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 ועדת המשנה לעררים
 של המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

 
 

 

 50/21-ו 48/21, 46/21בעררים החלטה  הנדון:

  -א 65על החלטת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית בעניין תת"ל 

 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים

 

 50/21, 48/21, 46/21מס'  בעררים מצ"ב פרסום החלטה

 
 (20.1.22תשפ"ב )י"ח בשבט ה, בהיוועדות חזותית, ביום נדונו יםהערר

 
 : להלן חברי הוועדה .1

 מר יצחק ברט, נציג שר המשפטים )יו"ר(
 גב' שולמית גרטל, נציגת שר הבינוי והשיכון

 ליאור מסינג, נציגת מנהלת מינהל התכנוןגב' 
 נציג רשות הטבע והגנים, מר הלל זוסמן

       
 
 הוועדה שנעדרו מהישיבה:חברי  .2

 מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון, נציג שלטון מקומי.
 אביב, נציג שלטון מקומי.-מר חיים גורן, סגן ראש עיריית תל
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 ועדת המשנה לעררים

 לתכנון ולבנייהשל המועצה הארצית 

 

 , 21/46 יםערר
48/21 ,50/21 

 

 . דב הלוי ואח'1
 ואח'דביר לנגר באמצעות ב"כ, עו"ד 

 

 

 46/21העוררים בערר 

 . שמואל גלבהרט2
 בעצמו

 

 

 48/21העורר בערר 

 . יעל דורי3
 בעצמה

 

 

 50/21העוררת בערר 

 נ   ג   ד

 הוועדה לשמירה על הסביבה החופית. 1
 עו"ד אוהד ברנרב"כ, באמצעות 

 

 

 הוועדה לתשתיות לאומיות. 2
 עו"ד יעל אדורםבאמצעות ב"כ, 

 רכבת ישראל. 3
 בלטר, גוט, אלוני ושות' -גולן -עו"ד טלי ענבלבאמצעות ב"כ, 

 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה. 4

 קרן גולדשמידטבאמצעות ב"כ, עו"ד 
 
 הכרמל. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף 5

 

 י םה מ ש י ב 

 בהיוועדות חזותית לפני ועדת המשנה לעררים:  20.1.22דיון פומבי התקיים ביום 

 ועו"ד יצחק ברט )יו"ר(ליאור מסינג , גב' מר הלל זוסמןגב' שולמית גרטל, 

 החלטה

א 65, לאשר את תת"ל 23.6.21( מיום ף"ולחו)להלן:  1הערר שבפנינו הוא על החלטת המשיבה  .1

 (. התכניתשדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף הכרמל לשפיים )להלן:  -

 ., החלטנו לקבל את העררלהלן כפי שיפורט .2
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 עיקרי העובדות הרלוונטיות

)שליד תחנת היא תכנית תשתית לאומית להכפלת מסילות החוף, מסדנאות אפרים  65תת"ל  .3

, מיום 1421עד שפיים. תכנית זו הוגשה בהתאם להחלטת הממשלה מס' רץ( הרכבת חוצות המפ

". בהחלטה 2010תש"ע  תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל, -נתיבי ישראל , שעניינה "24.2.10

עירונית מקריית שמונה -שדרת תשתית תחבורתית יבשתית ביןזו נקבע בין השאר כי תוקם "

תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות ושל ", ש"ואילת בדרוםונהריה בצפון עד משאבי שדה 

 ."כבישים ראשיים, ומספר צירי רוחב

( לאפשר את קידום תכנית זו בשלבים, בשל ות"ל)להלן:  2החליטה המשיבה  4.6.19ביום  .4

מורכבותה והיקפה, ו"לקדם תחילה את התוואי במישור החוף המהווה נתיב קריטי בתכנית 

 א".65ואשר הגיע לבשלות תכנונית יחסית, והוא יוגש כתת"ל  2030האסטרטגית לשנת 

הרחבה ושדרוג של מסילת , שתכליתה א65תת"ל  -דנן  התכנית 3.6.19נפתחה ביום על רקע זה  .5

לבין הארצית, בין תחנת חוף הכרמל בחיפה הרכבת השדרה המרכזית של רשת מסילות  - החוף

שתי  - מסילות 4-כוללת את הכפלת מסילת החוף ל ק"מ. התכנית 68-באורך כולל של כ ,שפיים

תחנות נוסעים, חלקן תחנות  10מסילות מהירות ושתי מסילות פרבריות. בנוסף, התכנית כוללת 

בהתאם  קיימות שישודרגו וחלקן תחנות חדשות, שיפורי בטיחות שונים ומרכיבים נוספים.

כניסה הדרומית לחיפה ויעברו קרקעיות באזור ה-לתכנית, שתי המסילות המהירות יהיו תת

התכנית מציעה גם את שדרוג תחנת חוף הכרמל,  .2בין המסילות הקיימות לבין כביש מס' 

 קרקעית בחלקה.-שתהיה תת

שיסעו על המסילה לאחר שדרוגה לפי הערכות תפעוליות של רכבת ישראל, הרכבות המהירות  .6

דקות, עם עצירה אחת בלבד של חלק מן הרכבות  30-תעשינה את הדרך בין חיפה ותל אביב בכ

בחדרה, בעוד הרכבות הפרבריות אשר יעצרו בכל תחנות הנוסעים שבדרך תעשינה את הדרך 

חיפה בין נוסעים בשעת שיא  30,000-דקות. התכנית תאפשר הגדלת הנסועה ברכבת ל 50-בכ

 ל הקווים.ת"א לשני הכיוונים בכל

התוואי תואם את . הקיים ומרחיב אותומסילת הרכבת תוואי התכנית עובר ברובו בתוואי  .7

( ואת תוואי 29.5.19ידי הולחו"ף ביום -)שאושרה על 1תוואי מסילת הרכבת המסומן בתמ"א 

, אך טרם אושרה 18.9.19ידי הולחו"ף ביום -)שאושרה על 42מסילת הרכבת המסומן בתמ"א 

בשל קושי בהרחבת התוואי הקיים בתוך בנימינה, התכנית מסיטה מערבה לה(. ידי הממש-על

 תחנת נוסעים חדשה.בה להקים גם  מוצעובאזור שבין בנימינה לחדרה, את תוואי המסילה 

שאמורה להסדיר את החלק הצפוני של  -ב 65תת"ל  -התכנית גובלת מצפון בתכנית אחרת  .8

מדרום לבין סדנאות אפרים )הממוקמות כאמור  מלמסילות החוף, בין תחנת הרכבת חוף הכר

 .ליד תחנת הרכבת חוצות המפרץ( מצפון



  
 

4 

 ועדת המשנה לעררים
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה

לשתי תכניות שונות, הוגשה עתירה לבית  65, על פיצול תת"ל 3.6.19כנגד החלטת הות"ל מיום  .9

עניין ; להלן: שלוש השקמים נ' הוועדה לתשתיות לאומיות 7741/19המשפט העליון )בג"ץ 

 65בעתירה זו נטען בין השאר כי לא היה מקום להחלטה על פיצול תת"ל (. שלוש השקמים

נדחתה העתירה על הסף ובפסק הדין נקבע בין השאר  4.7.21בטרם בחינת חלופות. ביום 

 כדלהלן:

שנית, דין העתירה להידחות על הסף גם בשל היותה עתירה  .13"
ב, 65א, תת"ל 65מוקדמת, ביחס לשלושת התכניות הנתקפות )תת"ל 

 1965-(. ההליך התכנוני מוסדר בחוק התכנון והבניה, התשכ"ו80תת"ל 
והוא מורכב ממספר שלבים: שלב הכנת התכנית, שלב הפקדת התכנית, 

הוועדה  2141/09שלב האישור והשלב שלאחר אישור התכנית )עע"ם 

המחוזית המשותפת לתכנון ולבניה נ' אחל"ה איכות חיים לתושבי 
((. כפי שציינו המשיבים, התכניות מושא 11.201017.) 9, פסקה השרון

העתירה מצויות בשלב הראשון, שלב התכנון, וטרם הגיעו לשלב השני, 

שלב ההעברה להערות הוועדות התכנוניות הרלוונטיות. במסגרת שלב 
זה תשמענה גם עמדות והשגות הציבור, לרבות העותרים, והתנגדויות 

החלופיות המוצעות על ידי לתכניות, כולל התייחסות לתכניות 
העותרים. התנגדויות אלה יכול שתוגשנה מטעמים שונים: תכנוניים, 

אלעתאימן נ'  3459/10סביבתיים, בטיחותיים או כלכליים )ראו: בג"ץ 
כוח -((. למותר לציין כי באי14.6.2011) 10-11, פסקאות ממשלת ישראל

סניה המתאימה המשיבים הצהירו כולם בדיון שהתקיים לפנינו כי האכ
לבחינת התכניות החלופיות המוצעות על ידי העותרים היא במסגרת 

 ההתנגדויות לתכניות, ושם הן תשמענה.
בהתאם להלכה הפסוקה, מקום בו טרם מוצו הליכי ההתנגדות  .14

הקבועים בחוק, בית המשפט לא ישים עצמו בנעליהן של רשויות התכנון 
גות תכנוניות, וככלל אין מקום על" ויקדים לדון בהש-כמעין "מתכנן

לערוך ביקורת שיפוטית על החלטות של רשויות התכנון כאשר ההליכים 
ככל  –התכנוניים תלויים ועומדים. זמנה של הביקורת השיפוטית 

יגיע אפוא כאשר הליכי התכנון יגיעו אל סיומם )ראו  –שתהיה עילה לכך 
(; בג"ץ 1.1.2020) 7קה , פסבר לבב נ' מדינת ישראל 5285/19למשל: בג"ץ 

 4, פסקה רשות מקרקעי ישראל –ענתבי נ' מדינת ישראל  1211/19
(27.6.2019.))" 

דנה הות"ל בתכנית והחליטה להעבירה להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות  21.12.20ביום  .10

(, וזאת החוק)להלן:  1965-( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה6ג)76הציבור בהתאם לסעיף 

מאחר שחלקה אישור הנדרש  -הולחו"ף לתיקונים שונים. אחד מתנאים אלו היה אישור  בכפוף

)א( לתוספת השנייה לחוק 4בהתאם לסעיף הצפוני של התכנית מצוי בתחום הסביבה החופית, ו

 הקובע כדלהלן:( השנייה התוספת)להלן: 

לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או חלק "
ממנה, אלא לאחר קבלת אישור הועדה, או אם היא תכנית מפורטת 
המקיימת את כל ההוראות של תכנית מיתאר מקומית שאושרה בידי 

 "הועדה.
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 השנייהלתוספת  6בתכנית ועדת המשנה של הולחו"ף, הפועלת מכוח סעיף דנה  12.5.21ביום  .11

"בשל קרבתה של התכנית לחוף הים, כי  הוועדה הממיינת קבעה. (הוועדה הממיינת)להלן: 

השפעתה על הנגישות לחופים, תפקוד החופים והנוף, תובא התכנית לדיון בפני מליאת הולחוף". 

