העתירות בבתי המשפט לסוגיהם
נגד
מערכת הביטחון והוועדות למתקנים ביטחוניים )ולמ"ב(
)בשנים (2010 - 1998
שנה

המגיש

1998

מועצה אזורית
מנשה

2002

מועצה אזורית
מנשה

2002

נושא העתירה
הצורך בהיתר מהולמ"ב
להצבת מכ"ם חץ במחנה עין
שמר בג"ץ 5827/98
החלטת ולמ"ב חיפה
על הצבת מכ"ם חץ במחנה
עין שמר עת"מ חי' 717/02

הפסיקה
העתירה נמשכה ע"י המגישים
בעקבות הסכמה לפניה לולמ"ב
העתירה נמשכה ע"י המגישים
בעקבות פשרה והסכמה להצבת
המערכת רק בשעת חירום

בניה בתוך מתקן ביטחוני
בעתלית בניגוד לתוכניות
קיימות וללא קבלת היתר
מהולמ"ב עת"מ )חי'(
 741/02בקשת להוצאת צו
להפסקת עבודות בש"א )חי'(

העתירה נדחתה

ערעור לבית המשפט העליון

2003

דיון חוזר בבית המשפט
לעניינים מנהליים בחיפה

החזרת הדיון לבית המשפט
לעניינים מנהליים בחיפה
העתירה נדחתה בעקבות הודעת
מערכת הביטחון שתפנה לולמ"ב
לקבלת היתר בנייה

2003

עתירה בבית המשפט לעניינים
מנהלייים מחוז צפון נגד היתר
שנתנה הולמ"ב לבניית מחנה
חדש )ציפורית( בניגוד לתוכניות
קיימות.

דחיית העתירה
והגבלת השימוש החורג לתקופה
של חמש שנים בלבד.

2003

הקליניקה לפרקטיקה
ומדיניות סביבתית
בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר
אילן ,בשיתוף עם
עמותת "כחול-ירוק"
לשמירת איכות
הסביבה בחוף הכרמל

היישוב הושעיה

1221/02

בר"ם 1121/03

עת"מ )נצרת( 164/04

בקשה לפסק דין הצהרתי שיקבע
כי בניית המחנה נעשית שלא על
פי היתרי בניה בני תוקף

2005

דחיית העתירה

עת"מ )נצרת(1074/05

בקשה למתן צו ביניים שיאסור
להמשיך ביצוע העבודות בש"א

)נצרת( 1140/05
2005

היישוב הושעיה

ערעור לבית המשפט העליון
ובקשת סעד זמני להפסקה מידית
של העבודות וקביעה כי הבנייה
אינה חוקית

מערכת הביטחון

ערעור לבית המשפט העליון נגד
הגבלת השימוש החורג למשך
חמש שנים

עע"ם  2408/05ועע"ם
7730/05

עע"ם 2448/05

דחיית שני הערעורים והותרת פסק
הדין של בית המשפט לעניינים
מנהלים במחוז צפון
פסק דין ראשון ותקדימי של בית
המשפט העליון אשר דן בהרחבה
בסמכויות הולמ"ב למתן היתרים
להקמת מתקנים ביטחוניים ובנהלי
עבודתה

1

שנה

2006

המגיש

פלונית

נושא העתירה
בניית מבנה ללא מתן היתר
בנייה במחנה.

עת"מ )חי'( 3055/06

ערעור לבית המשפט העליון

עע"מ 3151/06
2006
תושבי בני ברק
המתגוררים בסמוך
למתקן קשר של
צה"ל

הקמת אנטנות שידור גדולות
ללא קבלת היתר בתוך שטח
ביעוד שטח ציבורי פתוח

עת"מ )ת"א( 2021/06

בנוסף הוגשה בקשה לקבלת
צו ביניים שיאסור להמשיך
בהתקנת האנטנות עד
להכרעה בעתירה

בש"א )ת"א( 31733/06

2006

עמותת אדם טבע
ודין

דחיית הבקשה לצו ביניים בעקבות
התחייבות מערכת הביטחון לבנות
רק בתחום שלגביו קיים היתר
ועדכון התושבים אודות תוצאות
המדידה האלקטרומגנטית ופירוק
האנטנות במידה והעתירה תתקבל.
בהמשך נמשכה העתירה
בעקבות התחייבות נוספת של
מערכת הביטחון שבמקום לא יוקמו
מתקנים חדשים ואלה הקיימים
יוסרו

