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 1489/13, 1508/13 עע"מ              בבית המשפט העליון
ברגלב' הנשיא גרוניס, הש' דנציגר, הש' סובפני כ                     כבית משפט לערעורים מינהליים

                        
 אח' 15-עלא סלמאן ו

 ע"י ב"כ עו"ד קייס נאסר
 , בית צים, חיפה7משד' פלי"ם 

 04-8621913פקס.:  ,04-8625111טל.: 
 1508/13המערערים בעע"מ 

 
 שרפאת-אפאפהמינהל הקהילתי לשכונת בית צ
 ע"י ב"כ עו"ד מוהנד ג'בארה ואח'

 91023, ירושלים 2485, מגדל ירושלים, ת.ד. 23מרח' הלל 
 02-6244101, פקס.: 02-6244008טל.: 

 
 1489/13המערער בעע"מ 

 
   -נגד   - 

 עיריית ירושלים .1
 מית לתכנון ולבניה ירושליםהועדה המקו .2
 רשות הרישוי ירושלים .3

 טויב ואח' ירנהמיכאלי ו/או אילנית כולם ע"י ב"כ עו"ד א
 המחלקה המשפטית -עיריית ירושלים מ

 , ירושלים8כיכר ספרא 
  02-6297125, פקס.:02-6297859טל.: 

 
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ .4

 לי פרייס ואח'ד מאיה אשכנזי ו/או עו"ד הי"עו ע"י ב"כ
 זקלר ושות', עורכי דין-ממשרד וינשטוק
 67025, תל אביב 132דרך מנחם בגין 

 03-6964222, פקס.: 03-6968333טל.: 
 

 משרד התחבורה .5
 בנסקי ו/או תדמור עציון ואח'-עו"ד ליאורה וייסע"י 

 פרקליטות המדינהמ
 , ירושלים29דין -רח' צלאח א

  02-6467011, פקס.: 02-6466590טל.: 
 המשיבים 

 

 מתכננים למען זכויות תכנון (ע"ר) –במקום 
 כהן-ע"י ב"כ עו"ד שרון קרני

 מתכננים למען זכויות תכנון –מעמותת במקום 
 9107010ירושלים  7154ת.ד. , 13רח' אבן עזרא 

 02-5660551פקס:  02-5669655טל. 
 

 המבקשת להצטרף כידיד בית המשפט
 

 

 יך להלתגובה מטעם המבקשת להצטרף 

 כידיד בית המשפט
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 תגובה , מוגשת בזאת")ההחלטה(להלן: " 26.6.13יום בית המשפט הנכבד מבהתאם להחלטת 

(להלן:  כידיד בית המשפטשבכותרת הליך להמבקשת להצטרף  וות דעת משלימה מטעםבצירוף ח

שהוגשה ביום  1-5לעניין התגובה המשלימה מטעם המשיבים ") במקום עמותת" או "העמותה"

 ").התגובה"" או יםהמשיב תגובת"(להלן:  25.7.13

 מבוא 

דרום הידוע גם  4בסלילת כביש  ")הערעורשבכותרת (להלן, לשם הנוחות: " ו של ההליך עניינ .1

בתכניות חלות לדרך מיועד  כבישה ").הכבישכביש בגין דרום (להלן: "או  דרום 50ככביש 

בלב  ,בקטע הנדוןוביצועו  לכל כיוון,ים נתיבשלושה דו מסלולי, ובו  כביש -פרוורית מהירה 

 . ה, מתרחש בימים אל)"בית ספאפאאו " "השכונה(להלן גם: " שרפאת-בית ספאפאשכונת 

הכביש מהשלמת  קשה באופן  כבר נפגעת,למעשה תיפגע, ותושבים,  11,000-בת כ, שכונהה .2

(אושרה למתן נה ש 30-קרוב לשהוכנה לפני שנערכה מכוח תכנית לכאורה במתכונת המיועדת, 

שכונה ותושביה, העל  ובלי לשקול כראוי את השפעתמ, אינה מפורטת דיהו) 1991תוקף בשנת 

מלא ארוך ככל  לרבות קירויאת החלופות התכנוניות הרלוונטיות  תכנית מפורטתמבלי לבחון ב

 הליך ראוי של שיתוף הציבור.  וללא , הניתן

 1-3מבקשות המשיבות  עתגם כתוח השכונה, השקעה בפי-ותת הזנחהעשרות שנים של לאחר  .3

ללא  ,שימוש לטובת פיתוחן וקידומן של שכונות אחרות השכונה עשות בשטחלהמשיך ול

תוך הצעה , מרקם החיים בשכונהולשיבוש  פגיעה הקשה בקהילהמספקים לפתרונות 

" כגון ניחומים להמתיק את הגלולה המרה של כביש מהיר וסואן בלב השכונה ב"פרסי

שום בית מגורים קיים (!) אינו רומס הכביש תוואי לתגובה) ובכך ש 22(סע'  ונטיעותדרכות מ

למעשה נראה כי על מנת לפתור בעיות ברמה העירונית, ישבש הכביש את . לתגובה) 25(סע' 

 מרקם החיים של שכונה שלמה וייצור בעיות חמורות, המקבלות מענה חלקי בלבד בתגובה. 

היתרי הבניה שניתנו לביצוע הכביש מגלמים רק חלק כי לתגובה,  24ף בסעי המשיבים טענת .4

שלא נועד לקבלת החלטות  - שלב הרישוימעידה כי , להשגות התושבים בנושאמהפתרונות 

עם כל הסוגיות המורכבות העולות אינו השלב המתאים להתמודדות  -מהותיות, אלא ליישומן 

והכרחי היה שתיעשה בתכנון מפורט, שיבחון את בהקשר זה. התמודדות עם סוגיות אלה ראוי 

 כלל השפעות הכביש וכיצד ניתן למזער אותן, תוך הליך שיתוף ציבור ראוי. 

מכוחה ניתנו היתרי הבניה לביצוע  -  2317תכנית  בערעור הן מרכזיותהסוגיות הלוש שאכן,  .5

הבעייתיות כתכנית ישנה שאינה תכנית מפורטת, השפעתו הצפויה של הכביש ו -הכביש 

 . 1שב"שיתוף הציבור" שקיימה המשיבה 

מקצועית בחוות הדעת  המפורטתעל רקע זה תובא להלן עמדת עמותת במקום ביחס לתגובה,  .6

כן יודגשו היבטים משפטיים של האמור בחוות "). חוות הדעת": משלימה המצורפת (להלן

 הדעת. 

לפתרונות  יםהמשיבצעות של הבניתוח המשמעות התכנונית והיישומית  תתמקדמ חוות הדעת .7

  . הערעורכביש נשוא עניין הלהתושבים השגות ל
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, מעידים כי אכן מהותיים, חסרונות לוקים ב , בתגובה שהוצגו הפתרונותעולה כי  ניתוח זהמ .8

לרבות  - הוא השלב הנכון לדון בו בפתרונות אלה-שלב של תכנון מפורט, שהואכאן חסר היה 

תושבי השכונה.  בהשתתפות נרחבת של - מלא ארוך ככל הניתן קירוי המינהור באמצעותסוגיית 

לאחר שאושר בסטנדרטים  שנים ארוכות נחיצותו של הכביש, חייב דיון בתכנון מפורט גם היה מ

ברור כי קשה לקבל פרשנות  ,בכל מקרה ).פסק הדין קמאל 29(ראו סע'  שאינם מקובלים עוד

 הכביש מכוחה.מתן היתרי בניה לביצוע ייה להיא תכנית מפורטת ד 2317לפיה תכנית 

 

 והיבטיה המשפטיים חוות הדעתסקירת 

 ם ההתייחסות מעמיקה למקום ולצרכיו. חסרים חוות הדעת, הפתרונות המוצעים על פי  .9

רקם החיים מענה אמיתי לשיבוש מללא מציגים מענה חלקי אם בכלל לבעיות שייצור הכביש, 

 כולה. שכונה השל 

 . אפשרי לפתרון תכנוני חלופיהצעת חוות הדעת  את שבתגובה, ו הפגמים אתנסקור להלן  .10

 

 בתגובה המשלימהמהותיים פגמים 

 פרשנות מוטעית של חוות הדעת הראשונה

גשה לבית המשפט הנכבד במסגרת הבקשה להצטרף לעמדת העמותה כפי שהוהמשיבים פרשנות  .11

בענין  במיוחדכך בכל הכבוד, מוטעית.  היא"), חוות הדעת הראשונהכידיד בית המשפט (להלן: "

 .  לתגובה) 13-18(סע'  מיקום חלופי לכאורה של הקירוי

וכן בחוות , ")העמותה בקשת(להלן: " כידיד בית המשפט ף לערעורלהצטר ת העמותהקשבב

לעניין הקירוי כי ההחלטה בעניינו ראוי שתתקבל בתכנון מפורט, וכי טובת נאמר הדעת, 

יקורה גם קטע נוסף כי ירוי קטע נרחב ככל האפשר מהכביש או לכל הפחות השכונה מחייבת ק

מדה זו של עלחוות הדעת הראשונה).  17, 11(ג) לבקשת העמותה, עמ' 31שהוגדר שם (סע' 

לא ברור, אם כן, כיצד . על ידם העמותה מתיישבת היטב עם עמדת המערערים כפי שהוצגה

 79סע' חילוקי דעות בין העמותה לבין המערערים ( הסיקו המשיבים כאילו בעניין זה קיימים

 ). לתגובה

ואין זה  -בסוגיית קירוי ערים בין עמדות העמותה והמערערים פאילו היו גם נציין כי מעל לצורך  .12

 לא היתה לכך רלוונטיות לנושא שבמחלוקת.  -המצב 
 

 למצב הקיים ולמצב הסטטוטוריוחוסר אחידות בהתייחסות ת ובעייתי

. במפות שצורפו אין שבתגובה בין מצב סטטוטורי למצב קיים היא מעורפלת ביותר האבחנה .13

, למרות ההחלטה המורה גם סוגיית המועדים אינה ברורה כל צרכההתייחסות להיבט זה כלל. 

 . מפורשות להתייחס לכך
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 שאינן מוסדרות בפועל-על דרכים קיימותנסמכת גם ים הפנימית המוצגת בתגובה רכמערכת הד  .14

בנימוק  מבוטלות דרכים לא מוסדרות שאינן משתלבות במערך החדש, . מאידךטטוטוריתס

 . פעילהדרכים ללא התחשבות בתפקודן כחלק ממערכת  שאינן סטטוטוריות

 כי  מעידהלביצוע הכביש (אך לא לשכונה),  ןאינן מוסדרות לפי תועלתשלדרכים ההתייחסות  .15

 טובת השכונה ותושביה אלא שיקולים אחרים.  אינו מגלם ואינו משקף את יםאינטרס המשיב
 

 הפיכת הרחובות דב יוסף ורוזמרין לרחובות עירוניים מרכזיים על חשבון בית ספאפא

כיום שיפור הנגישות לשכונות הדרומיות של העיר  הכביש כוללותסיבות לסלילת , התגובהעל פי  .16

צמצום נפח התנועה  -יקר בע, וההתמודדות עם העומסים המתנקזים לצומת גולומב, ובעתיד

  .ואילך לתגובה) 7(סע'  לרחובות עירוניים מרכזייםהופכן בדרך חברון ודרך דב יוסף כדי ל

ת העדפשל  -חמורה ולשיטתנו  - הודאה מפורשת  עקרונות בתכנון עירוני תוךשל זהו עיוות  .א

עשה כל הסבר מניח את הדעת או בכלל. למ, ללא שכונה עתידית על פני שכונה קיימת

 התגובה אינה כוללת כל הנמקה בעניין זה אלא הודעה הצהרתית בלבד. 

אין כל הצדקה עניינית או אחרת  ביצירת רחוב עירוני אחד (דב יוסף), על חשבון רחוב  .ב

ספא) אשר ראוי לשקול גם את הפיכתו לרחוב עירוני מרכזי במקום הפיכתו -עירוני אחר (אס

 לכביש מהיר פרברי.

"הדרך גובלת באזורים עירוניים בנויים בעיר (שכונת , כי 4מפורש, בסעיף בתגובה מצוין ב .ג

גבעת מרדכי, שכונת בית הכרם, גילה, שכונת קטמונים ושכונת מנחת) ועוברת בשכונת בית 

כל תושבי ל, נת בית ספאפאכאן עולה השאלה הקשה מה בין שכוצפאפא" (הדגשים הוספו). 

 . כביש והן מסלילתו בגבול השכונה ולא בתוכה, הנהנים הן מגישה להשכונות האחרות
 

 וריהוט רחוב , נטיעותהבטחה למדרכות

בתגובה  ותמוצג -וכדומה  גינוןהסדרי בטיחות ושילוט, מדרכות,  – סיסיותעירוניות בתשתיות  .17

 . )לתגובה 22(סע'  הכביש ביצועמעין "פיצוי" בגין כ

שלל היבטים בשגרת ל עשפיע מו פאפאבית סשכונת ניכר מאוד בסבירות חסרונן של תשתיות  .18

אולם, ובטיחות בדרך. אישי נגישות, ניידות, בטחון , לרבות השכונה ומבקריה יומם של תושבי

שיפור התשתיות ייעשה בדרכים החדשות בלבד, בעוד הדרכים הוותיקות על פי התגובה, 

וצאה יזי הרעוע. תמצבן הפמבלי לזכות בשדרוג של המוזנחות ייאלצו לשאת בנטל עומסי תנועה 

קשה זו מביאה אף היא למסקנה כי נחוץ היה כאן תכנון מפורט שגם היבטים אלו ראוי היה 

 שייבחנו במסגרתו. 

מדרכות ביצוע להקמה ו/או תחזוקה של סביבה עירונית, כגון האחריות במישור המשפטי,  .19

פקודת העיריות לסימנים ב, ג' ראה, בין היתר, מוטלת על הרשות המקומית (, ותאורת רחוב

בוודאי אין זה ראוי ). , המגדירים, בהתאמה, את חובותיה וסמכויותיה של עיריה(נוסח חדש)

, שהאחריות מאמץ מיוחד לכאורה של הרשותכבשכונה עירונית  סלילת מדרכותג נכונות ללהצי
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קיים טעם לפגם בניצול המחדל המתמשך של עיריית יתרה מזאת, לכך מוטלת עליה ממילא. 

ושלים למלא את תפקידה בביצוע תשתיות ציבוריות סבירות בשכונה עירונית, כדי להציג כעת יר

 את ביצוע עבודות אלה כמעין "פרס" לתושבים. 
 