פירטה רשימת נושאים שיוצגו בפני מליאת הולחו"ף בעת אף הוועדה הממיינת של הולחו"ף 

 :היוברשימה זו נושאים הראשונים ושלושת ההדיון, 

 לעניין מסילות דיור,)יוצגו כרקע החלופות שנבחנו במקטע הצפוני . 1"
האפשרויות לחיבור התכנית לכל חלופה  וכן (פורטל, מיקום התחנות וכו'

 ב'.65בתת"ל 
מיקום קירות אקוסטים בתכנית, ככל שישנם, תוך התייחסות לגובה . 2

 וחלופות סוג המיגון.

צגת טכנולוגיות לחישמול הרכבת, ככל שישנן, בעלות השפעה נופית ה. 3
 "מצומצמת על הסביבה החופית.

במהלך הדיון ניתנה ההזדמנות לדוברים שונים דנה מליאת הולחו"ף בתכנית.  23.6.21ביום  .12

בולנת"ע , הגב' יעל דורי, המכהנת 3ביניהם העוררת  -חלק מהדוברים להציג את טענותיהם. 

ביקשו לטעון טענות הנוגעות  - נם שמירת איכות הסביבהיופים הציבוריים שעניהגכנציגת 

. יו"ר בסביבה החופיתחלופות שאינן עוברות לבחון לחלופות לתוואי המסילה, וטענו שיש 

כי אין בכך טעם שכן סוגיה זו אינה מצויה לדוברים אלו הולחו"ף והיועץ המשפטי שלה הבהירו 

בסופו של יום התאפשר לכל הדוברים לטעון את מלוא טענותיהם,  בתחום סמכותה של הוועדה.

אך הובהר להם בצורה ברורה כי הולחו"ף לא תידרש לטענות הנוגעות לחלופות לתוואי 

 המסילה.

הצעת  -הועלו להצבעה שתי הצעות החלטה: האחת הדיון, ולאחר שנערך דיון פנימי, בתום  .13

הצעתה של הגב' דורי, לפיה הולנת"ע תשוב  -שנייה , לאשר את התכנית בתנאים שונים; וההיו"ר

ותדון בתכנית לאחר שיימסר לה מידע על חלופות מיקום למסילה וחלופות טכנולוגיות לקירות 

. כל החברים, למעט הגב' דורי, הצביעו בעד לצד המסילה האקוסטיים שהתכנית מציעה להקים

 חלטה:כך היא אפוא לשון הההצעת היו"ר, וזו אפוא התקבלה. 

א שמטרתה שדרוג והכפלת מסילות /65בפני הוועדה הוצגה תת"ל "
ק"מ  5.11ק"מ, מתוכם  70-לאורך כ החוף הקיימות. התכנית משתרעת

 הכרמל. בתחום הסביבה החופית, מתחנת עתלית צפון ועד לתחנת חוף
התכנית מציעה הוספת שתי מסילות מהירות לצד שתי המסילות 

הדרומית לחיפה המסילות עוברות בתת  הקיימות, כשבאזור הכניסה
תהיה תת  הקרקע, וכן הפרדות מפלסיות ושדרוג תחנת חוף הכרמל אשר

קרקעית בחלקה. הוצג כי התכנית מאפשרת גמישות עתידית למסחר 
יקודמו בתכנית מפורטת נפרדת. כמו כן הוצג  בשטחי תת הקרקע, אשר

החופית  בהלוועדה כי תוספת שתי המסילות המהירות בתחום הסבי
עוברות לאורכו של שטח מופר, בין המסילות הקיימות והדרך המהירה, 

 1תואם לתוואי המאושר בפרק התחבורה בתמ"א  וכי תוואי המסילות
 אשר אושרה בולחוף. 
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השפעות חזותיות וסביבתיות על הסביבה  למרות שלתכנית המוצעת
נית לתכ החופית, בעת העבודות ואף לאחריהן, הוועדה סבורה כי

חשיבות ציבורית גבוהה בתרומתה לשיפור ושדרוג מערכת הסעת 
למרכזה. לאור זאת, הוועדה, לאחר ששמעה  ההמונים בין צפון הארץ

 בתנאים הבאים: את המוזמנים, מחליטה לאשר את התכנית
 - הוספת מקומות חנייה תת קרקעיים לטובת באי החוף והתחנה. 1

, שאורכו  cut and cover -מקטע ה מצפון לתחנת חוף הכרמל בשטח
ציבורי  מ', יתוקנו מסמכי התכנית כך שיתווסף סימון עבור חניון 450-כ

זכויות בנייה עבור  5בשתי קומות ובהוראות התכנית יתווספו לטבלה 
 הולכי רגל מהחניון אל החוף. החניון ויובטח מעבר

 2ת כביש יתווספו שני מעברים להולכי רגל תח - . מעברי הולכי רגל2
מגדים לחוף והשני בין כפר גלים לחוף.  והמסילות, האחד בין היישוב

היישוב  תוספת המעברים להולכי רגל תשפר את הנגישות של תושבי
מגדים ושל מוסדות החינוך בכפר גלים אל החוף הסמוך אליהם, המוגדר 

"גלים". לשם כך יתוקנו מסמכי התכנית כך שיותאם  כשמורת הטבע
אורכם תחת הדרך  ית באופן שיכלול את המעברים לכלגבול התכנ

 והמסילות ויתווסף סימון עבור שני מעברי הולכי רגל תת"ק.
באזור זה התכנית מוסיפה גשר עבור שתי  - . גשר רכבת מעל נחל אורן3

המפורט לביצוע של מבנה הדרך תבחן  המסילות המוצעות. לעת התכנון
אורן כך  מפתח הגשר בנחלבהתייעצות עם רט"ג האפשרות להגדלת 

שעמודיו לא יהיו בתחום ערוץ הנחל. בנוסף, וכפי שהוצג לוועדה בדיון, 
יתווספו סימון והוראות עבור טיפול נופי לאורך הדופן  למסמכי התכנית

לאורך מבנה הגשר אשר  המערבית של הגשר, זאת לשם הוספת צמחייה
 תמתן את המופע החזותי כלפי החוף.

'אתרי  6.7להוראות התכנית, בסעיף  - ושטחי התארגנות. מחנות קבלן 4

הסביבה החופית, מערבית למסילת  התארגנות' יתווסף כי בתחום
פרט ) הרכבת, לא ניתן יהיה להקים מחנות קבלן ושטחי ערום זמניים

 .(למחנות הקבלן בסמוך לתחנת חוף כרמל, בשטחי החניונים
ל שטחי התארגנות בנוסף, להוראות התכנית תתווסף הוראה כי כל

במקביל וכי המעבר משטח התארגנות  בתחנת חוף הכרמל לא יתממשו
 אחד למשנהו יותנה בשיקום שטח ההתארגנות הקודם.

בהתאם למוצג לוועדה, ייקבע בהוראות  - הזרמת מי תהום מושפלים .5
התכנית כי לא יוזרמו מי תהום המושפלים אל הים לאחר השלמת ביצוע 

 העבודות.
מפנה את תשומת לב הות"ל לכך שיתכן והתחנה התת קרקעית הוועדה 

 תיחום של מי תהום מזרחית לתחנה. בחוף הכרמל עשויה ליצור
הוועדה סבורה כי העברת דרך שרות  - דרך השרות המערבית למסילות .6

בסמיכות לחוף הים יוצרת השפעה סביבתית נוספת מעבר להשפעת 

יצומצם ככל  המפורט לביצוע,המסילות המוצעות. לפיכך לעת התכנון 
 הניתן חתך הדרך הגובלת בתחום חוף הים, בין צפון עתלית לגשר מגדים.
 במסגרת הדיון הוצג לוועדה כי חניוני החוף הנכללים בתכנית מסומנים

יהיה צורך בשינוי התת"ל לעת הכנת  על פי יעוד הקרקע הקיים, וכי לא
 , הוועדה קוראתתכנון מפורט עתידי לרצועת החוף. בהתאם לכך

לעיריית חיפה להכנת תכנית מפורטת לרצועת החוף בראיה רחבה בה 
לטובת הרחבת החופים. זאת תוך מציאת  יוסבו שטחי החנייה הקיימים
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בדמות ) פתרונות לריכוז וצמצום שטחי החנייה מזרחה, אל עורף החוף
 .'(מבני חנייה או הוספת חניונים תת"ק בתכניות ממזרח למסילה וכו

הוועדה מפנה את תשומת לב הות"ל לאתר גאולוגי הנמצא באפיק נחל 
וכן למערות ממערב לגשר הרכבת  2גלים בין מסילת הרכבת לכביש 

 "במגדים.

 על החלטה זו הוגשו העררים דנן. .14

 העורריםטענות 

קיים דמיון רב בין טענות העוררים בשלושת העררים. באופן כללי, העוררים טענו כי הולחו"ף  .15

ה צריכה לבחון חלופות לתוואי המסילה העוברות מחוץ לגבולות הקו הכחול של התכנית, היית

באופן שייתר את הפגיעה בסביבה החופית. חלופות כאלה הוצעו לדבריהם, אך לא נבחנו על ידי 

הולחו"ף שכן נטען כי בחינת החלופות צריכה להיעשות על ידי מוסד התכנון המוסמך לדון 

חלופות שעליהן מדובר כוללות מעבר של חלק מהמסילות ממזרח למסילה הות"ל. ה -בתכנית 

 מזרחה.או העתקתה תחנת חוף הכרמל ביטול הקיימת, מחוץ לתחום הסביבה החופית, ואף 

חלופה  -" 11היא "חלופה  48/21ובערר  46/21ידי העוררים בערר -חלופה שהודגשה על .16

המצויה  -דחתה אותה על הסף. חלופה זו שלדבריהם לא נבחנה על ידי הות"ל ושרכבת ישראל 

משנה את תוואי המסילה בחלק הצפוני של התכנית, מבטלת  -מחוץ לקו הכחול של התכנית 

ובתחנות  החוצה את חיפהקרקעית -תתמסילה את תחנת חוף הכרמל, ומחליפה אותן ב

 .שייקבעו לאורכה

חלק המסילה הצפוני, הכלול  עוד טענו העוררים, כי התכנית קובעת מסמרות למעשה גם בעניין .17

ב. לטענת העוררים, לא ניתן להפריד בין החלק הצפוני של המסילה לבין חלקה 65בתת"ל 

התכנית במתכונתה הנוכחית תאיין חלק  -הדרומי, שכן קיימת תלות בין שניהם, ובפועל 

 ב.65מהחלופות שאמורות להיבחן במסגרת תת"ל 

ו"ף לבחון חלופות לשני מאפיינים נוספים של טענה שהיה על הולח 50/21העוררת בערר  .18

התכנית: המיגון האקוסטי שאמור להתבצע באמצעות קירות אקוסטיים גבוהים, וחשמול 

המסילות שאמור להתבצע באמצעות עמודים. לטענת העוררת ניתן לערוך מיגון אקוסטי ולדאוג 

בנוסף,  חותה.לחשמול המסילות באמצעים אחרים, שפגיעתם בנראות הסביבה החופית פ

שלא קוימה החלטת הוועדה הממיינת ולא הוצגו בפני הולחו"ף חלק טענה  50/21העוררת בערר 

 מהנתונים שהוועדה הממיינת הורתה על הצגתם.
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 טענות המשיבים

