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   )2( יעיכוב לא לגיטימ

  יתר וצאת ההארכת מועד ה הניבעתירה שענימקום לטעון כי אין  -ביהמ"ש 
  עניין הוראות מעברככזה שפקע לבהיתר יש לראות 

  

ורך ציבחן ל שהואלתנאי הראשון  נהליהמ ו של בית המשפטאתמול סקרנו את התייחסותשל  ןביומו

 בית המשפטהטבועה להארכת תוקף החלטה ליתן היתר. ביומון זה נסקור את פסיקת ותו בסמכשימוש 

 קבלתהשתנה באופן המצריך  , התכנוני הבטיחותי או הסביבתי לאלפיו המצב החוקיונאי השני, י התלגב

  .היתר חדש

 ןאינש ייהנהבהתכנון ולחוק  78-ו 77יפים עהגבלות לפי ס מוינתיים פורסבכי טענה  המקומית וועדהה

לא יחולו על בקשות  בלותההגלפיהן שהוראות מעבר מנם ואההגבלות כוללות היתר המבוקש. לתואמות 

ת, מכיוון טענת הוועדה המקומיל רה הרלוונטי), אךכפי שהיה המצב במק( 30.10.17להיתר שאושרו לפני 

  .קייםני אינו מתשהולכן התנאי  ,ת לחולולוכבר אינן יעמההרי שהוראות  שתוקף ההחלטה פקע

ראוי לטעון טענה זו במסגרת עתירה שכל עניינה הוא לא "יין כי תוך שהוא מצ דחה טענה זו בית המשפט

ההחלטה למתן היתר. ברור כי אם תדחה העתירה כי אז לא יחולו הוראות המעבר על בהארכת תוקף 

התכנוני החדש, יון, ויהיה על העותרת להגיש בקשה חדשה הרלוונטית למצב בקשת ההיתר נושא הד

תחסה תחת הוראות המעבר של  העתירה כי אז תוקף הבקשה לא פקע, והבקשה ולם ככל שתתקבלוא

  ".התכנית החדשה

דה המקומית עוורה לואת תוקף ההחלטה בחצי שנה, תוך שהוא מ דבר האריך בית המשפטשל  בסופו

  ".בקשר עם הוצאת ההיתר יחות ובלב חפץ להליכי העותרתבפת"לפעול ב

  

  

  

עפר טויסטר, טויסטר רוזנטל ואייל אוליקר ממשרד ה"ד מיטל , יוצגה ע"י עואקו סיטי בתיק, חב'רת עותה –ילוי נאות ג

  עורכי דין.

  
נ' הוועדה  )ל אוליקרד מיטל טויסטר רוזנטל ואייה"(ע"י עו"מ .אל יזמות ובניה בעאס –אקו סיטי  67939-02-19עת"מ 

יינים לענ בבית המשפט 18.8.19). ניתן ביום יובל גלאוןם חאמד וע"י עוה"ד סלאהמקומית לתכנון ובניה גבעתיים (
  .. השופטת: אסתר נחליאלי חיאט. כתב: עו"ד עפר טויסטריפו-תל אביבבמנהליים 

  
 תחליף לייעוץ משפטי. ן הואהאמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואי  
 דין.ויסטר, עורכי כל הזכויות שמורות לחברת עט הוצאה לאור בע"מ ולמשרד עפר ט  