 מחלף רוזמרין: העברת הרמזור מגולומב לרוזמרין

כגון הימצאותו של מוסד חינוכי פעיל בתוואי  – להקמת הכבישגם אם נניח שהמכשולים הרבים  .20

בתגובה, באופן חלקי יוסרו בהתאם לשלביות הביצוע המוצגת  שולים להסדרת הקצה,המכו -

 . לתגובה) 103(סע'  הדרומי בקצהו ףללא מחללתנועה ייפתח  הכבישאין חולק כי 

. גם לשיטת המשיבים אין פירושו את נפחי התנועה הקיימים בכביש בגיןהכביש במצב זה יקלוט  .21

צומת מרומזר אחד לאחר. הסטה כזאת תתאפשר גם ללא הפחתת עומסי תנועה אלא הסטתם מ

ואילך לתגובה, ראו להלן). לא ברור אם כן מה  100מחלף, שטרם הוסדר תכנונית (למשל סעיף 

  כביש ומה הדחיפות לכאורה בהקמתו. התועלת ב

מכל מקום, בהיבט זה התגובה אינה מעלה ואינה מורידה ביחס למה שנאמר כבר על ידי  .22

 בים מוקדמים יותר בערעור. בשל יםהמשיב

 ומשמעותם מקצועייםדיוקים אי 

 35(סע'  2013למרות הצהרת המשיבים על כוונה להגיש בקשות להיתרי בניה במהלך אוגוסט  .23

שאמורים היו להבדק לקראת הגשת , בתכנון דרכיםהיבטים חשובים חסרה תגובה הלתגובה), 

 . 3מ"א כנית מתאר ארצית לכבישים תלת התייחסותו  כגון טופוגרפיההבקשות להיתרים אלה, 

סוגיות  ובקביעת ללא תכנון מפורט הכבישבביצוע בעייתיות האת שוב  מדגישים אי דיוקים אלה .24

תואמי תכנית לכאורה  היתרי בניהשלב הרישוי, ברק בבעלות אופי תכנוני מובהק מהותיות 

 .פרטים תכנוניים מהותיים שאינם טעונים פרסום והקובעים לראשונה

 הרחבת קירוי הכביש לרווחת התושביםלסירוב ל אין הצדקה

  לוקים בחולשות הבאות:כביש של הנרחב יותר לקטע קירוי מדוע לא יבוצע  יםנימוקי המשיב .25

נציגי התושבים השתתפות  :לתגובה) 81-82(סע'  בחירת חלופת הביצועבטענה לשיתוף  .א

, והחלופה שנבחרה בסופו ליךבתה למעורבות כאן נעשתה לאחר דרישתם החוזרת ונשנית

, הלכה נבחנו לביצוע-בהליך התכנון של דבר עודנה מצויה בחילוקי דעות קשים. מכל מקום,

, שראוי היה לבוחנן בשלב התכנון המפורט תוך מתן הזדמנות לכל כנוןתחלופות  למעשה,

יבור נציין כי אחת ממטרות הליכי שיתוף הצבהקשר זה . תושב להשתתף, כפי שמחייב הדין

לפסק דינו של השופט דאז  29וראו למשל סע' ( היא חיזוק האמון בין התושבים לרשות

פורסם דם, טבע ודין נ' הוועדה המחוזית ירושלים ואח', א 10112/02עע"מ גרוניס בענין 

 . ללא ספק מטרה זו לא הושגה כאן. במאגר נבו)

בבית   :)א לתגובהסיפ 84(סעיף  לשימוש הציבורטענה ליצירת ריאה ירוקה חדשה  .ב

. האחריות למצב זה נתונה בשטחים ציבוריים פתוחים מפותחיםאקוטי צורך ספאפא קיים 

התגובה מכילה מידע דל ביותר , , ללא כל קשר לסוגיית הכביש. מכל מקום1-2למשיבות 
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ינת גודל השטח מבח ,כשטח ציבורי פתוח (שצ"פ)תקרת הקירוי באשר לתפקודה של 

המתאים לשטח הציבורי הספציפי רקע המקיפים אותו, השימוש ורוחבו, ייעודי הק

, גם כאן לפיכך קשה להעריך היתכנותו של רעיון זה. .כמפורט בחוות הדעת המסויים ועוד

תוכנית הוא ב ון לפי הדין ולפי ההגיון התכנוני להתמודד עם סוגיות אלההשלב הנכ

 . מפורטת

 86 (סע' בהיתרים שהוצאו ויוצאו מכוחהו 2317טענה כי הקירוי המוצע מעוגן בתוכנית  .ג

מפורטת דיה בנוגע אינה נשוא הערעור, , 2317תוכנית טענה זו אינה ברורה.  : לתגובה)

 .קירוי שלמתייחסת לכביש ברמת פירוט לכביש (ראו חוות הדעת הראשונה) ובוודאי אינה 

צורך בתכנון  ובה): לתג 87.4(סע'  טענה כי קירוי נוסף יצריך תכנון נוסף והפקעות נוספות .ד

אינו יכול להיות סיבה מספקת להימנע ממהלך שיש לו הצדקה ובהפקעות נוספות נוסף 

כי אילו נעשה מלכתחילה תכנון מפורט לכביש, לא היה  למותר לציין כי  .תתכנוני תענייני

 . כעת צורך בתכנון נוסף

תמוהה הטענה כי  ): לתגובה 87.1(סע'  טענה בעניין מיקום הקירוי במרחק מבתי מגורים .ה

(כפי שפורט  3להשאיר את הכביש חשוף דווקא בקרבה לבתי המגורים ובניגוד לתמ"א נכון 

צמצום השפעת אמורה להיות  הקירויו העיקרית של מטרת , שהריבחוות הדעת הראשונה)

 . לכן, הכביש על השכונה ושגרת החיים בה למינימום

שם נאמר  –לתגובה 87.8.2 ובפרט סע' 87 ע'(ס טענת חוסר הלימה עם העבודות המתבצעות .ו

 משבחרו  :)כי הארכת הקירוי המלא של הכביש תחייב ביצוע שינויים גם בחלקים אחרים

בידיעה כי מתנהל הליך משפטי בעניין ותוך שימוש , להמשיך בביצוע העבודות יםהמשיב

וה כעת שיקול כי החלטה זו תהו , אין זה ראוישאכן עלולים לרדת לטמיון ,בכספי ציבור

 . ון בתקציב אותו בחרו המשיבים לסכןלטובת חיסכ

כמפורט בחוות  לתגובה): 87.5.2, 85, 13(סעיפים טענת שמירה על מרחקי השתזרות  .ז

ההשתזרות שבין צומת דב יוסף לצומת רוזמרין  יהשפעת הארכת הקירוי על מרחקהדעת, 

 וזמרין טרם הושלם.יודגש שוב כי התכנון למחלף בצומת רלא הוצגה במלואה. 

לא יאפשר השתזרות מהארכת הקירוי הכביש כתוצאה  יאם הטענה היא כי השינוי בשיפוע .ח

אך אם הטענה היא כי  .לגבות זאת בתקנים ומרחקים מדויקים ראוי היהתקינה אזי 

כדי של חלקי הכביש השונים התאמות בהיתרי הבניה בכפוף לאפשרי השינוי הנדרש 

הי ראיה נוספת לכך שהתכנון הקיים אינו מפורט דיו, שכן גם שההשתזרות תתאפשר, זו

 . נושא זה מתאים לבחינה בשלב התכנון המפורט

סיבות  : לתגובה) 91, 87.8, 87.5.3(למשל סע'  עמידה בלוחות זמנים ושיקולי תקציב .ט

נוגעות לעניינים הנדסיים ותפעוליים, לסירוב להארכת הקירוי  יםנוספות שציינו המשיב

 . והשפעה על לוחות הזמנים הוא עלות כלכליתהם תף להמשוש

אין . בסיכומו של דבר, הסירוב לבצע קירוי בקטעים נוספים של הכביש אינו אלא כלכלי

ן זה סביר כי הוא יעמוד בבסיס הדחיה של אך איציפיה להתעלמות מהשיקול הכלכלי, 

 . טובת התושבים
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 ספא-הסטורי של דרך אסמשמעות רשת הדרכים החדשה המוצעת חלף העורק ה

השכונה לדרך חיברה את דרך זו  מימים ימימה. של בית ספאפא א עמוד השדרהספא הי-רך אסד .26

לא ברור מדוע  ם ולהתפתח.ייבאופן שאיפשר לכפר להתק ית לחם וירושליםבחברון וממנה ל

 . לתגובה) 29(סעיף  שירות" כבישהמשיבים "אותה מכנים 

שהביא מהירה שתחלוף על פני השכונה מנוגדת להגיון לדרך  ספא-אסה של דרך הפיכת .27

המקורית לתוואי חדש, ספא -אסחלק מדרך  ת העתקלמרות  כיום.  שעודנו רלוונטי ליצירתה,

ובעל אופי של  הגיון תכנוני תנועתי חסר יצירת מעקףשל ביצוע הכביש תהיה התוצאה בפועל 

לדרישת בית המשפט הנכבד להציג בשל המשמעות הרבה של נושא זה ונגיעתו . פתרון זמני

 תושבים, נתייחס לכך להלן בהרחבה. השגות הלראויים פתרונות 

 27כביש ב החלפתוספא ו-ביטול רחוב אס

ימוקם ספא -דרך אסהמקטע המרכזי של במקום להמשיך ולעבור בוואדי,  ,יםהצעת המשיב לפי .28

ה של . כך, ישתנה אופי27ביש ויקרא כ ג'מעייה-ן של תת השכונה אג'על גבי המדרובתוואי אחר 

את  עלקטובמקום רחוב המאפשר גישה לכל תתי השכונות, מוצע ו אופן דרסטיב ספא-דרך אס

 לתת שכונה אחת.  רקגישה לכביש שירות שיאפשר  כוהרצף שלו ולהפ

 4 ברצועת הדרך והטיפול הנופי של כביש, ים, כדברי המשיבהתוואי החדש אמנם כלול ברובו .29

ממידע . יש להכין עבורו תוכנית נוספת, ש, אך חלק קצר שלו כלול בשטח המיועד להשלמהדרום

סטטוטורית לכל  מוסדרת אינה 27רור שדרך אופן בזה, שאינו מופיע בתגובת המשיבים, עולה ב

עולה בנוסף, בתגובה היא מוצגת כדרך ברוחב אחיד אך מן העבודות המתבצעות בשטח  אורכה.

  .תמונה שונה

, ראו להלן) והתנועה 26(במפגש עם כביש   Tהחדשה תיקטע במעין צומת 27ועוד: דרך  זאת .30

מבלי להציע לאלה כל הסדרה או  -תוסט דרך מעקף בעייתי בתוך סמטאות השכונה, שוב 

ספא -שדרוג. קטיעה זו רק מדגישה שכביש השירות החדש אינו יכול להחליף את רחוב אס

 תו.החשוב כל כך דווקא בגלל המשכיו

ג'מעייה -השכונה אג'-לתתאמנם שלושה חיבורים ) מוצעים 27מכביש השירות החדש (כביש  .31

), חלף שלושת החיבורים שמתבטלים, אך התגובה אינה 26הוא כביש  הצפוני מביניהם(

מתייחסת למה שקורה לאחר שפונים לתוך השכונה. החיבורים המוצעים הם לדרכים קיימות 

כביש השירות החדש כלומר,  הראוי שיוצע גם להסדירן ולשדרגן. שאינן סטטוטוריות, אשר מן

שאינן סטטוטוריות  בפועל-על דרכים קיימות יוכל לשרת את השכונה רק באמצעות הסתמכות

 . לשיטת המשיבים גם אינן עתידיות להפוך לכאלהו

 26כביש ב החלפתוקאש ו-ביטול חלק מכביש אל

קאש מהווה כביש שירות פנימי -כי "כביש אלילך) וא 37נאמר בתגובה (סע'  26ביחס לכביש  .32

ובלתי סטטוטורי... חלק מכביש אל קאש חוצה את תוואי בגין דרום, בחלק שבו מתוכנן 

"החלק המבוטל  ובהמשך:לתגובה).  37להתבצע הקירוי המלא, ועל כן נדרש ביטולו" (סע' 

 38' ער על הקירוי..." (ס, שהינו כביש סטטוטורי שיעבו26מכביש אל קאש יוחלף בכביש מס' 

 רישא לתגובה).
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המתוכנן לחבר בין דרך חברון לדרך דב יוסף על מנת  10חלק קטן מכביש הינו  26כביש למעשה,  .33

ישנה התנגדות חזקה בבית ספאפא לסלילת כביש , . ראשית וחשוברת תושבי שכונות אחרותלש

מוסדר ביצוע אינו מוצע כעת לה קטעה עבר לכך,מ .מסיבות שפורטו בחוות הדעת 10

כשטח להשלמה (הדורש כאמור תוכנית נוספת) וגדר כבאופן מלא. חלק קטן שלו מ תסטטוטורי

 .שצורפה לחוות הדעת 2ראו מפה  - ושטח נוסף כמעבר ציבורי להולכי רגל

, כך שלא ניתן לומר שכביש 26קש אין כל משמעות תפקודית לכביש -רחוב אל מכל מקום, ללא .34

להולכי רגל אך  מעבר ציבורילחלקו הדרומי של הרחוב מיועד  .קש-ב אלמחליף את רחו 26

כנראה כיוון שהוא נחוץ לתפקוד הפתרון המוצע הושמטה מהתגובה כל התייחסות סטטוטורית 

 שימור אולי לשם, סטטוטוריאינו מתבטל לכאורה מפני ששל רחוב אל קאש חלקו הצפוני לגביו. 

 בעתיד. בשלמותו  10האופציה לסלילת כביש 

ם, מוצע בתגובה להשתמש בשביל קיים סמוך כמעבר זמני סחש שנק-רחוב אל הקטע של במקום .35

כמקבילה לתמונה  2013, אשר צולמה במהלך אוגוסט 1, תמונה 2(ראו נספח  חלופי להולכי רגל

משמש מזה שנים את , שביל זה  ראשיתכאן עולות שתי נקודות חשובות. . א לתגובה)-3נספח 

"לפרקי שביל הההתייחסות לחסימת  קש.-ונה בדרכם לבית הספר, במקביל לרחוב אלילדי השכ

ייעשה מאמץ לבצע חסימה זו רק בימי חופשה " " והאמירה כיזמן קצרים של שבועות בודדים...

מעלה חשש כי  מדובר בהבטחה שלא נבדקה לעומק, שהרי  – )לתגובה 44סע' של בתי הספר..." (

אינה נראית לעין עד לתום ואחרת  כעת,במוסדות החינוך מסתיימת ם שבועות בודדית ה בחופש

יסגר בסופו של דבר לחלוטין, ובכך תבוטל דרך  שבילהמעבר לכך, שנת הלימודים הקרובה. 