להידחות על  -הטענות הנוגעות לחלופות לתכנית דין ( טענו כי המשיבים)להלן:  1-4המשיבים  .19

 -מוסד התכנון המוסמך להחליט בתכנית הסף, שכן טענות אלה צריכות להיות מועלות בפני 

הולחו"ף מוסמכת להפעיל את שיקול דעתה . לטענת המשיבים, במסגרת הליך ההשגות - הות"ל

לבחון את התכנית כלומר,  - "ביחס לתכנית כפי שהובאה בפניה על ידי מוסד התכנון המוסמך"

ולהחליט אם , לשקול את מידת פגיעתה בסביבה החופית כנגד התועלת ממנה, שהיא כפי

לאשרה, לאשרה בתנאים או לדחותה. אם הולחו"ף סבורה שהתכנית כפי שהיא אינה מצדיקה 

את הפגיעה בסביבה החופית, היא רשאית לדחותה ולהציע למוסד התכנון המוסמך לדון 

; אולם היא אינה מוסמכת לבחון בסביבה החופיתבתכנית לבחון חלופות פוגעניות פחות 

המועצה האזורית מטה אשר  38/19טענו זו נטענה בין השאר על בסיס החלטתנו בערר . חלופות

 (. ערר מטה אשר)להלן:  2.10.19, מיום נ' הולחו"ף

 לתגובת הולחו"ף לערר: 53להבהרת טענה זו, נצטט את שנכתב בסעיף  .20

שבה חוזרת על עמדתה, כפי שפורטה לעיל,  לסיכום חלק זה, הולחוף"
א, כמוסד תכנון שאישורו 65במסגרת הדיון בתת"ל  לפיה סמכות הוועדה

שהובאה בפניה על ידי הות"ל  נדרש לתכניות, היא לדון בתכנית כפי
במסגרת  ולהחליט האם לאשרה, לדחותה או לאשרה בתנאים. אכן,

הציע למוסד התכנון סמכותה לדחות התכנית יכלה הוועדה לומר או ל
חלופות פוגעניות פחות שיוכלו בעתיד להביא לאישור  המוסמך לבחון

וגורף של חברי הוועדה סברו  התכנית בנוסח שונה, אך היות ורוב מוחלט

את  כי ניתן לאשר את התכנית תוך קביעת תנאים והתאמות שיצמצמו
על  השפעתה על הסביבה החופית ויטייבו אותה, לא היה מקום להורות

 "דחייה שכזו.

המשיבים הוסיפו כי טענה זו, בעניין היעדר סמכות הולחו"ף לבחון חלופות לתכנית שהועברה  .21

לאישורה, חזקה במיוחד בענייננו, כאשר החלופות הללו מצויות ברובן המוחלט מחוץ לסביבה 

 החופית. 

התכנית לבין  מעבר לכך טענו המשיבים כי דין הערר להידחות על הסף אף מחמת ההתאמה בין .22

. כך טענה הות"ל, כי "יהיה זה בלתי 42ובתמ"א  1התכנון המתארי של מסילות הרכבת בתמ"א 

סביר בעליל כי הולחוף, לאחר שאישרה באופן מתארי את התוואי פעמיים, תחליט לפתע לסטות 

, כי עקרונית מדובר בתוואי פעמייםמהחלטותיה הקודמות ולדחות את התכנית לאחר שמצאה, 

 אוי לאשרו".שר

חלופות שהוצעו בעררים, ן של ה( הובאה גם התייחסות לגופהרכבת)להלן:  3בתגובת המשיבה  .23

אולם הרכבת הבהירה כי התייחסות זו מובאת לפנים משורת הדין ועל אף שחלופות אלה "לא 

עמדו בפני הוועדה ולא היו בסמכותה". בדומה, הות"ל בתגובתה ציינה כי החלופות שהזכירו 

 2016רים נפסלו בעבר על ידי הות"ל, במסגרת "בדיקת חלופות ראשונית" שבוצעה בשנת העור
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בטרם פיצולה. עם זאת, הות"ל עצמה ציינה כי חלופות אלה נבחנות שוב לעומק  65לתת"ל 

 ב.65במסגרת דוח בחינת חלופות מאקרו לתת"ל 

מהחלופות לתוואי  , לפיה התכנית לא תאפשר מימוש חלק50/21במענה לטענת העוררת בערר  .24

בהתאם להחלטת הממיינת הוצגה ב, טענה הולחו"ף כי "65המסילה הצפוני שייקבע בתת"ל 

כלליות של הות"ל אשר נערכה בשלבי תכנון מוקדמים,  בפני הוועדה גם בחינת חלופות

, וזאת כרקע לדיון בתכנית וכחלק מהמידע "המסילות צפונה המאפשרות את היתכנות המשך

. הולחו"ף טענה כי הוצגו לה "ביתר פירוט" החלופות התכנוני הנרחב שהוצג בפני הולחו"ף

, וכן הוצגה בפני 105-ו 102, 101חלופות  -ב 65העדכניות ביותר אשר נדונו במסגרת תת"ל 

ב את 65מסגרת תת"ל הולחו"ף המלצת הפורום הבינמשרדי בראשות משרד התחבורה לקדם ב

א כפי שהועברה לולחוף על ידי הות"ל 65בהמשך הבהירה הולחו"ף כי "תת"ל  .102Aחלופה 

כוללת את תחנת חוף הכרמל במיקומה הנוכחי כתחנה ראשית. בהתאם לכך, לא הוצגו בפני 

ובהתאמה גם לא הוצגו בפני  ,הולחוף חלופות להעברתה למיקום חליפי, מחוץ לסביבה החופית

 חלופת תחנה מחוץ לתחומי הסביבה החופית".לחוף חלופות מסילות המשרתות הו

לצד טענות אלה, התייחסו המשיבים גם לטענות נוספות שנטענו בעררים. בתמצית, המשיבים  .25

אינטנסיביות טענו כי התכנית מציעה שדרוג משמעותי לעומת המצב הקיים כיום, הן ביחס ל

 הן ביחס לשאר מאפייני התכנית.ס לגשר מאיר הזורע, תחנת חוף הכרמל, הן ביחהבנייה של 

טכנולוגיית החשמול של המסילות, טענה הולחו"ף כי הטכנולוגיה זהה הנוגעות לביחס לטענות 

ומיושמת כיום במסילות ( 18תת"ל פרוייקט חשמול הרכבת )להלן:  - 18לזו שאושרה בתת"ל 

 ת שונות באותה מערכת מסילות.הרכבת המחושמלות, ולא ניתן להשתמש בשתי טכנולוגיו

הולחו"ף טענה כי סוגיה זו קיבלה ביטוי משמעותי בדיוני  - לאמצעי המיגון האקוסטייםבאשר  .26

הולחו"ף ונדונה בארוכות, "היות וחברי הוועדה, ביניהם העוררת, סברו כי הקמתם של קירות 

הולחו"ף לאשר את מיגון אקוסטיים יכולה להביא לפגיעה בסביבה החופית". לבסוף החליטה 

שקבע כי "עד לדיון לאישור  21.12.20מיום להחלטת הות"ל  21התכנית, וזאת נוכח סעיף 

התכנית, יציגו המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה לוועדה תוצאותיה של עבודת מטה 

משותפת שתציע פתרונות לצמצום ההשפעות הנופיות של מיגונים אקוסטיים נדרשים עקב 

ת". הולחו"ף סברה שעבודת מטה זו היא "החלטה מספקת שתביא לתוצאות הקמת המסילו

 הנדרשות לצמצום הפגיעה הנופית ככל הניתן".

 13.12.21הדיון בות"ל ביום 

התכנית המסדירה את מסילת  -ב 46במקביל להגשת הערר דנן, המשיכה הות"ל לדון בתת"ל  .27

דיון בתכנית זו, שכלל בחינת חלופות קיימה הות"ל  13.12.21הרכבת מצפון לתכנית דנן. ביום 

לתוואי המסילה  102בתום הישיבה החליטה הות"ל לבחור בחלופה  לתוואי המסילה הצפוני.

 באזור הצפוני וכך נכתב בהחלטתה:
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היא החלופה המיטבית בשל  102הוועדה השתכנעה כי חלופה "
מהותיים כמפורט: התאמה למדיניות  יתרונותיה התכנוניים בהיבטים

מטרופולין חיפה  כנון הארצית והמחוזית; שירות רכבתי מהיר ללבהת
ומתן קישוריות מרבית ונגישות עבור משתמשי רכבת בתוך המטרופולין 

פני -לו; עדיפות בתפעול מערך הרכבות המהיר והפרברי על ומחוצה
יותר; עדיפות בשלביות עבודות  חלופות אחרות; תדירות רכבות גדולה

נמוך יותר  יקטים עם תשתיות קיימות; פוטנציאלההקמה ומיעוט קונפל
 "למפגעי רעש ואיכות אוויר והשפעה נופית בקצות התוואי בלבד.

לחוק,  77-( ו1ג)76בהתאם להחלטה זו, הורתה הות"ל על פרסום דבר הכנת התכנית לפי סעיפים  .28

למתן היתרי לחוק  78לפי סעיף , וכן קבעה תנאים 102חלופה המתאים לבהתאם לקו הכחול 

 .ורישיונות אחרים בתחום ההודעהבנייה 

 הבקשה להימנע מקיום דיון בערר

, ולאחר שקוימו התנאים שנקבעו בהחלטה זו )לרבות 21.12.20בהתאם להחלטת הות"ל מיום  .29

הודעה ברשומות  18.11.21החלטת הולחו"ף לאשר את התכנית מושא הערר דנן(, פורסמה ביום 

(. 1500, עמ' 10002הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור )י"פ  על העברת התכנית להערות

 .9-10.12.21בהמשך, פורסמה הודעה דומה בעיתונים ביום 

לטענת העוררת, בקשה שלא לדון בעררים לעת הזו.  50/21הגישה העוררת בערר  21.12.21ביום  .30

החלטת שכן ק, נעשה בניגוד לחולהערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור פרסום התכנית 

על כן ביקשה העוררת כי הולחו"ף על אישור התכנית אינה סופית כל עוד הערר דנן תלוי ועומד. 

