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  תקציר פסק הדין 

מגלשות מגלשות מגלשות מגלשות , , , , מגרשי טניסמגרשי טניסמגרשי טניסמגרשי טניס, , , , בריכות שחייהבריכות שחייהבריכות שחייהבריכות שחייה, , , , הכולל מבניםהכולל מבניםהכולל מבניםהכולל מבנים, , , ,  הוקם באזור מרכז ספורט הוקם באזור מרכז ספורט הוקם באזור מרכז ספורט הוקם באזור מרכז ספורט1985198519851985----1989198919891989ם ם ם ם בין השניבין השניבין השניבין השני

ואפילו ניתנו היתרים מסוימים ואפילו ניתנו היתרים מסוימים ואפילו ניתנו היתרים מסוימים ואפילו ניתנו היתרים מסוימים , , , , כי מרכז ספורט זה הוקם ללא היתר כדיןכי מרכז ספורט זה הוקם ללא היתר כדיןכי מרכז ספורט זה הוקם ללא היתר כדיןכי מרכז ספורט זה הוקם ללא היתר כדין, , , , התביעה טוענתהתביעה טוענתהתביעה טוענתהתביעה טוענת. . . . מים ועודמים ועודמים ועודמים ועוד

 החלה  החלה  החלה  החלה ,,,,בהיותם נוגדים את תכנית בניין העריםבהיותם נוגדים את תכנית בניין העריםבהיותם נוגדים את תכנית בניין העריםבהיותם נוגדים את תכנית בניין הערים, , , , היו אלה היתרים בלתי חוקייםהיו אלה היתרים בלתי חוקייםהיו אלה היתרים בלתי חוקייםהיו אלה היתרים בלתי חוקיים, , , , במהלך הבנייה או לפניהבמהלך הבנייה או לפניהבמהלך הבנייה או לפניהבמהלך הבנייה או לפניה
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הן בהיותם נוגדים את הן בהיותם נוגדים את הן בהיותם נוגדים את הן בהיותם נוגדים את , , , , הם כל ערךהם כל ערךהם כל ערךהם כל ערךאשר אין לאשר אין לאשר אין לאשר אין ל, , , , כי מדובר על היתרים בלתי חוקייםכי מדובר על היתרים בלתי חוקייםכי מדובר על היתרים בלתי חוקייםכי מדובר על היתרים בלתי חוקייםבית המשפט קבע בית המשפט קבע בית המשפט קבע בית המשפט קבע 
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, , , , ת בניין העריםת בניין העריםת בניין העריםת בניין הערים כבתוך שלה בתכני כבתוך שלה בתכני כבתוך שלה בתכני כבתוך שלה בתכנישעשתהשעשתהשעשתהשעשתההוועדה המקומית הוועדה המקומית הוועדה המקומית הוועדה המקומית את תפקוד את תפקוד את תפקוד את תפקוד בחריפות בחריפות בחריפות בחריפות בית המשפט ביקר בית המשפט ביקר בית המשפט ביקר בית המשפט ביקר 

אשר עלולות לגרום סבל לתושבים שמסביב ועוד נזקים אשר עלולות לגרום סבל לתושבים שמסביב ועוד נזקים אשר עלולות לגרום סבל לתושבים שמסביב ועוד נזקים אשר עלולות לגרום סבל לתושבים שמסביב ועוד נזקים , , , , """"גמישותגמישותגמישותגמישות"""" לעצמה  לעצמה  לעצמה  לעצמה והתירהוהתירהוהתירהוהתירה מיקומים  מיקומים  מיקומים  מיקומים שינתהשינתהשינתהשינתה

המועצה המקומית נטלה חלק המועצה המקומית נטלה חלק המועצה המקומית נטלה חלק המועצה המקומית נטלה חלק הוא קובע שהוא קובע שהוא קובע שהוא קובע ש ....ופגעים אחרים אשר הובאו בחשבון כאשר תוכננה התכניתופגעים אחרים אשר הובאו בחשבון כאשר תוכננה התכניתופגעים אחרים אשר הובאו בחשבון כאשר תוכננה התכניתופגעים אחרים אשר הובאו בחשבון כאשר תוכננה התכנית

קומית לתכנון קומית לתכנון קומית לתכנון קומית לתכנון עליו היא מופקדת כוועדה מעליו היא מופקדת כוועדה מעליו היא מופקדת כוועדה מעליו היא מופקדת כוועדה מ, , , , תוך התעלמות מן האינטרס הציבוריתוך התעלמות מן האינטרס הציבוריתוך התעלמות מן האינטרס הציבוריתוך התעלמות מן האינטרס הציבורי, , , , פעיל בהפרת החוקפעיל בהפרת החוקפעיל בהפרת החוקפעיל בהפרת החוק
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