
 בפסיקה "דיני התכנון והבניה"אזכורי 

 ובנייה לתכנון הארצית המועצה של עקרוניים לנושאים המשנה ועדת' נ מ"בע נכסים גוסטו נ.א 5004/16 עעמ 

 (28/08/17 עליון) מרכז מחוז

 (3.9.2015עליון ) חברת דואר ישראל בע"מ נ' חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ 36/11א "ע 

  (31.12.2012 )עליון מטה יהודה ואח' -און נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה -רוני בר 2015/08עע"מ 

  (13.12.2010 )עליון יפו -ן ובניה תל אביבאפרים שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנו 3493/08עע"מ 

  (14.2.2008)עליון  ירושלים ואח' -חוסין אחמד עבידאת ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה 9569/04ע"א 

  (22.8.2007 )עליון קרית אתא נ' יורם אליהו -הועדה המקומית לתכנון ובניה 9749/03ע"א 

  ועדת -יות הבדואים בישראל ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ובניההאגודה לסיוע והגנה על זכו 8354/04עע"מ 

 (25.1.2006)עליון  המשנה לערעורים ואח' 

  (29.6.2005)עליון  מחוז חיפה נ' עיריית קרית אתא -הועדה המחוזית לתכנון ובניה 11061/04עע"מ 

  (20.6.2005)עליון  ועדת ערר מחוז תל אביב נ' סילבנה לוסי פואה 8748/03עע"מ 

  (19.10.2004)עליון  אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' עיריית רעננה 8676/00בג"צ 

  (11.11.2003)עליון  בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, נתניה 10חלקה  2842חברת גוש  1968/00ע"א 

  (2.7.2003 ן)עליו חיפה ואח' -גאן בחוס נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה 5927/98ע"א 

  (6.2.2003 )עליון הפנים ואח'חוף השרון ואח' נ' שר  -הועדה המקומית לתכנון ובניה 5145/00בג"צ 

  קרית אתא  -ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה 1597/93בג"צ 

 (3.5.1994)עליון ואח' 

  (26.7.1993 )עליון  מחוז הצפון -המחוזית לתכנון ובניהעלי מוהנא מושלב נ' הוועדה   3132/92בג"צ 

  (31.12.1992 )עליון נתניה ואח' -קני בתים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה 119/86ע"א 

  (6.9.1989 )עליון ואח' נ' אורי רחמניחברה להשקעות בע"מ ואח' ש. ארצי  151/87ע"א 

 מחוזי מ "בע המונים להסעת עירוניים תחבורה נתיבי - ע"נת' נ' ואח בריאות בר 9310-09-16( א"ת) "את(

12/06/18) 

 (19.07.2016)מחוזי  ובניה לתכנון המקומית הוועדה' נ מרים דפנה  9062-09-14 מ"עת 

 (3.7.2016מחוזי )תמר מזרחי נ' עדה )הדסה( גולדנברג  14906-10-15א )חי'( "ת 

 (08.09.2015)מחוזי  מרכז מחוז ובנייה לתכנון המחוזית הועדה' נ הניג אליעזר 38005-10-13 מ"עת 

  (8.9.2008 )מחוזי  עיריית הרצליה נ' טנא שי 082088/07עפ"א 

  (4.6.2008 )מחוזי חוה רביב נ' פז גז בע"מ 9644/06ע"א 

  (3.3.2008 )מחוזי ( אזרחית"א)נ' מנהל מיסוי מקרקעין שכו ואח' עופר מירצקי  001415/05ו"ע 



  מושב עובדים  -שמעון יחזקאל ואח' נ' ועד הנהלת האגודה השיתופית אבן ספיר 5413/06ה"פ 

 (15.11.2007 זי)מחו להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

  (19.6.2007 )מחוזי אח' 13ונ' יעקובזון עמנואל לישראל בע"מ חברת החשמל  001288/06ה"פ 

  (28.11.2006 )מחוזי עיריית ירושלים -מיכאלי ענת נ' מדינת ישראל  30310/06ע"פ 

  (6.2.2006 )מחוזי ת חדרהיחברת מטעי גן חברה חקלאית בע"מ נ' עירי 630/05ע"פ 

 (25/12/17)שלום  עירית נתניה נ' מאיר חי מיכאלוב  22796-08-15'( ב )נת"תו 

  (23.1.2013 )שלום בע"מ נ' רכש סוכנות שירותי ביטוח חיים ואח' ניאון ליין בע"מ 12977-05-09ת"א 

  (23.12.2007 )שלום חיפה -לתכנון ובניהח'אלדי קובטאן נ' הועדה המחוזית  004022/07ב"ש 

 (15/11/17 מנהלי) מזרחי גליל ובניה לתכנון מקומית ועדה' נ זועבי סארי בכר  40408-09-17'( נצ) מ"עת 

 (12/2/17 מנהלי) חיפה צפון - ובנייה לתכנון המחוזית הועדה' נ' ואח אלחדס 28375-10-16 מ"עת 

 לתכנון המחוזית הועדה' נ מ"בע בבניה עותוהשק פיקוח ליזמות חברה - חן שנהב 41041-08-16( מרכז) עתמ 

 (3/3/17 מנהלי) מרכז מחוז ובניה

 (17/5/17 מנהלי) עזר חוק-טבעון קרית מקומית מועצה' נ יזרעאלי יהודה  44930-06-16'( חי) עתמ 

 ובניה לתכנון המחוזית הוועדה שליד תכניות להשלמת הוועדה' נ' ואח פנחסי רפאל  22989-03-16( מרכז) עתמ - 

 (23/2/17 מנהלי) מרכז מחוז

 (6/9/16 מנהלי) סבא כפר עירית' נ טרוסטלר שרה  45268-10-15( מרכז) עתמ 

 מחוז ובניה לתכנון המחוזית הערר ועדת' נ מודיעין ובנייה לתכנון המקומית הועדה 29819-06-15( מרכז) עתמ 

 (17/5/17 מנהלי) מרכז

 (4.7.2016מנהלי ) הועדה המקומית לתכנון ובניה נ' ועדת ערר מחוז מרכז 46342-05-15מ "עת 

 מנהלי ) א.נ.ג. גוסטו נכסים בע"מ נ' ועדת המשנה לנושאים עקרוניים של המועצה 11624-04-15מ "עת

18.5.2016) 

 החלטה) הרצליה ובניה לתכנון מקומית וועדה' נ מ"בע ופיתוח הנדסה עופר אחים' חב 85081/15( א"ת) ערר 

 (30/10/16 ובנייה תכנון – ערר ועדות