 .להערות התכניתהעברת נימנע מדיון בעררים עד אשר תבוטל 

החלטת יו"ר ועדת המשנה  28.12.21לאחר שהתקבלו תגובות המשיבים לבקשה זו, ניתנה ביום  .31

 כדלהלן:

( היא תכנית בסמכות הות"ל. בהתאם התכניתלן: א )לה/65תת"ל  .1"
)א( לתוספת השנייה, נדרש אישור 4)ב( לחוק, בצירוף סעיף 156לסעיף 

 הולחו"ף להפקדתה.
החליטה הות"ל להעביר את התכנית להערות הוועדות  21.12.20ביום  .2

( לחוק, וזאת בכפוף 6ג)76המחוזיות ולהשגות הציבור בהתאם לסעיף 

 אחד מתנאים אלו היה אישור הולחו"ף. לתנאים שונים.
החליטה הולחו"ף לאשר את התכנית בתנאים שונים. על  23.6.21ביום  .3

 לתוספת השנייה לחוק. 8החלטה זו הוגש ערר, בהתאם לסעיף 
 פורסמה התכנית להערות ולהשגות הציבור. 11-12/21בחודשים  .4
העוררת סבורה שיש טעם לפגם בכך שהתכנית מקודמת בטרם ניתנה  .5

)א( 4החלטה בערר, ולטעמה התנהלות זו עומדת בניגוד לסעיף 
לתוספת השנייה לחוק. על כן הגישה העוררת "פנייה" הממוענת אליי 
באופן אישי, בה היא מבקשת "להודיע לות"ל שעד שלא יבטלו את 
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חדשה בנוגע להפקדה עד  ההפקדה, ויתחייבו לא לקבל החלטה
שהחלטת הולחוף תהיה סופית ומחייבת, אינך מתכוון לקיים דיון 
בעררים במסגרת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית 

 שבראשותך". 
המשיבים לערר התנגדו לבקשה. ב"כ הולחו"ף ציין כי בהתאם לתקנה  .6

-תשל"ב)א( לתקנות התכנון והבניה )ערר בפני המועצה הארצית(, ה18
(, הגשת ערר מונעת פרסום הודעה על אישור התקנות)להלן:  1972

התכנית שהוגש עליה הערר, ומכאן ניתן ללמוד שהגשת ערר אינה 
מונעת הפקדת תכנית או פרסומה להערות הציבור. ב"כ הות"ל 
הוסיפה כי ועדת המשנה לעררים כלל אינה מוסמכת לדון בטענות נגד 

ל, וממילא עיכוב קידום התכנית מנוגד ידי הות"-הפקדת התכנית על
לאינטרס הציבורי. ב"כ רכבת ישראל טענה כי הדיון בערר נקבע 

ונדחה לבקשת ב"כ העוררת, והסכמת רכבת  11.11.21במקור ליום 
ישראל לדחיית מועד הדיון הותנתה בכך שלא יהא בדחייה זו כדי 

 לעכב את קידום התכנית.
 זאת מהסיבות הבאות:החלטתי שלא להיעתר לפנייה, ו .7

לאחר שהוגש ערר, לא מצאתי מקור חוקי לסמכות יו"ר ועדת  א.
המשנה לעררים להתנות את קיום הדיון בערר בתנאי כלשהו. תקנה 

לתקנות קובעת כי "העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון  7
 יתקיים בפניהם", ולא ברור מהיכן הסמכות לסטות מהוראה זו.

נו המשיבים, העוררת מבקשת למעשה כי אורה לות"ל כפי שציי ב.
שלא לקדם את התכנית עד להכרעה בערר. לא מצאתי מקור 

 נורמטיבי לסמכותי להורות לות"ל כיצד לפעול.
למעלה מן הצורך אציין כי גם לגופו של עניין, איני סבור שיש מקום  ג.

לתוספת  4לעכב את הדיון בערר. העוררת טוענת שבהתאם לסעיף 

השנייה לחוק, אין לפרסם את התכנית להערות עד להכרעה בערר. 
המשיבים טוענים כנגדה שאין מניעה לקדם את התכנית אף שהוגש 
ערר. בנסיבות אלה, שבהן קיימת מחלוקת משפטית כנה בין 
הצדדים, שההכרעה בה אינה מצויה בסמכותי, איני סבור שיש 

התאם לעמדתה מקום לעכב את הדיון בערר עד שהות"ל תפעל ב
 המשפטית של העוררת.

הרבה למעלה מן הצורך אציין כי אם העוררת סבורה שקידום  ד.
התכנית נעשה בניגוד לחוק, לא ברור מה תהיה התועלת לכך 

 מדחיית הדיון בערר.
מסיבות אלה, כאמור, לא מצאתי לנכון להיעתר לדחייה. הדיון  .8

 "יתקיים במועדו.

 טענות הצדדים בדיון

 בדיון שנערך בפנינו חזרו הצדדים על טענותיהם.  .32

לתוואי המסילה, שהוזכרה  11הציגו בפירוט את חלופה  48/21ובערר  46/21העוררים בערר  .33

עוד נטען על ידם,  קרקעית ומבטלת את תחנת חוף הכרמל.-החוצה את חיפה במנהרה תתלעיל, 
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ית מחוז צפון, לפיה לא הוחלט של הוועדה המחוז 42כי המועצה הארצית קיבלה השגה לתמ"א 

 על מיקום מינהור המסילה.

, המסילהטענה שלא הוצג בפני הולחו"ף מידע מספק על החלופות לתוואי  50/21העוררת בערר  .34

 1למיקום תחנת חוף הכרמל, לאופן החשמול ולהגנה האקוסטית. במענה לטענה כי תמ"א 

כי התסקיר עוסק באריכות בחלופות כבר קבעו את תוואי המנהרות, טענה העוררת  42ותמ"א 

 תוואי באזור נתניה, ומכאן שניתן לשנות את תוואי המסילה גם כעת.

הדגישה כי גם אם הולחו"ף אינה מוסמכת לבחון חלופות, אלא עליה להיצמד לתכנית  הולחו"ף .35

כפי שהועברה אליה ממוסד התכנון המוסמך לדון בה, בהחלט יש מקום להציג בפניה את 

עם זאת, אין כחלק מהמידע התכנוני שעומד בפני חברי הוועדה. שנשקלו לתכנית החלופות 

 חלופיות. טכנולוגיות חשמול כדוגמת  -מקום להציג בפני הולחו"ף מידע שאינו קיים 

הולחו"ף טענה כי הוועדה הממיינת היא  -באשר לטענה כי החלטת הוועדה הממיינת לא קוימה  .36

בפני הולחו"ף ניתן מענה למרבית המידע שנדרש על ידה. מצומצמת בהרכבה, ובדיון שנערך 

מליאת הוועדה סברה שהמידע שהוצג בפניה נותן מענה להחלטת הוועדה הממיינת ושדי בו כדי 

לקבל החלטה מושכלת בתכנית, ועל כן לא נפל פגם בהחלטתה. הולחו"ף הוסיפה כי היא לא 

-מת, ותוספת הבינוי בתחנה זו היא תתדנה בחלופות לתחנת חוף הכרמל שכן מדובר בתחנה קיי

 קרקעית וממילא אינה מעמיסה על הסביבה החופית.

, לתכניות תשתית לאומית טענה כי סמכותה לבחון תסקירים, ובכלל זה לבחון חלופותהות"ל  .37

 2003-תקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה(, תשס"גבג לחוק ו76קבועה בסעיף 

את התכנית כפי שהוצגה בפניה לאשר . סמכותה של הולחו"ף היא (ריםתקנות התסקי)להלן: 

או לדחותה, אך היא אינה מוסמכת לשנותה, וממילא אין מקום לערוך בפניה בחינת חלופות. 

למעלה מן הצורך, ולבקשת הוועדה הממיינת, הוצגה בפני הולחו"ף בדיקה מקצועית שנערכה 

חלופה זו משיקולים תכנוניים שונים. חלופה זו , שמסקנתה הייתה כי יש לדחות 11לחלופה 

מיגון באשר לב, וגם בפעם הזו הוחלט לדחותה. 65הוצגה גם בפני הות"ל במסגרת הדיון בתת"ל 

האקוסטי, הות"ל טענה כי הוצגה לולחו"ף החלופה הגרועה ביותר, והיא החליטה לאשרה 

 להחלטתה. 21בכפוף לכך שהעניין ייבחן במתווה הקבוע בסעיף 

טענה שהמידע שהוצג בפני הולחו"ף נותן מענה מלא להחלטת הוועדה הממיינת.  רכבת ישראל .38

 עוד נטען, כי החלופה שמציעים העוררים אינה ישימה מטעמים הנדסיים שונים.

ב היא התנגדה לחלופה הכוללת את 65בעניין תת"ל  טענה כי בדיון שנערך בות"ל עיריית חיפה .39

הסטת תחנת חוף הכרמל מזרחה, ותמכה במאמצי הות"ל והולחו"ף לצמצם את ההשפעה 

 החזותית של התחנה במיקומה הנוכחי.
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 דיון והכרעה

, חלה מהפכה במארג הסמכויות 2004-חוק הסביבה החופית, התשס"ד 2004מאז נחקק בשנת  .40

 -בהיבט הנוגע לענייננו  -הנוגע לשמירה על הסביבה החופית. מהפכה זו באה לידי ביטוי 

לתוספת השנייה לחוק, הקובע כי יש לקבל את אישור הולחו"ף בטרם הפקדת  4בהוראת סעיף 

בכך נתן המחוקק  אישור בקשה להיתר חורג בתחום הסביבה החופית. תכנית, אישור תכנית או

מעמד פרוצדורלי עודף לשיקולי השמירה על הסביבה החופית על פני שיקולים תכנוניים אחרים, 

זכות וטו על תכניות החלות על  -גוף מיוחד האמון על שקילת שיקולים אלו  -לולחו"ף ונתן 

 מקרקעין בסביבה החופית.

וספת השנייה קובע את הרכב הולחו"ף, ומהרכבה של ועדה זו ניתן ללמוד על לת 3סעיף  .41

חברים, שחבריה מייצגים קשת רחבה  17לה המחוקק. מדובר בוועדה בת  סהחשיבות שייח

 מאוד של אינטרסים.

)א( לתוספת השנייה קובע את השיקולים שצריכה הולחו"ף לשקול בהחלטותיה הנוגעות 7סעיף  .42

אש וראשון לשיקולים אלו הוא כמובן "השמירה על הסביבה החופית לסביבה החופית. ר

על הולחו"ף  -ככל גוף תכנוני וככל רשות מינהלית  -לתועלת הציבור ולהנאתו", אך לצד זאת 

 לשקול את מכלול השיקולים הרלוונטיים ולאזן ביניהם. כך היא לשון הסעיף:

רך בשמירה על הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן את דעתה לצו"
הסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע, 

הנוף והמורשת שבה, במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, לרבות 
 "שיקולי תשתית.

מדוע החליט המחוקק להקנות מעמד כה נכבד לוועדה האמונה על השמירה על הסביבה  .43

וראות אלה משקפות את היותו של חוף הים החופית? כפי שקבע בית המשפט העליון בעבר, ה

משאב טבע ייחודי אשר מאז ומתמיד מכירות רוב מדינות העולם בצורך לשמרו ולשומרו "

רשויות (. 28.1.10, פס"ד מיום מעוז דניאל נ' אדם טבע ודין 07/8411עע"מ " )לתועלת הכלל

ות בתחומן, אולם התכנון אמונות על איזון בין מכלול השיקולים הקשורים באישור תכני

יידרש לאישורה גוף תכנוני נוסף, ייחודי  -המחוקק קבע כי כאשר תכנית חלה בסביבה החופית 

לתכניות החלות בסביבה זו. אמנם גם הולחו"ף, כמו כל מוסד תכנון אחר, צריך לאזן את שיקולי 

"מכלול הסביבה החופית עם שיקולים רלוונטיים אחרים )והחוק מורה לה במפורש לשקול את 

השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי תשתית"(, אולם חזקה על הולחו"ף שתעניק משקל מיוחד 

 לשמירה על הסביבה החופית ותבחן את התכניות שהיא דנה בהן בפרספקטיבה של שיקול זה.

