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המשפט המחוזי מרכז דחה
1$1ST$יתע$1ST$עתי־
תושבים

ברחוב

ממזכרת

השקטוהשליו של

לאופיו

הרחוב,

לירידת ערך הבתים .עוד טענו

ותביא

התושבים

איןק«ור

שפיר
צי

פר
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בתיה נגד המועצה המקומית ותנו־
$TS1$ותנועת$TS1$

$DN2$ותנועת $DN2$הצופים,
עת

ום יוני

רייף

שהתנגדולאכלוס

מבנה ברחוב

תגרי

מוהליבר על ידי

שבט

צופיםהפועל

ביישוב.

כי על

פי חוק תכנון

ציבור,

אין להקצותלתנועות

בצמודלבתי

הקצאת

קרקע לצרכי
נוער

מבנים

מגורים.

בית המשפט קיבל
פעילות של
$DN2$המקומית$DN2$וציין כי ההחלטה לאפשר
קומית
במשך  50שנה מבנה של קופתחולים במ־
$TS1$במשך$TS1$
שבט הצופים במקום התקבלה לאחר בחינה
מתבקש שימוש
שך
התושבים ,ולצד הטלת מגב־
$TS1$מגבלות$TS1$
$DN2$במשך $DN2$רוב שעות היום ,ועתה
של טענות
למספר שעות בלבד לאורךיומיים-שלושה
למינימום הפרעות אפשריות
שיצמצמו
לות
$DN2$מגבלות$DN2$
בשבוע.לכן ,ציינה הוועדה המקומית ,אין
מפעילותזו.
כתוצאה
לקבל את הטענותלגבי מטרדי רעש וחניה.
מוהליבר,
מדובר כאמור במבנה ברחוב
בנוסף טענה הוועדה כי יש מגרש חניהגדול
רחוב קטן ללא מוצא המאוכלס בבתים פר־
$TS1$פרטיים$TS1$.
ויכול לשמש
ששימש את באי קופתהחולים
במשך  50שנהפעלו במבנה שירותי
טיים.
$DN2$פרטיים$DN2$.
גם את הורי החניכים ,מה גם שמרבית החני־
$TS1$החניכים$TS1$
קופת חולים כללית ,שלאחרונה העבירה
$DN2$החניכים $DN2$מגיעיםברגל או באופניים.
כים
פעילותה למבנה אחר .עם פינוי המבנה
את
התושבים ערערו על החלטה זו לבית המ־
$TS1$המשפט$TS1$,
המקומית לאפשר במקום
ביקשה המועצה
שפט,
פעילות של שבט הצופים ,שנזקק למקום
$DN2$המשפט$DN2$,אולם השופט צבי דותןקיבל את טענת
משרד
המועצה המקומית ,שיוצגה על ידי
במספר החניכים.
גדול יותר עקב גידול
עופר שפיר ,תוך הסכמת המועצה להטלת
בסמוך למקום הבי־
$TS1$הביעו$TS1$
המתגוררים
שכנים
הפעילות כך שלא תובער במקום
$DN2$הביעו $DN2$התנגדו לכךוהעלו מספר טענות בפני מגבלות על
עו
קול ,עשן וריח .כמו כן
אש אוייווצרו מטרדי
הוועדה המקומית .כך למשל ,טענו התו־
$TS1$התושבים$TS1$
בפעילות שתחולל רעש ,הפעילות תותר בימים ושעות מוגדריםוללא
$DN2$התושבים $DN2$כי מדובר
שבים
כניסת אוטובוסים.
הדלקת אש ,תגרור מצוקת חניה והפרעה
את טענות המועצה המ־
$TS1$המקומית$TS1$

הוועדה

המקומית דנה בטענות

ודחתה אותן .הוועדה ציינה כי

התושבים

במקום פעל

