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לכבוד
מיכה גדרון ,עו"ד
יו"ר (משותף) ועדת תכנון ובניה
לשכת עורכי הדין בישראל
שלום וברכה,
הנדון :תת"ל /101ב קו מטרו - M 1בקשתכם להארכת מועד
סימוכין :פנייתכם מיום 7.1.21
במענה לפנייתכם שבסימוכין ובה בקשה להארכת מועד להגשת השגות ,ולאחר שהובאה בפני יו"ר הות"ל,
להלן התייחסותנו:
 .1המועד שנקבע בחוק להגשת הערות והשגות תוך  60יום מיום הפרסום ,מאזן בין זכות ההתנגדות
לבין אינטרס הודאות והיציבות בקידום הליכי תכנון וכן מגשים את עקרון השוויון בין המתנגדים.
לנקודת איזון זו משנה תוקף ביחס לות"ל ,שמטרתה קידום תכניות בעלות חשיבות לאומית בלוח
זמנים מהיר וקשיח וביתר שאת ביחס לתשתית המטרו שחשיבותו ונחיצותו נעלה מספק.
 .2אציין כי מסיבה זו התקופה שנקצבה בחוק במקורו להגשת השגות לתכנית לתשתית לאומית עמדה
על  30יום אך מתוך שאיפה לתת שהות גדולה יותר לציבור ולהמנע מארכות פרטניות הוארכה
בתיקון  101לחוק ל  60 -יום.
 .3כפי שנקבע באופן עקבי בפסיקה ,לבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות אין להיעתר כדבר
שבשגרה ,אלא רק במקרים חריגים ובקיומן של נסיבות המצדיקות זאת.
 .4מהנימוק הכללי המציין את קשיי התקופה לא עולה מדוע לא ניתן היה להערך עד כה להגשת
ההשגות במועדן ולא ברורה כדבעי השלכותיהם הישירות על היכולת להגיש השגות במועדן.
 .5טרם פנייתכם אלינו נתקבלו אצלנו פניות מטעם רשויות מקומיות ומספר עורכי דין שנענו כלם באופן
דומה כי לא ניתן להאריך את המועד להגשת השגות וכי יש להערך כראוי על מנת להגישן במועד.
 .6דחיית המועד להגשת השגות בהכרח תגרום לדחייה נוספת משמעותית במועדי השימועים ,לצורך
הערכות כל הגורמים הרלוונטיים לדיון ולגיבוש התייחסות להשגות.
 .7בנוסף ,דחיית המועד להגשת השגות יגרור דחיית מועד אישור התכניות וכפועל יוצא מכך לעיכובים
בהוצאת מכרזים לתכנון מפורט לביצוע ולעיכובים בביצוע התכנית בפועל.
 .8לנוכח האמור לא ניתן להיענות לבקשתכם להארכת מועד להגשת ההשגות ויש להגישן במועד
שנקבע לכך ,עד .19.1.21
 .9עם זאת ,נוכח הנימוקים שפורטו בבקשה ,נאות היו"ר לאפשר לכל מי שיזדקק לכך להגיש את
המסמכים וההשלמות הנדרשות ככל שהן נובעות מחוות דעת מקצועיות שהוזמנו על ידם ושלא
ניתן יהיה להשלימם במועד עקב משבר הקורונה וזאת למשך  30יום נוספים מהמועד האחרון
להגשת השגות ,דהיינו עד ליום .18.2.21

בכבוד רב ובברכה,
יעל אדורם ,עו"ד
היועצת המשפטית
הוועדה לתשתיות לאומיות

העתקים:
מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר הות"ל
עו"ד תלמה דוכן ,חוקרת התכנית
יעל סלומון ,מנהלת אגף בכיר לתכנון מטרו ,מינהל התכנון
אולה אקסלרוד ,מנהלת תחום תכנון מטרו ,מינהל התכנון
שירי שניצקי ,יועצת למנכ"ל משרד הפנים

