באזרחי�
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 שאלו ולאחר מוריה וחברת 2 המשיבה של התשתיות העתקת עבודות אלו היו תחילה

�.הזה היו� עצ� עד הנמשכות עצמו התוואי על עבודות החלו הסתיימו

 מתוואי רבי� תושבי� של בפינויי 2000 משנת כבר עסקה 2 המשיבה ,זו א� זו לא.134

�.אחר או כזה פיצוי תמורת הרכבת

, בירושלי� הקלה הרכבת של הראשו% הפס הנחת בטקס דאז הממשלה ראש של כדבריו.135

�: 22/11/2006(ה בתארי1 הרצל בהר

 היריעה כי,  כא� בה דובר שלא אדירי פרויקטי נעשו היו עד"
:, אדירי דברי נעשו אבל, נעשה שכבר מה כל את מלהחיל קצרה

 מההיערכות חלק היא ג, ל"צה לכיכר מתחת שעוברת המנהרה
 של הפינויי, השוק ואזורי יפו רחוב של ההרחבה. הקלה רכבתל

 קר� רחוב, הרצל הר אזור של ההרחבה. ש שנעשו מבני מאות
 האדירי המבצעי כל את סו0 בלי למנות אפשר, חברו� דר2, היסוד
 השלב את שתאפשר התשתית מהכנת כתוצאה היו עד נעשו שכבר

�."הקלה הרכבת בבניית האחרו� השלב תחילת שהוא, הזה

 יו� מידי משל� ועודנו ששיל� מי שיש לשכוח אי%, שבמעמד הרבה ההתרגשות א� על.136

. במפגעי� הסביבתיי� המלווי� אות� "אדירי� מבצעי�" אות� של המחיר את ביומו

 המבני� מפוני אות�, חברו% דר1, הרצל הר אזור מהרחבת סבלו אשר אזרחי� אות�

 תג את שמשלמי� ה� העיר מרכז באזור מהפגיעה ני�ש כבר סובלי� אשר התושבי� וכלל

ראש הממשלה דאז תמצת בפסקה אחת את הסבל המקדי�  .זה לאומי לפרויקט המחיר

שקד� להנחת המסילות ושלו היו שותפי� תושבי� רבי� משכונות רבות בעיר. נאומו של 

�להסכ�. ט"זכנספח ראש הממשלה אולמרט כתוארו דאז מצ"ב 

�ט"ז נספח

 מסוימי� במקטעי� הזמני� בלוחות המשיבות של עמידת% כי לציי% הראוי מ% הז בהקשר.137

 בנזקי� מדובר כאשר. הפרויקט בסיו� הרב הכללי העיכוב לאור משמעות חסרת היא

 כי נדמה, כולה העיר את החוצה ממוש1 תשתיתי מפרויקט העולי�פיסיי� וסביבתיי� 

�.  קטעי�המ בכל העבודות יסתיימו כאשר רק לתובעי� ירווח

�2למשיבה  1הליכי ההתקשרות בי� משיבה  2ד.
  

של  2 בכר1. 1 למשיבה ישראל מדינת בי% BOT(ה הסכ� נחת� 2004 לספטמבר 22יו� ב.138

 project completionנקבע סעי� המתקרא  concession agreementההסכ� המכונה 

ובעברית "סיו� הפרויקט". 

 מפאת. יפו ברחוב ובבנייה בתכנו% פרטני %באופ העוסק ההסכ� של 10 לפרק 1.2.8 סעי�.139

:� קט% בסעי� מופיע שהוא כפי הרלוונטי החלק את נביא חשיבותו

"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. 



 �28

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[ג'פטא] 
 המגורי ובתי העסקי, החנויות לכל וגישה רגל הולכי למעבר פנוי
 ומעברי הכבישי כלל לש הסופיי השטח פני. הבנייה אור2 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

 החשיבות את מבטא, לכ% קוד� שהוכ% הסביבה על ההשפעה תסקיר ג� כמו, זה סעי�.140

, המרכזי לחלקו ובפרט יפו למקטע הצפויה וההשפעה העבודות ביצוע אופ% של הרבה

 עירוני עסקי� כמרכז הרבה מחשיבותו וה% זה במקטע העבודות ממורכבות ה% הנגזרת

 מהעמוד העתק. יומי יו� בסיס על הרחב הציבור את משמש אשר האזור ומרגישות

�.זו לבקשה י"ז נספחכ ב"מצ הרלבנטי

�י"זנספח 

למע% הסר ספק יודגש הוראות התסקיר אינ% בגדר המלצה בלבד אלא יש בה% כדי להוות  .141

הנחיות ברורות וחד משמעיות אשר אי% לסטות מה% ימי% ושמאל. למעמדו הנורמטיבי של 

�התסקיר יתייחסו המערערי� בהמש1 הבקשה.

ת הגימור לא עמד בדרישות הללו ועד היו� רחוב יפו איננו מגיע לרמ 1כמוב% שהמשיב .142

שוב גילתה אוזלת יד נוראית ולא טרחה לאכו� את  2הנדרשת וכמוב% שהמשיבה 

�בעניי%. הסמכויותי

בתו1 הבירה המוביל מהגבעה הצרפתית דר1 המטה הארצי ובית  1ג� כביש מספר .143

המשפט המחוזי בואכה שער יפו ומרכז העיר הינו דוגמא למצב שבו הושאר הכביש על א� 

ה הסתיימו, הכביש משובש מלא מהמורות, הנתיבי� צרי� וכמעט שרוב עבודות המסיל

בכביש  כל זאת כפועל יוצא של עבודות הרכבת באתר זה. –ואי% סימוני� על הכביש 

�במצבו הלא גמור, באופ% טבעי מעלה אבק רב וגור� לעומסי תנועה חמורי�. 

 להישמר יכותצר וציבורי פרטי לרכוש הגישה דרכי שכל c(1.2.11 סעי� קובע בהמש144.1

 את לשמר מנת על מיוחדי� בהסדרי� צור1 יש שבו במקרה. כולו הבנייה תהלי1 לאור1

 המשיבה ע� ולאשר� אלו הסדרי� לעצב הזכיי% על, לציבור גישה ולאפשר התנועה זרימת

�.זו לבקשה כנספח י"ח ב"מצ הרלבנטי מהעמוד העתק. 2

�י"חנספח 
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 באופ% שלבי� תתי פרמס יהיו יפו ברחוב ותבעבוד שלב שלכל מחייב א� 1.2.19.2 סעי�.145

 תנועת הסעי� פי על. מסחרית ופעילות רגל הולכי, רכבי� לתנועת התאמתו את שיבטיח

 תנועת, זה בשלב לכל כידוע. רצי� באופ% הבנייה משלבי אחד בכל להישמר חייבת רכבי�

 ופסקהוה המקדימות התשתיות הכנת בשלב עוד הופסקה יפו ברחוב הפרטיי� הרכבי�

 אשר, בלבד ציבורית תחבורה לנוע תימורש יפו רחוב על. התוואי על העבודות בשלב שוב

 ברחוב האוטובוסי� נפח. וקבועי� כבדי� תנועה מעומסי ממושכות תקופות לאור1 סבלה

 העתק .התאר1 הרחוב על במסלול� המשיכו אשר באלו הנסיעה וזמ% משמעותית צומצ�

�.זו לבקשה י"ט כנספח ב"מצ הרלבנטי מהעמוד

� י"טנספח 

 באזור והציבוריי� המסחריי� בשירותי� להשתמש ביקשו אשר רגל הולכי, ועוד זאת.146

 וזיהו� רעש של למפגעי� חשופי�, בנייה אתר בתו1 ללכת שני� במש1 נאלצו, יפו רחוב

 המדרכה ולאור1 הרחוב צידי בי% ותנועת� בגדרות חסומות המדרכות כאשר, אוויר

 קשה פגיעה נפגעו, שהוגשה קודמת בתביעה לראות שנית% כפי, רבי� עסקי�. מוגבלת

 הערימו שהעבודות ומהקשיי� הממושכות העבודות בעקבות לרחוב שנגר� מהנזק

�. לעסקיה� בכניסה

מעיו% בהסכ� ניכר כי הייתה קיימת מודעות לבעיות הסביבתיות ולפגיעה באיכות החיי� .147

אנו רואי� כי  ,לעיל האמור כל לאורע� זאת,  אשר עבודות הקמת הרכבת עלולות ליצור.

המשיבות לא עמדו בדרישות הבסיסיות של ההסכ�. כתוצאה מכ1 סבלה העיר כולה 

�ממפגעי� סביבתיי� חמורי� במש1 תקופה ארוכה בניגוד לחוק ולהתחייבויותיה%. 

דבר  –הפרות אלו הביאו להתמשכותו של הפרויקט, בניגוד למצופה ובאופ% לא מבוקר .148

אשר הביא להימשכות� של המפגעי� הסביבתיי� במש1 שני� ומבלי שא� אחד נות% את 

�הדי% על כ1 או משקיע מאמצי� בצמצו� היקפ�. 

  

  פייטלסו� ער�' פרופ – מומחה ח"דו 3ד.
�

 במחלקה המניי% מ% סורפרופ, פייטלסו% ער% י"ע מומחה ח"דו הוכ% זו תביעה לצור149.1

 ציבורית למדיניות פדרמ% ש"ע ס"ביה ראש שהיה ומי העברית באוניברסיטה לגיאוגרפיה

' פרופ שות� היה לכ1 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  ,כ' ומסומ� זו לבקשה בשלמותו המצור0 ,זה ח"בדו.150

 שנבחרו ובקו בטכנולוגיה, כעת ונבנה מתוכנ% שהוא כפי בירושלי� הקלה הרכבת מערכת

 בירושלי הקלה הרכבת שמערכת" היא פייטלסו%' פרופ של המרכזית טענתו. כ1 לש�

�".מראש לצפייה נית� זה שלו�כי וכי, לכישלו� נידונה

כ'נספח  �
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 מש1, אומדנו פי על. הפרויקט לביצוע הזמ% במש1 פייטלסו%' פרופ עוסק ח"לדו 4 ודבעמ .151

 בתארי1 הפעלה לתחילת ועד 1993 שנת בסביבות הקלה הרכבת תכנו% מתחילת הזמ%

 בהנחה, ועוד זאת .שני עשרה כשמונה יחלפו 2011 בשנת הבוררות בהלי1 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 ארו2 הוא זה עיכוב, פייטלסו%' פרופ של ניסיונו פי על. מ"ק 14(מ פחות של

�.בעול למערכות בהשוואה

 העיר את הפרויקט הוביל אליו העגו� המצב את כי מלמדנו פייטלסו%' פפרו של ח"הדו.152

 המשיבות טורחות היו רק אילו. הראשונה המסילה הונחה בטר� עוד לחזות היה נית%

 לאור1 אפילו או טר�, המקצוע אנשי של לאזהרותיה� ולהקשיב יסודי מחקר לבצע

. הפרויקט ביצוע לאור1 הרבות מהבעיות חלק ולו למנוע נית% שהיה ייתכ% העבודה תהלי1

 את למנוע מאפשר היה לכ1 הראויי� גורמי� בידי המופקד יותר נכו% וביצועי תכנוני הלי1

 מחדש לבצע הצור1 את, העיכובי� את, מהתכנו% בהרבה הגבוהות החריגות העלויות

 הלי1, ועוד זאת. ובעקבות כ1 לצמצ� את מידת המפגעי� הסביבתיי� מסוימי� מקטעי�

 האוכלוסיות את מיטבית בצורה שישרת כזה, יותר נכו% תוואי לתכנו% מוביל היה אחר

�.  יותר ולגיטימי למידתי סבל% את ויהפו1 השונות

   הקו הראשו� –ה. תסקיר השפעה על הסביבה לרכבת קלה בירושלי
�

 תסקיר" נער1 ובניה לתכנו% המחוזית בוועדה התכנית מאישור כחלק 2000 שנת בדצמבר.153

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

 התוכנית של הסביבתיות בהשפעות בהרחבה ד% התסקיר. )"התסקיר"(להל%:  מ"בע

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

�. הרכבת תעבור לאורכ� הרחובות של ומאפייניה�

 הרכבת הקמת לש הנדרשות העבודות את קרס עבי כרכי יבשנ מפרט התסקיר .154

, רעש, אויר איכות, בתנועה שינויי של באספקטי הסביבה על השפעות, ומתקניה

 מתייחס התסקיר. ועוד נופיי�חזותיי שינויי, קרקע ובייעודי בשימושי, רעידות

 לכל טניפר באופ� מתייחס וכ� הרכבת הפעלת ובעת ההקמה בשלב הכוללת להשפעה

�.מהמקטעי אחד

 זה זמ% פרק כאשר, חודשי� 36 הוא הראשו% התוואי על העבודה מש1, התסקיר פי על.155

 והתפעול הרכבת תשתיות, הציבוריות התשתיות, המקדימות העבודות כל את כולל

 2010 שנת ובשלהי 2002 בשנת ש� אי החלו המקדימות העבודות, למעשה הלכה. הניסיוני

 3�60' בעמ הכללי ז"הלו טבלת אכ" ומסומנת ב"מצ. באופק נראה לא הניסיוני התפעול

�.התסקיר של כ"א כר2 מתו2

�כ"א נספח
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   ההקמה בשלב התנועה הסדרי 1ה.
�

עבודות הקמת הרכבת ותוואי הרכבת עצמו חוללו וממשיכי� לחולל שינויי� רבי� .156

גורמי� לעומסי בהסדרי התנועה בעיר, בעיקר באזור המרכז הגדוש בתנועה. שינויי� אלו 

תנועה כבדי� באזורי� רבי� בעיר, אשר מעלי� את עצמת הרעש ואת חומרת זיהו� 

כבר בשלב התסקיר צפה הדו"ח את ההשפעות החזויות עקב  האוויר באזורי� אלו.

�השינויי� בתנועה ומנה מספר דרכי� על מנת להקל על הנזקי� הצפויי� בעקבותיה.

כנספח  ומסומני זו לבקשה ב"מצ הפרק מתו1 3(4, 2(4וכ% עמודי�  73(3 עד 68(3' מע

  .כ"ב

כ"ב נספח �

המשיבות לא עמדו בדרישות הבסיסיות של התסקיר ובהנחות היסוד שלו, , למעשה הלכה.157

 בתנועה ממושכי� עיכובי�. זו מתביעה בבירור עולה התובעי� חיי על העבודות השפעת

 הפקקי� בעקבות הנסיעה כותבהתמש וה% בתחנה ההמתנה בזמ% ה%, הציבורית התחבורה

�. ציבורית תחבורה קווי של מאסיבית הסטה וכ% הקו והתארכות

כל אלו הביאו לכ1 כי התושבי� אשר עברו באזורי הקמתה של הרכבת הקלה נאלצו .158

להתעכב באזור, א� בעמידה בתחנת האוטובוס, א� בצעידה ברגל במקו� ברכב וא� 

יפו המשיבות חטא על פשע; לא רק שעבודות בנסיעה באוטובוס או ברכב פרטי. כ1 הוס

הרכבת גרמו למפגעי� סביבתיי�, אלא שהשיבושי� בדרכי� ובתנועה הביאו לכ1 שמש1 

�החשיפה של המבקשי� ויתר חברי קבוצה היה ארו1 במיוחד. 

 השפעות"ב כולו עוסק 4.6.4 פרק. העיר מרכז אזור בחשיבות הכירו התסקיר בשלב כבר.159

�:הרבות הרגישויות את ומפרט העיר במרכז העירוני התפקוד על

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

�"הפי2 בלתי

 ודורש במיוחד מסוב2 הינו העיר במרכז הרכבת מסילת הנחת הלי2"
 למרכז גישה יאפשר ראש מורכב ותיאו נרחבי תנועה הסדרי

 כשל. ההקמה תקופת במהל2 האוטובוסי שירותי והמש2 העיר
 מרכז בתפקוד הפיכה בלתי לפגיעה לגרו עלול, ההקמה בשלב
  "העיר

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

�דכ" נספח

. ונאותה זהירה ורהבצ לפעול המשיבות השכילו לא בתסקיר האזהרות א� שעל מסתבר.160

 לא עדיי% העיר מרכז את החוצי�, יפו' ורח הצנחני� דר1, 70(ו 60 במקטעי� העבודות

�. הסתיימו

 בסופו גורמת ע� פתיחת תקופת ההרצה של הרכבת, יפו' מרח התנועה הסטת בי% היתר,.161

 דבר, ואגריפס הנביאי� ברחובות פרטיי רכב כלי בתנועת משמעותית לעלייה דבר של
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 היחיד הקו את המזיני� האוטובוס קווי בשל, כ%כמו . הסביבה על שלילי באופ% יעשפמש

, 1' מס ודר1 ישראל שבטי ברחובות האוטובוסי� נפח משמעותית עלה, הקלה הרכבת של

  . שליליות סביבתיות השפעות ניכרות ש� ג�

ה, , עבודות הקמת הרכבת הקלשל התושבי� ולפגיעה באיכות החיי� מעבר לעגמת הנפש.162

לגור הראשוני והמרכזי בעקבותיה%, הפכו ועומסי התנועה שנגרמו שינויי התנועה 

"הפקקי וכותרתה:  ����(ב 5.3.2009 (בכתבה שפורסמה ב  ביצירת זיהו אוויר בעיר.

"�נכתב כ1: בעיר מעלי את רמת הזיהו

"במדידה שנעשתה בינואר האחרו� התגלה שירושלי היא אחת 
ר$. הסיבה העיקרית: הפקקי הארוכי הערי המזוהמות בא

  שגורמות עבודות הרכבת הקלה.

חשבת שהפקקי רק מעכבי אתכ בדר2 לעבודה? יש לנו חדשות 
רעות בשבילכ: ה ג מזהמי את העיר, ובגדול. על פי דו"ח 
איכות האוויר לחודש ינואר שפורס השבוע מטע המשרד להגנת 

  זיהו. הסביבה, הפקקי מוסיפי לא מעט 
   

זיהו האוויר בירושלי הוא מהגבוהי באר$, ומנתוני הדו"ח עולה 
שג בחודש שעבר האוויר בעיר נותר בעכירותו. על פי הדו"ח, 

שעתיות של תחמוצות חנק� נמדדו בכל תחנות � עשרות חריגות חצי
הניטור הפזורות ברחבי העיר, שתפקיד� למדוד את זיהו האוויר 

  . ..הנפלט מכלי התחבורה
    

�אלא שהדו"ח בכל זאת עוסק בנושא החריגות השעתיות של חנק� דו
חמצני מתק� ארגו� הבריאות העולמי. חריגות אלו נמדדו בתחנת 
'כלל' מול שוק מחנה יהודה במרכז העיר, זאת עקב עבודות הבנייה 

  המרובות להקמת תשתיות לרכבת הקלה ברחוב יפו. 
   

 676דד ער2 מרבי בחצי שעה: ...למשל, בתחנת הניטור 'כלל' נמ
אחוז יותר  �35יחידות של תחמוצת החנק� למ"ק בינואר, שה כ

שעתי המותר. ואילו בהשוואה לאחוז התק� �מאחוז התק� החצי
אחוז  �70במש2 כל שעות היממה התמת� מעט הזיהו ושיעורו היה כ

  מהתק� המותר ביממה. 
   