זרועות אחרות זאת כאשר . כדי להגיע לבית הספר ברכבפתלתלה נסיעה  סטטוטורית (!) ותידרש

(וראו למשל "התכנית יכה ברגל לבית הספר ובכלל הלשקיעות תקציבים בעידוד של המדינה מ

לקידום אורח חיים פעיל ובריא", בהוצאת משרד התרבות והספורט, משרד הבריאות ומשרד 

מלצה על הליכה ברגל לבית הספר לשם בריאות, בטיחות ה 30, הכוללת בעמ' 2012החינוך, 

 : 08.12.11) מיום 237/(חכ3921. התכנית אושרה בהחלטת ממשלה מס' נכונים והרגלי חיים

http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/htknyt_hlvmyt_lqydvm

_vrkh_khyym_pyl_vbry.pdf  

 29כביש ב החלפתוו בוטמה-אלטע מכביש ביטול ק

דרום, בפער  4המצוי בתוואי כביש אותו הקטע  - בוטמה-קטע של כביש אלבתגובה, מוצע לבטל  .36

 . 29ולהחליפו בכביש חדש שמספרו  – תרי הבניה נשוא הערעורהי שבין שני

בססת על המת ,של דרך מוצעת חדשה מהווה קטע מתוואי ארוך יותר 29, גם כביש 26כמו כביש  .37

ם של תפקוד .לא מוצע לממש את כולו בשלב זהו רק באופן חלקי סטטוטוריתמוסדרות דרכים 

 תלוי במצב הקיים. בשלב הנוכחי החלקים המוצעים לביצוע 

, כפי שמפורט בוטמה-מהווים מעין "כביש עוקף אל, "השלם" 29כביש  שלושת החלקים של .38

) אין כוונה לבצע כעת וביצועו בעתיד 3802בחוות הדעת. את החלק הדרומי (אושר בתוכנית 

החלק המרכזי (אושר את מוטל בספק עקב טופוגרפיה קשה במיוחד וצורך בהפקעות נוספות. 

דרום  4זהו הקטע העובר מעל התוואי של כביש  –) מוצע לבצע כעת 3802, 3801בתוכניות 

http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/htknyt_hlvmyt_lqydvm_vrkh_khyym_pyl_vbry.pdf
http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/htknyt_hlvmyt_lqydvm_vrkh_khyym_pyl_vbry.pdf
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רג, ראו להלן). החלק ספא (שמוצע להסדירו בשימוש חו-ומתחבר עם החלק הצפוני של רחוב אס

) כאשר הדרומי מביניהם מופיע 3801הצפוני תוכנן להתפצל לשני כבישים (מאושרים בתוכנית 

  לסירוגין במפות שצורפו לתגובה. לא ברור אם אכן המשיבים מתכוונים לבצע חלק זה כעת.  

בפועל,  בוטמה המיועד לביטול הוא חלק מרחוב "שלם".-על אותו משקל, גם הקטע של רחוב אל .39

קים חשובים שלו, . חל3802, 3801, בתכניות לסירוגיןרק  זכה להסדרההשלם בוטמה -רחוב אל

חלק אחד כזה הוא להולכי רגל.  ציבוריים םמעבריל, מיועדים לכל דבר הנמצאים בשימוש כדרך

בלעדיו המערך לא יוכל אשר אנטגרלי של המערך המוצע,  והוא מהווה קטע  29מדרום לכביש 

. לעומת זאת, הקטע המוצע לביטול הוא דווקא קטע לכאורה סטטוטורי כיוון שהוא לתפקד

 המוצעת בתגובה חדשההדרכים המערכת של שוב מדובר בהסתמכות . 4כלול בתוואי של כביש 

 הליכה ברגל לטובת נסיעה ברכב פרטי. המוסדר, ובביטול  שאינו קייםעל מצב 

לשמר את היה בוטמה, אפשר -לפחות מערבית לרחוב אלאו , דב יוסףרחוב עד גיע הקירוי אילו ה .40

כביש  –להימנע מנטיעת מפגע זר  להעבירו מעל לקירוי ובכך, בוטמה-של רחוב אלהפעיל התוואי 

 לפחות עד לבחינת היתכנות ביצועו המלא., בשכונה – 29

 ספח-דרך שכונת אס המעקף

 ילך לתגובה). וא 61ספח (סע' -סעל פי התגובה, לא תיפגע הגישה לשכונת א .41

מעקף תחבורתי דמוי מבוך בתוך נסמכת על  – 29, 26, 27כבישים  –המערכת החדשה כאמור,  .42

שהוסדרו רק באופן מקוטע ורובן בפועל, -מורכב מדרכים קיימות. המעקף ספח-שכונת אס

. )חוות הדעתל צורפהש 2ראו מפה ( מעברים ציבוריים להולכי רגלל תקפותמיועדות בתוכניות 

 להסדרתלתפקד בלי מעקף זה אך התגובה אינה כוללת הצעה תוכל ת המוצעת לא המערכ

 . דרכים אלה

תחת ניתוק ספח, יוצר בעיה חדשה וקשה: -שנועד לכאורה למנוע את ניתוק שכונת אס ,המעקף .43

, כאשר מדובר בנפחי סמטאות שלהבשל בית ספאפא השכונה, תעבור כל תנועת כלי הרכב -תת

. פתרון זה נדון ליצור בעיות גישה ותר מיכולות הנשיאה של סמטאות אלוכבדים הרבה יתנועה 

 קשות, לרבות לרכבי הצלה אשר ככל שיוכלו להגיע למקום, ייאלצו לחסום את המעקף כולו.  

  מדרך מקומית חשובה לדרך ללא מוצא

-בוטמה, בשכונת א-קאש לכביש א-ספא ואל-"הכביש המחבר בין הכבישים א, המשיביםלדברי  .44

ספח מתבטל רק בחלקו הקטן... עם סיום העבודות ייהפך כביש זה לרחוב ללא מוצא, הכולל 

 תגובה). לואילך  54כביש מקומי שיאפשר גישה לבתים ברחוב בלבד" (סעיף 

אל  –חבר את שני הרחובותמלו, ה צפוניו נשוא ההליךכביש ההצמוד לתוואי בקטע כביש  מדובר .45

ברצועת הדרך  חלקית, וכלול ברובו. קטע כביש זה מוסדר אספ-לרחוב אס  -בוטמה ואל קאש 

 מוצע לחבר :ברוראינו  והפתרון המוצע לגביאולם, ). 27(בדומה לכביש נשוא ההליך כביש השל 

(שכן  והיכן שמתקיימים כנראה  למעבר הולכי רגלמיועד  הואהיכן שווקא ד 29כביש עם אותו 

לדרך ללא מוצא ; הפיכתו הכביש מפלסיה בין פערי גובהדבר אינו ברור מהאמור בתגובה) 

לפי היתר הבניה, הקירוי האקוסטי (קירוי ; חוליה חשובה במערך דרכים קייםתפקודו כתפריע ל
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חלקי) חופף לתוואי קטע כביש זה; הפתרון הזמני המוצע מסתמן כבלתי ישים כיוון שהכביש 

 . )2, תמונה 2כבר הושקע במקום זה (ראו נספח 

 "נוספים" המוצעים בתגובה אינם מספקיםהפתרונות ה

ואילך לתגובה נסקרים "פתרונות נוספים" לרווחת התושבים. עם זאת, אין מדובר  119בסעיף  .46

לשון התגובה: "במסגרת כרעיונות בלבד, שלא ברור כלל אם יצאו לפועל, אלא בהתחייבות, 

 וספים...". הפרוייקט מתוכננים, או נבחנים באופן מעמיק ורציני... פתרונות נ

 נתייחס בקצרה לפתרונות אלה. 

חלק הצפוני הלתגובה): ואילך  132סע' בלד (מרכז הכפר) (-לכיוון ווסט אל 27המשך כביש  .47

בפועל כדרך לכלי , משמש 29לכביש  26ספא, בין כביש -ביותר של הקטע המרכזי של רחוב אס

, הסדרת שימוש זהדם תוכנית ל. בתגובה מוצע לקלמרות ייעודו כמעבר ציבורי להולכי רגל רכב

כי הוא משקף  מרכיב המשמעותי ביותר בתגובה. זהו למעשה הבין בתכנית ובין בשימוש חורג

לא  הוא תכנוני-תחבורתי פתרוןכאך , ספא-לרחוב אס של עורק תנועה מרכזינסיון להחזיר אופי 

, 27עם כביש  חדש-ור של הקטע הישןלא ברור איך יתבצע החיב כך למשל, הובא בשלמותו. 

), וכמובן לא ניתן להבטיח את אישורם של תכנית לשינוי ייעוד גובהפרשי ה(–בהיבט הטופוגרפי

 ו/או שימוש חורג לדרך. 

רגל הגשר הולכי עמדת חוות הדעת היא כי  :לתגובה) 74-ו 70-71 '(סע גשר נוסף להולכי רגל .48

פתרון , הינו בוטמה-רחוב אללבין  המלא הקצר בין הקצה הצפוני של הקירוישהקמתו מוצעת 

ממילא ש ,לקירויכות רבה יבסמהוא ממוקם : לא מספקך א )לא צויין ככזה(אף שבתגובה  נוסף

לשם המיועדות למגורים  פרטיותחלקות מסתמך על אפשרות מעבר ב, וישמש מעבר הולכי רגל

 כאשר לא ניתן להסתמך על כך שחלקות אלה יוותרו פנויות מבנייה. גישה אליו, 

לוחות ) כי משרד התחבורה אישר את הקמת הגשר, לא צויינו  74בעוד שצויין בתגובה (בסע'  .49

 כן לא צויין תקציב משוער.  ברורים.זמנים 

בהיתר הצפוני (ראו זה נכלל מעבר  :לתגובה) 124(סעיף  מעבר להולכי רגל מתחת לדרך דב יוסף .50

נכלל בתגובה  מדועלא ברור ,  ו)לתגובה 126בסע'  יםוכן הודעת המשיב ראשונההדעת החוות 

 124טענת המשיבים כאילו "פתרון זה ייצור חיבור חדש, שלא קיים כיום... " (סע'  .כפתרון נוסף

דרך בית ספאפא ושרפאת, שהופרדו על ידי המעבר בין יוצרת תמונת מציאות שגויה:  לתגובה)

החיבור אינו . או מדרכות , צר, ללא נתיביםמעבר יחיד מתאפשר מזה שנים באמצעותדב יוסף, 

סביר אין זה  .ינו מחויב המציאותה מוסדר ומוארמעבר מספק והוא מהווה סיכון בטיחותי; 

 לדאוג לכך. 1-2, כאשר זוהי ממילא חובתן של המשיבות מעל לנדרשש צעד כ את ביצועו להציג

 128, ואילך 120פים (סעי רה בצפון שרפאתאהד'-טבעת אד'ו כניסה נוספת לדרום שרפאת .51

 .נשוא הערעור אינם קשורים לכביש פתרונות ביחס לשרפאת :)ואילך לתגובה
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 ת חוות הדעתהמלצ

 )3ההווה (מפה  -שלב ראשון 

בקטע ארוך  כבישהעומדת בעינה: יש לקרות את המלצת חוות הדעת הראשונה , על רקע האמור .52

מערב -צפוןלכיוון המלא  מן המוצע, ואף ארוך ככל האפשר. לכל הפחות, יש להאריך את הקירוי

מומלץ לקרות גם . מטר דרומית למקום בו מוצע לסיימו כעת 50-ולסיימו כ בוטמה-עד רחוב אל

 . המרקם השכונתי על רצף כדי לשמור דב יוסף דרך בוטמה ל-אלרחוב קטע הכביש בין  את

חלק , קש-דרכים קיימות (אל בוטמה, אליאפשר המשך קיומן של  הארכת הקירוי המלא כמוצע .53

). לתגובה 3ג'מעייה, ראו מפה -כניסה לאג'ו ספח-בשכונת אס , דרך גישה נוספתספא-מאס

תצומצם באופן פגיעתו הקשה של הכביש בשכונה . דורות רביםכזה תשרת קירוי התועלת שב

להוות נדבך חשוב בשיקום אמון התושבים ברשויות השלטון והעיר. דווקא ניכר, והקירוי יוכל 

של חזקה "הצהרת כוונות" היא הזדמנות לבית הכרוכה בביצוע הקירוי ההשקעה התקצי

, בשכונה שסבלה הזנחה תכנונית לאורך טובת התושביםעוניינים במ םכי ה יםהטוענ יםהמשיב

 תועלת לכביש ראוי היה לכלול גם מרכיב זה. -אנו סבורים כי בבדיקת עלות שנים.

 בחלק שמעל לקירוי(קש -רחוב אלחלק מל התוואי המחודש שמועטה של  הזזהבנוסף, מוצעת  .54

-קש ואל-אל ספא,-אס ותרחובהיותר תכנונית ותחבורתית בין הגיוני מפגש , לשם יצירת )המלא

הצעה לניצול הולם של מגרשים קטנים גם בחוות הדעת פורטה  בוטמה, באמצעות מעגל תנועה. 

קש לתפקוד בתוואי -ב אללחלופין יש לפחות להשיב את רחוהסמוכים למעגל התנועה המוצע. 

 המדויק שלו.  

-רך דב יוסף ועד כמדשתוכנית מפורטת למקטע עמדת חוות הדעת היא כי נחוץ קידום מהיר של  .55

סדיר לה את. על תוכנית כזמצא כעת בביצוענהדרומי של הקירוי המלא ה וקצהמטר דרומה מ 50

להתייחס גם ו ,רוגןשד הקיים, כולל הדרכים מערך את קירוי ארוך יותר ולשלב מעליו 

 . לשימושים הציבוריים מעל הקירוי ולאורכו

שימוש חורג, כפי שהציעו המשיבים עבור קטע של הסדרת דרכים קיימות בשלב ביניים זמני  .56

 ספח. -בור המעקף בשכונת אס, ניתן ליישם גם עבלבד לתגובה) 135(ראו סע'  ספא-מכביש אס

ככל שיבחרו המשיבים ; יהיה לבצע קירוי מספק כך שניתן, להפסיק לאלתר את העבודות ראוי .57

, הדבר ניתן יהיה ליישם את ההמלצה המוצעת בחוות הדעתאזי גם אם ביצוע הכביש, בלהמשיך 

 .עלול להיות כרוך בהוצאה ניכרת ומיותרת של כספי ציבור

 העתיד -שלב שני 

ו במרקם כולהכביש  להידרש להשתלבותובהמשך, מומלץ להרחיב את החשיבה התכנונית  .58

 המתפתח של השכונה. 