קשורה במיגון  הראשונה"ף מושא הערר. הולחוסוגיות מתעוררות בפנינו ביחס להחלטת  ארבע .44

"ף לבחון חלופות לתוואי המסילה בתכנית הולחולסמכותה של  נוגעת שנייהה; האקוסטי

להחלטת  מתייחסת השלישיתשהועברה לאישורה ולמיקום תחנת חוף הכרמל בתכנית זו; 
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עוסקת בטכנולוגיה שנקבעה בתכנית  רביעיתההוועדה הממיינת, שלטענת העוררים לא קוימה; 

 נדון בארבע סוגיות אלה לפי סדרן. .לחשמול המסילה

 האקוסטי המיגון: הראשונה הסוגיה

מיקום קירות אקוסטים בהחלטת הוועדה הממיינת נקבע כי יש להציג לולחו"ף מידע באשר ל" .45

". לאחר שדנה בעניין זה, בתכנית, ככל שישנם, תוך התייחסות לגובה וחלופות סוג המיגון

בט זה מבלי לקבוע הוראות באשר לטיב המיגון החליטה הולחו"ף לאשר את התכנית בהי

להחלטת הות"ל מיום  21האקוסטי. הסיבה לכך היא שהולחו"ף החליטה שדי לעניין זה בסעיף 

 שבו נקבע כדלהלן: 21.12.20

"עד לדיון לאישור התכנית, יציגו המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
ונות התחבורה לוועדה תוצאותיה של עבודת מטה משותפת שתציע פתר

לצמצום ההשפעות הנופיות של מיגונים אקוסטיים נדרשים עקב הקמת 
 המסילות."

אנו סבורים שהולחו"ף שגתה בהחלטה זו. אין חולק על ההשפעות הנופיות הניכרות באזור  .46

הסביבה החופית שעשויות להיות למיגון האקוסטי, ואף הולחו"ף עצמה קבעה בהחלטתה כי 

". על רקע זה אנו סבורים ות וסביבתיות על הסביבה החופיתלתכנית המוצעת השפעות חזותי"

 עדכון לקבל מקום היה וכי שאין מקום למתן אישור מראש למיגון אקוסטי שטיבו אינו ידוע

 של קיומם ובדבר שנעשתה המטה עבודת בדבר התחבורה ומשרד הסביבה להגנת המשרד של

, ישנםש ככל, נדרשים אקוסטיים מיגונים של הנופיות ההשפעות לצמצום נוספים פתרונות

לשם עריכת איזון סביר בין השיקולים השונים, על מוסד התכנון, הדן ". בטרם קבלת ההחלטה

באישור תכנית מסוימת שעלולה לפגוע בסביבה, להביא בחשבון את מלוא ההשפעות 

(; 1020) 316( 2, פ"ד סד)אדם טבע ודין נ' הות"ל 9409/05בג"ץ )" הסביבתיות של החלטותיו

, ואנו סבורים כי הולחו"ף אינה יכולה לאשר את המיגון האקוסטי, שיש (9עניין כביש להלן: 

לו השפעה ניכרת על הסביבה החופית, מבלי שמונח בפניה מידע על טיבו. החוק מחייב את 

הולחו"ף לדון בתכניות החלות בסביבה החופית וקובע כי אישורה נדרש לצורך הפקדת התכנית 

ואין הולחו"ף רשאית להסמיך את הות"ל )או את הצוות המשותף למשרד התחבורה ואישורה, 

ולמשרד להגנת הסביבה( לקבל החלטה במקומה בעניין שהשפעתו על הסביבה החופית היא כל 

על הוועדה כך משמעותית. בדומה לקביעת בית המשפט העליון בעניין אחר, אנו סבורים כי "

להפעיל שיקול דעת עצמאי ומקצועי ביחס לתכנית שהונחה רשות התכנון המוסמכת היה  בתור

 19/4753דנ"מ " )לפתחה, ולא ניתן היה להעביר סמכויות אלו לגורם אחר ללא הסמכה לכך בדין

 (.6.5.21"ד מיום , פסעיריית הרצליה נ' הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור

"ף הולחונת שמלוא המידע יעמוד בפני "ף בעניין זה, על מבולחולקיים דיון נוסף  ישמשום כך,  .47

  בטרם קבלת החלטתה בדבר המיגון האקוסטי.
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 : סמכותה של הולחו"ף לבחון חלופות מקרושנייהההסוגיה 

ביקשו חלק מהעוררים שבפנינו להציג בדיון שהתקיים בוועדה הממיינת ובמליאת הולחו"ף,  .48

שתוארה  11את חלופה ובעיקר , ולמיקום תחנת חוף הכרמל חלופות לתוואי המסילה שבתכנית

יו"ר הולחו"ף והיועץ המשפטי קבעו שאין מקום לקיים דיון על חלופות לתכנית, ודאי לעיל. 

, שלא על חלופות המצויות מחוץ לקו הכחול שלה, שכן הדבר חורג לשיטתם מסמכות הולחו"ף

תכנית כפי לתכנית שהונחה בפניה כפי שהיא. לשיטתם, הולחו"ף יכולה לאשר את ההמגודרת 

מוסד התכנון המוסמך לדון בה או לסרב לאשרה, ואם היא מחליטה שלא שהועברה אליה מ

היא רשאית גם להנחות את מוסד התכנון המוסמך בדבר השינויים שיש  -לאשר את התכנית 

לטענתם, אמורה לבחון חלופות. לערוך בתכנית כדי שתוכל לאשר אותה; אולם הולחו"ף אינה 

לשקול את כלל , שתפקידו חליפה את מוסד התכנון המוסמך לדון בתכניתאינה מהולחו"ף 

 ההיבטים התכנוניים הרלוונטיים ולהכריע מה החלופה המועדפת להשגת מטרת התכנית.

 לאחר ששקלנו את הדברים, אנו סבורים כי בנסיבות העניין דנן, ראוי היה כי החלטת הולחו"ף .49

 ונסביר.. לדחותןהות"ל החליטה תתקבל בהתחשב בחלופות שהוצעו לתכנית ובסיבות שבגללן 

תפקידה של הולחו"ף והשיקולים שעליה לשקול כאשר היא דנה בתכנית החלה בתחום הסביבה  .50

)א( לתוספת השנייה. בהתאם לסעיף זה, על הולחו"ף 7החופית קבועים כאמור לעיל בסעיף 

שיקולים רבים בטרם תחליט: שיקולים הקשורים בשמירה על הסביבה החופית מצויים לשקול 

במרכז תשומת הלב שלה )לרבות שיקולים של הנאת הציבור מהסביבה החופית ושמירה על 

ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה(, לצדם מזכיר החוק "שיקולי תשתית", וכן עליה לשקול את 

ים לאותה הללו מובילהשיקולים כל לעיתים נדירות ק "מכלול השיקולים התכנוניים". ר

 -, כאשר שיקולי תשתית ביניהםמסוימת המצב השגרתי יותר הוא מצב של התנגשות מסקנה. 

ככל  -במקרים אלו, על הולחו"ף . בסביבה החופיתהפוגעת תומכים באישור תכנית  -כדוגמה 

תוך  ,ד מהם את המשקל הראוילתת לכל אחו לאזן בין השיקולים השונים - רשות מינהלית

לשיקול של שמירת  -הנגזרת מטיבה המיוחד של הולחו"ף ומתפקידה  -תשומת לב מיוחדת 

מהנזק שייגרם בגללה . אם הולחו"ף מתרשמת שהתועלת מהתכנית פחּותה הסביבה החופית

עליה לדחות את התכנית; ואם היא מתרשמת כי התכנית מממשת אינטרס  -לסביבה החופית 

 עליה לקבלּה. -יבותו גדולה יותר מהנזק לסביבה החופית שחש

גם כאשר מדובר בתכנית חשובה ביותר, שהתועלת ממנה עדיפה על הנזק שייגרם אנו סבורים ש .51

חלק מסמכותה של הולחו"ף  לשקול האם נזק זה הכרחי.על הולחו"ף לסביבה החופית, עדיין 

אם ת מבלי לפגוע באינטרס הציבורי. הוא לבחון האם ניתן לצמצם את הנזק לסביבה החופי

תפקידה של  -ניתן להשיג תועלת דומה לציבור בדרך הכרוכה בנזק פחּות לסביבה החופית 

על נוסדה כדי לשמור הולחו"ף להצביע על כך ולהימנע מאישור התכנית כפי שהיא. הולחו"ף 

חופית במידה הסביבה החופית, ואם תאשר תכנית שיש בה תועלת, אך היא פוגעת בסביבה ה

  תחטא לתפקידה. -העולה על הנדרש 
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למעשה, אין מחלוקת בעניין זה. הא ראיה, שהולחו"ף עצמה החליטה לאשר את התכנית  .52

קרי, תוך עריכת תיקונים מסוימים בה. הולחו"ף לא אישרה את התכנית כפי שהיא,  - בתנאים

-יף שני מעברים תתקרקעיים ולהוס-אלא הורתה בין השאר להוסיף בה מקומות חניה תת

קרקעיים להולכי רגל. אף אחד מהצדדים שבפנינו לא טען שהולחו"ף נעדרת סמכות לערוך 

)ואיננו  תיקונים אלו, ומכאן שסמכותה אינה גדורה לבחינת התכנית כפי שהוצגה לפניה בלבד

קידה . תפרואים סיבה כלשהי להבחנה עקרונית לעניין זה בין חלופות מיקרו לבין חלופות מקרו(

של הולחו"ף הוא לבחון את התכנית שהוצגה בפניה, לזהות את האינטרס שאותו היא נועדה 

את הפגיעה שתיגרם לסביבה החופית כתוצאה ממימוש התכנית, לבדוק אם  לאמודלהגשים, 

נבחנה האפשרות לממש את האינטרס בצורה פוגענית פחות ולהחליט בסופו של יום אם לאשר 

 את התכנית או לסרב לאשרה. 

כי גישה אחרת, לפיה על הולחו"ף לבחון את התכנית כפי שהוצגה בפניה בלבד,  סבורים אנו .53

אפשרות קיומן של חלופות פוגעניות פחות, אינה מוצדקת. גישה זו תוביל לתוצאה ולהתעלם מ

לפיה אם הוצגה בפני הולחו"ף תכנית חשובה, שהתועלת שבה עולה על הפגיעה בסביבה החופית, 

עליה לאשרה גם אם ניתן להשיג תועלת זהה מבלי לפגוע בסביבה החופית. אנו סבורים כי 

לא ייתכן שהולחו"ף תידרש לאשר תכנית הפוגעת בסביבה החופית  תוצאה זו אינה סבירה, וכי

בחינת תכנית אינה נעשית בחלל ריק, והחלטת הולחו"ף אם לאשר  1כאשר פגיעה זו אינה נחוצה.