תחנות כוח המקורות העיקריי לזיהו האוויר ה תחבורה, 
 ותעשייה. בירושלי המזהמי העיקריי ה כלי התחבורה הנעי
בכבישי הבירה. מאז החלו עבודות הרכבת הקלה בציר המרכזי בעיר 

י ורוב כלי הרכב הנע ,פקקי התחבורה לשכיחי מאודהפכו 
".  במרכזה ה אוטובוסי

  

אשר מתארות את עבודות  ושתי כתבות נוספות YNET(העתק הכתבה שפורסמה ב(

, אחת פורסמה בעיתו% גלובס הרכבת הקלה והפקקי� כגור� מרכזי לזיהו� אוויר בעיר

מצורפות  18.2.2008באתר האינטרנט "וואלה חדשות" ביו� והשנייה  26.10.2008ביו� 

  .)1("הכ ומסומנות כנספח

  )1(כ"ה נספח    

�

את ההשלכות הסביבתיות של ניתוב כל קווי באופ% נקודתי המשרד להגנת הסביבה בדק .163

לרחוב אגריפס. המדובר הוא נותבו  15.1.2011החל מיו�  אשר האוטובוסי� והמוניות

יש  ,נוס� לאלובעשרות רבות של אוטובוסי� ומוניות ביו� אשר קוד� נסעו ברחוב יפו. 

ברחוב אגריפס ישנה תנועה גדולה ממילא של רכבי� כבדי� כגו% משאיות, לזכור כי 
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הנכנסות לרחוב על מנת לפרוק סחורה לחנויות שברחוב ובשוק מחנה יהודה. כמו כ%, 

כ1 שלא מתאפשר פיזור יעיל  צדיורחוב אגריפס הינו רחוב צר ובנייני� בנויי� בו משני 

וי היה כי רמת זיהו� האוויר ברחוב לאור זאת, צפ של המזהמי� הנפלטי� לסביבה.

�אגריפס תהיה גבוהה במיוחד. 

ניתוח תוצאות תחנת המציג את דו"ח  בעקבות הבדיקות, הפיק המשרד להגנת הסביבה .164

�.  7.3.2011(ל 1.2.2011הניטור הניידת אשר הוצבה ברח' אגריפס בי% התאריכי� 

י� ערכ אגריפס ברחובתבצעה בדיקת הניטור, נמדדו הבתקופה בה הדו"ח מראה כי .165

אשר מקור% בפליטות של כלי הרכב הרבי� שעוברי�  גבוהי� ביותר של תחמוצות חנק%

הריכוזי� הגבוהי� של החלקיקי� המזהמי� נמדדי� לאור1 שעות היו� כולו.  ברחוב.

מכל נקודות המדידה  הדו"ח מציי% כי הריכוזי� ברח' אגריפס גבוהי� משמעותית

�האחרות.

):5,8נבחר מתו1 הדו"ח (עמוד  להל% יובא קטע.166

"נראה כי ריכוזי המזהמי שנמדדו באגריפס גבוהי מעט יותר 
מהריכוזי שנמדדו ברח' יפו והדבר אינו מפתיע. ברח' יפו הותרה, 
 בשני האחרונות, נסיעה של תחבורה ציבורית ומוניות בלבד. ע

תנועת סגירתו הועברה כל התחבורה הציבורית לאגריפס, וזאת בנוס0 ל
המשאיות הכבדות המובילות סחורה. מדובר ברחוב צר ועמוס, שהתנועה 
בו איטית ולחיצות הגז רבות (עצירות ואז שוב לחיצה על דוושת הדלק). 
המשאיות שעוצרות לפרוק ולעלות סחורה, נדרשות, בשל בצפיפות 
 הרבה, לא מעט תמרוני. בנוס0, אגריפס הוא רחוב צר ובנייני בנויי

צדדדיו, כ2 שלא מתאפשר פיזור יעיל של המזהמי הנפלטי משני 
  לסביבה.

 בגרפי שיוצגו בהמש2 נית� לראות כי אופ� פיזור ריכוזי המזהמי
 באגריפס לאור2 היו אינו דומה להתפלגות הרגילה הנראית בכבישי
סואני רגילי. ריכוזי גבוהי נמדדי לאור2 שעות, משעות הבוקר 

ות אחה"צ המאוחרות. לא נראית התמונה האופיינית המוקדמות ועד שע
  לכבישי סואני, של שיא הבוקר ושיא אחה"צ".

"תחנת הניטור הניטור הניידת של המשרד להגנת הסביבה הוצבה 
) בתקופת דיגו קצרה זו נמדדו 1.2�7.3ימי ( 32ברחוב אגריפס למש2 

ב). בשעות חל" 500שעתי של תחמוצות החנק� (� חריגות מהתק� החצי 20
בערב, השעות בה� עיקר הפעילות, נמדדו חריגות  7.00בבוקר עד  7.00

מהזמ�. לחריגות אלה ה� העובדי ברחוב וה� המבקרי  �3%מהתק� בכ
 בו למטרות שונות".

  

) 7/3/2011 – 1/2/2011העתק דו"ח ניתוח תוצאות תחנת הניטור הניידת ברחוב אגריפס ((

מרכזת איכות אוויר במחוז ירושלי� של המשרד להגנת  מאת ד"ר דפנה אלתר סימ% טוב,

   .)2נספח כה(הסביבה, מצור� לבקשה ומסומ% כ

  )2נספח כ"ה(

�
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לסיכו�, הדו"ח מראה בצורה חד משמעית שעקב ניתוב התחבורה הציבורית לרחוב .167

מהתק% המותר של תחמוצות החנק%. כאשר מדובר אגריפס נרשמו בו חריגות משמעותיות 

עקב  –בה התחבורה הציבורית מנותבת כולה לרחוב זה ופתרו% אי% באופק  על כחצי שנה

הרי שמדובר בנזק סביבתי מצטבר  (דחיות חוזרות ונשנות של מועד הפעלת הרכבת הקלה

�ומשמעותי ביותר.

� רעש 2ה.
  

 תעשנה המסילה ולהנחת תשתיות להעתקת העבודות, המתוכנ% והתוואי התסקיר פי על.168

 לטווח יגיעו למפלסי� חשופי� יהיו הדיירי� ולכ% הקו שלאור1 למבני� מאוד בסמו1

 מטרד ליצירת הסבירות שמעליו �כס שהוגדר המרבי הער1 על ויעלו Dba 90(80ל שנקבע

 זו לבקשה ב"מצ ההקמה בשלב הצפויות הרעש השפעות (4.3.6 פרק. מאוד גבוהה היא

�.)1(ו"ככנספח  ומסומ�

�)1(ו"כ נספח

) ורה( 8 המבקשת למשל כ1. הבסיסיותבות לא עמדו בדרישות ברור לחלוטי% כי המשי.169

 אור1 לכל, שלמה שנה במש1 נאלצה הדוידקה לכיכר בסמו1 יפו' ברח דירה שכרה אשר

. בלילות ובעיקר משתנה בתדירות, ביותר כבד רעש לסבול השכירות חוזה תקופת

 שיבהומי בדירתה חלו% מלפתוח כולה השנה במש1 המבקשת נמנעה מכ1 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 כ1 ג� המבקשת. יפו ברחוב מדירתה שקלי� במאות גבוה שלה הדירה שכר, הזמ%

לה ביחד ע� בני משפחתה מרעשי� חמורי� אשר מתגוררת בסמיכות לשדרות הרצל סב

כל כ1 בעקבות העבודות עד שלעתי� בשעות הקטנות של הלילה הוצע לה על ידי המשיבה 

דבר זה מוכיח כי מפלסי הרעש עלו בהרבה מעל המותר וגרמו  –להתפנות לבית מלו%  1

�לנזק וטרדה רבה לתושבי�.

 נרחב חלק המשמשי� מרכזיי� רי�באזו בוצע מהעבודות וממוש1 ניכר חלק כי לזכור יש.170

 דיירי� אות� עבור רק מטרד מהווה אינה לרעש החשיפה ולכ% התושבי� מציבור

�.כול� התובעי� כלפי אלא הסמוכי�

�:ואומר מסכ� הפרק כאשר רעש לצמצו� אמצעי� שורת מפורטת הפרק באותו.171

 הזכיי� את יחייב אשר סעי0 יוכנס המכרז במסמכי כי מומל$"
 הזכיי� בחירת. ההקמה בשלב הרעש להקטנת תרונותהפ את להציג
 לפעולות יהפכו אשר, שהציע הפתרונות טיב את ג בחשבו� תקח

   ."לבצע� שחובה

פרק כ"ה לתסקיר שכותרתו "ממצאי� והצעות להוראות תכנית" כולל א� הוראות .172

מפורטות ומדייקות בנוגע לאמצעי� למניעת מפגעי רעש בשלב ביצוע המסילה ומתקניה 

עולה כי המשיבות לא עמדו  5.2.4(לאור1 התוואי). מעיו% בהוראות המפורטות בסעי� 

�בא� אחד מהאמצעי� שהוגדרו. 
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�קובע: 5.2.4.1למשל, סעי� .173

 "ציוד העבודה שיופעל, יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעי
�"1979 –(רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט 

�:לתסקיר בפרק ה' קובע 5.2.4.2סעי� .174

 "שעות העבודה תהיינה על פי המותר בתקנות למניעת מפגעי
�"1992 �(מניעת רעש) תשנ"ב

�בפרק ה' לתסקיר קובע:  5.2.4.4סעי� .175

"נית� יהיה להותיר עבודות בשעות הלילה, במקרי בה הוכח כי 
העבודות דרושות לשמירת שלו הציבור ואי� אפשרות לבצע� בשעות 

שעות הלילה, במקרה זה, יהיה קבלת היו. תנאי לביצוע עבודות ב
  אישור העירייה ופרסו הודעה לציבור"

  ) לבקשה.2מצ"ב ומסומני כנספח כ"ו( העמודי� הרלוונטיי� מהתסקיר

�)2נספח כ"ו (

ניכר כי המשיבות לא עמדו בדרישות אלו ולמעשה, לא עשו את שנדרש מה% על מנת .176

�יי�.לצמצ� את הנזק הנגר� לתושבי�. העמודי� הרלוונט

 פי על בהתחייבויותיה עמדה לא 1 שמשיבה הרי ,ההסכ� במסמכי שונות הוראות א� על.177

 כבדי� רעשי� על תושבי� מאות התלוננו הרצל בשדרות בעבודות לדוגמא. ההסכ�

�.מונעי� צעדי� נקיטת וללא 1 המשיבה של מוקדמת התראה ללא וזאת הלילה בשעות

גיעו לסיומ% והיה נדמה כי תחול ירידה והנה רק לאחרונה, כאשר עבודות התשתית ה.178

במפגעי הרעש הקשורי� לתשתית הרכבת הקלה, נתגלו מטרדי רעש חדשי�. כ1 לדוגמא, 

" שברח' יפו 1סיפורו של גנרטור שהוצב סמו1 לגשר המיתרי� ולמרכז הקניות "סנטר 

רי� . על פי הכתבה, תושבי� רבי� הג1.7.2011שפורס� בעיתו% "ידיעות ירושלי�" מיו� 

בקרבת מקו� התלוננו כי הגנרטור מרעיש מאוד וטורד את מנוחת�. עד להגשת בקשה זו, 

�לא ידוע הא� בעיה זו נפתרה.

�)3ו("כ רצ"ב לבקשה זו ומסומ% 1.7.2011העתק כתבה מעיתו% "ידיעות ירושלי�" מיו� (

�)3ו("נספח כ

שנגרמו  אי% ספק כי הרעש שנגר� כתוצאה מעבודות הבנייה וכ% מעומסי התנועה.179

בעקבותיה חרגו בהרבה מ% התק% המותר. ואול�, א� מהתרשמות אישית וסובייקטיבית 

של תושבי העיר ובה� המבקשי�, היה ניכר כי מדובר ברעש בלתי נסבל אשר גור� נזק רב 

כפי שעוד יפורט,  ומפגעי הרעש ממשיכי� לגרו� נזק ג� כיו�. לכל העוברי� והשבי�

אי% צור1 להוכיח מפגע זה על ידי בדיקות מדעיות ומדדי�  פסיקות בית המשפט קבעו כי

�אובייקטיבי� אלא די בהתרשמות הסובייקטיבית.

לא דאגה לכ1  2הנדרשות, ואילו המשיבה רעש לא דאגה לשמור על עוצמות  1המשיבה .180

שהמכרז וההסכ� יכילו את ההגדרות הנכונות כפי שהוגדר בתסקיר ההשפעה על 

�הסביבה.
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� קרקע בשימושי שינויי 3ה.
  

 הנובעי� קרקע וייעודי קרקע בשימושי קונפליקטי� שורת מפרט לתסקיר 4.6.3 פרק.181

 על מגבלות הטלת חזויות ההקמה בשלב. העירוני התפקוד על והשפעות התוואי מהקמת

 כמו סביבתיי� מפגעי� ויצירת חנייה מקומות ועל רגל להולכי מעברי� על, גישה דרכי

 יתקיימו ההשפעות התסקיר פי על כאשר, הרחוב בתפקוד לפגיעה שיגרמו ועוד אבק, רעש

�.ז"ככנספח  ומסומ� זו לבקשה ב"מצ הפרק. הקו של אורכו כלל אחרת או כזו בדרגה

�ז"כ נספח

 על אלו מגבילות השפעות של הזמנית השפעת� בדבר התסקיר עורכי של הנחותיה�.182

 לסיי מאמ$ יעשה" כי ירההאמ ג� כ1. למתוכנ% מעבר הרבה התמשכו הציבורי המרחב

 ולהקטי� הרחוב תפקוד על מגבלות נוצרות בה� בקטעי הנדרשות העבודות את בתחילה

 ההיבטי� סיכו� ב"מצ .הנוכחי המצב לאור סבירה בלתי נראית ,"הביצוע זמ� את

�4.9.1'  מס בטבלה הראשו% הקו לאור1 העיקריי� הסביבתיי�  ח"ככנספח  המסומנת�

)1(.�

)1( נספח כ"ח    �����������

המבקשי סבורי כי הוראות תסקיר ההשפעה על הסביבה הנ� מהותיות וכי  .ודו"ק .183

שכ� כל מהותו  ,כל הפרה שלה� מהווה הפרת חובה חקוקה בהקשר של מפגע סביבתי

ראה להל% התייחסות ( יבנה ללא נזקי סביבתיי הפרויקטשל התסקיר הינו לדאוג כי 

בפועל מונח התסקיר כאב� שאי� לה  .בהפרת חובה חקוקה)העוסק  5.5מפורטת בפרק ו.

�הופכי� ומבלי שהמשיבות יקנו לו את החשיבות הראויה.

  איכות האוויר 4ה.

מעבר לפגיעה באיכות האוויר שנגרמת על ידי עומסי התנועה, ניכר כי ג� עבודות הקמת .1

עפר  הרכבת בעצמ% גרמו לירידה חמורה באיכות האוויר, זאת כתוצאה מעבודות

�מסיביות, חפירות והעלאת אבק באוויר.

בפרק ה' לתסקיר מציי% מספר מ% המפגעי� החזויי� במהל1 הקמת הפרוייקט  4.2.1סעי� .2

�ודרכי� למניעת% למשל: 

מ' סביב אתרי החפירה  2.5"הקמת גדר אטומה (ללא פתחי) בגובה של 
קת באזורי הפורטלי. הקמת הגדר תעשה על פי מפרט שיאושר ע"י מחל

".  הרישוי בעיריית ירושלי

קידוחי יבוצעו באמצעות מוכנות המצוידות בקולטי אבק, או בדר2 אחרת 
  אשר תמנע פליטת אבק במהל2 החפירה".

"הרטבת דרכי עפר וערימות עפר (א תהיינה) במי, או בחומר מייצב 
אחר (לא כולל שמני, דלקי או מלחי). ההרטבה תבוצע עפ"י תכנית 

ישור המחלקה לאיה"ס ובה יוגדרו בי� השאר זמני ההרטבה שתוגש לא
  ותדירויותיה".
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  )2כנספח כ"ח (ומסומני מצ"ב  העתק מהעמודי� הרלוונטיי� לתסקיר

�)2נספח כ"ח (

ניכר כי המשיבות לא עמדו ג� בתנאי� אלו, אשר היו יכולי� לצמצ� וא� למנוע את .3

�רכבת.זיהו� האוויר שנגר� במהל1 עבודות הקמת התשתית ל

  הטיעו� המשפטיו. 

והנזקי הנלווי לה עילת מפגעי סביבתיי 1ו.
  

�:קובע סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 2 סעי�.4

לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי או   (א)"  
, רשאי בית משפט לתת צו 6לבקשת גו0 או עמותה כאמור בסעי0 

גור  –תי (להל� המורה למי שגור או עומד לגרו מפגע סביב
  המפגע), לעשות אחד או יותר מאלה:

להימנע מהמעשה הגור או העומד לגרו למפגע הסביבתי,   )1(  
  או להפסיק לעשותו;

לתק� את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר   )2(  
  תיקו� המעוות); –להיווצרות המפגע הסביבתי (להל� 

ו של המפגע לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנות  )3(  
  הסביבתי.

  לרבות מחדל." –"מעשה"   (ב)

 למפגע הרשלנית התנהלות% מתוק� אחראיות ה% באשר המפגע גור� הינ% המשיבות.5

�: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 אד של בבריאותו פגיעה בה שיש

 גורמות, לעיל רב בפירוט שהוצגו כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות.6

 �לה וגורמי� המבקשי� חיי על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש1 באופ%

�. אד� של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש1 סבל

 נית% כ1. התוואי לאור1 והחפירות הכבדי� הכלי� מעבודות כתוצאה נגר� מחריד רעש.7

 היו� שעות לאור1 ומתמש1 כבד מרעש שלמה שנה במש1 סבלה 8 המבקשת כיצד לראות

 מיציאה להימנע לה גר�, חייה באיכות, בלימודיה פגע אשר רעש. הלילה שעות ולאור1

 דירה ולשכור דירתה את לעזוב נאלצה בגללו דבר של ובסופו במרפסת ומישיבה מביתה

�.לחודש יותר 7 במאות אחרת

 במש1 סבלה ,הרצל לשדרות בסמו1 משפחתה ע� מתגוררת אשר ,13 המבקשת ג� כ8.1

 ונאלצה התוואי על העבודות של המחפרי� מרעש שלמי� לילות לאור1 ארוכה תקופה

 לפגיעה הרעש גר� זה במקרה ג�. "לבני� לילות" לאחר ועבודתה חייה שגרת את ללנה

ובכ1  החצר אל מיציאה ולהימנע בביתה להתכנס למשפחה גר� וכ% ילדיה של בלימודי�
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במקרקעי%  לעשות שימוש מלאלהנות וממנפגעה זכותה של המבקשת ומשפחתה 

�.בעלות�שב

 אוכלוסיות עבור ממשית סכנה מהווי� תהמפורקו והמדרכות הבורות, הבניי% פסולת.9

 ההליכה את הופכת אשר צרה מדרכה רק מותירות הגבוהות ההגדרות לכ1 בנוס�. שלמות

 בגילו, העיר למרכז הגעה מכל 1 המבקש נמנע מכ1 כתוצאה .ממש של מכשולי� למסלול

 ונאלצה ונפצעה נפלה אשר 2 המבקשת. משמעותית בצורה שיפגע חושש הוא המתקד�

 ולפגיעה לכיעור מעבר, הרחוב שבמצב לסכנות דוגמא מהווה מיו% בחדר יו� חצי ותלבל

המוגדר בחוק זיהו� כל אלו עולי� כדי זיהו� על ידי פסולת, . המשמעותית הסביבתית

�:) כ1992מפגעי� סביבתיי� (

" השלכה של חומר מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקו
לרבות זריקה,  � לעני� זה "השלכה" פי החוק; �שלא נועד לכ2 על

�."שפיכה, נטישה, השארה, או גר לכלו2 באופ� אחר

 והעבודות רעילי� גזי� של חריגה לפליטה גורמי� הכבדי� העבודה כלי, כ1 על נוס�.10

 להימנע מהתושבי� לרבי� גורמות אשר אבק של גבוהי� לריכוזי� גורמות והחפירות

 על ההשפעה תסקיר פי על כי לזכור יש. ודותהעב מתבצעות בה� לאזורי� מהגעה

 אינה העיר במרכז הרכבי� וכמות הזיהו� רמת על הקלה הרכבת השפעת, הסביבה

 יפו ברחוב. לחיזוי ניתנת בלתי ובחלקה המשיבות ידי על מתוארת שהיא כפי משמעותית

, ברמת זיהו� האוויר משמעותית ירידה נרשמה צפויה רכבי� לתנועת כליל אשר נסגר 

�.המקבילי� התנועה בצירי משמעותית עלייה שבצידה כפויה ירידה זוהי א1

 הימשכות עצ�, ועוד זאת. המבקשי� בחיי ניכרת השפעת� אשר ממשיי� מפגעי� אלו כל.11

�. לתושבי� הנגר� הרב הנזק את ולחדד להעצי� כדי בה יש התהלי1

% בדרישות למע% ההבהרה יצוי% כי המבקשי� סבורי� כי אי% צור1 לנתח ולדו.12

יו� טר�  60הפרוצדורליות של החוק למניעת מפגעי� סביבתיי� כגו% הוצאת דרישה 

 תהייצוגיוהגשת התובענה וכדומה משו� שבקשה זו מוגשת מתוק� חוק התובענות 

המאפשר היסמכות כעילה על החוק למניעת מפגעי� סביבתיי�, מה ג� שבמקרה זו לא 

 יו�יו� מ 60(מר הבקשה הרי שיעברו יותר הוגשה תובענה אלא בקשה וא� א� תאוש

�הגשת הבקשה. 