-רחוב אס לשקול את החזרת , לכיוון דרוםעוד הקירוי  שקול את הארכתליהיה בשלב זה, ניתן  .59

כך . ועוד שכונהעבור תושבי העתודות קרקע למגורים , להביא בחשבון תוואי המקורי שלוספח ל

הסביבה  והתאמתשל השכונה, המרחב השסוע איחוי תוך כביש השגורם ויגרום העוול יתוקן 

 לצרכים הקיימים והעתידיים של תושבי בית ספאפא.הפיזית והתכנונית 
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 כוםיס

ואינה מבהירה כראוי את המצב , כאמור, התגובה חסרה היבטים חשובים של הפתרונות שהועלו .60

 כל אלה אינם מתיישבים עם האמור בהחלטה. . הסטטורי של כל פתרון

 בפתרונות שהועלו פגמים את ה. נון מפורט לכבישממחישה היטב את חסרונו של תכ תגובהה .61

, לרבות פרסום כדין, הפקדה, המפורט בשלב התכנון באופן ניכרניתן היה לתקן או לצמצם 

 .המתאיםוביקורת מנהלית ושיפוטית על ההחלטות שהתקבלו, בשלב  שמיעת התנגדויות

ם של תושבי בית יבסיסיהתגובה את האדישות המתמשכת כלפי צרכיהם היותר מכל, משקפת  .62

משקל ראוי ולאפשר לתושבים להביא אותם בפני  צרכים אלהתת לספאפא ואת החובה ל

אדישות זו ניכרת גם . מוסדות התכנון מבלי להזדקק להליכים משפטיים יקרים וממושכים

ולמשל בהתייחסות לפניית המשרד להגנת הסביבה בענין הנזקים שיגרום הכביש, התייחסות 

; פניית לתגובה 115פנייה (סע' אותה הקשות שהועלו ב שאלותה כדי להשיב לשלטעמנו אין ב

 ). 26.06.13המשרד להגנת הסביבה הוגשה לבית המשפט הנכבד ולצדדים בעת הדיון ביום 

יותר  הצגת פעולות בסיסיות שבאחריות הרשות המוניציפלית כמעין "פרס" לתושבים מעידה .63

גבעת מרדכי,  -ם בשכונות אחרות שהוזכרו בתגובה הא. מכל על גישת המשיבים לבית ספאפא

יעלה על הדעת להציע מדרכות (!) תמורת כביש מהיר  -וגילה  , מנחתקטמוניםבית הכרם, 

כי בשכונות אלה בוצע הכביש בסמוך ו/או לתגובה,  4יינו, בסע' המשיבים עצמם צ בלב שכונה?!

 ביש בתווך בין הבתים ממש. בגבול לתחום המגורים, ורק בשכונת בית ספאפא עובר הכ

תכנוני, בסופו של יום -אף שחוות הדעת המצורפת כוללת התייחסות לפרטים בעלי אופי מקצועי .64

השאלה המובאת להכרעה בערעור הינה שאלה משפטית בדבר פרשנות סבירה לתכנית מכוחה 

פורטת דיה היא מ 2317תכנית יבוצע הכביש, דהיינו, האם יהיה זה סביר לבחור בפרשנות לפיה 

הפגמים הרבים בהצעות המשיבים לפתרונות לרווחת  העמותה סבורה כי לביצוע הכביש מכוחה.

 התשובה שלילית. התושבים, הסתירות ואי הדיוקים, מביאים למסקנה כי 

דרום, אשר נכון להיום עתיד לבתר את השכונה ולפגוע בה קשות, הינה  4ההכרעה בעניין כביש  .65

  ת רשויות התכנון והשלטון המקומי כלפי בית ספאפא גישביותר בנחוץ הזדמנות לשינוי 

בית המשפט הנכבד יסייר בשכונה בסמוך לתוואי הכביש על מנת להתרשם ממראה  מוצע כי .66

 עיניים, שאין טוב ממנו. 

 לתגובה זו ולחוות הדעת הנלווית לה מצורף תצהיר כדין.  .67

 

 2013, באוגוסט 26היום: 

 

     ________________                                    
                                               , עו"דכהן-שרון קרני  

 ב"כ המבקשת      
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0Fבית ספאפאבתוך דרום  4כביש 

1 

 משלימה ת תכנוניתחוות דע
 

26.8.2013 

 

 

 

 

 

 עמותת במקום

מתכננים למען זכויות תכנון, היא עמותה  –עמותת במקום 

העוסקת בזכויות האדם בתכנון המרחבי.  בין היתר מתמחה 

 העמותה במגוון סוגיות תכנון בירושלים המזרחית.

                                                      

1
. על הניתוק המרחבי בין שתי דרום נסללים בימים אלה בתוך בית ספאפא ושרפאת 4שני מקטעים של כביש  

השכונות שמקורן בשני כפרים שכנים (כתוצאה מסלילתה של דרך דב יוסף) ועל הפיכתן במקביל ליחידה 
דרום,  4של כביש  3תתמקד במקטע  הדעת המשלימהאדמיניסטרטיבית אחת, הרחבנו בחוות הדעת הראשונה. חוות 

 הוא השנוי ביותר במחלוקת. מדרך דב יוסף ועד רחוב רוזמרין, כיוון שמקטע זה
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 תוכן עניינים

 

 הערה בפתח הדברים

 מטרת חוות הדעת

 תמצית חוות הדעת

 פגמים בתגובה המשלימה

 םיפגמים כללי -
 פגמים פרטניים -

 המלצה

 : ההווהשלב ראשון -
 : העתידשלב שני -

 סיכום

 נספחים 

 מפות

 

 נספחים 

 המפות מדריך לקריאת .1
 2013שתי תמונות שצולמו במהלך אוגוסט  .2

 

 

1Fמפות

2 

 מערך הדרכים המבתר את בית ספאפא –מפת התמצאות  .1

 מערך הכבישים הפנימי המוצע על גבי ייעודי הקרקע הציבוריים –השלמת התמונה  .2

 , ההווהראשוןשלב  –המלצה  .3

 

 

 

                                                      

2
מפות בלבד:  שלושמצורפות לחוות הדעת המשלימה לחוות הדעת הראשונה צורפו מיפויים רבים ומפורטים.  

לשם השלמת המידע החסר ביחס לייעודי הקרקע של מערך הכבישים להתמצאות במרחב ובסוגיה, השנייה הראשונה 
 ההמלצה. הפנימי המוצע והשנייה להדגמת השלב הראשון של
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 הערה בפתח הדברים

, חלקם תושבי התייעצות עם צוות חשיבה של אנשי מקצועזו נכתבה תוך  נוספתחוות דעת 

-: עבד אלבפרט בית ספאפאמצב התכנוני בירושלים המזרחית ככלל ובהמתמצאים ב השכונה,

 בר.-אפרת כהןרוזנוקוביץ', נאוה שיר וקלוד קאדר, איילה רונאל, -אל סינאן עבד כרים לאפי,

 

 מטרת חוות הדעת

, בהתאם 1-5מוגשת כהתייחסות לתגובה המשלימה מטעם המשיבים זו  משלימהחוות דעת 

חוות (להלן " 7.3.13ובהמשך לחוות הדעת שהוגשה ביום  26.6.13להחלטת בית המשפט מיום 

להשלים מידע תכנוני "). בדומה לחוות הדעת הראשונה, מטרת חוות דעת זו הראשונה הדעת

חשוב אשר יתכן ואינו עומד לפתחו של בית המשפט באופן מלא ומדויק בבואו להכריע בערעורים. 

 . ההחלטה המכרעת, טרם קבלת נציע  כי בית המשפט הנכבד יקיים סיור בבית ספאפאבהקשר זה 

 

 תמצית חוות הדעת

 1-5מטעם המשיבים תגובה המשלימה ברבים  מהותיים ישנם פגמיםשיוסבר ויודגם להלן, כפי 

מעידים בראש ובראשונה על היעדר  . פגמים אלו")התגובה" או "התגובה המשלימה(להלן: "

2Fדרום 4של כביש תכנון מפורט לקטע 

וכן על  ")הכביש(להלן גם: "העובר בתוך בית ספאפא  3

תכנון מפורט  אם היה מתבצע. (2*ראו מפה המשך התייחסות בעייתית למרחב של בית ספאפא 

ולכל  בסביבתו שמש מנוף לפיתוח המרחביבמהלכו, בין היתר, לוודא שהכביש אפשר היה  ,לכביש

תכנון מפורט היה אמור להוות מרחב זה באופן אנוש. תפקוד של הפחות לוודא שהוא אינו פוגע ב

על אורך ואופן הקירוי/מנהור ועל עצם נחיצותו של הכביש המתאימה להתדיינות  הזדמנותה גם

שאין  פתרונותוביצועו שנים רבות כל כך לאחר אישור התוואי שלו. במקום זאת, בתגובה מוצעים 

למרחב של בית הממסדית הבעייתית בהם לחדש אלא רק להנציח את המשך ההתייחסות 

שהוא משבש  תוך לפיו הכביש נועד לפתור בעיות ברמה העירונית חמור כך נוצר עיוות. ספאפא

 . בלבדאת מרקם החיים של שכונה שלמה ויוצר סדרה של בעיות חמורות המקבלות מענה חלקי 

תכנוני חלופי.  פתרוןמתווה ל, מוצע בחוות דעת זו גם המהותיים שבתגובה חר פירוט הפגמיםלא

צורך בתוכנית מפורטת אשר תסדיר את ראשון מתייחס להשלב הבשני שלבים.  ההמלצה מובאת

 דרום 4של כביש מלא כל זאת ביחס לקירוי  , ואף תשדרגו,בבית ספאפא מערך הדרכים הקיים

צורך בהמשך המהלך התכנוני על מנת לאפשר להשלב השני מתייחס . בקטע ארוך יותר מן המוצע

3Fם המתפתח של השכונהבמרקדרום  4כביש התייחסות רחבה יותר להשתלבות של 

4 . 

                                                      

3
 או כביש בגין. 50בירושלים, המכונה גם: כביש  4דרום הוא הנדבך האחרון בהשלמת פרויקט כביש  4כביש  

4
על המעבר מכפר לשכונה בתוך עיר לא נרחיב כאן מעבר למה שנאמר בחוות הדעת הראשונה. חשוב רק לציין  

 שתהליך עיור מואץ נכפה על מרחב כפרי שלם, ללא הגיבוי הנדרש בתשתיות, שירותים ציבוריים ופיתוח. 
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 בתגובה המשלימהמהותיים  פגמים

 פגמים כלליים

 נות מוטעית של חוות הדעת הראשונהפרש  
חלקים מהתגובה המשלימה מסתמכים על פרשנות מוטעית של חוות הדעת הראשונה 

מותת במקום. הדוגמא הקיצונית ביותר לכך היא הפרשנות לעניין מיקום ע שהוגשה על ידי

4Fהמלא לכאורה של הקירויחלופי 

פרק של התגובה,  14כפי שמצוין בהערת שוליים מספר  .5

(ג) לבקשה של 31סעיף  לכאורה על) מבוסס לתגובה 13-18שלם של התגובה (פרק ד', עמודים 

בסעיף זה, המתייחס לקירוי של הכביש, להצטרפות כידיד בית המשפט.  עמותת במקום

לאור סבורה כי מדובר בקטע קצר ובלתי מספק וכי  נאמר, בין היתר, כי עמותת במקום "

משמעות הקירוי בענייננו- אין מקומה של החלטה זו להתקבל בהליך רישוי וללא תכנון 

(ההדגשה במקור). כפי שעולה מן ההדגשה, הסעיף אינו עוסק במיקום הקירוי אלא " מפורט

 . עבורוהיעדר תכנון מפורט ב

 

מוטב היה "  איך הסיקו המשיבים כי כוונת עמותת במקום הייתה לטעון כי , אם כן,לא ברור

דווקא לבצע את הקירוי דרומית לקירוי המתוכנן כיום וזאת קרוב יותר למחלף בצומת 

לתגובה המשלימה). אומנם  78.2(סעיף  "רוזמרין, כיוון שזכות הדרך שם היא הרחבה ביותר

אך לא הרחבה ביותר, בדרום (מאוד ך היא רחבה צוין בחוות הדעת הראשונה כי זכות הדר

ההקשר המלא לא זכה דווקא , אך גם במקרה זה )לחוות הדעת הראשונה 11עמוד 

), 11של חוות הדעת הראשונה (עמוד . באותה פיסקה , למרות שהודגשלהתייחסות

 44* הצרה ביותרבקטע המקורה- זכות הדרך היא נכתב: " ,המתייחסת לרוחב זכות הדרך

( ומכאן- שאם טובת השכונה הייתה בסדר עדיפות עליון- אזי הגיוני היה לקרות כמה מ)

 ). , הקו התחתון אינו מופיע שםבמקורמופיעה  הדגשה" (השיותר מהכביש

 

אנו ממליצות כי, לכל הפחות, : "נאמר מפורשות כך יתרה מזאת, בפרק ה' של חוות הדעת

גם קטע הכביש מדרך דב יוסף ועד לתחילת השטח המסומן בהיתר הדרומי כקטע  יקורה

, לחוות הדעת הראשונה 17(עמוד  "...מעט דרומההקירוי המתוכנן כביש לקירוי וכי יימשך 

במפורשות בחוות הדעת הראשונה נכתב כי ברור, אם כן, ). במקור אינו מופיע קו התחתוןה

מכאן ו המערערים יםאותו קטע כביש אליו מתייחסליצה לקרות את שעמותת במקום ממ

 .בעניין זה מערעריםלעמדת הבמקום אין כל סתירה בין עמדת עמותת ש

 

 

 

                                                      

5
הימצאותם של חיבורים טנטור, גשר שרפאת, -נושאים נוספים שלא פורשו באופן מדויק: הבית בשכונת אט 

 סטטוטוריים בהיתר הדרומי, ועוד. לא נרחיב עליהם מפאת קוצר היריעה.
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 קיים ולמצב הסטטוטורימצב ההתייחסות בעייתית ל 
לוקות  ,ובמפות המצורפות אליו ,בתגובה המשלימה המידע הסטטוטוריכפי שיפורט להלן, 

ואינן  בדה כי המפות המצורפות הן סכמתיות בלבדבולטת בעיקר העו המעטה.בחסר, בלשון 

המשיבות מעירות על כך בעצמן אך סוברות שמספיק מתייחסות כלל למצב הסטטוטורי. 

לתגובה) בעוד שבית המשפט דרש התייחסות  6, עמוד 5לציין זאת בהערת שוליים (מספר 

רי צוין לסירוגין אך הוא טושטש בגוף התגובה, המצב הסטטוטוברורה למצב הסטטוטורי. 