כדי שמוסד התכנון יוכל להפעיל שיקול תכנית או לדחותה נעשית על רקע האלטרנטיבות שלה. "

צעה לתכנית מסוימת, הפוגעת פגיעה משמעותית דעת של ממש בבואו להחליט האם לאשר ה

בסביבה, יש להציג בפניו את החלופות הקיימות לתכנית המוצעת ומידע מקיף בנוגע 

להשלכותיה הסביבתיות של כל אחת מהן; שאם לא כן יתקשה מוסד התכנון, בבואו להחליט 

ין יתר השיקולים האם לאשר את התכנית הנדונה בפניו, לאזן כנדרש בין השיקול הסביבתי לב

כך באשר לכל מוסד תכנון הדן בתכנית הפוגעת בסביבה, וכך  .(9עניין כביש " )הרלוונטיים

 בתכנית הפוגעת בסביבה החופית. הדנהבאשר לולחו"ף 

האם הולחו"ף נדרשת אפוא להורות על עריכת תסקיר ולבצע בחינת חלופות עצמאית? מובן  .54

בלת עלינו עמדת הולחו"ף כי תפקידה אינו לרכז שהתשובה לשאלה זו שלילית. בפועל, מקו

בחינת חלופות. בחינת חלופות לתכנית היא תפקידו של מוסד התכנון המוסמך לדון בה, ואין 

מוסד תכנון ייחודי, שמוענקת לו "זכות וטו" על תכניות שמוסדות  -היא תפקידו של הולחו"ף 

תכנית תשתית לאומית, הסמכות  תכנון אחרים מוסמכים לאשרן. התכנית מושא העררים היא

לאשרה מצויה בידי הות"ל, והות"ל הוא זה שצריך לבחון לה חלופות. אולם כאשר התכנית 

מוגשת לולחו"ף והיא דנה בה, אזי כחלק מבחינתה האם התועלת בתכנית עולה על הפגיעה 

                                                      
את האופן שבו על הולחו"ף לבחון תכניות ניתן להשוות לעקרון המידתיות כפי שפותח בפסיקת בית המשפט העליון   1

(, 777, עמ' חלק שני -משפט מינהלי ארז, -(; ד' ברק1995) 221( 4, פ"ד מט)בנק המזרחי נ' מגדל 6821/93)ראו: ע"א 
וזאת מתוך ההנחה כי משעה שהמחוקק כונן את הולחו"ף והעניק מעמד סטטוטורי לערך של השמירה על הסביבה 
החופית, יש להתייחס לערך זה כמו לזכויות סטטוטוריות אחרות. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, עקרון 

לתוצאה, מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה  משנה: מבחן ההתאמה בין האמצעי-המידתיות מתפרט לשלושה מבחני
((. 2004) 807( 5, פד"י נח)בית סוריק נ' ממשלת ישראל מועצת הכפר 2056/04והמידתיות במובנה הצר )ראו: בג"ץ 

 -"מידתיות במובן הצר"  -המשנה השלישי -לכל הדעות על הולחו"ף לבחון תכניות המוצגות בפניה במשקפי מבחן
לת שבתכנית לבין עצמת הפגיעה בסביבה החופית. אנו סבורים, כמפורט למעלה, כי על הבוחן את היחס שבין התוע

המתמקד בשאלת קיומן של  -"אמצעי שפגיעתו פחותה"  -המשנה השני -הולחו"ף לחבוש גם את משקפי מבחן
 חלופות פוגעניות פחות המשיגות תועלת דומה.
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פות חלוהחלטות מוסד התכנון המוסמך באשר ליש להציג בפניה כרקע את בסביבה החופית, 

 אלה. להתחשב בהחלטתה בחלופותעל מנת שתוכל שהוצעו לתכנית, 

כדי להבהיר את דברינו, נזכיר את האופן שבו נבחנות חלופות לתכניות שאינן חלות בסביבה  .55

בחינת החלופות  2לתקנות התסקירים. 2החופית, ונתמקד בתכניות מן הסוג המנוי בתקנה 

"תסקיר , שהרי למוסד התכנון המוסמך לדון בה לתכנית מסוג זה נעשית כחלק מתסקיר המוגש

השפעה על הסביבה אמור לשמש כלי עזר בידיהם של גופי התכנון למיניהם, לבחירתה של הדרך 

אדם טבע ודין נ' המועצה  2920/94הטובה ביותר שבה יילכו בתכנונו של פרויקט פלוני" )בג"צ 

לתקנות התסקירים, מוסד התכנון נותן הנחיות . בהתאם (441( 3, פ"ד נ)הארצית לתכנון ולבנייה

אם מוסד התכנון הורה לו  .חלופות שיש לבוחנןוהנחיות אלה עשויות לכלול  להכנת התסקיר

עורך התכנית נדרש להגיש תסקיר הכולל בחינת חלופות מפורטת )ראו: תקנות לעשות זאת, 

לטה האם להפקיד את ( לתקנות התסקירים(. על בסיס התסקיר מתקבלת הח2)ב()8-)ד( ו6

 באיזו מהחלופות לבחור. -התכנית, ואם כן 

מטבע הדברים, בחינת החלופות אינה יכולה לכלול את כל החלופות התיאורטיות האפשריות 

אין מקום לחייב את עורך התסקיר לבחון חלופות ". כפי שפסק בית המשפט העליון, לתכנית

אפוא ההנחיות להכנת התסקיר ניתנות . (9 עניין כביש) "שמלכתחילה ברור כי אינן ישימות

חלופות שעל פני הדברים  - הראויותלאחר עבודה תכנונית מקדימה שמטרתה זיהוי החלופות 

חלופות אלה שהן משיגות תועלת דומה לזו של התכנית )וכן חלופת אפס(. ונראה שהן ישימות 

ניתן יהיה לבחור את יעמדו במוקד התסקיר שיערוך עורך התכנית, ולאורו של תסקיר זה 

 .ולהחליט אם להפקיד את התכנית החלופה המועדפת

 נשוב לענייננו. אנו סבורים, כאמור לעיל, כי כאשר הולחו"ף דנה בתכנית -לאחר הבהרה זו  .56

הפוגעת בסביבה החופית, וקיימות חלופות ראויות אחרות שפגיעתן בסביבה החופית פחּותה, 

להשתכנע כי היא שלמה עם כנגד נזקיה, על הולחו"ף  אזי בנוסף לבחינת התועלת שבתכנית

החלטת מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית לפסול את החלופות האחרות, ועליה להתחשב 

הולחו"ף אינה עורכת בחינת חלופות בהחלטתה בחלופות אלה ובשיקולים שהובילו לפסילתן. 

מתברר לולחו"ף שחלופה  אםואינה מחליפה את מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית; אולם 

מסוימת, שבעיניה היא עשויה להיות ראויה, לא נכללה בבחינת החלופות שערך מוסד התכנון 

וזאת ללא הסבר המניח את הדעת מצד מוסד התכנון שאמון על בחינת  ,המוסמך לדון בתכנית

או  עליה לבחון כיצד עובדה זו משפיעה על החלטתה אם לאשר את התכנית -החלופות כאמור 

אם הולחו"ף מתרשמת כי ייתכן שניתן להשיג את מטרות התכנית תוך פגיעה פחּותה  לדחותה.

בסביבה החופית, וכי התשתית העובדתית שבפניה אינה מספיקה כדי לקבל החלטה סדורה 

בעניין זה, עליה לפעול להבהרת העובדות שאינן ידועות לה בטרם תחליט אם לאשר את 

 התכנית. 

                                                      
כי הכנת התסקיר בתקנות התסקירים, הרי בכל הנוגע לתכניות מוסדרים הלי 'רגילות'בעוד שביחס לתכניות נזכיר: "  2

 (.9עניין כביש " )לתשתית לאומית קבועים הליכים אלה בחוק התכנון והבנייה עצמו
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 לאור תובנות אלה, נפנה לבחינת החלטת הולחו"ף מושא הערר. .57

 וטענו, הכרמל חוף תחנת של ולמיקומה בתכנית המוצע לתוואי חלופה כאמור הציגו העוררים .58

 ראויה חלופה היא זו חלופה אם יודעים איננו. פחּותה - החופית בסביבה זו חלופה של פגיעתה כי

מפרוטוקול הדיון בולחו"ף ניכר כי  .התכנית תכלית את ישיג זו חלופה מימוש והאם, וישימה

אולם התייחסות זו לא על ידי נציגי הגופים הרלוונטיים,  אמנם ניתנה התייחסות לחלופה זו

כי היא אינה מוסמכת לבחון חלופות, ודאי כאשר הן  הבשל עמדתנשקלה על ידי הולחו"ף 

כאמור לעיל, בחינת שגתה בעמדתה זו.  מצויות מחוץ לסביבה החופית. אנו סבורים שהולחו"ף

אם  .ףהולחו"לדיון שעורכת רקע צריכה להוות החלופות שנערכה ע"י מוסד התכנון המוסמך 

יש חלופה שייתכן ו ,נערך על ידי מוסד התכנון המוסמך אינו מספקששההליך  הולחו"ף סבורה 

מעשית, ושפגיעתה  המשיגה תועלת דומה לזו של התכנית שהוצגה לה, שהיא בעלת היתכנות

קיומה של חלופה זו משפיע על החלטתה לאשר את  עליה לבחון האם -בסביבה החופית פחּותה 

התכנית או לדחותה. ואם לא הוצג בפני הולחו"ף די מידע כדי לקבוע אם חלופה זו ראויה, עליה 

ה לשקול אם יש מקום להשיב את התכנית למוסד התכנון המוסמך על מנת שיבחן את החלופ

 בטרם תקבל את החלטתה. , או לפעול לקבלת מידע נוסףהמוצעת

" 11יודגש: איננו מביעים כל עמדה בשאלות התכנוניות שהצגנו. איננו יודעים האם "חלופה  .59

היא בעלת היתכנות מעשית, האם התועלת שבה זהה או דומה לתועלת שבתכנית, ומה מידת 

ען למשל כי העלות הכספית של חלופה זו גבוהה פגיעתה בסביבה החופית. בדיון שנערך בפנינו נט

ישימה )אך נשמעה גם עמדה הפוכה(. -בהרבה מעלות ביצוע התכנית, באופן שהופך אותה לבלתי

אנו סבורים שמשעה שנטען בפני הולחו"ף שקיימת חלופה ראויה לתכנית שפגיעתה בסביבה 

ב ולבחון האם התייחסות לשמוע את ההתייחסות לחלופה זו בקשהחופית פחּותה, היה עליה 

לטעמנו, הולחו"ף שגתה בכך שלא עשתה זאת, אלא מוסד התכנון המוסמך מניחה את דעתה. 