כ% סבורי� המבקשי� כי אי% ה� צריכי� כלל לעמוד בדרישות נוספות של חוק זה בהיבט .13

הנדל נ' של מי ה� המבקשי� וכדומה ולעני% זה מפני� המבקשי� לדבריו של כבוד השופט 

בע"מ ואח' נגד עמותת  החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב)  901/99בבר"ע  

  .[פורס� בנבו] מדעי הדרו ואח'

 של למפגעי� גורמות העיר כל את חוצות, לעיל שנאמר כפי אשר, הפרויקט על העבודות.14

 ואופ% העבודות התמשכות, רבי� במקרי�. פסולתזיהו� על ידי ו אוויר זיהו�, חזק רעש

 לבי%, הכלל לרווחת עליו גלהבלי שנית%, סביר מפגע בי% המבדילי� ה�, הרשלני הביצוע

�.נשיאתו על התושבי� את לפצות שיש נטל
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רשלנות% של המשיבות לאור1 כל הדר1 הביאה לכ1 שהמפגעי� הסביבתיי� נמשכו למש1 .15

ובהיק� בלתי סביר בעליל. עוד עולה, כי המשיבות לא עשו דבר  ארוכה במיוחדתקופה 

ל ידי המפגעי� הסביבתיי� וחצי דבר על מנת להקל על הפגיעה שנגרמה לתושבי� ע

שיצרו, ה% על ידי השקעה באמצעי מניעה או צמצו� התופעות וה% בחוסר טיפול הול� 

�בפניות הציבור. 

� רעש 1.1ו.

 למניעת חוק 2 בסעי� כהגדרתו רעש מפגע מגדיר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי�.16

�:, דהיינומפגעי�

 הוא א, שהוא מקור כלמ, 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.17

 חזק ברעש מדובר. שכזה בנייה מאתר טבעי באופ% הנגזרי� הרעשי� יתר וכל בחפירות

 למוקד שהגיעו שונות מתלונות לראות שנית% כפי, קשי�למב מתמש1 מפגע שיצר ביותר

. מלו% לבתי מבית� תושבי� מסוימי� במקרי� לפנות מהצור1 לראות שנית% וכפי העירוני

 לבלתי הרעש את ההופ1 מובהק מימד העבודות להתמשכות זה במישור ג�, ועוד זאת

 המסומני מלו% לבתי פינוי ומסמכי תלונות מדג� זו לבקשה ב"מצ. זה במקרה סביר

�.כ"ט

� כ"ט נספח            

 שנגרמו הנזקי� על למבקשי� מפיצוי המשיבות את פוטר איננו מלו% לבית פינוי כי יודגש.18

 עבדו המשיבות – מצליח בשיטת לעבוד המשיבות בחרו שבשגרה כדבר ו,מז 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.19

 רחבה בהגדרה מסתפק המחוקק אלא, מטרד המהווה רעש מהו הסעי� קובע לפיה

 מקו בקרבת המצוי לאד להפריע עשוי או מפריע" והוא במידה כמטרד רעש המגדירה

 ליצור עשוי אשר ברעש ומסתפקת רחבה הינה ההגדרה, דהיינו". ושבי לעוברי או

�. בפועל מטרד יצירת דורש לא ואפילו הפרעה

 עבור כאשר, שני� מזה חמור מטרד מהווה הרכבת תוואי על העבודות גורמות אשר הרעש.20

 את ומפריע עבודת� או מגוריה� למקו� הסמו1 מתמש1 במפגע מדובר מהמבקשי� חלק

 באוניברסיטה סטודנטית השבעוד, 8 המבקשת היא לכ1 דוגמא. ובלילה ביו� שלוות�

 לחלו% מתחת הלילה כל לאור1 המתבצעות מעבודות רבי� לילות במש1 סבלה העברית

 לפנות לבסו� נאלצה ואשר, הליליות העבודות ביצוע על מוקדמת הודעה ללא לרוב, חדרה

 משכר לחודש 7 700(ב הגבוה דירה בשכר אחרת בדירה בשכירות לגור ולעבור דירתה את

�.  יפו' ברח הקודמת רתהשבדי הדירה

�:כי קובע 1992(ג"תשנ), רעש מניעת( מפגעי� למניעת לתקנות 5 סעי�, מזו יתרה.21
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 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 מניעת לש דחו0

  ."כאמור הפרעה או סכנה להסרת או, בטיחותו או בריאותו

 הרבות הליליות לעבודות שניתנו האישורי� לתקינות באשר ספק מוטל זו תקנה לאור .22

 פחותה שפגיעתו כאמצעי מסוימת לתקופה חריג היתר נית% א� ג�. 1 יבההמש שביצעה

 החריגה עצ� כי נדמה ,הפגיעה מש1 את לחילופי% או אחרות פגיעות לצמצ� מנת על

 עבודות של מחדש ביצוע שהצריכו ההנדסיי� הכשלי� וכ% המתוכנני� הזמני� מלוחות

�.משוואהל אחרי� שיקולי� הכנסת מצדיק, מקרי� במספר הנדסיות

 למש1 לסבול ג� נאלצו בו מקו� התושבי� של ושגרת� מנוחת� הפרעת של התכלית מה.23

 להעביר הראוי מ%י כ נדמה כזה במצב. בזמ% הסתיימו לא העבודות ועדי% ארוכה תקופה

 מנת על משמרות 3( ב ולעבוד והכלי� העובדי� מספר את להגדיל, למשיבות האחריות את

�. התושבי� ע� דקצ ולעשות העבודות את לסיי�

 נהגי�, אורח עוברי בהיות� העבודות שגרמו הרב הרעש מ% נפגעו המבקשי� ללכ.24

 מרכז באזור והעירוניי� המסחריי� מהשירותי� וליהנות לבלות מבקשי� אשר ותושבי�

 שנתיי� מזה נמנעי� אשר 6 והמבקש 1 המבקש את להביא נית% לכ1 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 קבע )"פרשט פרשת" ( להל%( 1)3, פ"ד לט(פרשט

" היוצרי�,מוחלטי איסורי ה לחוק 2�4 הסעיפי פי�על האיסורי
 להתקי� 5 סעי0 לפי השרי סמכות ע קשר כל אלל עצמאיות עבירות
 או ריח, רעש ה מה, לקבוע היתר ובי�, סעיפי אות לביצוע כללי
 5 הסעי0 מכוח שהותקנו, הכללי. סבירי בלתי או חזקי אוויר זיהו
 וקביעת; המוגדרות העבירות מעצ גורעי ואינ מוסיפי אינ, לחוק

 הוא אליה ולמבני למקו, למשכו פו0בכ, סביר בלתי רעש מהו נורמות
 מכשיר בעזרת רעש למדידת דר2 קביעת וכ�, בלילה וא בי א, מגיע

 הראיה נטל את להעביר רק כוח אלה כל, האמורי בנתוני בהתחשב
  ."לחוק �)1(10 בסעי0 כאמור

   

, 1961( התשכ"א ,בית המשפט העליו% קבע זה מכבר, בהתייחסו לחוק למניעת מפגעי�.25

אי% להסתמ1 באופ% עיוור על התקנות שנקבעו למדידת רעש ולדקדק בה%: הדר1 ש

להוכיח כי הרעש שנגר� הוא חזק ומפריע, אינה נקבעת בהכרח לפי מדידת דציבלי�. 

, פ"ד חברת החשמל נ' פרשט 151/84בע"פ כה% ( עמדה על כ1 כב' השופטת שטרסברג

  :5, 1) 3לט(
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איננו  )א.פ. (למניעת מפגעי� ק"העולה מ� המקוב$ הוא, כי מכ2 שהחו
מגדיר רעש חזק או בלתי סביר מהו ואיננו קובע כלי או אמצעי למדידת 
רעש כזה, ומכ2 שהתקנות עושות כ�, אי� מתבקשת המסקנה, שהתקנות 

כגירסת  �ממלאות את הביטויי הנ"ל בתוכ� שאי� בלתו; אי� לגרוס 
חזק או בלתי סביר,  כי לא נית� להוכיח את היות הרעש �חברת החשמל 

ידי הוכחת הקבוע בחוק �אלא באופ� הקבוע בתקנות. נית� לעשות זאת על
בכל דר2 הוכחה מקובלת בדי� "... העובדה שמלאכת השפיטה, ללא 
מידות ושיעורי קבועי מראש, עשויה להיות קשה וסבוכה יותר, אינה 

 295/65 אומרת שהיא בלתי אפשרית" (השופט ח' כה� (כתוארו אז) בבג"צ
   ".1.3.ג322, בעמ' 

  

לבקשה מלמד ללא ספק כי נזקי הרעש החמורי�,  כנספח ט"ורפרו� קל בפניות שצורפו .26

�שסבלו מה� תושבי� רבי�, עולי� כדי מטרד במשמעותו לפי חוק למניעת מפגעי�.

ובמחדל% על ידי הבנה מלאה של הטרדה, ההפרעה והטרטור שיצרו המשיבות בפעולת% .27

מחייב דיו% בנושא מערכת השמיעה בגופו של אד�. מערכת השמיעה �, יצירת המטרדי

היא מערכת החישה האחראית על חוש השמיעה. תפקידה העיקרי הינו לאפשר קליטת 

�קולות וצלילי�, א1 היא ג� אחראית על שיווי המשקל בגופו של אד�.

יחס לחוויה קול מוגדר בספרות כהתפשטות של הפרעה מכאנית בחומר. בענייננו יש להתי.28

אקוסטית של קול, משמע לחוויה הנוצרת כתוצאה מגירוי קולי הנתפס ע"י (הפסיכו

�האוז%, מועבר למוח בצורת תדרי� חשמליי� דר1 מערכת השמיעה ומעובד ע"י המוח. 

נזקי רעש אקוסטי הינ� הרסניי�. גלי הקול, החודרי� לאוז% ועוברי� בתעלות השמיעה, .29

הרס האוז� ביותר לרעש חזק או מתמש1 וגורמי� להריסת�. מרעידי� תאי שיער רגישי� 

 הפנימית בלתי נית� לריפוי. כל רעש בעל עצמה חזקה עלול לגרו לנזק קבוע בשמיעה.

דציבלי� נחשב רעש הפוגע  65דציבלי� נחשב רעש מזיק, רעש מעל  70רעש שעצמתו מעל 

�ש מפריע.דציבלי� נחשב רע 60באופ% משמעותי באיכות החיי� ורעש מעל 

30. אול ג רעשי שאינ מוגדרי כהרסניי מבחינת עצמת עלולי לגרו לנזקי

 חמורי: אתר המשרד להגנת הסביבה מפרט כאלו נזקי רעש פוטנציאליי

) ). די לנו א נציי� את ההשלכות על פגיעה בנפש בגי� נזקי רעש:�������������

רעש חזק ופתאומי עלול לגרו לבהלה, למתיחת שרירי, לתחושת פחד, לתחושת 

עצבנות, לפגיעה בכושר הריכוז, לפגיעה בכושר המחשבה, הלמידה והעבודה, לא 

 מאפשר מנוחה, להזרמה של אדרנלי� רב לד, להאצת קצב הלב, להעלאת לח$ הד

 עשויי להוות מטרד ולהזעת יתר. בנוס0 לכ2, רעשי כאמור החוזרי על עצמ

שתוצאותיו עצבנות כרונית, מגרנות וקושי בניהול אורח חיי תקי�. בייחוד גור הרעש 

.�הבלתי נשלט לתחושת חוסר אוני

רעשי� רבי� נחווי� באופ% סובייקטיבי כמטרד ג� א� אינ� כרוכי� בנזקי� בריאותיי�. .31

". בי% התופעות שאינ% ג� השפעת� של מקורות רעש אלה לעתי� חורגת מ"סת� הפרעה

פיזיולוגיות העולות ממחקרי� שוני� ראוי להזכיר עייפות ובעיות שינה, התגברות מתח 

וחרדה, שינויי� קיצוניי� במצב הרוח וא� פגיעה בכוח הגברא. כמו כ% נמצא כי חשיפה 

ממושכת לרעש עלולה לפגוע בתפקוד האינטלקטואלי, התעסוקתי והחברתי, ובשיקול 
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נאלי בעת ביצוע משימות, להגביר את הסיכו% ואת הפגיעות מתאונות הדעת הרציו

�אישיי� וקהילתיי�.( ולהגביר קונפליקטי� בינ

באוניברסיטת ת"א פורס  ואנתרופולוגיהפרופסור אבי גוטליב מהחוג לסוציולוגיה .32

לב%. ראו: (כחול(במאמרו "מה זה הרעש הזה" (פורס� בעיתו% ירוק

	

���������������������������
�
�
������������
�������
�������� ! (

כמה מ% הסכנות לנשקפות לפרטי� בגי% נזקי רעש, לרבות תחושה סובייקטיבית של רעש 

�כ"מטרד", רעש שנכפה על שומעו: 

העצמהמדידתעלאובייקטיביות המבוססותהגדרות"לצד
כמוב�אליו, קיימתההיחשפות מש2ושלהרעששלוהתדירות

מטרד". תחושה "כרעששלסובייקטיביתתחושהג
שלהפיסיקליילמאפייניקשורה, בנוס0זוסובייקטיבית

רוח, מצבילמשל: מצב, פסיכולוגיילתהליכיהרעש, ג
קבועי (ולקונטקסטלרעשיתהסתגלוריכוז, תהליכי

מבחינהלמשלמצויי). כ2אנושבוסביבתי-החברתי
שאליוכדי� רעשעלינוהנכפהרעששלדינוסובייקטיבית אי�

אתבהנאההחוויאלהוולונטרי: גבאופ�עצמנוחושפיאנו
היולארוק, בוודאיבקונצרטהרמקולישבוקעת מ�המוסיקה

המופעל ברחובאווירמפטישדומהשרעלעצמתכ2מגיבי
שקונצרטמשתמעלאבהחלטדומה). ושוב, מכא�הסמו2 (והיא

  ".האווירמפטישפחות לבריאותנומסוכ�הרוק

�

להבחי% בי% סוגי מניפולציות: אי% להתייחס באופ% זהה למניפולציות מקו� יש  בנקודה זו.33

ברוב� המכריע של המקרי�,  על חוש כזה או אחר עקב השוני הבסיסי ביכולת הבחירה.

חוש הראייה, הטע� והמישוש נבדלי� הבדל עיקרי מחושי השמיעה והריח. כדי להימנע 

משימוש בחושי� בקבוצה הראשונה יכול האד� לעצו� עיניו או להביט לכיוו% אחר, לא 

להכניס דבר מה לפיו, או לבחור שלא לחוש דבר מה בידיו. מנגד, החושי� בקבוצה 

ושי השמיעה והריח, הינ� חושי� שהשימוש בה� נתו% פחות לבחירתו האחרונה, ח

קל הרבה יותר לכפות רעש מאשר האישית של הפרט מאשר אלו בקבוצה הראשונה, וש

: באופ% עקרוני נית% לומר כי קשה יותר שלא לשמוע או להריח דבר מה לכפות טע למשל

�מאשר לחוש דבר מה.

 תוואי על העבודות של השוני� באזורי� דציבלי�ה של מדויקת מדידה ללא ג�, לסיכו�.34

 רעש. סביר בלתי רעש הוא המבקשי� סובלי� ממנו הרעש כי בטענה % פג�אי הרכבת

 בלילה המתרחש כזה, ארוכה תקופה לאור1 הנמש1 כזה ג� להיות יכול סביר בלתי

 וגר� רב זמ% לאור1 התמש1 העיר במרכז הרעש מפגע, לדוגמא כ1. תכופה בתדירות

 שנה במש1 סבלה 8 מבקשתאו ל לאזור מהגעה גור� באופ% להימנע 3 למבקש כמו רבי�ל

, יפו ברחוב התוואי על מהעבודות כתוצאה ה%, בדירתה לשעו% מסביב חזק מרעש שלמה

רתה, אשר לדי בסמו1 בניי% מהקמת ג� כל על ובנוס� ידקהוהדו בכיכר מהעבודות ה%

�לבסו� גרמו לה לעזוב את האזור. 

  אויר זיהו 2.1ו.

�
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 4 בסעי� כהגדרתו אויר זיהו� מפגע את מגדיר סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 1 סעי�.35

�: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 סעי0 לעניי�, אויר זיהו) ב(
  ".בזה וכיוצא

 של מוגברת לפליטה גורמות ראשי תחבורה עורק לאור1 הנרחבות ההנדסיות העבודות.36

 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 חודשמ אויר איכות ח"דו, למשל כ37.1

 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 ותחריג עשרות וכ% בירושלי� יפו ברחוב הקלה הרכבת

 זאת לראות נית%.  הסיבה מאותה" כלל" בתחנת העולמי הבריאות ארגו% של מהתק%

 ומסומ� זו לבקשה ב"המצ ח"לדו 5 שרטוט, 3 שרטוט, 2 טבלה, 1 בטבלה פירוט ביתר

�.כנספח ל'

  ל' נספח

לל "ריכוז כ 2010יתרה מזאת, לפי דו"ח שפורס� בשנתו% סטטיסטי לישראל לשנת .38

) עולה כי החל 27.9תחמוצות חנק% ופחמ% דו חמצני בתחנות ניטור תחבורתיות" (מס. 

שעתי בכל רחבי העיר ובעיקר ( ניכרת עלייה מתמדת בחריגות מתק% חצי 2007משנת 

רח' יפו" אשר ממוקמת באזור עבודות הקמת  –במדידות שנעשו בתחנת "מרכז כלל 

� הרכבת ועומסי התנועה שנגרמי� בעקבותיה.