, המוצגת בתגובה, הפנימית הכבישים מערכתבמקומות חשובים, כפי שיפורט. באופן כללי, 

 מגובים בייעודלביצוע, המוצעים החדשים, אינה כולה סטטוטורית. אמנם רוב קטעי הכביש 

וכל ת, ראו בהמשך) אך כדי שהמערכת תהיה רציפה ו27קרקע תואם (חוץ מחלק מכביש 

(תוך יצירת מעקף בתוך  תודרכים קיימות שאינן סטטוטוריעל גם  מסתמכתלתפקד היא 

אך קיים הכי הדרכים החדשות מתחברות למצב נכתב בתגובה   .ספח, ראו להלן)-שכונת אס

לעומת זאת, דרכים קיימות אחרות, אשר , ושאין מדובר במצב קיים סטטוטורילא הודגש 

שהן לא סטטוטוריות. חוסר האחידות בטענה  מתבטלותמשתלבות במערך החדש, אינן 

. כנןמדגיש שבמקום שיש רצון (והכרח) ניתן ואף רצוי להשאיר דרכים לא סטטוטוריות על 

 והכל כפי שיפורט.

 

הרחבנו בחוות הדעת הראשונה. ביטולן בהינף יד, היסטוריות קיימות על חשיבותן של דרכים 

והסתמכות עליהן מצד שני, מעידים על העובדה שהפתרונות המוצעים אינם רואים בראש 

 .אחריםובראשונה את טובת המקום אלא מונעים משיקולים 

 

 ניים מרכזיים על חשבון בית ספאפאהפיכת הרחובות דב יוסף ורוזמרין לרחובות עירו 
וביניהם: שיפור  לתגובה) 7סעיף ( דרום 4המשלימה נמנו סיבות לסלילת כביש בתגובה 

5Fשכונות הדרומיות של העיר ולהרחבות המתוכננות שלהןהנגישות ל

התמודדות עם וה 6

הצורך בצמצום בנוסף, צוין שהכביש יאפשר בעיקר את  סים המתנקזים לצומת גולומב.העומ

הפיכתן ו הורדתן במדרג הדרכים כדי לאפשר אתדב יוסף דרך נפח התנועה בדרך חברון ו

האפשרות להתוות בהן  ים מרכזיים, לרבותילרחובות עירונמדרכים עירוניות ראשיות 

אשונה חשוב לציין כי בראש ובר. עת ההמונים העירוניתעבור מערכת הסמסילות ברזל, 

ה קיימת. על העדפה של שכונה עתידית על פני שכונמפורשת מונה הודאה בדברים אלו ט

צומת רוזמרין, לפחות כל עוד אין תובנה כי העומס יועבר מצומת גולומב לבנוסף, גלומה פה ה

ככל שיש כוונה להעביר קו רכבת קלה  תכנון למחלף בצומת רוזמרין, כפי שיפורט בהמשך.

 30תיקון מספר ( 1/30בדרך דב יוסף, למרות שקו זה אינו מופיע בתוכנית המתאר המחוזית 

ית ספאפא לקו זה תהיה ), הרי שהנגישות של תושבי ב2013מאי ב 13-ב , שאושר1 לתמ"מ

6Fעוברים בתוך השכונהמוגבלת כל עוד אין אוטובוסים ציבוריים ש

7 . 

 

                                                      

6
 כדוגמא, יודגש כי טרם החלה הבניה של הרחבה זו.בתגובה ההרחבה של שכונת הר חומה מצוינת  

7
 .וסףלהעביר קו של רכבת קלה בדב י) לא מוזכרת כוונה 2002רכבת קלה,  – 29(שינוי  1/29גם בתמ"מ  
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מהי ההצדקה ביצירת עירוני. לא ברור התכנון עיוות חמור של עקרונות המעל לכל, נוצר כאן 

בשולי  אופי עירוני יעברו רק חובות בעלישבון האחר. אין סיבה שרעל חרחוב עירוני אחד 

כבישים מהירים פרבריים הצדקה להעברתם של שכונות ולא במרכזם. על אותו משקל, אין 

באזורים עירוניים  גובלתלתגובה, כי הדרך  4(בתגובה מצוין במפורש, בסעיף שכונות, בתוך 

זאת, אין התייחסות לעובדה כי לתושבי בשכונת בית ספאפא). יתרה מ ועוברתבנויים בעיר 

7Fהמדוברים בית ספאפא כמעט ואין נגישות לשני הרחובות

ספא -. איך יכול להיות שרחוב אס8

חשוב להבהיר  ?(ובכך להעלותו במדרג) לא היה מועמד גם הוא להפוך לרחוב עירוני מרכזי

8Fשאין מדובר בדרישה למחלף בתוך בית ספאפא

גבי הצורך ה מהותית יותר לאלא בטענ 9

9Fובאופיו מיקומובכביש, ב

. גם אם אין אלה הנושאים על הפרק בשלב זה, חשוב לחזור 10

עליהם  ורכב פרטי) פרוורהנחות היסוד הבעייתיות והמיושנות (תכנון מוטה ולהדגיש את 

  .מבוסס הפרויקט הנוכחי

 

 ואפילו ריהוט רחוב דגש על מדרכות, גינון 
אין ריהוט בהחלט , כמעט ואין תאורת רחוב והיום יש מעט מאוד מדרכות בבית ספאפא

"סטנדרטים , בכל הזדמנות אפשרית, שהמערך החדש יהיה מלווה בהודגשרחוב. בתגובה 

מודרניים מקובלים... לרבות: שתילת עצים, הסדרי בטיחות ושילוט, ריהוט רחוב, כניסות 

10Fלתגובה) 22ן ועוד" (סעיף מוסדרות לחניות ולבתים, פיתוח נופי, גינו

לא צוין שהמדרכה . 11

עם המצב הקיים. דהיינו, מייד עם המפגש שלו תסתיים תתבצע רק לאורך הכביש החדש, ו

-(דרך שכונת אס בקריאה בין השורות מסתבר שהסמטאות הצרות המרכיבות את המעקף

סלילת  שהן.  ומאפשרות את המשכיותו (כפי שיפורט בהמשך) ייוותרו כפי ספח, ראו להלן)

כל כך בסיסי, ומחובתה של העירייה היה לבצען בשלב מוקדם הרבה היא שירות  מדרכות 

המשיבים מודים בתגובתם כי מערך הדרכים הקיים הינו  דרום. 4יותר ובלי שום קשר לכביש 

 רעוע אך במקום להציע לשפרו הם מציעים להחליפו באופן הרסני, כפי שיפורט.

 

 

 

 

 

                                                      

8
להבנת דרך דב יוסף נבנתה על גבי סוללה מבלי להתייחס לדופן הנוצרת בינה לבין בית ספאפא כאל דופן פעילה.  

 לחוות דעת זו.המצורפת  1מערך הדרכים המבתר את המבתר את בית ספאפא, ראו מפת התמצאות מספר 

9
 ., היה סימון למחלף בתוך בית ספאפא1יצוין כי בגרסה קודמת של תמ"מ  

10
דרום בתוואי של דרך דב יוסף. יכול שפתרון כזה היה יכול לפתור  4הייתה על הפרק בעבר הצעה להעביר את כביש  

 את בעיית העומס בצומת גולומב מבלי להשפיע לרעה כל כך על מרכזה של בית ספאפא. 

11
שביל זה לא מצוין על גבי  דרום. 4ק"מ של כביש  1-לתגובה מצוין גם שביל הולכי רגל שיוקם לאורך כ 22בסעיף  

יתרה מזאת, לא ברור לאורך איזה גדה של אף אחת מן המפות המצורפות לתגובה וגם לא סומן בהיתר הבניה. 
הכביש מדובר ומה יהיה הקשר בינו לבין הבתים. עולה חשש כי במקומות מסוימים הוא יהיה גבוה מחצרות הבתים 

 וישקיף לתוכם. 
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 גולומב לרוזמריןהעברת הרמזור מ :(צומת טנטור) מחלף רוזמרין 

 4ומקודם כקטע  נמצא בראשית דרכו) 13333(תכנית התכנון המפורט עבור מחלף רוזמרין 

11Fהכביששל 

בקשה של חברת מוריה לקבלת ב התקיים דיון בוועדה המחוזית 5.8.13-רק ב. 12

מכל וכל את לשלול המשיבים  מנסיםפטור מהכנת תסקיר השפעה על הסביבה. בתגובה 

נניח שהמכשולים הרבים יוסרו בהתאם גם אם הטענה כי אין דחיפות בהקמת הכביש. 

ומת הוא ייפתח עם צלשלביות הביצוע המוצגת בתגובה, והכביש אכן יוכל להיפתח לתנועה, 

התוצאה בפועל כולו יתנקז לצומת זה.  4במקום מחלף, וכל התנועה של כביש , בסופו מרומזר

 ברת העומסים מצומת אחד למשנהו. עתהיה ה

 

במילים אחרות, אם הכביש המהיר בלאו הכי יסתיים ברמזור עד להשלמת התכנון של מחלף 

ולא יוכל להוות פתרון של ממש לעומסי תנועה אלא ייצור עומסים חדשים רוזמרין, 

 אי אפשר לדחות את פתיחת הכביש לתנועה עד למציאתמדוע לא ברור במיקומים חדשים, 

12Fלמיתון ומיזעור השפעתו החמורה על בית ספאפא פתרונות הולמים יותר

הקמת תשתיות . 13

לתגובה) אך השאלה הנשאלת היא  104אמנם מתבצעת "כתלות בצרכים המשתנים" (סעיף 

 איך בוחרים לאילו צרכים להתייחס ומאילו להתעלם. 

 

  של מקצועיות ומסווהחוסר דיוקים 

לטופוגרפיה, מרכיב חשוב מאין כמוהו בתכנון מספקת  התייחסותאין בתגובה המשלימה 

מות איל, סכמתיות בלבדשצורפו לתגובה הן מפות הבייחוד בעיר כמו ירושלים.  ,דרכים

 )בצורה שונה לתגובה 6ומפה  2מופיע במפה  29לא אחידות (כביש , מבחינה סטטוטורית

אין התייחסות  :ופערים, לדוגמאניגודים פנימיים גם בטקסט ישנם . ונעדרי חתכים ומידות

13Fארצית לכבישים (!)המתאר כנית הלתכלל 

, אינן ברורות 2ומקטע  3קטע מההגדרות של  ,14

14Fמטעה 1, נספח ג' מופיע ללא תאריך12נספח 

אם כוונת המשיבים יתרה מכל זאת,  ועוד. 15

הבקשה להיתר כבר ה גוב, אזי בעת כתיבת הת2013להגיש בקשה להיתר במהלך אוגוסט 

מידע יותר אמור היה להיות בידי העירייה והמדינה צריכה היתה להיות ערוכה להגשה, ו

אין סיבה שמידע זה לא נכלל בתשובה. נהפוך הוא, בית המשפט דרש מידע על פניו מפורט ו

, על מנת לכלול אותו היה לזרז את הכנתו גם אם הוא טרם הושלם הראוישכזה ולכן מן 

 .בתגובה

                                                      

12
דרום מחולק רק לשלושה מקטעים כנראה כדי שלא להדגיש שבימים אלו ממש נערת  4בתגובה צוין כי כביש  

 תוכנית מפורטת לאחד המקטעים של הכביש.

13
לתגובה מתייחס לצומת רוזמרין באופן לא ברור: בתחילת הסעיף נאמר שאם הכביש יושקע הוא לא  90.1סעיף  

ימשיך מתחת לרחוב רוזמרין בעתיד, לעת הקמת  יאפשר התחברות עם צומת רוזמרין, ובסוף הסעיף נאמר שהכביש
 המחלף.

14
 3תמ"א  

15
המצורף לתגובה אינו מקיף את כביש בגין ובמפה  1הסימון הכתום במפת ההימצאות הקטנה על גבי נספח  

דרום מוקף בסימון הכתום. שתי המפות על גבי הגליון הם בקנה מידה שונה  4המרכזית של הנספח רק חלק מכביש 
 ון הכתום הוא באותו גודל בדיוק. כנראה שמדובר בטעות סופר.אבל הסימ
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 פגמים פרטניים

  יותר של הכביש קטע גדול לסירוב לקרותלא ניתנה סיבה מספקת 
בקרב  –שהכביש לא יבוצע לעולם, הייתה תמיד גם הנחה  כי לצד התקווהיש לציין קודם כל, 

(שאינה צד להליך זה בגלל הדילוג על שלב התושבים ואף בקרב הוועדה המחוזית ירושלים 

15Fהוא יעבור בבית ספאפא במנהרהדרום  4כביש כי לכשיבוצע  – התכנון המפורט)

קשה היה  .16

בתגובה המשלימה  נמנו מבלי לחדש,. בלבד מטרים 180שהמנהרה תהיה באורך של  לחזות

לגבי הסירוב לקרות חלק נכבד יותר של  ,שנמנו בסיכומי המשיביםחלשות סיבות אותן 

חוסר הלימה בין דרישות  -עניינית אלאך זאת מלבד סיבה אחת משכנעת לכאורה  הכביש.

על  . מאחר וטענה זו מסתמכתעמותת במקוםחוות הדעת הראשונה של והמלצת  מערעריםה

להציג את כי מטרתה אחת:  משתמע, פרשנות מוטעית של חוות הדעת הראשונה (ראו לעיל)

מבלי  אפשרית יחידה, כפשרה ") הקירוי הקצר(להלן: "בלבד קצר של קטע המלא הקירוי 

 אותן הסיבות המקוריותומתאימים יותר. כך, נותרו  פתרונות חדשיםלהתאמץ ולהכין  

 : נעמוד על חולשותיהןלהלן  – לסירוב לבצע קירוי ראוי לכביש

 

o שיתוף מתמשך של תושבי בית צפאפא ביחס לבחירת חלופת הביצועטענה ל : 
 ,לביצוע-תכנוןהליך הלא שותפו אלא דרשו להשתתף ב התושביםנציגי מר כי אנקדים ונ

המתאים לבחינת  השלב .נבחנו חלופות ביצוע בלבד אלא חלופות תכנוןלא אשר במהלכו 

 ה תהכנת תוכנית מפורטת והפקדבמהלך כמובן הוא ברמת התכנון חלופות 

16Fלהתנגדויות

(כזה שיתוף ציבור תהליך כתוצאה מאם  , מבחן התוצאהביתרה מזאת,  .17

לא היה תהליך הש קיים חשש אמיתיבחרה חלופה לא מספקת כמעין מחווה, נאו אחר) 

 .מספק

 

o יצירת ריאה ירוקה חדשה לשימוש רחב של הציבור;טענה ל 
 .בבית ספאפאלרווחת תושבי אין ספק שיש צורך בשטחים ציבוריים פתוחים מפותחים 

יתרה  ."שימוש רחב"לירוקה"   ריאהכ"תקרת הקירוי תאר את ל מופרז מעטעם זאת, 

הירוקה הריאה התמציתי של תיאור המזאת, לא ברור בדיוק לאיזה שימוש הכוונה. 

(למשל, לאיזה קהל יעד מיועדת  מפורט דיולתגובה) אינו  84סעיף  משפט אחד בסוף(

מצייר תמונה אינו אף אולי זה המקום לריהוט רחוב דווקא?) ו "ריאה ירוקה" זו?