הבהירה לעוררים כי בחינת חלופות לתכנית אינה בסמכותה וסירבה לשמוע בלב פתוח ובנפש 

 ".11חפצה טענות הנוגעות ל"חלופה 

ביצעה כראוי את בחינת החלופות, וכי המשיבים טענו כי אם העוררים סבורים כי הות"ל לא  .60

, אזי עליהם להגיש השגה על התכנית. טענה זו נכונה חלופה מסוימת עדיפה על החלופה הנבחרת

המחוקק קבע כי תכנית החלה לבצע את תפקידה. כמובן, אולם אין בה כדי למנוע מהולחו"ף 

לדון בה ואישור של  אישור של מוסד התכנון המוסמך -בסביבה החופית טעונה אישור כפול 

קיימות שאלות תכנוניות דומות , ועל כן )ביחס לנושאים הנוגעים לסביבה החופית( הולחו"ף

אם ניתן להשיג ידי שני מוסדות התכנון. בין השאלות התכנוניות הללו, גם השאלה -הנידונות על

על ידי פעמיים: פעם אחת צריכה להידון בסביבה החופית בפגיעה פחּותה את תכלית התכנית 

ככלל, אין לאשר תכנית בדרג תכנוני כלשהו מבלי )שהרי "מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית 

שנשקלו כל ההיבטים הנוגעים לתכנון, וההיבט של איכות הסביבה והשפעת התכנית על הסביבה 

שדות התעופה  עיריית הרצליה נ' רשות 5598/00בג"ץ  -הינו רכיב משמעותי בכל תכנית מתאר" 

מצב שהרי זהו תפקידה.  -ידי הולחו"ף -; ופעם שנייה על((2003) 906, 883( 3, פ"ד נז)בישראל

נורמטיבי זה יוצר כפילות, אולם זו הייתה מטרתו של המחוקק כאשר קבע כי נוסף על מוסד 



  
 

19 

 ועדת המשנה לעררים
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה

תוך התכנון המוסמך לדון בתכנית, יידרש לאותה תכנית אישור של מוסד תכנון מיוחד הדן בה 

 על הסביבה החופית.לשמירה מתן תשומת לב מיוחדת 

למעלה מן הצורך נציין כי באזור תחנת חוף הכרמל, גבולות התכנית כוללים גם חלק מחוף הים  .61

מחייב )ב( לחוק 7 חוף הים, סעיףתכניות החלות בתחום )ולא רק מהסביבה החופית(. ביחס ל

ה במעבר החופשי לאורך חוף הים לבדוק אם קיימת חלופה שפגיעתאת הולחו"ף במפורש 

 פחּותה, וכך היא לשון סעיף זה:

לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים "
אישורה בתחום חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל 
מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיעה בסביבה החופית 

של שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת,  לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך
ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה העולה על הנדרש בזכות 

ותקבע, ככל הנדרש וככל  הציבור למעבר חופשי לאורך תחום חוף הים

האפשר, את האמצעים הנדרשים כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה חופית 
 "יגרם פגיעה כאמור.וכדי לשקם את הפגיעה בסביבה החופית, אם ת

 )ההדגשות נוספו ע"י הח"מ(

כי במפורש לוודא  בכל הנוגע למיקומה של תחנת חוף הכרמל, החוק מחייב אפוא את הולחו"ף .62

חלופה שפגיעתה במעבר החופשי לאורך חוף הים פחּותה. דברים אלו נאמרים למעלה  לא קיימת

מן הצורך שכן אנו סבורים, כאמור, כי גם בתחום הסביבה החופית על הולחו"ף לקבל את 

החלטתה תוך התחשבות באופן שבו נבחן קיומה של חלופה ראויה שפגיעתה בסביבה החופית 

 מצומצמת יותר. 

)שטרם אושרה למתן תוקף,  42ובתמ"א  1המשיבים טענו שתוואי מסילת הרכבת אושר בתמ"א  .63

ידי הולחו"ף(. אנו סבורים שגם אם ניתן אישור הולחו"ף לתוואי מסילות הרכבת -אך אושרה על

הכולל של מדינת ישראל במסגרת דיוניה בתכניות מתאר ארציות, מובן שעיקר הדיון נעשה 

)ואכן, התכנית כוללת שינויים שונים בתוואי המסילה שמחוץ לסביבה  במסגרת התכנית דנן

שנאמר לחברי ולאחר , 42, שדנה בתמ"א 18.9.19. נושא זה עלה בישיבת הולחו"ף מיום החופית(

הוועדה כי התכנון הוא להותיר את מסילת הרכבת הקיימת על כנה, אמרה מ"מ יו"ר הולחו"ף: 

לתמליל(. בהמשך הובהר לחברי הולחו"ף  11)עמ'  "אי אפשר לדעת. מה שהתת"ל יקבע"

במפורש כי "מתנהל תהליך בתת"ל שהוא תהליך של תכנית מפורטת... התפקיד שלנו כאן הוא 

להבין מה החלופות העיקריות שנבחנות ולאפשר אותן בתמ"א, שההכרעות יתנהלו בדיון על 

אין באישור שניתן בזמנו פיה התכנית המפורטת בתת"ל". דברים אלו תומכים בעמדתנו לעיל, ל

 כדי למנוע דיון בתוואי המסילה בתחום הסביבה החופית בתכנית דנן.  42לתמ"א 

נקבע כי הולחו"ף אינה בוחנת חלופות אלא  בערר מטה אשרנו טענו כי בהחלטת המשיבים .64

נדרשת לתכנית כפי שהוצגה בפניה בלבד. איננו סבורים שהחלטתנו עומדת בסתירה להחלטה 

, מחוץ לסביבה החופיתנדונה תכנית להקמת מתקן התפלה  . באותו ענייןמטה אשר בערר

הולחו"ף אישרה את התכנית בתנאים צינורות העוברים בתחום הסביבה החופית.  השכלל
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ההתפלה ובעד שונים, ובפני ועדת המשנה לעררים נטענו טענות שונות נגד מיקומו של מתקן 

בנסיבות אלה קבעה ועדת המשנה לסביבה החופית(. מיקום חלופי )שאף הוא מצוי מחוץ 

החוק אינו מחייב כי הוולחוף תבחן חלופות פוגעניות פחות, ואינו מסמיך את "לעררים כי 

". בענייננו, לעומת זאת, מדובר במסילה ובתחנה הוולחוף להורות לוות"ל לערוך בחינה כזו

בחלקן הקטן, ובפני הולחו"ף  יםלתחום חוף הואף נכנסות , בתחום הסביבה החופית ותהמצוי

אנו שלא נבחנה כראוי המצמצמת את הפגיעה בסביבה החופית. ראויה קיימת חלופה נטען כי 

ת"ל ומהרכבת לגבי קבלת הבהרה מהו סבורים כי בנסיבות אלה, תפקידה של הולחו"ף כולל גם

 3חלק מקבלת החלטתה.כושקילת הטענה והמענה לה במקרים המתאימים, טענה זו, 

 ולמיקום הרכבת מסילת לתוואי חלופה"ף הולחו בפני שהוצגה שמשעה סבורים אנו - לסיכום .65

 לפעול"ף הולחו על היה, החופית בסביבה הפגיעה אתלכאורה  המצמצמת הכרמל חוף תחנת

 :כדלהלן

 ידי הות"ל. -על הולחו"ף לבדוק האם החלופה המדוברת נבחנה עלהיה , ראשית 

 על  -ידי הות"ל -בבחינת החלופות שבתסקיר אך נפסלה עלמדובר בחלופה שנכללה  אם

הולחו"ף לקבוע )בין השאר על בסיס התסקיר( האם קיומה של חלופה זו משפיע על 

 החלטתה לאשר את התכנית כפי שהוצגה בפניה.

 במסגרת בחינת ידי הות"ל -החלופה לא נכללה בהנחיות לתסקיר וממילא לא נבחנה על אם

מדובר בחלופה ראויה )כלומר, חלופה שיש לטעמה האם להחליט הולחו"ף על  -החלופות 

לה היתכנות, המשיגה תועלת דומה לזו של התכנית, ושפגיעתה בסביבה החופית פחותה(. 

 בבחינת לכלול לשיטתה היה שראוי, ראויה בחלופה מדובר שאכן סבורה"ף שהולחו ככל

להימנע מאישור התכנית בטרם "ף הולחו שעל היא המתבקשת המסקנה אזי, החלופות

תיבחן חלופה זו לעומקה, כדי לוודא שהיא לא מאשרת תכנית הפוגעת ללא צורך בסביבה 

 החופית.

"ף התרשמנו כי היא לא פעלה בענייננו כאמור לעיל, אלא נמנעה בולחוהדיון  מפרוטוקול .66

ופית. מלהידרש לטענות בדבר קיומה של חלופה ראויה המצמצמת את הפגיעה בסביבה הח

 משום כך, החלטנו לבטל את החלטתה.

 : החלטת הוועדה הממיינתהשלישיתהסוגיה 

לתוספת השנייה לחוק, תכנית בתחום הסביבה החופית לא תופקד ולא  4כזכור, בהתאם לסעיף  .67

לתוספת השנייה לחוק מסייג כלל זה וקובע כי בפועל,  6תאושר ללא אישור הולחו"ף. סעיף 

                                                      
מצוטט קטע מפרוטוקול הדיון בולחו"ף באותו עניין, שבו אמרה היועצת המשפטית של  בערר מטה אשרבהחלטה   3

אנחנו לא צריכים לעשות עוד פעם תסקיר חלופות אבל כן פטית של הות"ל(: "הולחו"ף )המכהנת כיום כיועצת המש
אם מוצג בפנינו משהו שעשוי להאיר את עינינו ולהגיד וואו אנחנו יכולים להציל פה את הסביבה החופית, אז זה 

בפניה  ". דברים אלו תואמים את עמדתנו: הולחו"ף אינה נדרשת לערוך תסקיר חלופות, אבל אם מוצגתדבר אחד
 טענה לפיה ניתן להימנע מפגיעה בסביבה החופית, עליה לבחון טענה זו. 
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זו הוועדה שאנו  -בה החופית תידון בפני "ועדת משנה" של הולחו"ף תכנית החלה בתחום הסבי

מכנים "הוועדה הממיינת", והיא תחליט אם התכנית טעונה אישור של הולחו"ף במליאתה. כך 

 לתוספת השנייה: 6היא לשון סעיף 

 תכנית הטעונה אישור הועדה. 6"
ועדת  –ועדת משנה בת חמישה חברים מבין חברי הועדה )להלן  )א(

המשנה(, תחליט, בתוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית מאת 
מוסד התכנון שהגישה לועדה, אם התכנית טעונה אישורה של 
הועדה ותודיע על כך לכל חברי הועדה ולמוסד התכנון שהגיש את 

 התכנית לועדה.
 הרכב ועדת המשנה: )ב(

 אחד מנציגי שר הפנים והוא יהיה היושב ראש; (  1)

 (   נציג השר לאיכות הסביבה;2)
 (   אחד מנציגי הרשויות המקומיות כפי שיקבע שר הפנים;3)
 (   נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה;4)

 ( לתוספת זו.10)א()3(   נציג לפי סעיף 5)
ים מיום קבלת התכנית, יראו ימ 30לא החליטה ועדת המשנה בתוך  )ג(

 את התכנית כטעונה אישורה של הועדה.
החליטה ועדת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תדון הועדה  )ד(

 ימים מקבלת ההחלטה. 90בנוגע לתכנית, בתוך 
הימים, כאמור בסעיף קטן )ד(,  90לא דנה הועדה בתכנית בתוך  )ה(

, והיא תקבל החלטה תועבר התכנית להכרעת המועצה הארצית
 ימים מיום שהועברה התכנית להכרעתה. 120בענין בתוך 

ימים  15חלק חבר הועדה על החלטת ועדת המשנה, רשאי הוא בתוך  )ו(

לאחר שהחלטת ועדת המשנה הומצאה לו, לבקש כי הנושא יועבר 
להכרעתה הסופית של הועדה; הוגשה בקשה כאמור, תועבר 

 הועדה.ההחלטה להכרעתה הסופית של 
 ".4הוראות סעיף זה יחולו גם על בקשות להיתר לפי סעיף  )ז(

הוועדה הממיינת לבין סמכויותיה של הולחו"ף במליאתה? שאלה זו  מהו היחס בין סמכויות .68

לוועדות משנה נוספות של מוסדות התכנון, כדוגמת ועדת המשנה להתנגדויות או  אשרעולה ב

א לחוק(, וכדוגמת ועדות 11-ו 11יות )ראו: סעיפים ועדת המשנה לעררים של הוועדות המחוז

ב 11משנה אחרות שהוועדה המחוזית רשאית להקים ולאצול לה מסמכויותיה )ראו: סעיף 

מבלי למצות את הדיון בשאלה זו באופן כללי, אנו סבורים שככל שהרכבה של ועדת  4לחוק(.