 מצ"ב לבקשה זו ומסומ� 2010העתק מהדו"ח שפורס� בשנתו% סטטיסטי לישראל 

  כנספח ל"א

�ל"אנספח 

 המסיביות העבודות של באחריות מכיר 2007 לשנת בירושלי� אוויר איכות ח"דו, בנוס�.39

, נשימי� חלקיקי� של הזיהו� לרמת משמעותי תור� כגור� הקלה הרכבת תשתיות על

�.כנספח ל"ב ומסומנת זו לבקשה ב"המצ לעיתונות הודעהב מעיו% להבי% נית% כ1

�ל"ב נספח

דו"ח תוצאות המתייחסי� ללבקשה זו,  160(416הנכבד לסעיפי�  טכ% יופנה בית המשפ .40

(והמצור� כנספח  שהופק על ידי המשרד להגנת הסביבה יפסראגתחנת הניטור ברחוב 

וי התחבורה הציבורית כול� , והמראה בצורה חד משמעית כי עקב ניתוב קו) לבקשה2כה(

כל עוד לא ות משמעותיות של זיהו� אוויר. גחריזה לתו1 רחוב אגריפס, נמדדו ברחוב 
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מופעלת הרכבת, הרי שהתחבורה הציבורית במרכז העיר ממשיכה ותמשי1 להתנקז 

�לרחוב צר זה ורמת זיהו� האוויר החריג ברחוב תמשי1 להיות גבוהה בהרבה מהתק%. 

. ירושלי� תושבי של האוויר איכות על כללית השפעה בעלות ה% רויקטהפ על העבודות.41

 ושוק העיר מרכז כגו% אד� הומי אזורי� דר1 עובר הרכבת ותוואי מאחר, מכ1 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�

מעבר לכ1 לא עמדו המשיבות בדרישות הבסיסיות של איכות הסביבה כגו% הגדרת מקו� .42

מגודר לאיסו� הפסולת, כיסוי גלגלי המשאיות, צעודת משלוח לכל משאית היוצאת 

�מאתר הבנייה וכדומה.

�פסולת זיהו על ידי  2.1ו.

ובמרכז  1מספר בכביש עירוני  מזדמנת בותווכח מהסתובילההיה נוס� וכפי שנית% ב .43

מות של פסולת פזורות בכל רחבי העיר מבלי לדאוג לפינוי יער 1 המשיבההשאירה  ,העיר

 לירושלי�עזר  חוקיו� יומי של הפסולת וכל זאת בניגוד גמור להוראות החוק ולהוראות 

�.1978(ל"ח), תששמירת הסדר והניקיו%(

לכ1 שהיא חורגת מ% המוסכ� בתסקיר הסביבה הצבת הפסולת ואי פינוי, מעבר .44

ומהוראות חוקי העזר העירוניי� היא מהווה מטרד של ממש וסכנה לתושבי העיר. אי 

פינוי פסולת הבנייה, מכער את העיר, מעלה אבק ולכלו1 ומסכ% את בריאות� של 

�העוברי� והשבי�.

התושבי�, אשר נאלצי� לא זו א� זו, הצבת הפסולת ואי פינויה פוגעת בחופש התנועה של .45

�לעקו� אותה בדרכי� שונות וכ% פוגעת בזכות� לחיי� בסביבה ראויה ונקייה. 

המבקשי אינ מפני לסעיפי מסוימי בחוק העזר לאור ההפרה הבוטה של רוב .46

�סעיפי חוק העזר על ידי המשיבה.

  

   וסביבה חיי לאיכות הזכות 2ו.

 ( להל%( צ"בראשל ב"לתו המקומית הועדה' נ 'ואח טליהו טיוטו 318/07) א"ת( נ"בעמ.47

 כותבת דינה לפסק 5 בסעי�. סביבה לאיכות האד� בזכות ש"ביהמ מכיר) "טיוטו פרשת"

�:גונ%(אגמו% מיכל ר"ד השופטת

", 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� איכותב קשה פגיעה שני� מזה סובלי� וסביבתה ירושלי� תושבי.48

 האופפת הכללית תוהרשלנו העבודות התמשכות עצ�, זה במקרה ג�. הקלה הרכבת על
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, 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.49

 מחו6 רי�תיי  אל� 800 (מ יותר של ענ� תיירות ענ� ירושלי� משרתת ישראל מדינת בירת

 ממוקמי� לכ1 מעבר. שנה כל לרגל אליה העולי� ישראל תושבי אל� 200(כ ועוד לאר6

 ,העליו% המשפט בית, בירושלי� אחרי� רבי� ציבור ומוסדות הממשלה משרדי מטות רוב

�. ועוד ועוד , מוזיאוני�ישראל כנסת

 ובשל בש� הקלה הרכבת עבודות של הסבל כלל את יספגו ירושלי� תושבי כי יתכ% לא.50

 המשיבות שעל הרי ציבור צרכי בש� הינו זה פרויקט א� ג� מזאת יתירה. ציבור צרכי

�.נעשה שלא דבר פחותה שפגיעתו באמצעי לנקוט היה

 כמות של הצר הכלכלי השיקול הינו המשיבות את שהנחה היחיד השיקול הדר1 אור1 לכל.51

 ומשמעותי רחב לכליכ נתו% שיקללו לא המשיבות ,בר�. הפרויקט על שתוצא הכס�

כלפי לייא, כנראה שהמשיבות ביקשו לחסו1 בהוצאות . לתושבי� נגר� נזק כמה :ביותר

הכרוכות בפעולות של צמצו� ומניעה של מפגעי� סביבתיי� שיצרו, וזאת על גב הציבור 

�הרחב שנאל6 לספוג את המפגעי�.

 לקיו�, לחיי� תמהזכו דא כגו% קיצו% במקרי נגזרת חיי� לאיכות הזכות כי נדגיש.52

. וחירותו האד� כבוד: יסוד 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 מהזכות הנגזרת זכות הסביבה לאיכות בזכות

). ישעיהו' נ גמזו 4905/98 א"רע( בכבוד מינימאלי לקיו מהזכות
 כזכות בכ2 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

 ביקורת לענייני הוועדה ישיבת בפרוטוקול, ברקת ניר מר, ירושלי� עיריית ראש כדברי.53

�: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 עיכוב כל על באר$ ביותר הענייה
  ".מעוצבני וכול תקועה שהתיירות למשק

  .ומסומ� כנספח ל"ג זו לבקשה ב"מצ הרלבנטי העמוד

� ל"גנספח 

, בודותהע התחילו בה% השני� שהינ�, לפניה וא� 2006 משנת החל חיי� העיר תושבי.54

 חסו�אשר זמ% רב היה  ירושלי� של הראשי הרחוב, יפו רחוב, למשל כ1. בנייה באתר

 בכלי מלא, האחר בכיוו% בלבד ציבורית תחבורה לתנועת ופתוח אחד בכיוו% לתנועה
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 מוגבלתג� כיו�  הרגלית התנועה. ולרוחב לעומק חפור, בגדרות מגודר, כבדי� עבודה

 למדרכה צמוד המתנהלות ועבודות חסומות ותמדרכ בשל מהאזורי� ניכר בחלק

�. נעימה ולא מאובקת, רועשת חוויה מהווה פשוט אחרי� ובאזורי�

 הפכו הראשיי� שרחובותיה העיר פני חזות של לרעה משינוי העיר תושבי סובלי�,  בנוס�.55

 יתכ% המקורי הזמני� סדר לפי מתמשכות היו והעבודות במידה. סופיי� אי% בנייה לאתרי

 לעשות מבלי ארוכה כה לתקופה העבודות התמשכות, בר�, כ1 על טענה הייתה ולא

 כנגד עילה מקי� ובנו� החיי� במרק� הפגיעה את שנית% כמה עד למזער ניסיו%

מצ"ב תמונות מתקופות שונות ברחוב יפו בירושלי�, בזמ% הקמת הרכבת  .המשיבות

�מסומ� כנספח ל"ד לבקשה.

�נספח ל"ד

היה על  –לאור העובדה כי מדובר על פרוייקט בעל סדר גודל עצו�  המבקשי� טועני� כי.56

לשקול מלכתחילה שיקולי� של נקיטת רבי� ומגווני� על מנת למנוע ככל  המשיבות

לעבוד בשלוש משמרות בכל  המשיבותשנית% את הפגיעה בתושבי�. כ1 לדוגמא יכלו 

העירייה וה% המומחה אבי האיזורי� בה� קיימת פגיעה גדולה יותר בתושבי�. ה% מנכ"ל 

א1 שיקולי� של עלות כספית גרידא  –אודויי% ציינו אופציה זו לגבי העבודות ברחוב יפו 

מנעו את ההוצאה לפועל של תכנית זו. המבקשי� סבורי� כי לו היו נשקלי� ג� שיקולי 

צדק וכבוד הבריות וכ% שקלול של הנזק הנגר� לתושבי ירושלי�, היה על המבקשות 

�בצעד זה על א� המחיר שלו. לנקוט

 פקקי�, פסולתזיהו� על ידי , אוויר זיהו�, רעש: לעיל המתוארי� שהמפגעי� כמוב%.57

 של החיי� באיכות לפגיעה ה� ג� מוסיפי�, הציבורית התחבורה במער1 קשה ופגיעה

�. ירושלי� תושבי

 עוולותל בנוגע ההוראות וכ% הסביבה להגנת הנוגעי� בישראל שנחקקו חוקי� של שורה.58

 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. הבירה עיר תושבי היות� מעצ� ג� נובע ירושלי� תושבי של ייחוד�.59

, וזאת במקרי� של ביקורי הכלל לטובת חייה� סביבת באיכות פגיעה לעיתי� לספוג

 בפגיעה מדובר הקלה הרכבת של במקרה. בכירי� בעיר, אירועי� ממשלתיי� וכדומה

�. כלכלית זאת לאז% יש ולכ%, ומתמשכת קשה

 לומר נית% לא. לאומית כהחלטה התקבלה הקלה הרכבת הקמת על ההחלטהכי  לזכור יש.60

 הרכבת פרויקט. מקומית בפרספקטיבה תמתקבל 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 שלמער1 ספק אי%. בעול� אחרות מרכזיות

 מועד� תיירותי כיעד ירושלי� מיצוב של ביעדי� ולעמידה התיירות פיתוח על ישירה

 שירושלי� העובדה את זה בהקשר לציי% נית% עוד. יעד קהלי של רחב מגוו% אל הפונה
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 את שהופ1 מה, הציבורית התחבורה במער1 דרסטי לשינוי לפיילוט זה במקרה משמשת

�.כורח� בעל לנסייני� המבקשי�

 אינו גרידא המבקשי� לרווחת הנעשה כדבר כולו הפרויקט את לצייר הניסיו%, כ% על.61

 זאת. למבקשי� הנגרמי� הרבי� הנזקי� את לבחו% בבואנו לב לכ1 י�לש ויש מדויק

 הקמת ונדרשת  ההתחלה רק זו תהיה עדי%, הראשו% הקו שיושל� שג� לזכור יש, ועוד

  .בעיר הציבורית התחבורה באופי ממשי שינוי יצירת לש� כמתוכנ% הנוספי� הקווי�

�נפש עגמת 3ו.

וי� את פרויקט הקמת הרכבת הקלה, מעבר המפגעי� הסביבתיי� אשר ליוו ועדי% מלו.62

לכ1 שה� מהווי� פגיעה אנושה בבריאות� של תושבי העיר ומסכני� את חייה� ה� 

גורמי� למצוקה יומיומית, תחושות קשות ועגמת נפש המלווה את ההליכה והנסיעה 

�בעיר.

א יש כפי שתואר לעיל, מפגעי� כמו רעש וזיה� אוויר משפיעי� לא רק במישור הגופני אל.63

ביכולת� ג� להשפיע על מצב רוחו של מי שנחש� אליה�. מעבר לכ1, הידיעה כי איכות 

הסביבה באזור מגוריו של כל אד� ועצ� היותו חשו� לרעש, לכלו1 ואבק מעלי� חששות 

�אמיתיי� לבריאותו. 

המבקשי� מתארי� בדבריה� תחושות קשות מאוד שנגרמו לה� כתוצאה מהמפגעי� .64

ואלו רק מקצת הדוגמאות אשר  ו בעקבות העבודות על הרכבת הקלה.הסביבתיי� שנגרמ

�תוארו לעיל בהרחבה:

מתאר כיצד חש מבוכה בהליכותיו במרכז העיר יחד ע� אורחיו, בשל חזות פני  1המבקש .65

העיר כפי שהייתה בימי הקמת התשתיות לרכבת, כמו כ% הוא מתאר כיצד הוא חושש 

�זיהו� האוויר באזור מרכז העיר.לבריאותו וחייו בעקבות היחשפותו ל

מתארת כיצד חשה עגמת נפש כתוצאה מהעבודות בעיר, בנוס� לפחד שחשה  2המבקשת .66

�בהליכתה ברחוב המלווה בהיחשפות למפגעי� סביבתיי� בעיקר לאחר נפילתה. 

מתאר כיצד חש עגמת נפש וכעס כאשר נאל6 להארי1 את דרכיו והיחש� יו�  5המבקש .67

�בתיי� במרכז העיר ולחזותה הלא נעימה.יו� למפגעי� הסבי

חשה תסכול מתמש1 ותחושות כעס ותסכול במהל1 התגוררותה ברחוב יפו.  8המבקשת .68

אי% כלל ספק כי החיי� באזור רועש ומלוכל1 מלווי� בתחושות קשות ועגמת נפש, בעיקר 

�לאחר שנאלצה להעתיק מגוריה למקו� אחר ולשל� עבורו דמי שכירות גבוהי� יותר. 

, החיי� ובאיכות המגורי� בסביבת הפגיעה, למתוכנ% מעבר שני� העבודות התמשכות.69

 הלעג, היומיו� חיי על הפרויקט ובהשפעת בתושבי� והזלזול הודאות חוסר תחושת

וכל יתר  המבקשי� עבור נפש לעגמת גורמי� מהווי�, לה ומחוצה העיר בתו1 לפרויקט

�.חברי הקבוצה
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פרויקט הקמת הרכבת הקלה והמפגעי ל אחריות� של המבקשות ע 4ו.
  הסביבתיי שנגרמו בעקבותיה

�

 בסדר פרויקטי� הקמת אמור להיות ומומחיות שתחו� פרטי תאגיד הינה 1 המשיבה.70

 לטענתה אשר פרטית עמותה הינה 2 המשיבה ואילו ,בינלאומית וברמה דומה גודל

 ולאור כ1 לאור. יסודה 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 שתארי1 בנייה באתר חיי� שנות 5 (ב המבקשי� זכו, במקו�. �במבקשי

�.  ידוע

  וציטטה לעשות הגדילה 1 המשיבה", הציבור למע%" הינו שהפרויקט כ1 על דובר רבות.71

בתביעה של סוחרי� מרחוב יפו על נזקי� שנגרמו  ש"לביהמ מטעמה שהוגש ההגנה בכתב

 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 פיתוח 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 אחריות 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 ריה
�"מצוי הוא שבה הסביבה מפיתוח

 פז בפרשת, ראשית. זו תביעה נשוא העניי% לבי% פז פרשת בי% מבדילה תהו� למעשה א72.1

, להבדיל. המתוכנ% מהתארי1 חודשי� 16 של בחריגה הושלמו הכביש להרחבת העבודות

, כיו�. 2006 שנת לסו� בהסכ נקבע הקלה הרכבת עבודות לסיו� הראשוני היעד תארי1

 הרבעו% לסו� נקבע בנושא הבוררות החלטת י"עפ החדש הסיו� תארי1, 2010 שנת בסו�

וא� תארי1 זה עבר חל� לו ללא הפעלה. ג� התארי1 החדש  2011 שנת של הראשו%

� בתקשורת עולה כי ככל הנראה יחלו� לו ללא הפעלה ומפרסומי 2011שנקבע, אוגוסט 

. שני� ארוכות של איחורי� על גבי איחורי�, דחיות 2012מועד הפתיחה יידחה אל תו1 

�על גבי דחיות.

, דנ% במקרה, מובהק כלכלי אינטרס ובעלת מסחרית חברה הינה פז שחברת בעוד, שנית.73

. איש ממיליו% יותר א� ויתכ% אנשי� אלפי מאות כדי העולה של� בציבורהינה  הפגיעה

 האזרח לעומת וזאת כלכלית עמידות כושר בעלת וותיקה גדולה בחברה מדובר, בנוס�

 כדוגמא וראה. הרכבת תוואי להכנת הפעולות מול אל אוני� חסר עומד שלרוב הפשוט

 של פוסק בלתי מטרד תחת שלמה כשנה לחיות נאלצה אשר 8 המבקשת את זה לעניי%

 לעבור אפשרות מבלי, בלילה ולא ביו� לא הבדירת חלו% לפתוח יכלה לא אשר, ואבק רעש

 נאל6 אשר 1 המבקש או. בהרבה גבוה סכו� לשל� נאלצה עברה כאשר ולבסו� דירה
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 או מנפילה לגיטימי חשש מתו1 מהרגליו ולשנות העיר מרכז אזור מכל רגליו את להדיר

�. המבוגר גילו ומפאת העיר במרכז לו שיזדמנו אחרת פגיעה

אשר א� קיבלה  1דנ% עוסקת בעבודות בפועל כזכיינית המשיבה במקרה  .יתירה מכ1 .74

�אחריות על שטחי העבודה והיא פועלת באופ% עצמאי.