טח ציבורי שינוי ייעוד הקרקע מדרך לשצורך בל כל, אין התייחסותודם קמציאותית. 

יתרה . )תה מסדירה זאתיהיא היתוכנית מפורטת  רכתאם הייתה נע; צ"פפתוח (ש

-פחות מאשר בהם עוברים שני כבישם כך שנותרים כשישה דונם במזאת, בפועל מדובר 

, עליו המלא הקירוירוחב כי . יש לציין הלא מוגדרת אה הירוקהרידונם עבור ה 4

                                                      

16
 אין הבדל בין קירוי למינהור במבחן התוצאה, מדובר רק בשיטות ביצוע שונות. 

17
 שיתוף ציבור וולונטרי לא יכול להחליף שיתוף ציבור סטטוטורי, כפי שהוסבר בהרחבה בחוות הדעת הראשונה. 
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ד הקרקע ועמרוחב יי יותרזהה לרוחב זכות הדרך אך צר לכאורה תהיה הריאה הירוקה, 

ו/או  מוקפת בייעוד קרקע לדרךהריאה הירוקה  ,בפועלכך, ). 2317לדרך, בתוכנית עצמו (

17Fטיפול נופי

 . (ראו בהמשך: נגישות הולכי רגל לשטח הקירוי) 18

 

הניסיון בירושלים המזרחית מלמד שכאשר שטח ציבורי כלשהו נוצר עקב מעבר לכך, 

רבה, אין לתושבים תחושת שייכות למקום ועל ציבורית פרויקט נגדו הייתה התקוממות 

 כן ההשפעות החיוביות של ה"ריאה" עלולות להיות מצומצמות. 

 

o  מכוחהובהיתרים שהוצאו ויוצאו  3428מעוגן בתוכנית המוצע הקירוי טענה כי; 
אינה כלל , תוכנית ש2317וי המוצע מעוגן בתוכנית זה סביר לטעון כי הקיר אין

(כפי שנטען  פירוט של קירויברמת פירוט מספקת ובוודאי לא ברמת  מתייחסת לכביש

פרטים חשובים ומינימליים כגון רוחב : היא לא כוללת בהרחבה בחוות הדעת הראשונה

תם של היתרי חוקיו, בנוסף .)להוצאת היתר בניהאו הוראות , חתכים הכביש ומספרו

המשפטית ועל כן  המחלוקתבמרכז ד הוא הנושא העומשהוצאו לביצוע הכביש הבניה 

 .בלשון המעטה , בעייתיתכהצדקה לקירוי הקצרההסתמכות עליה 

 

o  תכנון נוסף ואף הפקעות נוספותקירוי נוסף יצריך טענה כי; 
הניסיון להעמיד את הצורך בתכנון נוסף כסיבה לא להאריך את הקירוי רק מדגיש את 

המתחשבת בצרכי המקום והקהילה. יתרה בכלל, ובפרט כזו תוכנית מפורטת ב החוסר

לכך היא הכוונה יתכן ויהיה מעל לתוואי הכביש אשר כבר הופקע.  קירוי נוסף מזאת,

בוטמה אך כיוון שמדובר ברחוב -רחוב אלשיידרשו הפקעות נוספות עבור הסדרה של 

 אם בכלל. ור הרחבתו והנגשתו לרבות מדרכות)קיים, הפקעות אלו יהיו זניחות (עב

 

o  מיקום הקירוי במקום שאין בתיםטענה בעניין; 
וכדי לאפשר זאת יש אמנם חשוב שהקירוי ישמש כמעבר, להולכי רגל ולתנועה ממונעת, 

אולם, מטרת הקירוי בראש ובראשונה רכב. כלי אנשים ועבור מתאימה לייצר נגישות 

אלמנט דומיננטי כל כך במרחב של השכונה. לכן, כהכביש המהיר מזער את נוכחותו של ל

תמוהה הטענה כי חשוב יותר למקם את הקירוי דווקא במקום שהבתים רחוקים יותר 

מוגזמת ממנו ולהשאיר את הכביש המהיר חשוף במקום שהוא קרוב לבתים בצורה 

 כפי שפורט בחוות הדעת הראשונה).( 3ובניגוד לתמ"א 

 

o  חוסר הלימה עם העבודות המתבצעות והנמכת הקו האדום של הכביש;טענת 
ראוי  פט דרש בחינה מחודשת של הפתרונותלאחר שבית המשכי  טענה זו רק מדגישה

ביצוע ולשקול היטב את המשך השקעת כספי ציבור בהיה להפסיק לאלתר את העבודות 

 של פתרון שאינו מתאים.

                                                      

18
 כשטח לטיפול נופי ו/או הרחבה של דרך. ייעוד קרקע לטיפול נופי מוגדר 
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o  שמירה על מרחקי השתזרותטענת; 
זרות מינימאלי בין מחלפים וכי זוהי סיבה מרחק השתהטענה כי יש לשמור על ברורה 

מוצדקת (בהנחה שהצורך בכביש המהיר מלכתחילה אינו שנוי במחלוקת) למיקומם של 

על הקירוי השפעת הארכת . אך לתגובה) 13(סעיף  מספר מחלפים מסוים לאורך התוואי

בעיקר בולטת  .לתגובה) 87.5.2-ו 85(סעיפים  לא הוצגה במלואהמרחק ההשתזרות 

ההתעלמות ממרחק ההשתזרות בין צומת רוזמרין לצומת דב יוסף וזאת ככל הנראה 

למיטב הבנתנו את מכיוון שצומת רוזמרין טרם תוכננה ותהיה מרומזרת עד שתתוכנן. 

דרום, מצומת גולומב  4פו לתגובה, בנסיעה דרומה על כביש המפות הסכמתיות שצור

דב יוסף, ללא השתלבות דרך למהכביש המהיר לכיוון צומת רוזמרין, תהיה רק ירידה 

בלאו הכי צומת גולומב ודב יוסף מרוחקים כמעט שני קילומטרים זה של תנועה נוספת. 

 מזה.

 

לאחר צומת רוזמרין לכיוון צומת גולומב, ב , מהרמזורלעומת זאת, בנסיעה צפונה

תהיה אפשרות לתנועה מדרך דב יוסף , תחת הקירוי ושוב תחת דרך דב יוסףהמעבר 

אם הטענה היא כי הנמכת הקו האדום של הכביש והשינוי בשיפוע . 4להשתלב בכביש 

אזי היה בין מחלף רוזמרין לדב יוסף של הכביש כתוצאה לא יאפשרו השתזרות תקינה 

אך אם הטענה היא כי ההנמכה הנדרשת  גבות זאת בתקנים ומרחקים מדויקים.ריך לצ

שיהיה אפשר להאריך את הקירוי  ידאך כדי שההשתזרות תתאפשר (וגם כ אפשרית

ישנה עדות  הקצר) יידרשו התאמות להיתרי הבניה שניתנו לאורך התוואי אזי שוב

 לאלתר (ראו לעיל). עבודות ולהגיון הרב שבהפסקת החוסר בתכנון מפורט ברורה ל

 

o עמידה בלוחות זמנים ושיקולים תקציביים: 

בנוסף לסיבות לעיל, הובאו סיבו נוספות כגון טיפול בריכוזי מזהמים בפתח הקירוי, 

בי הצעת הקירוי המפוצל) והעתקת תחנת ג(ל הסנוורצורך בבדיקת אש נוספת, בעיית 

18Fטרנספורמציה מתוכננת

הוא היעדר מוכנות לגייס עבורן . המשותף לסיבות אלה 19

כל הטענות ביחס להיעדר אפשרות לקרות חלק נכבד יותר תקציב נוסף. לסיכום, 

הסיבות כדי לכסות על רק ככל הנראה והם הובאו  או לפתרון מהכביש ניתנות להפרכה

 העיקריות: זמן וכסף.

 

 עמוד השדרה של בית ספאפא הופך למבוך 
דרך את השכונה ל . הוא חיברשל בית ספאפאמוד השדרה ה מאז ומתמיד עספא הי-רחוב אס

19Fלהתקיים ולהתפתחלכפר פשר או ,לערים הקרובות (בית לחם וירושלים)חברון, וממנה 

20 .

ולא ברורה הגדרתו כ"דרך שירות" בתגובת  רבואזורי י , אם כן, הגיון מקומלתוואי שלו

                                                      

19
 בפארק המסילה העתיקו קו מתח גבוה במהלך העבודות. --כראיה שאם יש רצון יש גם דרך  

20
 .1970תצלום אוויר משנת  -של חוות הדעת הראשונה  3ראו מפה מספר  
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להתחבר מבלי על פני השכונה שתחלוף  מהירהדרך ב המשלימה של המשיבים. הטמעתו

הדרך חלק מ העתקה שלמהלך  מלווה בהמנוגדת כלל ועיקר להגיון זה. אמנם  ,אליה

דמוי מבוך  תנועתי מעקףשל  "הנחתה"התוצאה בפועל היא אולם  לתוואי חדש,המקורית 

בית התפתחות של בתפקוד ויפגע באופן קשה וחמור ב זהמבוך שכונה. העל  וחסר הגיון

על המצב הקיים (דרכים קיימות שאינן בהכרח  מסתמך כאמורבין היתר כיוון שהוא  ספאפא

ראו *מבחינה פיזית ותפקודית  ולשדרגומבחינה סטטוטורית  סטטוטוריות) מבלי להסדירו

 :(3מפה 

 

o  ספא-אס או רחוב 38כביש@ 
ספא לשלושה -דרך אס, נחלק את הדגמת פירוק עמוד השדרה של השכונהלצורך 

מעט מזרחה מצומת נקודת המפגש נמצאת מרחוב רוזמרין (הדרומי, מקטעים. בקטע 

ספא היא -דרך אס, מערב-לכיוון צפוןהראשונה ) ועד לפניה כיום המרומזרת רוזמרין

' ב5834בתוכנית ו, כדרך קיימת 2317תוכנית מתאר בהיא הופיעה : סטטוטורית

ועד  מערב-מהפניה לכיוון צפוןחלק המרכזי, הכדרך מאושרת. ) 2012אושרה בסוף ש(

קטע קצר , חוץ מדרום 4כביש ברצועת הדרך של ברובו , נטמע מערבלכיוון נוספת לפניה 

20F(!)כשטח להשלמה מאוד שנותר בייעוד 

וקטע נוסף שנותר בייעוד של שביל להולכי  21

תואם ייעוד קרקע לזכה  פר),בלד (מרכז הכ-, לכיוון ווסט אלהצפוניהחלק לבסוף, . רגל

 שביל להולכי רגל ואף לשטח ציבורי פתוח. כמקוטע כשחלקים ממנו ייועדו באופן 

 

. אך אין מדובר בהחלפה שוות ערך, 27מתבטל ומוצע להחליפו בכביש הקטע המרכזי 

דרום עצמו  4ספא הרי שזהו כביש -אם אפשר לומר שיש כביש ש"מחליף" את רחוב אס

על גבי המדרון של  27התוואי, בוואדי. לעומתו, מוצע למקום את כביש העובר באותו 

21Fג'מעייה-תת השכונה אג'

במקום רחוב המאפשר גישה לכל תתי השכונות, מוצע כך, . 22

כלומר, מרחוב עירוני מרכזי (לפחות  לכביש גישה לתת שכונה אחת.ספא -להפוף את אס

  סטורי ולהופכו לכביש שירות.ספא ההי-בפוטנציאל) מוצע בעצם להסיט את רחוב אס

 

22Fהתוואי החדש

של והטיפול הנופי בתוך רצועת הדרך ברובו אמנם כלול ) 27(כביש  23

מכביש דהיינו, חלק  (!). להשלמהיועד קצר שלו כלול בשטח המחלק כאמור , אך 4כביש 

23Fמצריך תכנון נוסף 27

-, מתבטלים שלושה חיבורים לאג'כתוצאה מהזזת התוואי. 24

ומוצעים שלושה חיבורים חדשים במקומם (על החיבור הצפוני ביותר נרחיב  ג'מעייה

                                                      

21
רנית שתוכן בעתיד." תוכנית ): "השטח... ייכלל בתחום תכנית מצ1993(משנת  3801ב לתקנון תוכנית 20ראו סעיף  

 כזו מעולם לא הוכנה.

22
שצורפה לחוות הדעת  2לחלוקה לתתי שכונות והבנת המבנה הטופוגרפי של בית ספאפא, ראו מפה מספר  

 הראשונה.

23
 לא יהיה ברוחב אחיד לכל אורכו כפי שמוצג בתגובה. 27כפי הנראה מהעבודות המתבצעות בשטח, כביש  

24
 קטע לגביו טוענים המשיבים כי יש להכין תוכנית, ראו "פתרונות נוספים".לא מדובר על אותו  
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מוצע  כל הצעה להסדרה ושדרוג של הדרכים הקיימות אליהןבהמשך), וזאת ללא 

 החדשההדרך ספא), -במקום להגיע עד למרכז השכונה (כמו רחוב אסלהתחבר. בנוסף, 

ראו להלן) והתנועה מוסתת דרך , 26עם כביש במפגש (  Tבמעין צומתנקטעת  )27(כביש 

הסדירן בתוך סמטאות השכונה, מבלי להציע ל (ראו גם להלן) מעקף דמוי מבוך

 שדרגן.ול

 

o  ש@ק-רחוב אלאו  37כביש 
 10מכביש קטן  חלקאינו מוצג בתגובה בהקשרו המלא. הוא בעצם מהווה  26כביש 

24Fבין דרך חברון לדרך דב יוסף לחברהמתוכנן 

ם של תושבי על מנת לשפר את גישת  25

. לכיוון מלחה גבעת המטוס העתידיים, וגם תושבי הר חומה הקיימים והעתידיים,

ולמרות  10בי בית ספאפא לביצוע של כביש תוש להתנגדות ברובם מודעים המשיבים

כביש  של את ביצועו בעתיד המוצע נועד בין היתר לאפשר הקירוי המלאזאת מיקומו של 

לחיזוק ולא נועד לתנועה עוברת  10נובעת לא רק מכך שכביש התושבים נגדות הת .10

בדה שעבור השלמתו יהיה צורך בהפקעות ואלא גם מהע, מערך הדרכים הקיים בשכונה

, ובהרס הריאה הירוקה ח)ספ-שכונת אסבג'מעייה ו-נוספות (בשכונת אג'

25Fשל השכונה (ואדי הזיתים) האקסטנסיבית,

הגאומטריה של  שרהילא ברור פ .26

(חיבור חדש  שחלקומה גם ), 26(כביש  מוצע כעת לביצועהמסורבלת של החלק הקצר ה

) עובר מבין השלושה שצוינו לעיל, החיבור הצפוני המצורפת לתגובה 2במפה  1מספר 

  .שהוא אינו סטטוטורי ומכאן (!) להשלמהבשטח המיועד 

 

26Fקש-בלי רחוב אל ל מקרה,כוב

הצפוני של חלקו . 26ש כביאין כל משמעות תפקודית ל 27

27Fשהוא לא סטטוטוריקש מתבטל לכאורה מפני -רחוב אל

החלק הדרומי  . לעומת זאת,28

מיועד כשביל להולכי רגל אך כיוון שהוא נחוץ לתפקוד הפתרון המוצע הושמטה 

 לגביו. התייחסות סטטוטורית  מהתגובה כל

 

) כמעבר זמני 3802ציבורי סטטוטורי (לפי תוכנית מעבר  לנצל תוואי של  בה מוצעבתגו

קש שמתבטל. בפועל, ועל אף מצבו הרעוע, -להולכי רגל במקום החלק של רחוב אל

ספח בדרכם לבית -די שכונת אסאת ילשביל משמש את תושבי בית ספאפא, ובעיקר ה

יכים ספא הילדים חוצים את הדרך ללא מעבר חציה וממש-הספר. במפגש עם דרך אס

במצב הקבוע של הפתרון המוצע,  את דרכם לצד דרכים פנימיות שאין בהם מדרכות (!).