ת האוטונומיה שלה וכך פוחתת המשנה וסמכויותיה קבועים בחוק באופן מפורט יותר, כך גובר

כך  -האם להיכנס בנעליה. ככל שוועדת משנה היא "סטטוטורית" יותר -האפשרות של ועדת

 וכך נחלשת שליטתה של ועדת האם בה. ,עצמאית יותרוהיא 

                                                      
בשלב שלאחר הפקדתה, יהיו טעמי  מכות להכריע בתכניתביחס לוועדת המשנה להתנגדויות, ההלכה היא כי "הס  4

)להלן:  (2015) ובנייהדיני תכנון " )שרית דנה ושלום זינגר, ההחלטה אשר יהיו, מסורה לוועדת המשנה להתנגדויות
, פסקה 4.3.15, פס"ד מיום הרמלין נ' הוועדה המחוזית מרכז 8909/13(. וראו: עע"ם 182, הע' 578עמ'  ,(דנה וזינגר

 לפסה"ד. 49
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המחוקק קבע את הרכבה ואת סמכויותיה באופן מפורט ביותר. סעיף  -באשר לוועדה הממיינת  .69

קובע את מניין חברי הוועדה הממיינת ואת זהותם, וכן קובע את לתוספת השנייה לחוק  6

סמכות הוועדה הממיינת, את פרקי הזמן שבהם היא נדרשת להפעיל את סמכותה ואת האופן 

שבו יכול אחד מחברי הולחו"ף להעביר סוגיה מסוימת להכרעת הולחו"ף עצמה. הסדרה זו 

 ינת עצמאות רבה. מפורטת ביותר, ומכאן שהמחוקק העניק לוועדה הממי

כי התכנית טעונה אישור הולחו"ף,  12.5.21בענייננו, כזכור, הוועדה הממיינת החליטה ביום  .70

האם קוימה ובהחלטתה פורטו נושאים שונים שיש להציג בפני מליאת הולחו"ף בעת הדיון. 

 נזכיר את החלטת הוועדה הממיינת בחלקיה הרלוונטיים לענייננו: החלטת הוועדה הממיינת?

"הוועדה, לאחר ששמעה את המוזמנים, מחליטה כי בשל קרבתה של 
לחופים, תפקוד החופים והנוף,  התכנית לחוף הים, השפעתה על הנגישות

תובא התכנית לדיון בפני מליאת הולחוף. לעת הדיון במליאה יוצגו 
 הבאים: הנושאים

יוצגו כרקע החלופות שנבחנו במקטע הצפוני )לעניין מסילות דיור,  . 1
פורטל, מיקום התחנות וכו'( וכן האפשרויות לחיבור התכנית לכל 

 ב'.65חלופה בתת"ל 
מיקום קירות אקוסטים בתכנית, ככל שישנם, תוך התייחסות  . 2

 לגובה וחלופות סוג המיגון.
ל שישנן, בעלות השפעה הצגת טכנולוגיות לחישמול הרכבת, ככ . 3

 נופית מצומצמת על הסביבה החופית."

החלופות שנשקלות טענה כי החלטת הוועדה הממיינת לא קוימה. לדבריה,  50/21העוררת בערר  .71

ובלא פירוט, מבלי לציין לגבי כל חלופה  ב הוצגו בפני הולחו"ף באופן סכמטי65במסגרת תת"ל 

את יתרונותיה ואת חסרונותיה וכן נתונים הנוגעים להתאמתה לתכנית האסטרטגית, למידת 

העיקר החסר, והוא אפשרות פגיעתה בסביבה החופית ועוד. עם זאת, העוררת עצמה מציינת כי "

נציג הרכבת, מר עופר  ע"י ב, קיבל התייחסות בדיון65החיבור המיטבי למסילות במסגרת תת"ל 

עוד  .לערר( 46" )סעיף ב65סלעי, באמירה כי החלופה שנבחרה אינה שוללת כל חלופה בתת"ל 

. בנוסף נטען כי לא הוצגו בפני הולחו"ף חלופות "11נטען, כי במצגת לא נכללה "חלופה 

 למיקומה של תחנת חוף הכרמל.

, איננו רואים צורך לדון בשאלה אם הדיון נוכח החלטתנו כי על הולחו"ף לשוב ולדון בתכנית .72

בתכנית נערך בהתאם להחלטת הוועדה הממיינת. ברור שהיענות לדרישת הוועדה הממיינת 

להציג "כרקע" את החלופות שנבחנו במקטע הצפוני אינה חייבת לכלול פירוט של היתרונות 

ום התכנית(. מנגד, הדעת בתחונזכיר כי חלופות אלה אינן מצויות ושל החסרונות של כל חלופה )

נותנת כי אין די באמירה כללית לפיה התכנית תואמת את כל החלופות הנבחנות במקטע הצפוני, 

ויש צורך בפירוט מסוים של השינויים שיידרשו בתכנית לפי כל אחת מחלופות אלה. כאמור, 

דגיש את חשיבות איננו רואים צורך לדון בעניין זה, אך ראינו לנכון לציין את הדברים כדי לה

 העמידה בהחלטת הוועדה הממיינת.
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 : טכנולוגיית החשמול של המסילההרביעיתהסוגיה 

טכנולוגיות לחישמול הרכבת, ככל בהחלטת הוועדה הממיינת נקבע כי יש להציג לולחו"ף " .73

". בפועל, לא הוצגו בפני הולחו"ף שישנן, בעלות השפעה נופית מצומצמת על הסביבה החופית

, 18 בתת"לטכנולוגיית החשמול שנבחרה, וזאת בשל הטענה כי טכנולוגיה זו אושרה חלופות ל

ולא ניתן לפצל בין טכנולוגיות חשמול שונות בחלקים  מומשה במסילות רכבת שכבר חושמלו,

 שונים של המסילה.

אנו סבורים שהצדק עם המשיבים בעניין זה. לאחר שטכנולוגיית החשמול של מסילת הרכבת  .74

אין טעם לשוב  -שמטרתה "חישמול מערך הרכבות הארצי"  18תת"ל  -בתכנית ייעודית נבחנה 

 18בתהליכי האישור של תת"ל בהקשר זה נזכיר כי ולדון בטכנולוגיית החשמול של הרכבת. 

למקטע מסילת הרכבת  -ידי הולחו"ף -ידי הות"ל והן על-הן על -ניתנה תשומת לב מיוחדת 

בקטע שבין חוף  18 שלא לאשר את תת"ל 27.10.10ביום החליטה באזור חיפה. כך, הולחו"ף 

בעיקר בשל בדעת רוב )התקבל והוא ערר על החלטה זו הוגש הכרמל לבין בית המכס, אולם 

ראו: החלטת ועדת המשנה לעררים  - החשש מפני "דחיית חשמול מקטע חיפה למועד רחוק"

דנה הולחו"ף בתכנית פעם נוספת ואישרה  בעקבות החלטה זו,(. 4מ//10בערר מס'  27.2.11מיום 

, ומאחר שתכנית זו כוללת 18. לאחר שממשלת ישראל אישרה את תת"ל 29.6.11אותה ביום 

הוראות מפורטות באשר לטכנולוגיית החשמול של מסילת הרכבת, ונוכח הקושי הטכנולוגי 

סבורים שבצדק  הכרוך בשימוש בטכנולוגיות חשמול שונות במקטעים שונים של המסילה, אנו

  החליטה הולחו"ף לאשר את התכנית בהיבט זה.

 סיכום

 עמדתנו היא אפוא כי נפלו שתי שגיאות בהחלטת הולחו"ף:  .75

בטרם הושלמה הבחינה שהורתה עליה הולחו"ף שגתה בכך שאישרה את התכנית  .א

 הות"ל לגבי המיגון האקוסטי שיוקם. 

פניה לתוואי המסילה חלופה שהוצגה בל חסההתייבכך שלא שגתה "ף הולחו .ב

חלופה ראויה שפגיעתה בסביבה ב ולטענה כי מדובר ולמיקום תחנת חוף הכרמל

  , שלא נבחנה על ידי מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית.החופית פחותה

נוכח שגיאות אלה, החלטנו לבטל את החלטת הולחו"ף מושא הערר. מובן שאיננו מביעים דעה  .76

", שלא נדונו 11הנרחבות שעלו בעררים, בעיקר ביחס ל"חלופה  כלשהי על הסוגיות התכנוניות

 בהחלטתנו.

ולא  לא תופקד"כי תכנית החלה בתחום הסביבה החופית  )א( לתוספת השנייה קובע4סעיף  .77

הועברה להערות מבלי שניתן לה קודם לכן אישור הולחו"ף. בענייננו, התכנית כבר  תאושר"

 המקביל - ביחס לתכניות תשתית לאומית -, ופעולה זו הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
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. משמעות החלטתנו לבטל את החלטת הולחו"ף היא אפוא ( לחוק(6ג)76להפקדה )ראו: סעיף 

אין בסמכותנו להורות לא קוימה.  )א( לתוספת השנייה4הוראת סעיף שבו למפרע כי נוצר מצב 

ועדה זו אינה  - 28.12.21היו"ר מיום  לות"ל כיצד לפעול בנסיבות אלה, וכפי שנכתב בהחלטת

העברת יושבת כוועדת ערר על החלטות הות"ל. עם זאת נציין כי לטעמנו אין מקום לבטל את 

כי התכנית לא לקבוע הוא העניין אנו סבורים כי הסעד הראוי בנסיבות , והתכנית להערות

תשוב ותדון בתכנית, . מובן מאליו שכאשר הולחו"ף שיינתן לה אישור הולחו"ף תאושר מבלי

היא תוכל להתחשב במכלול העובדות הרלוונטיות לאותה עת, לרבות תוצאות בחינת החלופות 

 ב.65שערכה הות"ל ביחס לתת"ל 

לבטל את החלטת הולחו"ף לקבל את העררים ומכל הטעמים דלעיל החלטנו פה אחד  -לסיכום  .78

 .מושא העתירה

 

 (12/6/22) ראשון י"ג סיון תשפ"ב יוםהיום, 

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 יו"ר הוועדה