 בעוד – דנ% למקרה פז בפרשת בי% להבחי% נוס� טע� הינו המדובר הנזק סוג, לבסו�.75

, רבות מתו1 אחת דלק לתחנת שנגר� זמני הפסד, טהור כלכלי בנזק דובר פז שבפרשת

 ברמה המשפיעי� כאלו, ממוניי� ובלתי ממוני� הינ� למבקשי� נגרמי�ש הנזקי�

�.לעיל כמפורט, שני� מזה חייה� שגרת על היומיומית

�:כי ריבלי% השופט מציי%, הסעי� אותו בהמש76.1

" הדרושות העבודות את המבצעת הציבורית הרשות כי ברי, זאת ע
 שעלולי הפרטי מ� להתעל רשאית אינה, הציבור אינטרס לקידו
 מאחריות אפוא חסינה איננה הציבורית הרשות....כ2 בשל להנזק

 היא אי�. הכלל לטובת ה� מכוונות שפעולותיה הטע מ� א2, בנזיקי�
 זהירות אמצעי נקיטת ידי� על לפרט נזק פני לקד החובה מ� פטורה

  ".סבירי

 הסביר זמני�ה ללוח מעבר התארכו שהעבודות מוכח היה לו כי ש"ביהמ קובע פז בפרשת.77

 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 לתלתחי ועד הזכיינות הסכ�

�. הסבירות ממתח� משמעותית החורגת

 שיקולי רק לא לבחו% עלינו ברשלנות אחריות הטלת לבחו% שבבואנו היא פסוקה הלכה א78.1

�.וצדק הגינות של קריטריוני� ג� אלא יבשי� יעילות

 בהקשר לציי% ראוי, בפרויקט מתיימרת לייצג את הציבור ואת רווחתו והעמותה מאחר.79

 הציבוריות הרשויות אחריות את בהתמדה המרחיבה, בפסיקה השלטת המגמה את זה

 במאמרו גלעד ישראל' פרופ עור1 והשפעותיה זו מגמה של יסודית סקירה. בנזיקי%

�.ה"תשנ, ב וממשל משפט", ציבור ועובדי ציבור רשויות של בנזיקי% האחריות"

. ציבוריות רשויות על בנזיקי% האחריות תחולת את בהדרגה בהרחי העליו% ש"ביהמ .80

 מקו� אי% כי ש"ביהמ קובע, שמש בית המקומית המועצה' נ ועקני� 145/80 א"בע

 אחריות את לסייג כדר1" פרטית חובה"ל" ציבורית חובה" בי% המסורתית להבחנה

 ללא אותו וצרי�הי הפרטי� כלפי חובה הינה הציבור כלפי חובה שכ%, בנזיקי% הרשויות

 ש"ביהמ הטיל, לזפ::ד, ואח7זוהרנ7חדרהעיריית 862/80 בע9א בהמש1. 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 בכ1.  אלה סיכוני� למנוע מחדל בגי% אחריות לתלהט מקור מהווה

ירושליעיריית 243/83 בע::א, לבסו�. לדעת צור1 למצבי בפועל מידיעה הרשות אחריות
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" הרשלנות חזקת" את קובע ש"וביהמ ההרחבה מגמת מבשילה, 113 לט פ9ד,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 מגמת.81

 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 בביצוע לפעול המפקח חייב לפיה% מינימאליות

  : הדי% בפסק אריאל' ח השופט כבוד דברי לעניינו יפי� .82

 מצפי, המפוקח בתחו ולהתערב�להסדיר כח לו העניק שהחוק מי"
: המומחיות רמת�בעניי� ג כ2. הצור2 בעת סמכויותיו שיפעיל ממנו
�נוטה כ�, יותר גבוהי�ומחיותולמ מקצועית לרמה נדרש שהמפקח ככל

 בהפעלת המפוקח לתחו מעניק שהוא הגושפנקא על להסתמ2 הציבור
 מקצועי תחו על האמו�, שהמפקח כ2 על מסתמ�2הציבור. 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 רטהפ
 להודיע למעשה באה זה פקוח תחו שקביעת, עוד מה, צפויה�סכנה של

. עליה לסמו2 וצרי2 רשאי הציבור וכי מפקח�ויש פקוח יש כי לצבור
  ."פקוח תחו בכל הדבר כ2

 לא, הפרויקט על מפקחוה המנהל לגו� 2 המשיבה מינוי עצ� את אופפי� שספקות בעוד  .83

 מקצועי כגו�, המשיבה מ% מצופה, ככזו. זה בפרויקט תפקידה מהות 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 גדולה 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.84

 בתו1 לתחבורה אב תוכנית צוות הטמעת ותו1 המרכזי לעיסוקה זה עיסוק הפ1 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 להודעות 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� ילתבתח, סביבה ואיכות אבטחה בנהלי, פרטיי�

�. הבנייה להיתרי

 כ1. המדינה של חלקה דהיינו, זו בעסקה חלקה את למלא מהעמותה מצופה מאליו כמוב%.85

 רציפה התקדמות לאפשר מנת על בזמ% הבנייה היתרי להנפקת לדאוג ממנה מצופה

 לדאוג 2 המשיבה של באחריותה עיכובי� וקורי� במידה. לצור1 שלא עיכובי� ולמנוע

  .האפשרי למינימו� לתושבי� הנזק לצמצו�
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. ממנה המצופה מ% ההיפ1 לעשות בשיטתיות דאגה 2 המשיבה כי לומר נית%, לצערנו.86

 המינהלי� בידי הפקידה הרחב הציבור ע� הקשר את, בחסר לוקה 1 המשיבה על הפיקוח

, רבות פעולות, ותובתשוב 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.87

 המרכזית הסכנה, לעיל וכאמור. כ1 בעקבות מעוכבות העבודות כאשר, זה תחו�

 הינה) זו בקשה לכתיבת נכו%( החדש המיועד הסיו� תארי1 של ראשו מעל המרחפת

�. התנועה בקרת ומערכת ברמזורי� העדיפות

לאור האמור לעיל ברור כי למשיבות חובת זהירות כלפי המבקשי�, ברור כי ה� הפרו את .88

�חובת הזהירות ואי% ספק כי נגר� נזק רב למבקשי�. 

  

  נוספות עילות 5ו.
  

  רשלנות 1.5ו.

    

ה נגד גור המפגע לפי חוק זה, אי� נפקא ענובבת"לחוק מפגעי� סביבתיי�:  4ע"פ סעי� .89

  ".התרשלות מצידוה יתה מינה א היתה או לא

יחד ע� זאת, להל% יוצגו בקצרה מספר אירועי� והתרחשויות המעידי� על רשלנות% של .90

פרויקט שלא הסתיי� עד ימינו אנו ואת המשיבות בניהול פרויקט הקמת הרכבת הקלה, 

�תוצאותיו ונזקיו סופגי� תושבי העיר עד היו�.

המפגעי� הסביבתיי� שתוארו לעיל ויתוארו להל% ה� חמורי� כשלעצמ�, ג� א� כאשר .91

מדובר בתוצאת לוואי שהיא לכאורה לטובת הציבור וג� א� היה מדובר בתקופה קצרה. 

ל המשיבות אשר הביאו להתארכות עבודות הקמת ואול�, התרשלות% החוזרת ונשנית ש

הרכבת עד לימינו אנו ולליקויי� רבי� בהערכות ובאופ% בניית התשתית, הביאו לכ1 

שהמפגעי� הסביבתיי� היו חמורי� יותר, בהיק� נרחב יותר ולאור1 תקופה ארוכה 

�במיוחד.

נת לצמצ� או מעבר לכ1, התרשלות% של המשיבות הביאו לכ1 שלא נעשו כל צעדי� על מ.92

על א� שכגורמי� אשר  –לטפל במפגעי� הסביבתיי� שנגרמו כתוצאה מעבודות הרכבת 

יצרו את המפגעי� הסביבתיי� אי% ספק כי הדבר באחריות%. על כ%, מוצאי� המבקשי� 

לנכו% לתאר מעט מהשתלשלות הענייני� אשר מעידה על התרשלות% החמורה של 

�המשיבות.

 היה הקלה הרכבת פרויקט. כולו התהלי1 לאור1 השני חוטכ עוברת המשיבות התרשלות.93

 את להשלי� 1 המשיבה הצליחה השנה אותה בינואר רק א1, 2006 בשנת להסתיי� אמור
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 א� א�. השנה אותה במאי רק בשטח ביצוע לתחילת שהוביל דבר, הפיננסית הסגירה

, י%יעד, 2008 דהיינו, האדנדו� על החתימה ע� שנקבע הסיו� תארי1 פי על זאת נבח%

 המקורי הפרויקט סיו מועד לאחר תמימות שני �3 יותר מ נמצאי אנו כי העובדה

 אשר רשלנות, בניהולו רבתי רשלנות הייתה כי כ2 על ברור באופ� מורה לפי האדנדו

�.למבקשי� רבי� לנזקי� גרמה

 הרכבת בתוואי שלמי� חלקי� מחדש לבצע צור1 היה מסוימי� במקטעי�, ועוד זאת.94

 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

מתארת בקצרה את מעט מ% התקלות,  20.9.2008מעריב ביו�  ���(כתבה שפורסמה ב.95

העיכובי� והסכסוכי� אשר ליוו את התנהלות% של המשיבות החל מהיו� הראשו%. מיותר 

ועד ימינו אנו לא תיקנו המשיבות את דרכ%. העתק מ%  2008לציי% כי ג� לאחר שנת 

�מצ"ב לבקשה זו ומסומנת כנספח ל"ה. 20.9.2008הכתבה שפורסמה ביו� 

�נספח ל"ה

יתרה מכ1, מבקרת העירייה מצביעה על התנהלות לקויה ביותר בהקשר של קבלת .96

התלונות וטיפול בה�, אשר כפי שצוי% לעיל היו באחריות% של המשיבות. ליקויי� אלה 

של  בולמי הזעזועימצביעי� על כ1 שבעצ� המנהלי� הקהילתיי� הפכו להיות 

הפרויקט והתוצאות הנלוות לו מבלי שה יוכלו לתת מענה ראוי ורציני לתלונות ומבלי 

�נותנת מענה רציני לפניות, למעט אגירת בקלסרי עבי כרס. 2שהמשיבה 

 לאור1 והתכתשויות משפטיי� הליכי�תקלות, עיכובי�,  .הקיר על הייתה הכתובת.97

 גו� כל כאשר, ועומדי� התלויי� בוררות הליכי לרבות, עצמ% לבי% המשיבות בי%, השני�

 התקינות(לאי מובהק ביטוי הינ� משנהו על לכשלי� האחריות את להטיל מבקש

�.   כולו הפרויקט את האופפת

 להל% הפרויקט בביצוע שהתרחשו הרבי� והליקויי� הענייני� השתלשלות מורכבות לאור.98

�:מהליקויי�קט%  חלק של תמציתי סיכו�

�.הבנייה היתרי בקבלת עיכובי וכ� באיכות� ופגמי תכניותה 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 נדסיותה עבודות  .ה

  מאות של מחדש ויציקה פירוק שדרשו ניסיונית בשיטות משימוש כתוצאה

�.רשלני ריצו0. מטרי
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�בעיות בטיחות חמורות.   .ו

אי עמידה בדרישות של היתרי הבנייה בייחוד בהיבט של נגישות תושבי לבתי   .ז

.�עסקי ומגורי

ה באזורי מרכזיי על תאי שטח גדולי מהמותר בהיתר ועל ידי כ2 גרימת עבוד  .ח

.�נזקי כבדי לתושבי ולסוחרי

�נזקי רעש, לכלו2, אבק, זיהו ומפגעי סביבתיי רבי בכל שטחי העבודה.  .ט

ליקויי טכניי והנדסיי משמעותיי בעבודות כולל אי עמידה בטולראנסי   .י

], שימוש באביזרי עיגו� והגבהת ריילסי ���ל 5.4הנדרשי בהסכ [סעי0 

 .�בניגוד לאמור בהסכ

אי עמידה בתק� בנוגע לזרמי תועי [יודגש כי ליקוי זה טר נית� לבחינה ורק   .יא

בעוד מספר חודשי לאחר שכלל מערכת החשמל תופעל יוכלו המבקשי לערו2 

�בדיקת מומחה לבחו� את העניי�.

�בלו"ז לפי ההסכ.לא עמדה באבני הדר2 ו 1המשיבה   .יב

�לא הייתה בקיאה בהסכ והפגינה חוסר שליטה מוחלט בנעשה. 2המשיבה   .יג

�

לאור כל אלו אי% זה מפתיע כי המשיבות, על א� הצהרותיה% והבטחותיה% חורגות מלוח .99

 נקבעו אשר היעד בתאריכי עמדו המשיבות לאהזמני� שנקבע לפרויקט באופ% קיצוני. 

�וא� לא לאחר הדחיות שקבעו לעצמ%. , לא בתחילתו הפרויקט לסיו�

 המשיבה טענה בו 2010 מאי בחודש 2(1ות המשיב ידי על התפרס� אשר העלו% לדוגמא.100

, "בדומה לערי� מתקדמות בעול�, תקופת ההרצה בירושלי� תימש1 כשנה". בחישוב כי

פשוט, ולאחר שעברה כבר חצי שנה מאז פרסו� החוברת נדמה כי תקופת ההרצה תיאר1 

�כנספח ל"ו יותר מהתקופה שהכריזו עליה המשיבות. הפרסו� מצ"ב הרבה

ל"ו נספח �

�:והדחיות הביניי� ותאריכי הסיו� תאריכי כלסיכו�   להל%.101

�סטטוס� התארי2 מקור�המיועד התארי�2ד"מס

 מועד

�1' מס

המועד הראשו% שהוכרז, לאור חתימת �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

�עבר סופי תארי1 מגדיר להסכ� 10.4 סעי��2008 אפריל 23 מועד
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�ליחיד מטרד 2.5ו.

�:כי קובע הנזיקי% לפקודת 44 סעי�.102

 או עסקו את מנהל או בעצמו מתנהג כשאד הוא ליחיד מיטרד) א"(
 ממש של הפרעה בו שיש ופ�בא בידו התפושי במקרקעי� משתמש
 בהתחשב מה סבירה להנאה או אחר אד של במקרקעי� סביר לשימוש

 אלא ליחיד מיטרד בעד פיצויי אד ייפרע לא א2; וטיב מקומ ע
  .נזק ממנו סבל א

  ".שמש לאור הפרעה על יחולו לא זה סעי0 הוראות) ב(

�:1 בסעי� כהגדרתו" תופש".103

 המקרקעי� בעל כלפי הזכאי או, כדי� �מקרקעי התופש אד 8" תופש"
  .המקרקעי� בעל 8 כאמור אד ובאי�, בה להשתמש או אות לתפוש

 רישיו% מתוק� הפרויקט על העבודות לצור1 הדרושה הקרקע את תופשת 1 המשיבה.104

 העבודות להשלמת עובר השנה 30(ב הפרויקט כמפעילת וכ% הבנייה והיתרי 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 ובכ1 מטרד בו שיש באופ% עסק% את שמנהלות כמי שתיה% במשיבות לראות

�.מנהליה% על אישית אחריות

  מהפרעה שני� מזה סובלי� עצמו בפני חדא כל, רבתי ירושלי� ותושבי ירושלי� תושבי.105

 המשמש הציבורי המקרקעי% בשטחי וה% שברשות� במקרקעי% ה% סביר לשימוש ממשית

�. יומיומי באופ% אות�

 הנדסיות עבודות כי מוב%. בריאות� על השפעה בעלת היא במבקשי� הפגיעה, בנוס�.106

 התמשכות א1. אוויר ו�וזיה 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 לצור1 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

� .הקובע מהתארי1 חודש 41כ�3' מס

 מועד

�4' מס

�עבר�באדנדו� עליו שהוסכ� החדש התארי2010�1 ספטמבר 8

 מועד

�5' מס

�עבר� המומחה ח"דו ס"ע הבוררי� חלטתה�2011 אפריל 7

מועד 

  6מס' 

הפעלה חלקית בלבד בלי עדיפות   2011אוגוסט  19

  .ברמזורי�

ספק א� יעמדו 

  ביעד
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 מבלי שמתמשכות הפרויקט על והעבודות העיר במרכז עובר הקלה הרכבת תוואי, כאמור.107

 של לשימוש הפרעה מהוותוהמפגעי� הסביבתיי� המלווי� את עבודות ההקמה,  סו�

 בהתחשב. באזור המצויי� והמסחריי� העירוניי� השירותי� בכל מהתושבי� רבי�

 הנגישות בחשיבות להפחית נית% לא כי נדמה, אלו מקרקעי% של ובמיקומ� בטיב�

 לטענה חיזוק. זה באזור המצויי� המסחריי� והשירותי� הציבור ולמוסדות למקרקעי%

 העיר למרכז להגיע המבקשי� את עודדל טרחו אשר המשיבות בפרסומי למצוא נית% זו

�".שקשה למרות"

י� רק באיזור זה אלא ג� באזורי� אחרי� כגו% שדרות הרצל וכביש לדחאי% מדובר על מ.108

�, וכ% איזור שכונת רוממה.1מספר 

. ליחיד המטרד לשאלת רלוונטי אינו 1 למשיבה שנית% הרישיו% כי לציי% יש, מכ1 יתרה.109

 מטרד באמצעותו להצדיק נית% לא א1, סביבתיי� יקולי�ש בתוכו שוקל הרישיו% אמנ�

�.ליחיד שנוצר

 שעותפר למס החשמל חברת שגרמה פעמי חד ברעש ש"ביהמ מכיר פרשט פרשתב.110

 רמת של מדויקת מדידה הייתה שלא א�, ליחיד המטרד עוולת בגדרי הנכנסת כהפרעה

 להפרעה בשל אחריות המשיבות על להטיל לצור1 בנוגע ספק שאי% נדמה, לכ%. הדציבלי�

�.המבקשי� על והרחבה המתמשכת

. הנזיקי% לפקודת 45 סעי� לפי ההגנה למשיבות עומדת לא כי יצוי%למע% הסר ספק, .111

 לטובת בהסכ� הקשורות ה%) הנתבעות( המשיבות בו ההפו1 במצב שמדובר מאחר

 יבההמש בי% זו ההסכ� של המהותיות ההפרות מתוק�, מזו יתרה). המבקשי�( התובעות

�.הצדדי� בי% להסכ� תוק� שאי% להגיד נית%ופורטו רק בחלק% בבקשה  למדינה 1

�מטרד לציבור 3.5ו.

�:הנזיקי% לפקודת 42 בסעי� כאמור.112

, 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

 צור1 קיי� שכזה הנדסי פרויקט לפועל להוציא מנת על, כידוע ( כדי� שאינו מעשה.113

 זה בפרויקט. מסודר באופ% ומקטע מקטע כל עבור ומדויקי� מפורטי� בנייה בהיתרי

 שהונפקו לימב ארוכה תקופה התנהלו וא� העבודות החלו בה� מקרי� מספר על ידוע

 לבקשה] מ"ט[נספח  הבוררי� מטע� המומחה מציי% למשל כ1. המתאימי� ההיתרי�

�: )20' עמ( מפורשות דעתו בחוות

קבלת  טר"יש להוסי� כי עבודות הזכיי% בתחנות הנוסעי� החלו 
האישורי� הדרושי�. כמו כ% התברר, כי רק בדצמבר האחרו% הוחלט 

נושא אשר מצוי  –תחנת ספרא סופית לגבי פרט אדריכלי בקשר ע� 
�באחריות עירית ירושלי�" [ההדגשה במקור א.פ]

 בה� מקרי� על ידוע, בהתא� שהונפקו היתרי� לפי 1 המשיבה עבדה בה� במקטעי� ג�.114

�.ההיתר בתנאי עמדה לא
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 א1, הפרויקט של הבנייה היתרי את להשיג מנת ידי הח"מ על על ננקטו רבי� מאמצי�.115

 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 כ1 משו�. הציבור

לאור העובדה כי רוב ההיתרי� אינ� מצויי� בידיה� של המבקשי� וזאת  .בידינו המצוי

שלי� את טענותיה� שומרי� לעצמ� המבקשי� את הזכות לה 2בעטיה של המשיבה 

(רכיוני� באזור רמלהאמצוי ב 2בעניי% זה לכשיומצא לה� החומר אשר לטענת המשיבה 

�לוד.

 הרכבת עבור ופתוח סלילה עבודות עבור 1 למשיבה נית% 59136 מספר בנייה היתר.116

 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 מתארי1 שני� 3 ומשחלפו 09/08/07(ה בתארי1 נית% ההיתר, מכ1 יתרה.117

 עוד ל"צה בכיכר שבוצעו העבודות, כ% על. כפי שמופיע מפורשות בהיתר (אוטומטי באופ%

 זו לבקשה ב"מצ 59136 מספר בנייה היתר.  כדי� שלא נעשו הנוכחי סוכות המועד בחול

�ל"ז. ומסומ�

�ל"ז נספח

המשיבות לא עמדו בתנאי ההיתר, לא הוק� מסלול אופניי�, לא הושג היתר  .יתירה מכ118.1

לתחנות, לא פורסמה באופ% ברור טר� תחילת העבודות הודעה לציבור ע� תיאור מדויק 

לות שייגרמו עקב העבודות, כמו כ% ישנ� לא מעט של אופי העבודות והשינויי� והמגב

סיונ� של יתנאי� בהיתר שעקב אי הימצאות מסמכי� לא נית% לוודא כי אכ% בוצעו א1 מנ

�המבקשי� בשטח נראה כי המשיבות לא עמדו בתנאי� הנדרשי�.