                                                      

25
יש לציין כי המספרים של הכבישים המוצגים בתגובה המשלימה של המשיבים אינם מופיעים בתוכניות מאושרות.  

 .3802בתוכנית  5ובסיפרה  3488בתוכנית  10מסומן בספרה  10כביש 

26
, מסמכים אלו אינם מוכרים לנו. כל שנותר לנו הוא להניח שיהיה צורך לבנות 10אם יש תכנון לביצוע עבור כביש  

עם דב יוסף (במעגל הסיגלית) ידרוש  10גשר מעל הואדי בגלל הפרשי הגבהים בתוואי הכביש. גם החיבור של כביש 
 פתרון טופוגרפי משוכלל.

27
 .1970קש מופיע בתצלום האוויר משנת -גם רחוב אל 

28
 חסם לתנועה במהלך העבודות בשטח.חלק זה כבר נ 
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דהיינו, המשיבים . ולא תהיה לו כל משמעות דרום 4על ידי כביש שביל זה ייקטע 

28F(!) וסטטוטורית מציעים לבטל במקרה זה דרך מאושרת

29 . 

 

כך  אמנם שפכו בטון על השביל אך רק באופן חלקי מאז הגשת התגובה לבית המשפט,

תמונה שצולמה כתמונה  – 1, תמונה מספר 1ראו נספח ( שהשביל עדיין אינו בטיחותי

29Fמקבילה לתמונה שצורפה לתגובה

כי לתגובה)  44(סעיף עמום  בתגובה נכתב באופן .)30

במהלך העבודות (ושיעשה מאמץ שחסימה זו תהיה בזמן חופשה  יתכן והשביל יחסם

כי אם אכן יאורך  יצוין לא הוצע פתרון להסדרתו הקבועה והבטוחה.מהלימודים) אך 

 מטר לכיוון דרום, הרי ששביל זה יוכל להישמר.  50-כהמלא הקירוי 

 

o  בוטמה-רחוב אלאו  :3כביש@ 
 לא מוצע לממששלם אשר  קטן של כבישהוא בעצם רק חלק  29גם כביש , 26כמו כביש 

את . באופן מלאתלוי במצב הקיים, שאינו סטטוטורי  ואשר תפקודובשלב זה  את כולו

, )3802החלק הדרומי (אושר בתוכנית  לשלושה מקטעים.השלם, אפשר לחלק  29כביש 

30Fבוטמה-ממערב לאל

לאפשר גישה משכונת נועד מבוסס רק בחלקו על דרך קיימת ו ,31

31Fדרך דב יוסףלספח -אס

חלק זה אינו מסומן לביצוע בשלב זה וביצועו בעתיד מוטל  .32

מחבר את  )3801(אושר בתוכנית  יהחלק המרכז .עקב טופוגרפיה קשה במיוחדבספק 

בוטמה למרכז השכונה בתוואי המבוסס לסירוגין על דרכים קיימות. חלק זה -רחוב אל

בוטמה את -אל ו חוצה רחובב (ממזרח למקוםדרום  4כביש התוואי של חוצה את 

, 29של כביש  החלק הצפוני ספא.-רחוב אסל ומתחבר עם החלק הצפוני ש) התוואי

 כאשר ,)3801בתוכנית לשתי דרכים (שאושרו תוכנן להתפצל לכיוון מרכז השכונה, 

32Fכעתניהם מוצע לביצוע יהדרומי מב

  .בוטמה-כביש עוקף אלכך נולד בעצם . 33

 

רק באופן מקוטע כאשר את שימושו תואם הזכה ליעוד קרקע בוטמה -בפועל, רחוב אל

להולכי  רק סטטוטורית מיועדיםכדרך, בפועל חלקים חשובים שלו, הנמצאים בשימוש 

ה הקיימת כיוון שהיא בוטמ-אלדרך מוצע לבטל את  4די תוואי כביש משני צ. רגל

ומת זאת, . לעלמרות שהיא מתפקדת בפועל כדרך לכל דבר ,מיועדת כמעבר ציבורי

מוטמע , 29חיבור עם כביש מדרום לכמעבר ציבורי להולכי רגל, לשמש החלק המיועד 

י קטע בל 26לא יוכל להתחבר לכביש  29דהיינו, כביש כחלק חיוני של המערך החדש. 

  (!).להולכי רגל בוטמה המיועד כמעבר ציבורי-של רחוב אל

                                                      

29
 מעבר ציבורי להולכי רגל נחשב כסוג של דרך סטטוטורית. 

30
 א לתגובה3נספח  

31
 .1970בוטמה מופיע בתצלום האוויר משנת -גם רחוב אל 

32
"פתרונות נוספים"  ממנו מוצע לפרוץ כניסה חדשה לשרפאת, ראו (צומת הסיגלית) אל אותו מעגל תנועה עליון 

 .בהמשך

33
 שהמערכת המוצעת עובדת גם בלעדיה. ם זרוע זו אכן תבוצע אם לאו וצויןמהתגובה לא ברור א 
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לקטע הדרומי  29בין הקטע הצפוני של כביש  7%-של כהפרש גבהים בגלל יתרה מזאת, 

33Fלהבנתנו הקטע המרכזי ייסלל על גבי סוללהשלו, 

מידע אודות הפרש גבהים זה  .34

לא ברור (בדמות חתכים או לכל הפחות בתיאור מילולי) נעדר לחלוטין מן התגובה ו

דרום).  4איך תתאפשר הגישה לבתים שייכלאו בתוך הטבעת (מצפון לכביש לדוגמא 

היה בוטמה), -(או לפחות מערבית לרחוב אל הקירוי המלא היה מגיע עד דב יוסףלו אי

מנע להי בכךו בוטמה ולהעבירו מעל לקירוי-ר לשמר את התוואי של רחוב אלאפש

 .)לפחות עד לבחינת היתכנות ביצועו המלאבשכונה ( – 29כביש  – מנטיעת מפגע זר

 

o מעקףה(detour) ספח-דרך שכונת אס; 

תלויה במצב הקיים (הלא סטטוטורי)  – 29, 26, 27כבישים  –, המערכת החדשה כאמור

שאינן ל חיבור חדש בין שתי דרכים ויאפשר בסך הכ 26כביש  על מנת לתפקד.

34Fג'מעייה-סטטוטוריות: אחת בשכונת אג'

ינה מופיעה כלל שאדרום),  4(ממזרח לכביש   35

בתוכניות מאושרות המיועדת דרום)  4(ממערב לכביש קש -ודרך אלבתוכניות מאושרות, 

ספא -אסרחוב ל חיבור בין ויאפשר בסך הכ 29. בדומה, כביש להולכי רגל כמעבר ציבורי

, המאפשרת רצף גם החוליה החסרהת לסירוגין. וסטטוטורישתיהן בוטמה, -לרחוב אל

דרך קיימת המחברת בין של כל המעקף, היא רק סטטוטורית לסירוגין (!). מדובר על 

אמנם מיועד לדרך אך הקצה  חלק ממנה –דרום  4בוטמה מדרום לכביש -ש לאלק-אל

 להולכי רגל מעבר ציבורי) מיועד כבוטמה-אלרחוב עם  חלק נוסף וחשוב (במפגש

בפועל,  .)בהמשך הדרך לכיוון מזרח נמצא המעבר הציבורי הזמני לכאורה, ראו לעיל(

הדרכים עליהן מתבסס המעקף דומות יותר לסמטאות והן בהחלט לא ערוכות ומסוגלות 

לקלוט את נפח התנועה המיועד להן כעת. רכבי הצלה וכיבוי, כמו גם משאיות, יתקשו 

מעקף תחבורתי הוא יתרה מזאת,  להגיע ליעדם ויסתמו את התנועה במקרה הטוב.

 בא כפתרון קבוע. בדרך כלל פתרון זמני וכאן הוא מו

 

o מדרך מקומית חשובה לדרך ללא מוצא; 
נטמע במעקף המוצע בוטמה, שתואר לעיל ו-קש לאל-ין אלהחיבור הדרומי בלעומת 

צמוד ( וני בין שני רחובות חשובים אלוהצפ החיבור, "סטטוטורי למחצה"למרות היותו 

שהוא כלול בתוך במובן  ) הוא סטטוטורי כמעט במלואולו מצפון ,דרום 4לתוואי כביש 

 לא ברורתרון המוצע לגביו הפ . למרות זאת,)27(בדומה לכביש  4רצועת הדרך של כביש 

אינו סטטוטורי (ייעוד הקרקע במקום שבו הוא  29קודם כל, מוצע לחברו לכביש כלל. 

ובמקום בו למיטב הבנתינו מפלסי הכביש לא יהיו  )ציבורי להולכי רגלמעבר במפגע הוא 

 . (אך כיוון שלא צורפו חתכים כלשהם אי אפשר לדעת בבירור) זהים

 

                                                      

34
 ראו סרטון של חברת מוריה על הפרויקט, המופץ ביוטוב. 

35
 ג'מעייה, מיועד לביטול (כפי שצוין לעיל) -ספא לתת השכונה אג'-חיבור צפוני בין רחוב אס 
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הפיכתו לדרך ללא מוצא, מתעלמת לחלוטין מן העובדה כי הדרך הינה חוליה , בנוסף

, אורכו המדויק של הרחוב ביחס יתרה מזאת .חשובה במערך הדרכים הקיים בשכונה

אופן חד משמעי. גם לפתרון לשלב הזמני ולקטע דרך לביטול אינו עולה מן הסכמה ב

 במקום שהכביש שקוע 4הפתרון לשלב הזמני תמוה כיוון שהוא נמצא על תוואי כביש 

היתרי הבנייה עם המפות  השוואה בין לבסוף, מתוך .35F36)2, תמונה מספר 1(ראו נספח 

הסכמתיות שצורפו לתגובה עולה כי הקירות האקוסטיים (קירוי חלקי) יושבים על 

חוב זה. האם הכוונה להסיט את הכביש ולסלול אותו מחדש תוואי החופף לתוואי ר

36Fבחצרות הבתים הסמוכים

37 ?    

 

 לא מספקים – "הפתרונות ה"נוספים 

 

o  בלד *מרכז הכפר(-לכיוון ווסט אל 38המשך כביש; 
 26ספא (ראו לעיל), בין כביש -החלק הצפוני ביותר של הקטע המרכזי של רחוב אס

להולכי רגל (למרות קיומו  מעבר ציבוריכלשמש בתוכניות מאושרות מיועד  29לכביש 

). בתגובה מוצע לנסות לקדם תוכנית לשינויי יעוד הקרקע של י רכבבפועל כדרך לכל

למעשה הדבר  וספא. זה-קטע כביש זה על מנת לאפשר את המשכיותו של דרך אס

ראשונה, לא ברור בתגובה אך הפתרון לא הובא בשלמותו. בראש וב המשמעותי ביותר

, בגלל הבדלי הגובה. המשיבים 27חדש עם כביש -הישןקטע האיך יתבצע החיבור של 

אומנם מדגישים שהם לא יכולים להבטיח כי התוכנית תאושר וגם כי אין הם יכולים 

להתחייב כמה זמן היא תיקח. הם גם מדגישים כי המערך המוצע עומד בפני עצמו גם 

ת לאישור זמני של קטע הכביש מוצע גם לבדוק את האפשרו בלי הסדרת קטע כביש זה.

בשימוש חורג. עצם ההצעה מדגישה את הצורך בתכנון מפורט על מנת להסדיר את 

ספא עד למרכז הכפר, בפרט, ואת הכבישים הקיימים של -המשך התוואי הקיים של אס

 ספח בכלל.-המעקף באס

 

o גשר נוסף להולכי רגל; 
הקצר לבין המלא מוצע בתגובה להקים גשר להולכי רגל בין הקצה הצפוני של הקירוי 

קיימת מוטיבציה ניתן בהחלט כאשר שלכך דוגמא מצוינת בוטמה. זוהי -רחוב אל

 מספק מענהיחד עם זאת, אין לראות בגשר זה  .למצוא פתרונות גם ללא הסדרה מלאה

ולא ממצה: הוא ממוקם קרוב מאוד לקירוי  חסר תועלתשהוא  התושבים כיוון צורכי ל

הקצר שבלאו הכי ישמש מעבר הולכי רגל והוא אינו מגובה בשינוי הנדרש בייעוד 

הקרקע, במיוחד בכל הקשור לגישה אליו משני הכיוונים (גישה העוברת על גבי חלקות 

 .פרטיות שאכן אין שם בתים אך נקודת המוצא צריכה להיות שייבנו שם בתים בעתיד)

בתגובה כתוב כי הגשר מוקם במקום שהוא מתחבר עם שביל להולכי רגל אך טענה זו 

                                                      

36
 זמני, אל מול כל קטע לביצוע היה יכול לסייע בהבהרת הדברים. טבלה עם לוח זמנים ברור של כל פתרון

37
 ובהסכמת התושבים, מה גם שהוא אינו עולה ממסמכי התגובה. כמובן שפתרון כזה תלוי בהפקעות נוספות 
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) לפיה רואים שהגשר מתחבר שצורפה לתגובה 6אינה תואמת את האילוסטרציה (מפה 

לדרך ללא מוצא (ראו לעיל). להפכו ומוצע  בוטמה-קש לאל-בין אל עם החיבור הצפוני

ולא מעברים  ד קרקע לדרך/טיפול נופיועשני צדי הגשר המוצע יש יימיתרה מזאת, 

 . (3*ראו מפה  ציבוריים להולכי רגל

 

