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החלטה
.1

לאחר ששמענו באריכות את טיעוני באי -כוח הצדדים החלטנו כדלקמן :

א)

לצרף את שר הביטחון כמשיב נוסף לעתירה נוכח הצורך לבחון את האפשרות

להכשיר את שדה התעופה עין שמר כחלופה לשדה התעופה בהרצליה  ,מושא העתירה .
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ב)

להוציא צו -על -תנא י המכוון למשיבים ומורה להם לבוא וליתן טעם  :מדוע לא

יתאפשר כינוס מועצת המשיבה  ( 1המועצה הארצית לתכנון ולבניה ) כדי שתדון
במעמדו של שדה התעופה הרצליה וביחס לחלופות אחרות לו  ,בהתאם ובהמשך
להחלטת המשיבה  1משנת  2009לרבות בהשלכות השונות של החלטתה .
התשובה לצו -ע ל -תנאי תנתן בתוך  90ימים ממועד החלטה זו .
ג)

להוציא צו ביניים חלקי ומותנה בעתירה – על פיו :
()1

תותר המשך חניית מטוסים והפעלת מתקני בדק בשדה התעופה הרצליה

והמראות ונחיתות לצרכי בדק ולשם העברת המטוסים החונים משדה התעופה הרצליה
למקומות אחרים  ,ככל שימצאו כא לה – וזאת למשך  6חודשים מתאריך . 15.04.2015
()2

תותרנה טיסות לצרכי בדק  ,כיבוי אש  ,הצלה וצילום למשך  6חודשים

מתאריך . 15.04.2015
()3

תותרנה טיסות לצרכי הדרכת לימודי טיסה והכשרת טייסים למשך 3

חודשים מתאריך . 15.04.2015
.2

למען הסר ספק מובהר בזאת :

א)

אין בצווים שהוצאו כדי למנוע מהמועצה הארצית לתכנון ולבניה  ,או מיתר

המשיבים כדי להתכנס ולדון  ,אם רצונם בכך  ,ולקדם פתרונות במישורים שונים לשם
ה ס דרת מעמדו החוקי של שדה התעופה הרצליה  ,או חלופות ראויות לו  ,או לפונקציות
שהוא ממלא .
ב)

פעילו יות או טיסות אחרות מ אלו שהותרו מכוח צו הביניים אסורות בשדה

התעופה הרצליה החל מתאריך . 15.04.2015
.3

במסגרת תשובתם לצו -על -תנאי  ,יתנו המשיבים  5-1וכן שר הביטחון גם דו " ח

ובו פירוט של הפתרונות התכנוניים  ,הביצוע יים והמעשיים שהם גיבשו כחלופות
ל פונקציות החניה  ,הבדק ושאר הפעילויות ה נעשות כיום בשדה התעופה הרצליה ,
לרבות לוחות זמנים ותקציבים הדרושים ל צרכי החלופות .
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.4

העותרים ושאר המשיבים יהיו רשאים להגיב לתשובת המשיבים הנזכרים

בפיסקה  3שלעיל ולהודעה שתימסר על ידם מכוח הפיסקה האמורה בתוך  30ימים
מעת הגשתה .
.5

לאחר שייאסף לתיק כל החומר הנזכר בפיסקאות  3ו 4 -ייקבע דיון נוסף

בפנינו לבירור דרך המשך הטיפול בעתירה .
.6

המזכירות מתבקשת להעלות את התיק לעיון ראש ההרכב לאחר הגשת כל

תגובה מאלה ה נ זכרות בפיסקאות  3ו 4 -שלעיל – וכן בתאריך . 17.08.2015
ניתנה היום  ,כ " ה בניסן התשע " ה ( .) 14.4.2015
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