, לבטיחות מתמשכת סכנה מהווה לעיל בהרחבה שתוארו כפי המשיבות התנהלות .119

 ג� סובלי�, המיועד לתוואי בסמו1 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 הגעתו את לחלוטי% הפסיק 1 המבקש, למשל כ120.1

 לו להיגר� שעלולה מפגיעה ששחו 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

�.וכיו� ג� החוסר בגדרות

 ועד' ורג'ג קינג ובהרח פינת שבי% האזור ארו1 זמ% פרק למש1 כי 5 המבקש מעיד עוד.121

 של לצד מצד לעבור נאל6 הרגל הול1. רגלית להליכה אפשרי בלתי היה יהודה מחנה לשוק

 בנוס� זאת. רבי� עיקופי� ולעשות חול בתו1 לדשדש, אחד מפגע מעל לדלג, המדרכה

 באזור וה% הדוידקה לכיכר בסמו1 ובעיקר זה באזור 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
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 כלי של ערה תנועה. בנייה לאתר העיר הפיכת מעצ� כתוצאה נפגעת המבקשי� בטיחות.122

 וכבישי� פתוחי� בורות, והנסיעה ההליכה את המסכנת פזורה פסולת, כבדי� עבודה

 בהסדרי תכופי� שינויי�, ראשיי� רחובות לאור1 עמוקות חפירות, ומשובשי� זמניי�

 רגל הולכי ורמזורי תנועה רמזורי של מיקו� שינוי, נתיבי� וחסימת כיוו% שינוי (התנועה

 האוויר מזיהו� כתוצאה, לעיל כאמור, נפגעת התושבי� בריאות. מדרכות וחסימת

 הפיסית לפגיעה מעבר ידועה תנפשי השפעה ישנה כבד שלרעש לזכור ויש הרב ומהרעש

�. רעש של מסוימות לרמות מחשיפה החל מאליה הברורה

 המבקשי�. זה בעניי% למשיבות תעמוד לא הנזיקי% לפקודת 43 בסעי� האמורה ההגנה.123

�:1 סעי� לפי ממו% מנזקי ולחוד ביחד סובלי�

 בכס0 לשומה הניתני ממשיי הוצאה או הפסד 8" ממו� נזק"  
  ."פרטי יהעל למסור ואפשר

 כתוצאה הנגר� ממוני מנזק המבקשי� סובלי�, שלהל% האומד% ולפי לעיל כאמור.124

 לרכבי� שנגר� ונזק הציבורית התחבורה במער1 שיבושי�, בפקקי� ממושכת מעמידה

 שעות לאובד% גורמי� אלו כל. המשובשי� והכבישי� הבנייה מעבודות כתוצאה הפרטיי�

 רכבי� ושחיקת נוס� נסיעה כרטיס שעלותה טובוסאו קו החלפת, דלק בזבוז, עבודה

�.תכופי� ובתקרי� הרכב לשילדת בנזק המתבטאת

�:'ב48 בסעי� הנזיקי% פקודת שמציבה האחרונה במסננת ג� עומדת המבקשי� תביעת .125

 לעני� מיטרד בו יהיה לא הציבור לטובת הדרוש קרקעי�במ שימוש"
 מבעליה מונע או שכני למקרקעי� נזק גור הוא א א0, זה סימ�
 מתחו חורג אינו שנגר שהנזק 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 בשנת להתחיל אמורה הייתה הקלה הרכבת פעולת, המקורי החוזה פי(על .126

 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

ג� כל התאריכי� האחרי� התבדתה וכ1  היא ג�, 22/2/2011(ל לסיו� המיועד התארי1

 את ההופ1 המכריע הגור� הינה העבודות התמשכות. שהופרחו לחלל האוויר עד כה

�.הנסבל מתחו� לחורג המשיבות י"ע במקרקעי% השימוש

 עצ�, הנית% ככל הנזק את להקטי% כדי סבירי� באמצעי� נקטו לא המשיבות, מזו יתרה.127

, ובנוס� אי עמידה לכ1 ותרבי הטובה העדות היא לכשעצמה העבודות התמשכות

 1 המשיבה י"ע הפיננסית בסגירה שנתיי� של עיכוב, די לא בכ1 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% עיכובי�ה, 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
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 הדרוש למקרקעי% בשימוש שמדובר עובדהה חר�, למבקשי� פיצויי� לפסוק ש"ביהמ של

�. הציבור לטובת

 עבודה היתרי בידיה שהיו ללא 1 המשיבה פעלה העבודה ממקטעי בחלק, זו א� זו לא.128

 חסמה, בהיתרי� מהקבוע 1 המשיבה חרגה רבות לעתי� היתרי� כשהיו ואילו בתוק�

 אשר 2 משיבה לוואי. 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  2למשיבה  1לא זו א� זו בהסכ� בי% המשיבה .129

מטר וכי  400 ( 350 ברחוב יפו תעבוד המשיבה במקטעי� קטני� במיוחד שלא יעלו על

לא עמדה בדרישות  1המשיבה הכיווני�.  2תתאפשר תנועת תחבורה ציבורית ב

לא טרחה לבצע את המוטל עליה ולהפסיק את  2המשיבה , ואילו הבסיסיות של ההסכ

�את ההסכ. 1העבודה באותו רגע בו הפרה המשיבה 

בא ציטוט שלו לאור חשיבותו של סעי� זה בהסכ� [המצ"ב כנספח ל"ז להסכ�] יו.130

�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.

חו� מוסמכת לת 1מסעי� זה רואי� בבירור כי המקטע הגדול ביותר שהיתה המשיבה .131

 100מטר כאשר בתו1 מקטע זה הותרה עבודה על לא יותר מ 400(350לעבודה הינו בי% 

סבורה כי הדבר לא יפגע  2מטר. כמו כ% נאסרה עבודה במקביל אלא א� כ% המשיבה 

איננה חייבת  2תכניות לאישור והמשיבה  2להגיש למשיבה  1במסחר, או אז על המשיבה 

�להסכי� לה�.
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לפי ההסכ� נדרש שכל שלב של עבודות הנדסיות לא ייאר1 יותר החמור מכל הינו כי .132

הפרה את ההסכ� ועבדה במספר מקטעי�  1מחודש!!!! לאור העובדה כי המשיבה 

מטר היתה  1,200במקביל ולאור העובדה כי אורכו של רחוב יפו איננו עולה על יותר מ

�בתו2 שנה לכל היותר!צריכה לסיימו  1המשיבה 

שאנו רואי� כי הסעי� מגדיר מפורשות את מערכת היחסי� בי%  א� לא די בכ1 הרי.133

אי� כלפי כל שינוי נדרש בעבודות.  2ואת אחריותה של המשיבה  2למשיבה  1המשיבה 

�לא עמדה בדרישות ובמצופה ממנה. 2ספק כי המשיבה 

עוד נדרש מאת המשיבות כי התנועה תזרו� לכל אור1 העבודות וכי המקטעי� יהיה .134

הנדרש על מנת לאפשר תנועת רכבי�, תנועת הולכי רגל תקינה ופעילות קטני� ככל 

כל רחוב יפו נכנס לעבודות במקביל והתנועה בו הוגבלה עסקית. בפועל התרחש ההיפ1: 

�בצורה חמורה ביותר.

�לאור כל האמור לעיל, ברור כי המשיבות גרמו ה% למטרד ליחיד וה% למטרד לציבור..135

�

אוטונומיה , הזכות לזכות אד לחיות בסביבה ראויה בזכויות אד:פגיעה  4.5ו.
  .וחופש התנועה של הפרט

  

כאמור, במש1 כל תקופת הקמת הרכבת ועד ימינו אנו, הפכה העיר ירושלי� לאתר בנייה .136

אחד גדול, כאשר הליכה או נסיעה בה מלווי� בחשיפה לרעש, אבק, לכלו1 וזיהו� אוויר. 

�למגורי� או למחייה. אלו אינ� מאפייני� של סביבה ראויה

פגיעה זו באיכות חייה� של התושבי� ובזכות� לחיי� בסביבה ראויה חמורה עוד יותר .137

נוכח העובדה כי רוב העבודות התבצעו במרכז העיר ובאזור הנדרש באופ% יומיומי 

לעסקי� וסידורי�. זאת ועוד, התמשכות� של עבודות ההקמה, היקפ� והתקלות הרבות 

�יאו לכ1 שהפגיעה התמשכה זמ% רב יותר ופגיעה הייתה חמורה יותר.שנגרמו במהלכ% הב

מעבר לכ1, מחיה בסביבה מרובה במפגעי� סביבתיי� פוגעת במרק� החיי� של .138

המשיבות מנעו מהתושבי� במשל תקופה ארוכה וללא התושבי� ובזכות� לאוטונומיה. 

י� אוטונומיי� נקיטת אמצעי� לצמצו� הנזקי� הסביבתיי� ובכ1 מנעו מזכות� כאנש

�לחיות בכבוד ובסביבה נאותה, ללא חשש לבריאות�. 

 מהווה, המקורי לתכנו% מעבר רבות שני� והתמשכות% התוואי על העבודות ביצוע אופ%.139

עבודות הקמת הרכבת מלוות . המבקשי� של התנועה בחופש מידתית בלתי פגיעה

שית ברחובות העיר. במפגעי� סביבתיי� וחסימת דרכי�, אשר לא מאפשרת תנועה חופ

א� א� הדר1 אינה חסומה באופ% ישיר, הצבת פסולת או עבודות המלוות ברעש ואבק 

�מונעות מהתושבי� לעבור באזור בחופשיות. 

�:וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 6 בסעי� הישראלי בדי% מעוג% התנועה חופש.140
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  .מישראל לצאת חופשי אד כל  )א" (

�."לישראל להיכנס זכאי לאר$ חו$ב הנמצא ישראלי אזרח כל  )ב(

ואת כל תוואי הרכבת  העיר מרכז אזור את התוואי על העבודות הפכו ובראשונה בראש .141

 יפו רחוב עתיד הרכבת הפעלת שע� פי על א�. רכב לכלי ולא רגל להולכי לא, נגיש לבלתי

 לכל שבמש1 לכ1 הצדקה אי% כי נדמה, בלבד הקלה הרכבת תנוע עליו למדרחוב להפו1

 לא כאשר, המילה מוב% במלוא בנייה לאתר הרחוב הפ1 האחרונות השני� 5 הפחות

 להיפ1 וא1 הפגיעה את לצמצ� ולא התהלי1 מש1 את לקצר לא מספקי� אמצעי� נעשי�

�.מכ1

 בשני� העיר מרכז אזור הפ1 ,זו תביעה על החתומי� המבקשי� מדברי שעולה כפי .142

 מהגעה נמנע אחרת ברירה בפניו עמדה אשר תושב כל כי ונדמה אפשרי לבלתי האחרונות

 וקניות בילוי במרכזי בחירה, ברגל הליכה, עוקפי� אוטובוסי� בלקיחת זה א�, לאזור

�כ1 ג� הדבר באזור פסגת זאב ושדרות הרצל וכל האזורי� בעיר מושפעי� מכ1.. אחרי�

 ובוסי�האוט תנועת כי ,גילו העיר מרכז לאזור להגיע נאלצו או בחרו אשר התושבי�.143

 בי% רבה בצפיפות רגליה� את לכתת נאלצו הרגל הולכי. משמעותית צומצמה לאזור

, אויר לזיהו� להיחש�, ומהמורות בורות, עפר ומלאות חשופות במדרכות, צרי� גדרות

�.רב ולרעש פסולתזיהו� על ידי ל

 רו1א ולזמ% מראש הכנה ללא, הציבור מ% הופקעו אליו והגישה העיר מרכז אזור, למעשה.144

�. כראוי מבוצע היה א�, זה פרויקט לביצוע הדרוש מהזמ% בהרבה

 בחגי ירושלי� עיריית יצאה בו החדש מהקמפיי% ג� למדי� אנו שנגר� הרב הנזק על.145

 נמנע כולו האזור שבו שני� אחרי". לתושבי� העיר מרכז את מחזירי�" לפיו השנה תשרי

 מהלכי� בביצוע והחלו המצב מרתחו את להבי% ירושלי� בעיריית השכילו, הציבור מ%

�.לאזור התושבי� להחזרת יזומי�

 תחילת לפני שני� מספר שפורס� הסביבה על ההשפעה בתסקיר כבר, מזו יתרה .146

 עדינות והוכרה הראשי העסקי� כאזור העיר רכזמ אזור חשיבות הודגשה העבודות

�. הרבה וחשיבותו המרק�

 כאמור משנה מבחני משלושה מורכב תהחוקתי ההגבלה פסקת שקובעת המידתיות מבח%.147

' עמ) 4(נא ד"פ' ואח האוצר שר' נ' ואח בישראל ההשקעות מנהלי לשכת�1715/97 6"בבג

384)385 .�

  

. ומתמש1 עמוק, חמור הוא התושבי� של התנועה לחופש שנגר� הנזק, לעיל כמתואר.148

 פיכ הדעת על המתקבלת המידתית הפגיעה בי% הפער סביב בדיוק נסובה זו בקשה

דהיינו פגיעה חמורה ובלתי מידתית בכלל תושבי  בשטח שנוצר המצב לבי% שתוכננה

�ירושלי� והסביבה.
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 בניגוד לפועל התוכנית הוצאת ואופ% לתכנו% מעבר שני� העבודות התמשכות.149

 התסקיר הנחיות ע� בסתירה רבי� ובמקרי� ,בהסכמי� המשיבות להתחייבויות

. הסביר מגבולות החורג פוגעני לאמצעי הפגיעה אופ% את הופכת, הסביבה על ההשפעה

יתירה מכ1 כפי שצויי% לעיל על א� הצהרות חוזרות ונשנות של המשיבות כי באיזורי� 

�מסוימי� ה% תפעלנה במשמרות מוגברות הדבר לא נעשה!

�

 באמצעי תעשה הפגיעהכי  ,דורש המידתיות מבח% את המרכיב המשנה ממבחני אחד.150

 מאז בשני� חייה� אודות המבקשי� ותיאורי בשטח הדברי� מצב. פחותה שפגיעתו

�.ההפו1 המצב את מראה העבודות תחילת

�

 לבי% שבפרויקט התועלת בי% ביחס עוסק לעניינו ביותר והרלוונטי, השלישי המשנה מבח%.151

 למש1 ניטרל, והמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו בעקבותיו הפרויקט. לתושבי� שנגר� הנזק

 בצורה פגע, יו� מדי אזרחי� אלפי מאות המשמשי� ראשיי� ועהתנ עורקי שני� מספר

 כדי עתק וסכומי שני� ייקח אשר פגיעה, העיר של הראשי העסקי� באזור הפיכה בלתי

 אשר, ותחבורתית בטיחותית, ממשית לסכנה ברגל ההליכה את הפ1, לקדמותה להשיב

�. כליל ממנה נמנעו לסיכו% ומועדות שלמות אוכלוסיות

  

 הקו. אורכו מ"ק 14( כ, הקלה הרכבת של הראשו% הקו עומד המשוואה של השני בצידה.152

 ספק מרח� כאשר זה וכל, ומתקני� ומפרקי� בוני�, בנייתו על עמלי� שני� 5(כ שכבר

 כמה לשאלה בנוס� כמוב% זאת. החיי� באיכות המובטחת ולעלייה ליעילותו בנוגע ממשי

חמור מכ1,  .אחד נוס� קו לפחות לבנות כדי התושבי� של התנועה לחופש ייגר� עוד נזק

ע� הפעלת הקו הראשו% יפגע חופש התנועה של מאות אלפי תושבי� שכ% כל הסדר 

�הצמתי� והרמזורי� ישתנה והעיר עלולה למצוא את עצמה בפקק אחד גדול.

  

לאור כל האמור לעיל, ברור כי המשיבות פגעו פגיעה אנושה בחופש התנועה של .153

�באופ% בלתי מידתי לחלוטי% ומבלי לנקוט באמצעי שפגיעתו פחותה. המבקשי�, וזאת 

  

, נזקק כבוד הנשיא ברק 1) 4פ"ד נא( ליאור חורב נ' שר התחבורה ואח' 5016/96בבג"צ  .154

  לעניי% זה:

 –די לנו, לעניי� העתירה שבפנינו, בקביעה, כי חופש התנועה . 60"
. כ2 הוא במשפט הוא מהזכויות היותר בסיסיות –היא הזכות הנפגעת 

המשווה. כ2 הוא אצלנו. בהתייחסו אל "חירות התנועה של האזרח מ� 
  , כי זכות זו: השופט זילברגהאר$ אל מחוצה לה", ציי� 

"...היא זכות טבעית, מוכרה, כדבר המוב� מאליו, בכל מדינה בעלת 

הפני ואח', בעמ' �קאופמ� נ' שר 111/53בג"$ משטר דימוקרטי..." (
536 .(  

דברי אלה יפי, על אחת כמה וכמה, לעניי� חופש התנועה בתו2 
המדינה. אכ�, החופש לנוע בתו2 גבולות המדינה נתפס לרוב כבעל עוצמה 
חוקתית גבוהה יותר מחופש התנועה אל מחו$ לגבולות המדינה (ראה 

). לרוב, מעמידי את חופש התנועה בתו2 גבולות 708בעמ'  ,דאהרפרשת 
בפרשת  ,המדינה על רמה חוקתית דומה לזו של חופש הביטוי. כ2 למשל

, בחופש התנועה ובחופש פורת�המשנה לנשיא, השופטת ב�ראתה דאהר 
  ").שהביטוי "זכויות שוות ער2 במשקל�" (
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" לבקשה, הפגיעה בזכויות היסוד של בהוסבי חיי� לאיכות הזכות. 3.1.יכאמור בסעי�  ".155

המבקשי� איננה רק נגזרת של פגיעה בחופש התנועה אלא ג� ולא פחות מכ1 פגיעה 

�חמורה בכבוד� ובזכות� לאיכות חיי� ולסביבה נוחה וראויה.

�

כפי שכבר נאמר לעיל לו היה מתמש1 הפרויקט זמ% סביר היו המשיבות יכולות לטעו% כי .156

בי% הצור1 להקי� פרוייקט לתועלת הציבור לבי% הפגיעה בזכויות תי מדובר על איזו% מיד

היסוד של התושבי�. בר� ככל שהפרויקט מתמש1 מתחזקת טענת המבקשי� כי האיזו% 

�בי% הצרכי� איננו מידתי.

  

כמו כ% בהתנהלות� הרשלנית ובפגיעה במרחב המחיה של המבקשי� גרמו המשיבות .157

תנובה נ'  1338/97ראה לעניי% זה ע"א  .מבקשי�לפגיעה באוטונומיה של הפרט של ה

  .673) 4, פ"ד נז(ראבי

�

  הפרת חובה חקוקה 5.5ו.

�קובע: לפקודת הנזיקי� 63סעי� .158

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי חובה המוטלת עליו מ  )(א"
והחיקוק, לפי פירושו הנכו�,  8למעט פקודה זו  8על פי כל חיקוק 

אד אחר, וההפרה גרמה לאותו אד נזק  נועד לטובתו או להגנתו של
נזק שאליו נתכוו� החיקוק; אולה מסוגו או מטבעו של  אי� האד

האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, א החיקוק, 
  לפי פירושו הנכו�, התכוו� להוציא תרופה זו.

עני� סעי0 זה רואי חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של ל  )(ב
אותו ל וני, א לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו שפל

אד מסוג � אד בכלל או של בני� של בניתפלוני או לטובת או להגנ
  "או הגדר שעמ נמנה אותו פלוני.

בכ1 שגרמו באופ%  חוק למניעת מפגעי סביבתייהמשיבות הפרו את חובת% לפי ה.159

פסולת זיהו� הנגר� על ידי ד, אבק כבד ומתמש1 למפגעי� משמעותיי� של רעש מחרי

�רבה בדרכי הולכי רגל ובכבישי� לכל אור1 התוואי. 

במהל1 העבודות פגעו המשיבות פגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה של המבקשי� ובכ1 .160

בנוס�, הפגיעה הקשה  חוק יסוד: כבוד האד וחירותו. ל 6הפרו את חובת% לפי סעי� 

בקשי� עולה כדי פגיעה בזכות לקיו� בכבוד ולזכות לבריאות בזכות לאיכות חיי� של המ

�הנגזרות ג� ה% מחוק יסוד זה.