יצוין כי גשר זה לא נכלל בתגובה ברשימת הפתרונות הנוספים אלא בתת הפרק 

בוטמה, כפי -בוטמה. הגשר אינו מהווה תחליף לרחוב אל-המתייחס לביטול רחוב אל

אם כי לא מספק. יתרה מזאת,  , יכולשצוין לעיל. לעומת זאת, מדובר בפתרון "נוסף" כב

לא צוין בתגובה לוח זמנים ביחס להקמת גשר זה וכמו כן לא צוין עלות הקמת הגשר 

אלא רק כי משרד התחבורה אישר את הקמתו. במקומות אחרים בתגובה, כאשר מדובר 

בסכומים גדולים, דאגו המשיבים לציין עלויות. מכאן, כי עלות הקמת הגשר כנראה 

 ינה הערכת תקציב ברורה לגביה. מכל מקום לא צו. בהשוואה זניחה

 

o מעבר להולכי רגל מתחת לדרך דב יוסף; 
המעבר להולכי רגל מתחת לדרך דב יוסף כלול בתגובה כפתרון נוסף.  מדוע ברור לא

מעבר זה פורט בהיתר הצפוני (ראו חוות דעת ראשונה) כך שאין בו  חידוש. כל השנים 

בית ספאפא ושרפאת מחוברות רק על ידי מעבר יחיד היו יוסף, מאז סלילת דרך דב 

 בפועל-ו מדרכות. המעבר הקייםשהוא צר וללא סימון נתיבים אמעבר יוסף,  במתחת לד

חמורה. מכאן, שמעבר חדש סכנה בטיחותית  מהווהואף  לא מספק,בלשון המעטה  הוא

תת יצוין כי מעברים  ."פרס"כ אין זה סביר להציגו ומשופר הינו מחויב המציאות ו

37Fנחלת העבר קרקעיים חשוכים ומסוכנים הם

ועדיף להסדיר מעבר של הולכי רגל  38

 . במפלס הרחוב

 

o טבעת אד)דרום כניסה נוספת ל,  ;בצפון שרפאת ד)הארה-שרפאת
דווקא, ושניהם  שניים מהפתרונות הנוספים המובאים בתגובה, מוצעים ביחס לשרפאת

כניסה החדשה ל הכוונה דרום כך שהם אינם רלבנטיים לעניינינו. 4אינם קשורים לכביש 

העיכוב בביצוע תוכניות . )3365(תוכנית  ד'הארה-טבעת אד'לו )4552(תוכנית  לשרפאת

. אם היה נכון מאושרות הוא בהחלט בעיה חריפה בפני עצמה בירושלים המזרחית ככלל

לסוב סביב שיפורים בגשר  היה על פתרונות אלהות נוספים בשרפאת, להתייחס לפתרונ

38Fדרום 4כביש  פגיעה במבנים בשרפאת הצמודים לתוואימיתון הו שרפאת

39 . 

 

 

 

 

                                                      

38
 עיריית ירושלים התנגדה בזמנו לרעיון להקים מעבר תת קרקעי בצומת פת לדוגמא. 

39
 והצהיר על כוונות להזיז את גשר שרפאת. 2013ראש העיר ניר ברקת ביקר בשכונה במהלך אוגוסט  
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 המלצה

 (4*ראו מפה  ההווה – שלב ראשון

יש לקרות את  ההמלצה שהובאה בחוות הדעת הראשונה עומדת בעינה:האמור לעיל,  על רקע

את  להאריךלכל הפחות, יש . ארוך ככל האפשראף , וארוך יותר מן המוצע דרום בקטע 4כביש 

בוטמה -עם עדיפות לכך שקטע הכביש בין אלבוטמה, -מערבה עד רחוב אל-צפוןהמלא הקירוי 

מטר דרומית למקום בו מוצע לסיימו  50-ולסיימו כ, (למען הרצף) לדב יוסף גם הוא יקורה

39Fכעת

 דרך פנימית ,ספא-חלק מאס, קש-זאת על מנת לאפשר לדרכים הקיימות (אל בוטמה, אל .40

40Fג'מעייה-, כניסה לאג'4המקבילה לתוואי כביש  ספח-נוספת באס

, וחיבורה עם מרכז השכונה 41

 . ובסביבתו לקירוילהמשיך ולהתקיים מעל  )והשביל לבית הספר

לקירוי) על מנת  קש (בחלק שעובר מעל-מעט את התוואי המחודש של רחוב אל לשנותמומלץ 

-ש והרחוב המחבר ביניהן לאלק-ספא, אל-בין אס הגיוני תכנונית ותחבורתית ליצור מפגש יותר

41Fבאמצעות מעגל תנועה בוטמה

פנויים קטנים הנראים מגרשים ישנם  מפגש זה,. משני צדי 42

כלואים בין נותרו ומעין "תוצרי לוואי" של תכניות אחרות) (מגרשים שנוצרו ככעודפי תכנון 

דרכים קיימות ו/או מתוכננות. המגרש מצפון מיועד כשטח ציבורי פתוח ויכול בהחלט להשתלב  

תוכנית (בנוף פתוח כשטח מיועד דרום, לעומת זאת, בתוכנית פיתוח למעגל התנועה. המגרש מ

מאוחרות יותר והוא נשאר קטן וזניח כך שאין כניות מסביבו השתנו ייעודי הקרקע בתואך ) 2317

הצעה זו מאפשרת  מניע נראה לעין מלשנות את ייעודו לטיפול נופי או שצ"פ לצד מעגל התנועה.

ככל שאין אפשרות ליישם ניצול של עודפי תכנון למען שדרוג המערך התנועתי הקיים בשכונה. 

   לתפקוד בתוואי המדויק שלו.קש -הצעה זו מסיבה כלשהי, יש לכל הפחות להחזיר את רחוב אל

את בין היתר  , תוכנית מפורטת למקטע זה אשר תסדירוללא שיהוי יש להכין, אם כן, באופן מידי

יו הדרכים הקיימות יכול וייקבע שלב ביניים זמני לפ ., ואף תתווה את שדרוגןהדרכים לשימור

לא עבור ספא אך -שיבים רק עבור קטע מכביש אסיוכרו במסגרת שימוש חורג, כפי שהציעו המ

לשימושים גם תייחס באופן מפורט בשלב הזה להתכנון בנוסף, על ה ספח.-המעקף בשכונת אס

 .ציבור, התווית שבילים וכדומה , כולל האפשרות להקמת מבניולאורכו מעל הקירויהציבוריים 

, שכן גם אם התאמת ראוי להפסיק לאלתר את העבודות כך שניתן יהיה לבצע קירוי מספק

העבודות להמלצות חוות הדעת תהיה אפשרית בדיעבד, הדבר יהיה כרוך בעלויות ניכרות מכספי 

 ציבור. 

 

                                                      

40
יודגש כי זו הייתה הכוונה בחוות הדעת הראשונה לגבי המשך הקירוי לכיוון דרום. כאמור, לא ברורה הפרשנות  

 לפיה הכוונה הייתה שיש להעביר את הקירוי לקרבת צומת רוזמרין.

41
לתגובה המשלימה, חיבור  2המצורפת לחוות הדעת הראשונה. במפה  8, כמסומן במפה מספר 3מספר  חיבור קיים 

 המוצע).  26שהוא בעצם חלק מכביש  1קרוב ביותר לחיבור חדש מספר מדובר בחיבור הזה סומן כקטע כביש לביטול (

42
 משפט.המשיבים על ידי בית הן לשיטתנו נדרשה מאשר  דוגמא לסוג החשיבה היצירתית 
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 העתיד – שלב שני

 4להשתלבות של כביש מטרה להידרש  בהמשך, מומלץ להרחיב את החשיבה התכנונית מתוך

42Fבמרקם המתפתח של השכונהכולו דרום 

ניתן להאריך את הקירוי לכיוון דרום תוך בשלב זה,  .43

-כדי מילוי והגבהה של הגדה המערבית של הכביש, באופן שיתאים לפיתוח עתידי של שכונת אס

43Fספח

בשלב זה, ניתן יהיה לשקול האם גם . כל זאת ללא צורך בהנמכת הקו האדום של הכביש. 44

ספח למיקומו המקורי או לחילופין האם לייעד את שטחי הקירוי -להחזיר את רחוב אס

כל זאת תוך תאום מלא עם לשימושים ציבוריים אחרים, לרבות מעברים תחבורתיים ורגליים. 

וח רחב תכנון הרחבות לשכונת בית ספאפא, גם במקומות שטרם יועדו לכך (כגון שטח נוף פת

שהיא הכרחית בסיטואציות תכנוניות  באמצעות חשיבה יצירתית כזו,ספח). -היקף בדרום אס

והתאמתו  השסועהמרחב  יתאפשר תיקון העוול תוך תפירה מחדש של  ,בנויהמורכבות בסביבה 

 .לצרכים הקיימים והעתידיים של תושבי בית ספאפא

 

 לסיכום

מספקת ובכל מקרה אינה  מדויקתאינה  1-5כפי שהודגם, התגובה המשלימה מטעם המשיבים 

היא ממחישה  היטב את . במקום זאת, ולדרישת בית המשפטהתושבים  לטענות תשובה הולמת

האדישות משקפת את ולאופן השתלבותו במרחב השכונה, ו לכבישחסרונו של תכנון מפורט 

דרום,  4ההכרעה בעניין כביש . בית ספאפאשל תושבי  יםבסיסיצרכיהם ההמתמשכת כלפי 

זו בה קשות, הינה הזדמנות לשינוי גישה  לפגועובתר את השכונה ל העתיד במתכונתו הנוכחי

 לסגירת הפערים ההולכים ונפערים בין התכנון למצב הקיים בפועל.ו

 

 

 בברכה,

 , אדריכליתשרי קרוניש

 מתכננים למען זכויות תכנון –עמותת במקום 

                                                      

43
דרום.  4עורכי תוכנית האב השכונתית החדשה, הנמצאת בשלבי הכנה, קיבלו הוראה לא להתייחס כלל לכביש  

 בעיה נוספת עם תוכנית האב הינה שהיא לא מקודמת כתוכנית סטטוטורית.  

44
דרום  4קאדר במהלך הכנת מודל של ההשתלבות של כביש -עבד אל הרעיון נהגה לראשונה על ידי אדריכל סינאן 

 בבית ספאפא, בתאום עם התושבים.
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המפות לקריאתמדריך  – 1נספח   

 

 מערך הדרכים המבתר את בית ספאפא –מפת התמצאות  :1מפה מספר 

מפה זו נועדה להתמצאות במרחב ובסוגיה. אפשר לראות את המיקום של השכונה 
ולדרכים המקיפות ומבתרות אותה. דרכים שכבר בוצעו  ביחס לשכונות הסובבות אותה

סומנו באדום (כגון משה ברעם, דב יוסף ורוזמרין) ודרכים בשלבים שונים של תכנון 
 ). 34, 39, 10, 4וביצוע סומנו באדום מקווקוו (כגון 

מערך הכבישים הפנימי המוצע על גבי ייעודי קרקע   -השלמת התמונה  :2מפה מספר 
 ציבוריים

 המפות שצורפו לתגובת המשיביםהמתקבלת מקריאת פה זו נועדה להשלמת התמונה מ
תוכניות קומפילציה של לפי  ,. ייעודי הקרקע הציבורייםכל סימון סטטוטוריוהיו נעדרי 

די הקרקע ייעו( 2011הועלו על גבי תצלום אוויר מעודכן לשנת  בבית ספאפא, מאושרות
רק כך,  .שניתן לראות דרכם את תצלום האוויר)מופיעים עם שקיפות מסוימת כך 

לשיטתנו, אפשר לנתח את משמעות הפתרונות המוצעים בהקשרם הסטטוטורי. חלון 
 29ש חיבורם לכביבהמוצע ו 27המוצע וכביש  26בין כביש שמפגש מתמקד ב 1מספר 

ספח -אסהשכונה  -תתהמוצע באמצעות מעקף תחבורתי (המסתמך על הסמטאות של 
המוצע  27במפה מתמקד בכביש  2דרות באופן חלקי ומקוטע). חלון מספר אשר מוס

אך לא בתוואי הקיים  2317כנית סומן כדרך קיימת בתושספא -להחליף את רחוב אס
 ספא-של רחוב אס בפועל-את התוואי הקיים – (מכאן צבע החול שמופיע במפה בפועל

 ניתן לראות בתצלום האויר). 

 ראשון שלב –המלצה  :3מפה מספר 

מפה זו נועדה להדגים את החשיבות בקירוי מלא ארוך יותר מן המוצע ולהוות בסיס 
הסדרתן של דרכים קיימות אשר , לרבות תוכנית מפורטת להסדרת קירוי זה להכנת

יוכלו להמשיך ולתפקד על גבי הקירוי. אימוץ של המלצה זו תסמן התחלה של גישה 
מופיעות ספאפא. הדרכים המסומנות להסדרה תכנונית חדשה ונכונה יותר לבית 

דורשים ו לאורכן המאושריםהשונים  רת כחולה עם מילוי של ייעודי הקרקעבמסג
 ראוי מרחביהמשך תפקוד  המינימום הנדרש כדי להבטיחשינוי. הצעה זו מהווה את 

חדש כרעיון לשיפור המערך הקיים.  המפה מסומן מעגל תנועהבמרכז  .של בית ספאפא
ספא -קש ואס-בוטמה, אל-בנקודת ההצטלבות החשובה של רחובות אלל מוצע המעג

נכון  –לא כבר נהרס בקטע שממי קש-(תוך הזזה זעירה מאוד של התוואי של רחוב אל
הדרכים המוצעות  ).הקירוי המלאלהיום אין כוונה להחזיר קטע זה לתפקוד על גבי 

-ספא לתת השכונה אג'-חוב אסכניסה צפונית ביותר מר (מדרום לצפון):הם להסדרה 
ג'מעייה למרכז -ספא אשר יאפשר את המשך הקשר בין אג'-אסחלק מרחוב , ג'מעייה

דרום  4בוטמה, ושני רחובות המקבילים לתוואי כביש -קש, אל-השכונה, אל
 מאפשרת אתצעה הה של המערך וגישה לכל הבתים. כמו כן, ההמאפשרים השלמ

, על ידי ילדי דרום 4), ממערב לתוואי כביש והמאושרהקיים (השימוש בשביל המשך 
 לכלולעל בסיס ההצעה צריכה מפורטת שתוכן נית התוכה. השכונה בדרכם לבית הספר

כולל לפחות אלו המסומנות להסדרה בהצעה,  ,הקיימות של הדרכים ןשדרוגל הוראות
  י הקירוי.גבמיפירוט של השימושים הציבוריים הנוספים על , כמו גם מדרכותכמובן 
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 1 תמונה מספר -  2נספח מספר 
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  2 תמונה מספר -  2נספח מספר 

 

 