עתירה נגד כריית חוק בבסיס
נבטים ללא קבלת היתר

החלטת הולמ"ב לאשר בניית
מבנה בנמל חיפה,

העתירה נדחתה והועברה לדיון
בוועדת ערר למתקנים ביטחוניים
שליד המועצה הארצית לתכנון
ולבנייה.

עת"מ )ב"ש( 397/06

בש"א )ב"ש( 1042/06
2007

העתירה נדחתה
הפטור על פי סעיף  172יכול לפגוע
בכל אחד ואחד ולא רק בבעלי
מקרקעין סמוכים
דחיית העתירה

העתירה נמשכה ע"י העותרים
בעקבות סיכום בין משרד הביטחון
עם המפקח על המכרות במשרד
התשתיות המשמש גם בתפקיד יו"ר
קרן לשיקום מחציבות במשרד על
תוכנית לשיקום המחצבה ,כולל לוח
זמנים מפורט לסיום העבודות

בקשה להוצאת צו ביניים
להפסקת העבודות והחזרת
המצב לקדמותו

ראש עיריית חיפה
ועיריית חיפה

הפסיקה

עת"מ חי' 4096/07

בקשה להוצאת צו ביניים
למניעת תחילת העבודות
דיון בוועדת ערר למתקנים
ביטחוניים שליד המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה.
עתירה לבית המשפט לעניינים
מנהליים בירושלים נגד
החלטת ועדת הערר

עת"מ יר' 863/07

עתירה לבית המשפט לעניינים
מנהליים בחיפה נגד החלטת
ועדת הערר

דחיית עתירת עיריית חיפה
בהסכמת הצדדים נקבע שהדיון
בעתירה יועבר חזרה לבית המשפט
לעניינים מנהליים בחיפה
לפשרה בין משרד הביטחון ועיריית
טרם ניתן תוקף של פסק דין

עת"מ חי' 4347/07

במקביל התקיים מו"מ עם
משרד הביטחון

2

נושא העתירה

הפסיקה

שנה

המגיש

2007

ראש עיריית
הרצליה ועיריית
הרצליה

ביטול היתר שניתן להקמת
מבנה תקשורת על גג בית דיור
מוגן בעיר
עת"מ ת"א 2115/07
העתירה לוותה בבקשה
לסעד ביניים

הבקשה לסעד ביניים נדחתה.
העתירה נדחתה בהסכמת הצדדים
ונקבע בפסק הדין כי הולמ"ב תחזור
ותדון במתן היתר לשימוש בגג
המבנה לצורך הצבת מתקן הקשר
ותחליט רק בעניין הגבלת תקופת
השימוש

2007

עמותת אדם טבע
ודין וארגון מגמה
ירוקה

מתן היתר בנייה לעיר
הבה"דים,

דחיית הבקשה למתן צו ביניים.
יום לפני הדיון בעתירה החלו
העבודות בשטח ואז הוצא צו
להפסקת העבודות.

בש"א )ת"א( 31636/07

עת"מ )ב"ש( 395/ 07

בקשה למתן צו ביניים ,להורות
ליו"ר הולמ"ב למנוע את מתן
ההיתר ,בתחילה עד לקיום
דיון ובהמשך עד למתן פסק
דין חלוט בעתירה
בש"א .(1149/07
ערעור לבית המשפט העליון
נגד פסק דין של בית המשפט
לעניינים מנהלים בבאר שבע

עע"מ 360/08

העתירה העיקרית נדחתה

הערעור נדחה לאחר שהמדינה
קיבלה את המלצת בית המשפט
העליון להכנת תסקיר השפעה על
הסביבה ובעקבותיו קיום הליכי
התכנון במסגרת הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה במחוז הדרום
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