בנוס�, הפרו המשיבות שורה של עילות אחרות שמקור% בפקודת הנזיקי%: עוולת .161

�. ועוד כהנה וכהנה הרשלנות, גרימת מטרד ליחיד ומטרד לציבור

וני לתחילת העבודות היה הוזכר, תנאי ראשכבר : כפי שתסקיר השפעה על הסביבה .162

הנחיות התסקיר הינ% החניות מחייבות ואי ביצוע% ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה. 

הגדרתו של תסקיר השפעה על הסביבה בסעי� ההגדרות עולה כדי הפרת חובה חקוקה. 

") מלמד כי מדובר חוק התכנו� והבניה(להל%: " 1965(בחוק התכנו% והבניה, תשכ"ה

�נורמטיבי של ממש: במסמ1 בעל מעמד
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מסמ2 הסוקר את  � ה על הסביבה" או "תסקיר" עפשקיר הס"ת
בצע, התועדת למיהקשר שבי� תכנית מוצעת לבי� הסביבה שבה היא 

לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה 
מצו השפעות צל עה אוינמסביבה ופירוט האמצעי הדרושי ל

בע בתקנות."שליליות, כפי שייק

ודו"ק, הוראות הכנת התסקיר ופירוט אופני הכנתו וסדרי הגשתו, מוסדרי� בסעיפי�  .163

אי עמידה  לחוק. ג119(ב), 83), 4ג(76ראו לדוגמא סעיפי� : רבי� בחוק התכנו% והבניה

בתנאי� אלו מבחינה פרוצדוראלית וכל שכ% אי ביצוע הוראות התסקיר מבחינה מהותית, 

�חוק התכנו% והבניה.וראות העולה כדי הפרת 

 ,של חוק התכנו% והבנייהאחרות כמוב% שהמשיבות הפרו באופ% בוטה הוראות שונות .164

�.1965 –תשכ"ה 

 לירושלי�עזר  חוקעוד הפרו המשיבות שורה ארוכה של חוק עזר עירוניי� וביניה� .165

�.1978(ל"ח), תששמירת הסדר והניקיו%(

�

  שר עילות הנובעות משיקולי צדק ויו 6.5ו.

לא יתכ% כי המשיבות תתחמקנה מאחריות% . המשיבות גרמו נזק כבד לתושבי ירושלי�.166

�לנזקי� הישירי� שה% גרמו.

לעתי� במקרי� מיוחדי� נזקק בית המשפט לשיקולי יושר וצדק א� כעילה נפרדת על  .167

�מנת שחוטא לא יצא נשכר. המבקשי� סבורי� כי מקרה זה מתאי� ביותר.

למבקשי� יווצר מצב בו תאגידי� גדולי� לא יירתעו ממשיכת  במידה ולא יינת% סעד.168

�פרויקטי� גדולי� לתקופת ארוכות וירגישו חסינות מוחלטת מפני נזקי� שה� גורמי�.

  ואומד� הנזק הקבוצתי נזק של המבקשי פירוט ז.
  

  1 מבקש מספר
  

� שינה מהרגליו בעקבות מצב רחוב יפו: האבק, הרעש, הלכלו1 והמפגעי 1המבקש .169

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

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

�בפני אורחיו הרבי� מחו"ל. להל% טבלה ע� פירוט הנזק:

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק
הנזק הסביבתי שנגר� 

ש בעקבות הרעש, למבק
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הרגל. הפגיעה באיכות חייו 

  של המבקש.

  100 3   

�עגמת הנפש שנגרמה למבקש 
  הפגיעה באיכות חייו 

  100 3   
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   3 200    סה"כ

�

  2מבקשת מספר 

�

שיא� של דברי� התרחש כאשר המבקשת  �ניזוקה מיו� תחילת העבודות 2המבקשת .170

נת אוטובוס שהוצבה במיקו� מסוכ%. כתוצאה מהנפילה נפלה ונפצעה כתוצאה מתח

. 7 1000בילתה המבקשת חצי יו� במיו% ושברה ש% אותה נאלצה לתק% בעלות של 

למבקשת נגרמה עגמת נפש כתוצאה מהעבודות, זכותה לאיכות חיי� נפגעה והיא חשה 

יו� פחד לצעוד ברחובות העיר וייאוש ותסכול הנובעי� מחשש שלא תזכה לראות את 

�הפעלת הרכבת. להל% טבלה ע� פירוט נזקה של המבקשת:

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

   3 1,000  שבירת ש%  נזק גו� שנגר� למבקשת

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקש בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הרגל. הפגיעה באיכות חייו 

  של המבקשת.

  100 3   

�ת עגמת הנפש שנגרמה למבקש
  הפגיעה באיכות חייה

  100 3     

   3 200,1    סה"כ

  

  

  3מבקש מספר 

�

 שימוש לעשות עבר בה הציבורית התחבורה במער1 שיבושי�בעקבות  ניזוק 3המבקש .171

( היו� ועבודת בסביבת 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

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקש בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
הרגל. הפגיעה באיכות חייו 

  של המבקש.

   3 200  חשיפה ישירה כל יו�

� עגמת הנפש שנגרמה למבקש
  הפגיעה באיכות חייו

  100 3  

   3 300    סה"כ

�
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  4מבקשת מספר 

�

 הגעתה זמ%. שלה היומיו� ובשגרת חייה באיכות חמורה מפגיעה סובלת 4 המבקשת.172

מה שחוש� אותה במש1 זמ% רב ובאופ% יומיומי למפגעי� , שלוש פי הוכפל לעבודה

 עגמת לה נגרמה תהחולפו השני� 4 ובמש1 וייאוש תסכול חשה היא. הסביבתיי� בעיר

�:4להל% טבלה ע� פירוט נזקה של המבקשת  .רבה נפש

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

   3 50  חשיפה ישירה כל יו�

�עגמת הנפש שנגרמה למבקשת 
  הפגיעה באיכות חייה

  50 3  

   3 100    סה"כ

�

  5מבקש מספר 

�

 עומסי בגלל ציבורית בתחבורה שבוע מדי נוספות שעות 5 לפחות מבלה 5 מבקשה.173

, תדירות התנועה והסדרי המסלולי� 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 משכותהת לאור נפש ועגמת כעס

�:5להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש  .הפרויקט את ולסיי� התושבי� על להקל

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

   3 100  חשיפה ישירה כל יו�

�הנפש שנגרמה למבקש  עגמת
  הפגיעה באיכות חייו

  100 3  

   3 200    סה"כ

�

  6מבקש מספר 

�

מאס במפגעי� ו התנועה עומסיו ציבורית בתחבורה משיבושי� סובל 6מבקש ה.174

 את להשלי� ומעדי� קווי� מחלי�, מהרגליו משנה לכ%הסביבתיי� באזור מרכז העיר, 

להל% טבלה ע� פירוט נזקו של  העיר מרכז דר1 לעבור מאשר ברגל ליעדו ההליכה

�.המבקש
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  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

   3 100  חשיפה ישירה כל יו�

�עגמת הנפש שנגרמה למבקש 
  הפגיעה באיכות חייו

  100 3  

   3 200    סה"כ

  

  7מספר  מבקש
�

מעבר לתסכול ולכעס שהמתמשכות , ש� זמ% ממוש1 למפגעי� הסביבתיי�נח 7המבקש .175

להל% טבלה ע� פירוט  .י� לו המפגעי� הסביבתיי� פגיעה באיכות חייו ושגרתוהמצב גורמ

�: 7נזקו של המבקש 

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  גל. הר

  50 3   

�עגמת הנפש שנגרמה למבקש 
  הפגיעה באיכות חייו

  50 3  

   3 100    סה"כ

�

  8מבקשת מספר 

�

 שעות כל לאור1 אוזניי� מחריד מרעש כתוצאה ומתמשכת קשה פגיעה סבלה 8 מבקשתה.176

 המדרכות, יפו ברחוב מהחפירות, והאבק האויר מזיהו� לכ1 בנוס� ניזוקה, והלילה היו�

 לא, בלילות ישנה לא היא: אנושות נפגעה חייה איכות. הרב והלכלו1 תוהמפורקו הצרות

 התארכו לאוניברסיטה באוטובוס הנסיעות. דירתה במרפסת לשבת או חלו% לפתוח יכלה

 עגמת למבקשת גרמה יפו ברחוב מגוריה שנת. לאוטובוס ההמתנה זמ% ג� וכ1 משמעותית

להל%  .7 700(ב הגבוה דירה בשכר אחר במיקו� לדירה עברה שבסופה עד עמוקה כה נפש

�:8טבלה ע� פירוט נזקה של המבקשת 

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הפסדי שכ"ד בגי% הצור1 
  במעבר דירה בשנה האחרונה

 7 700התייקרות של 

  חודשי� 12 *לחודש 

8,400 3   

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  ל. הרג

   3 200  חשיפה ישירה כל יו�
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�עגמת הנפש שנגרמה למבקשת 
  הפגיעה באיכות חייה

  100 3  

   700,83    סה"כ

�

  9מבקש מספר 
  

, רעש, אוויר זיהו�: העבודות של הסביבתיות ההשפעות את בשרו על ספג 9 מבקשה.177

 ותסכול נפש עגמת חש המבקש. במיוחד וצרות מפורקות מדרכות, עפר מלאות דרכי�

 נשאבי� כאזרח שמשל� הרבי� שהכספי� והעובדה המתמשכת ההבטחות הפרת ורלא

�:9 להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש .באופק נראה אינו שסופו פרויקט לתו1

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

  50 3   

�פש שנגרמה למבקשת עגמת הנ
  הפגיעה באיכות חייה

  50 3  

   3 100    סה"כ

�

  10מבקש מספר 

�

 ומהעומסי� התנועה בהסדרי מהשינויי� כתוצאה יומו לשגרת קשה פגיעה 10 מבקשה.178

 לאור תוק� משנה מקבלי�ו אשר מלווי� בחשיפה למפגעי� סביבתיי� חמורי� ,הכבדי�

 המבקש של הפרטי ברכבו התקרי� מותכ, כ% כמו. המבקש של בנו של הייחודי המצב

להל%  .ואכזבה תסכול של תחושה היא כולו הפרויקט כלפי המבקש של תחושתו. עלתה

�:10טבלה ע� פירוט נזקו של המבקש 

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

  100 3   

ה% תיקו% תקרי� וה%   תקרי� בגלגלי�תיקו% 
  החלפת צמיגי�.

800 3  

�עגמת הנפש שנגרמה למבקש 
  הפגיעה באיכות חייו

  100 3  

   1,0003    סה"כ

  

  11מבקש מספר 

�
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הרעש והסיכוני� וא�  מהלכלו1סבל נגר� נזק שהתבטא במסגר במקצועו. , 11למבקש .179

ו ונכנס לבור שנוצר בכביש נגר� לו נזק כתוצאה מהעבודות בשעה שנסע ברכבו של בנ

�:11 להל% טבלה ע� פירוט נזקו של המבקשכתוצאה מהעבודות שבוצעו.  

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

   7 600    נזק לרכב

הנזק הסביבתי שנגר� 
למבקשת בעקבות הרעש, 
האבק והפגיעה בדרכי הולכי 

  הרגל. 

   3 100  חשיפה ישירה כל יו�

�בקש עגמת הנפש שנגרמה למ
  הפגיעה באיכות חייו

  100 3  

   3 800    סה"כ

�

  12מבקשת מספר 

�

שני� והוא יומיומי. ההליכה במרכז העיר גורמת לה  4נמש1 כבר  12סבלה של המבקשת .180

לא רק עגמת נפש וייאוש אלא ג� מהווה סכנה של ממש וזאת בנוס� לאבק הכבד ולרעש. 

עה אשר מתחילי� כבר ביציאה כתושבת פסגת זאב היא נפגעת אנושות מעומסי התנו

, כאשר ידוע כי שהייה משכונת מגוריה ונמשכי� אל מרכז העיר כמעט לכל אור1 הדר1

להל% טבלה ע� . ממשוכת בעומסי תנועה מגבירה את החשיפה למפגעי רעש וזיהו� אוויר

�:12 פירוט נזקה של המבקש

  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� 
שת בעקבות הרעש, למבק

האבק והפגיעה בדרכי הולכי 
  הרגל. 

   3 100  חשיפה כל יו�

הפגיעה באיכות חייה של 
  המבקשת.

  200 3  

עגמת הנפש שנגרמה 
�למבקשת.

  

  200 3   

   3 500    סה"כ

�

  13מבקשת מספר 

�

סבלה פגיעה סביבתית קשה הבאה לידי ביטוי ברעש מחריד אוזניי� ובאבק  13המבקשת .181

ע ממנה לנצל את קניינה כראוי, חופש התנועה שלה נפגע כתוצאה מהפיכת כבד אשר מנ

המבקשת איבדה  מרכז העיר לבלתי נגיש. בנוס� נגרמה לה עגמת נפש רבה, כעס ותסכול.

שעות שינה רבות עקב העבודות שבוצעו מתחת לאפה בשעות לילה מאוחרות ונאלצה 

�:13של המבקשת נזקה פירוט  להל% טבלה ע� רבות בעקבות כ1. �לאחר לעבודה פעמי
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  סה"כ  סכו המוער2 ליחידה  סוג הנזק

הנזק הסביבתי שנגר� למבקשת 
בעקבות הרעש, האבק והפגיעה 

  בדרכי הולכי הרגל. 

  100 3   

�עגמת הנפש שנגרמה למבקשת 
  ההפגיעה באיכות חיי

  1003  

   3 200    סה"כ

�

הקבוצתי הנזק   אומדן

�:קבוצותתתי  לשתי מחולקת זו בתובענה גתהמיוצ הקבוצה, הנזק חישוב לצור184.1

 פי על. בה ולהכרעה הבקשה הגשת למועד ועד 2003 משנת ירושלי� תושבי כלל  .א

 אוכלוסיית מנתה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ביותר העדכניי� הנתוני�

נתוני הלמ"ס מצ"ב לתובענה זו  .2009 שנת בסו� תושבי� 773,000 ירושלי�

�כנספח ס"ה

  נספח ס"ה

 מסחרי, תעסוקתי מרכז לה� מהווה ירושלי� העיר אשר רבתי ירושלי� תושבי  .ב

, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ביותר העדכניי� נתוני� פי על. ותרבותי

 ביניה�, 2009 שנת בסו� תושבי� 130,000 ( מעל זה אזור אוכלוסיית מנתה

 ישובי� עשרות ועוד גוש אבו ציו% מבשרת, אדומי� מעלה, זאב גבעת תושבי

  .נוספי�

 יוגדר הנזק חישוב ולצרכי, ואישה איש אל0 900 מעל הקבוצה מונה כ"סה  .ג

, על א0 שבהמש2 התביעה יתכ� ומספר זה יעודכ� לאור אל0 900 המספר

  וכי הנזקי ממשיכי בימי אלה. 2009העובדה כי הנתו� האחרו� הינו משנת 

 נתח עי� סביבתיי�, בעת הזאתיצוי% כי, באופ% טבעי לנזקי� הנגרמי� כתוצאה ממפג.185

�.מדויק באופ% לאומדו קשה אשר ממוני בלתי נזק הוא לתושבי� נגר� אשר מהנזק מרכזי

 בהערכת פטהמשת לבי המסייעי� עזר קריטריוני שורת הפסיקה מאמצת אלו במקרי�.186

 יש, המזיק מעשי בגי% לתושבי� הנגר� הנזק את לאמוד בבואנו היתר בי%. הפיצוי

 של רחבי� שיקולי� לשקול וכ%של הנתבעות  הכלכלי %מעמדבו %הגותהתנב להתחשב

�.וכדומה שיפוטית מדיניות, ציבוריי� אינטרסי�

 בסיס על, ועדי% סובלי� אינטנסיבי באופ% סבלו זו בתביעה המיוצגי� תושבי ירושלי�.187

תקופת הנזק . התוואי על הבנייה עבודות של הלוואי ותופעות מההשלכות יומיומי

החלו עבודות תשתית כהכנה לתחילת הפרויקט, ולאחר  2000לשניי�: משנת מתחלקת 

 או בירושלי� תושב שאי% לומר נית%, הפחות לכל, האחרונות השני� 5 במש1מכ% 

 ואופני� תדירות, חומרה בדרגות, מהעבודות נפגע לא אשר לה הסובבי� בישובי�

� .זו בתביעה כמפורט, משתני�
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 הסמכויות את המדינה מ% קיבלו אשר לחלוטי% פרטיי� �גופי כשני הנתבעות התנהגות.188

והמפגעי� החמורי� שנגרמו כתוצאה מעבודות הקמת הרכבת,  הפרויקט לביצוע המלאות

 שלקחו ערובה בני כמיליו% של הקהל את לפצות לחייב% לצור1 באשר ספק מותירה אינה

�. אלו בשני�

 מנת על עתק סכומי ג� הפרויקט לביצוע הסמכויות לצד קיבלו הנתבעות כי, לזכור יש.189

 המפעילה היא BOT הסכ� מטע� הפועלת 1 הנתבעת כאשר זאת. לפועל להוציאו

 ביטחו% ברשת מגובי�, הפעלתו תחילת על הרווחי� צפויי� ולה הפרויקט של העתידית

 והיקפה תקציביה גדלו הפרויקט ביצוע בעקבות אשר 2 הנתבעת. המדינה מטע� נדיבה

 הבאי� השלבי� וניהול תכנו% את המדינה מטע� עצמה על קיבלה, זי�בעשרות אלפי אחו

איננו נופל  2על מנת לשבר את האוז% יוער כי תקציבה השנתי של הנתבעת  .בפרויקט

�מתקציבו של בית חולי� פרטי הרשו� כעמותה במדינת ישראל.

 שלארוכה  שורהגרימת  תו1, זהירות ובחוסר ברשלנות הפרויקט את ניהלו הנתבעות.190

 נראה אינו שסופו רבות שני� של בעיכוב די אי% וא�. המקצועית ברמה חמורי� ליקויי�

 בכדי העיתו% דפי גבי על הצדדי� ובהתכתשויות הבוררות בהליכי שיש נדמה, באופק

כל אלו הביאו להימשכות החשיפה למפגעי� הסביבתיי�  .לתושבי� העוול את להמחיש

�באופ% חריג ומעבר לנדרש. וגרימת הנזק לתושבי העיר וסביבתה

 ה�כתוצאה מהמפגעי� הסביבתיי�  הנפגע והציבור הפגיעה והיק� מש1, המצב חומרת.191

�.הציבור לטובת בפרויקט מדובר לפיו השיקול על גוברי� ולכ% זו בתביעה גדולי� כה

 הנזק סכו�. כלכלית מבחינה הנתבעות את למוטט אינה זו תביעה מטרת, מזו יתרה.192

 על סבירי� באמצעי� התושבי� את לפצות נועד בהמש1 כמפורט תושב כל עבור הנתבע

 בפעילות תחל משזו, הקלה מהרכבת ליהנות לה� לאפשר, לה� הנגר� הרב הסבל

�.מסחרית

 שלמה תוכנית מתו1 ראשו% צעד רק הוא זו תביעה נשוא הקלה הרכבת קו כי לזכור יש.193

�. זה קו את שילוו בוריתצי תחבורה ומסלולי  נוספי� קווי� צפויי� ובעקבותיו

 הראשונה, מקומות פרבמס תאוצה המוני� להסעת תוכניות תופסות בישראל כי ג�יצוי% .194

 ה� ג� שלה הלידה חבלי אשר ד% בגוש הקלה הרכבת לבניית התוכנית שבה� והמורכבת

�.במיוחד קשי�

 התנהלות על שתשפיע בכ1 רחב ציבורי אינטרס תשרת זו תביעה קבלת, אי% ספק כי.195

 בלוח ועמידה אחריות לקיחת ותעודד דומי� פרויקטי� המנהלות והחברות זכייניותה

�.וכ% נקיטת אמצעי� אקטיביי� למזעור וצמצו� הנזקי� הנגרמי� לתושבי� זמני�

כתוצאה  לה� שנגרמה הנפש עגמת עבור התושבי� את לפצות הנתבעות חיוב ועוד זאת.196

�ל תחומי החיי�.המפגעי� הסביבתיי� אשר השפיעו על התושבי� בכ
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לאור האמור לעיל ועל א� שלהערכת התובעי� הנזק האישי של תושבי ירושלי� .197

�והסביבה גדול עשרת מוני� מהסכומי� הנתבעי�.

