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 בפני הרכב כבוד השופים:

 רון שפירא, נשיא ]אב"ד[
 בטינה טאובר
 נאסר ג'השאן

 :19-06-32995עת"מ 
 

 ותהעותר

 
 
 . עיריית חיפה1
 . ועדה לתכנון ובנייה חיפה 2

 
 נגד

 
 המועצה הארצית לתכנון ובנייה. ועדת המשנה לעררים של 1 משיביםה

 . הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה2
 513569780פיתוח ונכסים בע"מ, ח.פ  -. חברת נמלי ישראל 3
 . שמואל גלבהרט4
 . רשות נחל הקישון5
 . אביהו האן6
 . מוטי בליצבלאו7
 . ירון חנן8
 . חברי סיעת "הירוקים של חיפה " במועצת העיר חיפה9

 סילס . זאב10
 580579290. הפורום הישראלי לשמירה על החופים, ע.ר 11
 . אלה נווה12
 , בשם הקואליציה לבריאות הציבור. רוית שטוסל13
 580657195. עמותת שינוי בחיפה, ע.ר 14

 1 

 :19-07-22673עת"מ 
 

 העותר

 

 
 מיכאל רטנר

 
 נגד

 
 ובניהועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון  1. המשיבים

 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז חיפה 2.

 הוועדה לתשתיות לאומיות 3.

 משרד התחבורה 4.

 רשות תעופה אזרחית 5.

 רשות שדות התעופה 6.

 חברת נמלי ישראל 7.

 עיריית חיפה 8.
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 1 

 :19-07-47256עת"מ 
 

 העותר

 

 
 הפורום הישראלי לשמירה על החופים )ע"ר( 

 
 
 נגד

 
 ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה 1. המשיבים

 הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 2.

 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל  3.

 עיריית חיפה 4.

 הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה 5.

 אלה נווה 6.
 

 2 
 3 נוכחים:

 4ין ועו"ד עמית חדד, עו"ד קרן גולדשמיט, עו"ד ימית קלי  -ב"כ עיריית חיפה והוועדה לתכנון ובניה 
 5 מילשטיין העו"ד אליהו וייס ועו"ד נוע

 6 קליש, ראש עיריית חיפה-גב' עינת רותם
 7 מר נחשון צוק, סגן וממלא מקום ראש העיר

 8 מר אריאל וטרמן, מהנדס העיר חיפה
 9 עו"ד עמית קורן ועו"ד אלעד חן -ועדת המשנה והוועדה המחוזית לתכנון ובניה ב"כ 
 10 , מנכ"ל חנ"י מר שלמה גריןע"ד מאיר פורגס ועו"ד נועה יגלה -חנ"י ב"כ 

 11 מר מוטי שמואלי, ראש אגף תשתיות תעופתיות ברשות התעופה האזרחית )רת"א(
 12 עו"ד רוית צימנט -רשות נחל הקישון ב"כ 

 13 בעצמו -( אןאביהו ה) 6משיב 
 14 עו"ד יותם שלמה -הפורם הישראלי לשמירה על חופים ב"כ 

 15 בעצמה -)אלה נווה(  12ה המשיב
 16 עו"ד עופר גראואר -עמותת שינוי בחיפה ב"כ 
 17 עו"ד דביר לנגר -העותר רטנר ב"כ 

 18 עו"ד רון צין ועו"ד שמואל זינגר –ב"כ רשות שדות התעופה 
 19 
<#1#> 20 

 21 

 22 פרוטוקול

 23 

 24 :הערת בית המשפט

 25במסגרת פיילוט שמקיימת מערכת בתי המשפט, בית המשפט מביא לידיעת הצדדים כי הדיון יוקלט 

 26ויתומלל. עותק מההקלטה והתמלול יועמד לרשות הצדדים באמצעות אתר נט המשפט או באמצעות 

 27 התמלול.ומזכירות בית המשפט. הצדדים לא יישאו בעלויות ההקלטה 

 28 
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 1 
<#2#> 2 

 3 החלטה

 4 

 5, בית המשפט מורה כי 1984–]נוסח משולב[, התשמ"ד לחוק בתי המשפט א)א(68בהתאם לסעיף 

 6 הדיונים בהליך זה ינוהלו בדרך של הקלטה.

 7 
<#3#> 8 

 9 במעמד הנוכחים.  30/07/2019, כ"ז תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 10 
 11 

 

 

 

 

 

 
  

 רון שפירא, נשיא
 ]אב"ד[

 שופט, נאסר ג'השאן  בטינה טאובר, שופטת 

 12 
 13 

<#29#> 14 
 15 החלטה

 16 
 17 

 18 נדחה למתן פסק דין. 
 19 ימים.  10ך וחברת התמלול מתבקשת להשלים את התמלול בת

 20 
<#30#> 21 

 22 במעמד הנוכחים.  30/07/2019, כ"ז תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 23 
  24 

 

 

 

 

 

 
  

 רון שפירא, נשיא
 ]אב"ד[

 שופט, נאסר ג'השאן  בטינה טאובר, שופטת 

 25 



 
 

 
 משפט לעניינים מנהליים-המחוזי בחיפה בשבתו כבית בית המשפט

עיריית חיפה ואח' נ' ועדת המשנה לעררים  32995-06-19 עת"מ 
 של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח'

   22673-07-19עת"מ 
  47256-07-19עת"מ 

 2019יולי  30 

 

 4 

 1 בייניש גלית ידי על הוקלד