לתושב ירושלי� רבתי לכל תושב ירושלי� בגי% נזקי�  7 50(ו 7 100מועמד סכו� של .198

�, זיהו� אוויר, פסולת ועוד. רעשסביבתיי� 

לתושב ירושלי� רבתי לכל תושב ירושלי� בגי% נזקי�  7 50(ו 7 100מועמד סכו� של .199

, פגיעה בחופש התנועה, והסביבה החיי� באיכות פגיעהשאינ� ממוניי� ישירי� וביניה� 

�עגמת נפש ועוד.

התובעי� סבורי�, כי קיימות חשיבות רבה בהפרדת ראש נזק ופיצוי נפרד בעבורו .200

הינ� נזקי� ממשיי� אשר מגיע לניזוקי� כתקדי� חשוב אשר יאותת, כי נזקי� כאלה 

פיצויי� בעבור� ותקוות� של התובעי� הינה, כי פיצוי ספציפי עבור ראשי נזק אלו יביא 

�למודעות רבה יותר של תאגידי� וזהירות מפני גרימת נזקי� כאלה לציבור.

מספר 

  התושבי

 נזקי

   סביבתיי

עגמת נפש ופגיעה 

   באיכות החיי

  סה"כ

770,000 

שבי תו

  ירושלי�

לכל  7 100

  תושב = 

77,000,000 7  

  

  לכל תושב =  7 100

77,000,000 7    

  

  

154,000,000 3   

130,000 

תושבי 

ירושלי� 

  רבתי

לכל  7 50

  תושב =

6,500,000 7   

  לכל תושב 7 50

6,500,000 7  

  

13,000,000 3   

      167,000,000 3   

�

  ייצוגית כתובענה התובענה התאמתח. 

  לחוק השנייה תוספת ת התובענה לעילות המנויותהתאמ 1.ח

�

�:כי קובע הייצוגיות התובענות לחוק 3 סעי�.182

 בתוספת כמפורט בתביעה אלא ייצוגית תובענה תוגש לא  )א("
 בו להגיש נית� כי מפורשת חוק בהוראת שנקבע בעני� או השניה
  ; "ייצוגית תובענה
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 לחוק השנייה לתוספת 6 פרט של בגדרו ג� נכנסת זו בקשה כי לקבוע מתבקש ש"ביהמ.183

� :הקובע

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

�."סביבתיי

 הוגדר 1992(ב"תשנ), אזרחיות תביעות( סביבתיי� מפגעי� למניעת לחוק 2 סעי� לפי.184

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

 למפגע הרשלנית התנהלות% מתוק� אחראיות ה% באשר המפגע גור� הינ% המשיבות.185

�: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 ו�לרישי, לתכנית, לצו, לחיקוק

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

 גורמות, לעיל רב בפירוט שהוצגו כפי הרשלני וביצוע% הפרויקט על העבודות התמשכות.186

 לה� וגורמי� המבקשי� חיי על המשפיעי� שוני� למפגעי� שני� מזה מתמש1 באופ%

 כתוצאה הנגר� הרב הרעש. אד� של בבריאותו לפגוע כדי בה� יש וא� מתמש1 סבל

 הבניי% פסולתהזיהו� הנוצר על ידי , התוואי לאור1 והחפירות הכבדי� הכלי� מעבודות

 הגזי� פליטת, ממשית סכנה יוצרי� א� ולעיתי� הרחובות את ממלאי� אשר והגדרות

 מפגעי� אלו כל, קאב של גבוהי� ריכוזי� וכ% הכלי� מעבודות כתוצאה הרעילי�

 בה יש התהלי1 הימשכות עצ�, ועוד זאת. המבקשי� בחיי ניכרת השפעת� אשר ממשיי�

�. לתושבי� הנגר� הרב הנזק את ולחדד להעצי� כדי

" המפגע גור נגד סביבתי למפגע בקשר תביעהלציי% כי לשו% החוק "המערערי� יבקשו .187

� רהקשורות למפגע הסביבתי ול"גועילות שונות לכלול מלמד כי תביעה מסוג זו יכולה 

, בדומה למצב המשפטי ת הפרת חובה חקוקה, רשלנות וכד')והמפגע" (ובכלל זה עיל

בתביעה העוסק דנ% ו 6לתוספת המנוסח באופ% דומה לפרט  1לשכנו של פרט זה, פרט 

בקשר לעניי% שבי% עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ% לבי% לקוח. פרט זה אי% משמעו 

עילה על פי חוק הגנת הצרכ% דווקא אלא בכל עילה הנובעת מקשר בי% עוסק לבי% תביעה ב

�. (פרסו� בנבו)]איל� גפ� נ' עמותת אגודת בעלי מוניות התחנה  4696/08לקוח [ראה: ע"א 

בית המשפט אישר לא אחת בקשות לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשו על פי פרט ואכ%, .188

חנה להט ואח' נ' כרמל כימיקלי     09(05(11781תצ (חי') [ראה לדוגמא:  בעילות שונות 6

יפי� לענייננו דבריו של המלומד א' קלמנט במאמרו "קווי� מנחי� . (פורס� בנבו)] בע"מ

(135מט (תשס"ז), בעמ'  הפרקליט 2006( לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו

136:�

ת הייצוגיות (חוק התובענו"בנוס0 להסדר זה, מאפשר החוק החדש 
ובלבד שתהיה קשורה  בכל עילהלתבוע בתובענה ייצוגית  הח"מ) –

למפגע סביבתי ותופנה נגד גור מפגע כמשמעות בחוק למנית 
".�(ההדגשות נוספו, הח"מ) מפגעי סביבתיי
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עילת התביעה, א� כ%, אינה מוגבלת והיא כוללת א� עוולות אחרות כגו% עוולת הרשלנות .189

ה מכח פקודת הנזיקי%, וכל עילה רלוונטית אחרת "בקשר למפגע והפרה חובה חקוק

   סביבתי נגד גור� מפגע".

�התאמת התובענה למטרת החוק 2ח.

 בניגוד לדברי חקיקה אחרי�, מטרתו של חוק תובענות ייצוגיות מפורשת בסעי� יצוי% כי .190

�הראשו% לחוק:

    )  מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה1("

         ;המתקשי לפנות לבית המשפט כיחידי

  )  אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו;2(  

  )  מת� סעד הול לנפגעי מהפרת הדי�;3(  

  ")  ניהול יעיל, הוג� וממצה של תביעות.4(  

�

הבקשה דנ% זה עונה על ארבעת הרציונאלי� של החוק בכ1 שבכ1 שהמבקשי� ממשי� .191

ערכאות שכ% תושבי ירושלי� היו מתקשי� לפנות לבית המשפט את זכות הגישה שלה� ל

בתביעה אישית במקרה זה. כמו כ% הדבר יביא להרתעת המשיבות וגופי� אחרי� מגרימת 

נזקי� לאזרחי�. הדבר יביא למת% סעד הול� לכל התושבי� שנפגעו ויגרו� לחסכו% בזמ% 

�שיפוטי שכ% תתנהל תובענה אחת בש� כל התושבי�.

  המשותפות והשאלות הקבוצה רתהגד 3ח.
  

 כוללת זו תביעה בעילת משפט או עובדה של משותפת שאלה לה� אשר האד� בני קבוצת.192

קבוצה אחת שהינה תושבי ירושלי� והסביבה אשר נפגעו מהעבודות להקמת הרכבת 

. קבוצות תת שתי. קבוצה זו מתפצלת לומהמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו בעקבות� הקלה

 תושבי את כוללת השנייה הקבוצה תת. ירושלי� תושבי הינה שונההרא הקבוצה תת

  העיר תושבי ביניה�. ירושלי� לעיר לווי% ערי ומהווי�, ירושלי� את הסובבי� הישובי�

 ועוד יערי� קריית ציו% מבשרת, אדר הר, זאב גבעת, גוש אבו והישובי�, אדומי� מעלה

� .נוספי� ישובי� עשרות

  ייצוגית תובענה רלאישו התנאי התקיימות  .ט
  

 משפט או עובדה של שאלות מעוררת התובענה" :קובע התובענות לחוק) 1)(א(8 סעי�.193

 לטובת בתובענה יוכרעו שה� סבירה אפשרות ויש, הקבוצה חברי לכלל המשותפות

�". הקבוצה

�:ה% והמשפטיות העובדתיות השאלות  .א

  הא התקיימו מפגעי סביבתיי כתוצאה מהקמת הרכבת הקלה?) 1
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) הא המשיבות אחראיות על המפגעי הסביבתיי שנגרמו כתוצאה 2
  מהקמת הרכבת הקלה?

  .הקבוצה חברי לכלל משותפות אלו שאלות

נשואות  העובדות. הקבוצה לטובת תוכרע התובענה כי" סבירה אפשרות"קיימת   .ב

רבות. ביניה% תצהיריה� של כל המבקשי�,  בראיות נתמכותהבקשה והתובענה 

של ההפרות החמורות של המשיבות על סמ1 ההסכ� שבי%  ניתוח מעמיק

. נדמה כי דו"ח המשרד להגנת הסביבה תסקיר ההשפעה על הסביבה ,המשיבות

אי% מחלוקת של ממש כי נגר� נזק של ממש למבקשי� ולכלל חברי הקבוצה וכי 

�פ% ישיר. והמשיבות אחראיות לנזק זה בא

ו, ועל כ% סיכויי התביעה טובי�, שכ% כמו כ% יש לציי% כי הדבר א� מדבר בעד עצמ  .ג

�שני�!  5אי% חולק על כ1 כי הרכבת איחרה את התחנה בלפחות 

 למעלה ואפילו סבירה אפשרות קיימת, החוק ולשו% העובדות סמ1 על, לפיכ1  .ד

  .והקבוצה המבקשי� לטובת תוכרענה שהמחלוקת, מזה

  

 במחלוקת להכרעה וגנתוהה היעילה הדר2 היא ייצוגית תובענה: "לחוק) 2)(א(8 סעי194.0

  ".העניי� בנסיבות

 אישית תביעה הגשת בפני חס� מהווה ולכ% יחסית קט% הינו לקוח כל שספג הנזק  .א

 משפטי הלי1 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 עיכובמה 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 כרע בית המשפט תהיה אחידה כלפי כל הקבוצה ולא יווצרו וראוי כי ה

  עשרות הלכות שונות בעניי� זה.

  

 ייוצג הקבוצה חברי כלל של עניינ כי להניח סביר יסוד קיי: "לחוק) 4)(א(8 סעי195.0

  ".הולמת בדר2 וינוהל

ומדובר במשרדי עורכי די% ע� ותק  ייצוגיות תובענות בניהולניסיו%  י�המבקש כוח באיל  .א

�.רב וניסיו% בכל תחומי המשפט
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 ייצוגיות לתובענות בקשות של רב מספר המבקשי� כוח באי הגישו האחרונות בשני�  .ב

 לאישור בקשות המבקשי� כוח באי הגישו הצרכ% הגנת בתחו�לדוגמא, . שוני� בתחומי�

� בר דנונה" המוצר אריזת בעיצוב הטעייה עבור שטראוס חברת נגד ייצוגית תובענה

בקשה לתובענה ייצוגית . גרופ שטראוס' נ בורמד רפאל 15469�07�10 צ"ת": פקא�

 36828�02�11ת"צ : נוספת נגד חברת פרנטנר עבור התניות מקפחות בחוזי� אחידי�

. בקשה נוספת נגד חברת פורקטר אנד אופק ואח' נ' פרטנר תקשורת בע"מ�הדס מור

פרוקטר הופמ� ואחק נגד  אברה 3034�12�10ת"צ גאמבל ישראל עבור הטעיה בפרסו�: 

�. רבות אחרות ועוד אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ

 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 מקריסת 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 סביר יסוד קיי� כי נראה, כ% על. הראשוני� בשלביה% כעת נמצאות

�. הולמת בדר1 וייוצג ינוהל הקבוצה חברי כל

יתר על כ%, זוהי אינה הפע� הראשונה שבאי כוח המבקשי� מגישי� בקשה לאישור   .ד

תובענה ייצוגית שעוסקות באינטרס ציבורי רחב ובהגנה על תושבי ירושלי� וסביבתה 

ד%  בע"מ 1995אברה כ$ נגד נצבא החזקות  41637�03�11"צ תואזרחי� נוספי�. עניי% 

בניצול מצוקה וגביית כספי� שלא כדי% המתבצעת בתחנות מרכזיות באר6 ובפרט 

�ירושלי�.

הוגשו על  2007באי כח המבקשי� בקיאי� בסוגית הרכבת הקלה בירושלי�. כבר בשנת   .ה

והבנייה בשל ירידות ער1 של תושבי�. התכנו% לחוק  197ידיה� עשרות עררי� על פי סעי� 

וכ% המדינה  2(1סוחרי� כנגד המשיבות  13כ המבקשי� תביעה של כמו כ% מנהלי� ב"

 ועיריית ירושלי� בשל נזקי� שנגרמו לסוחרי� בשל עבודות הרכבת הקלה ברחוב יפו.

ובניהול  6כמו כ% לעורכי הדי% ניסיו% רב בפרויקטי� תשתיתיי� גדולי� כגו% כביש 

�תובענות כנגד רשויות ותאגידי�.

  

 ייוצג הקבוצה חברי כלל של עניינ כי להניח סביר יסוד קיי" :לחוק) 5)(א(8 סעי�.196

  ."לב בתו וינוהל

המבקשי� מייצגי� מגוו% רחב של תושבי ירושלי� והסביבה מכל השכונות ומכל חתכי   .א

 .האוכלוסיה

 יושר על הקפדה תו1 ינוהל הקבוצה חברי כלל של ועניינ� ענייני� ניגוד כל למבקשי� אי%  .ב

�.הקבוצה לחברי שנעשה העוול את תק%ל מנת על, והגינות

בתו1 הקבוצה מורי�, בעלי מקצועות חופשיי�, אנשי כפיי�, פנסיונרי� ותיקי וותיקות   .ג

ירושלי�, עולי� חדשי� וילידי האר6, דתיי� וחילוניי�, יהודי� וערבי�. כ% מתגוררי� 
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י� וכ1 המבקשי� בשכונות רבות בירושלי� ומהווי� חת1 מאפיי% של הסבל שנגר� לתושב

  מביאי� המבקשי� את קול� של כלל התושבי� כולל תושבי ירושלי� רבתי.

  המתבקשי הסעדי  .י
  

  :הבאי� הסעדי� מת% על להורות הנכבד המשפט בית מתבקש, לעיל האמור לאור .197

  .ייצוגית כתובענה התובענה את לאשרא. 

 כאמור, הייצוגית התובענה לצורכי המיוצגת הקבוצה את להגדירב. 

�.לעיל

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

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

ות בפיצוי כספי לקבוצה המיוצגת עבור הנזק המשיב את לחייבד. 

�.3 167,000,000שנגר לה בס2 

 ה. להורות למשיבות להסיר את כל המפגעי הסביבתיי הקיימי

�יו. 290 בתו

ו. לאפשר לב"כ המבקשי להופיע בהלי2 הבוררות המתקיי בי� 

המשיבות אצל כבוד השופט בדימוס אוקו� ועוה"ד וייסגלס ולקבל 

לידיה כל החלטה הודעה ו/או כתב טענות שהוגש ושיוגש בהלי2 

זה ולפסוק את הוצאותיה בהקשר זה. כ� מתבקש בית המשפט 

�ל החלטות הבוררי.להורות על פרסו פומבי של כ

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

�.מסכו� התביעה 5% (, בסכו� שלא יפחת מלחוק

, מ"הח המבקשי� של כוח� בא של הטרחה שכר את לקבועח. 

מסכו�  15% (, בסכו� שלא יפחת מלחוק 23 בסעי� לאמור בהתא�

�.התביעה

 לפי, העניי% בנסיבות וצודק נכו% סעד לכ ולקבוצה למבקשי� לית%ט. 

�.הנכבד המשפט בית של דעתו שיקול
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  סיכו  י"א. 
לעתי� עולה התחושה בידי הניזוק כי נגר� לו עוול א� א� הניזוק איננו יכול לומר .198

בוודאות מתוק� איזה סעי� באיזה חוק יש לגמול לו על הנזק שנגר� לו. מול הניזוק 

וחלק�  �טועני� והררי טיעוני� חלק� פרוצדוראליימתייצבות המזיקות ע� הררי 

נוחות, מדוע ה% מצטערות על אי הנוחות הזו (משפטיי� מדוע יתכ% כי נגרמה לניזוק אי

ומדוע בשו� פני� ואופ% ה% אינ% אחראיות לנזקיו של הניזוק. עוד מסבירות המזיקות 

ר זה יגרו� לעוול גדול מדוע תהיה זו טעות פטאלית לשפות את הניזוק על נזקיו וכיצד דב

�למזיקות, כ% ממש כ1 למזיקות ולא לניזוק.  

כמוב% שטענותיו של הניזוק נשמעות בקול ענות דקה ואילו טענות המזיקות נטענות בק"נ .199

�טעמי� ומצווחות ככרוכיא. 

מגיעה שעתו היפה של המשפט. לברור  (אחת לשבעי� שנה  (דומני כי בעיתות כאלה .200

מודי� מתו1 מאות כתבי הטענות ומתו1 אלפי הבקשות את הקול מתו1 עשרות אלפי הע

הבודד הזה הצועק "חמסו אותי הזיקו לי עיזרו לי" ולהסביר ולהסדיר את משנתו. כמוב% 

שהמשפט ימצא את הסעי� בחוק את פסק הדי% את המאמר המלומד ואת הטענות 

ספק כי בעיתות כאלה א1 אי%  –הרלבנטיות בדברי באי כוחו של הניזוק בכדי להושיע לו 

נדרשת ראייה עמוקה החודרת מבעד לשכבה הראשונה והמטעה ומבינה כי בפשטות ללא 

� כחל וסרק נעשה עוול, נגר� נזק ויש לתק% את העוול ולעשות צדק.

כי המקרה האמור מתאי� לאמור לעיל. המשיבות גרמו לתושבי  המבקשי� סבורי�.201

א1 כדברי הכוזרי  –כי כוונותיה� היו ראויות  ירושלי� נזק כבד, כמוב% שהמשיבות יטענו

כוונותי1 רצויות א1 מעשי1 אינ� רצויי�. המשיבות תטענה כי ה% מוגנות מפני תביעות 

בשל פסק די% זה או אחר או בשל דבר חיקוק כזה או אחר ותעשינה מאמ6 עילאי להטביע 

� ת את הק6.את התביעה הפשוטה לעשות צדק באלפי מסכמי� ובקשות ובניסיו% לדחו

למבקשי� נגר� נזק רב בשל  –המבקשי� סבורי� כי הדבר פשוט ופרוש כשמלה .202

ועל המשיבות והמפגעי� הסביבתיי� שנגרמו בעקבותיה הרשלנות הפושעת של המשיבות 

  לקחת אחריות על הנזק שנגר� ולפצות את תושבי ירושלי� והסביבה. הא ותו לא! 

�בקשה זו.מ% הדי% ומ% הצדק ומ% היושר להיעתר ל.203

____________  

  ד"עו, פינק אס�

�המבקשי� כ"ב

�

  

�


