
 
 

 

 

 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים

 
 /984139ם  "עע

 /905439ם  "עע

 
 גרוניס' כבוד הנשיא א  :פניל
 דנציגר' כבוד השופט י 
 סולברג' כבוד השופט נ 
 

 :1489/13ם "בעע המערער
 

 :1508/13ם "המערערים בעע

 המינהל הקהילתי לשכונת בית צפאפא
 
 סלמאן ' אעלא. 1
 מוחמד סלמאן. 2
 פתחי עליאן. 3
 סאמי עליאן. 4
 נביל עליאן. 5
 סובחי עבאסלאם. 6
 מוניר עליאן. 7
 עלי סלמאן. 8
 דיאא מוסטפא. 9

 מחמוד עטיה. 10
 אלד עליאן'ח. 11
 פואד עליאן. 12
 מוסטפא סלמאן. 13
 חוסין סלמאן. 14
 מוחמד בקריה. 15
  יוסף טקאקה. 16

  

 ד  ג  נ 

         

 עיריית ירושלים. 1 :1489/13ם "בעע המשיבים
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים. 2 
 רשות הרישוי ירושלים. 3 
 מ"החברה לפיתוח ירושלים בע-מוריה. 4 
 משרד התחבורה. 5 
 סלמאן' עלאא. 6 
 מוחמד סלמאן. 7 
 פתחי עליאן. 8 
 סאמי עליאן. 9 
 נביל עליאן. 10 
 סובחי עבאסלאם. 11 
 מוניא עליאן. 12 
 עלי סלמאן. 13 
 דיאא מוסטפא. 14 
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 מחמוד עטיה. 15 
 אלד עליאן'ח. 16 
 פואד עליאן. 17 
 מוסטפא סלמאן. 18 
 חוסי סלמאן. 19 
 מוחמד בקריה. 20 
 
 

 :1508/13ם "המשיבים בעע
 
 
 
 
 
 

 המבקשת להצטרף 
 ":ידיד בית המשפט"כ

 יוסף טקאקה. 21
 
 עיריית ירושלים  .1
 הוועדה המקומית לתכנון בירושלים . 2
 רשות הרישוי בירושלים . 3
 מ"החברה לפיתוח ירושלים בע –מוריה . 4
 משרד התחבורה. 5
 המינהל הקהילתי לשכונת בית צפאפא. 6
 
 

 מתכננים למען זכויות תכנון  –במקום 
  

ענינים מינהליים לעל פסק דינו של בית המשפט  יםערעור
שניתן , 17409-12-12מ "בעת 10.02.2013רושלים מיום יב

  אור-בן' נעל ידי כבוד השופטת 
 

  

        ג"ח בתמוז התשע"י :תאריך הישיבה
 

(26.06.2013)  

 

 1489/13ם "בעע בשם המערער
 :1508/13ם "בעע 6והמשיב 

 
 ם"בעע 3-1בשם המשיבות 

 :1506/13ם "ובעע 1489/13
 

ם "בעע 4בשם המשיבה 
 :1508/13ם "ובעע 1489/13

 
ם "בעע 5בשם המשיב 

 :1508/13ם "ובעע 1489/13
 

ם "בעע 21-6בשם המשיבים 
ם "בעעהמערערים ו 1489/13
1508/13: 

 
 בשם המבקשת להצטרף 

 ":ידיד בית המשפט"כ

 
 בארה 'ג מוהנד ד"עו

 
 

 ד אירנה טויב"עו; מיכאלי ד אילנית"עו
 
 

 ד הילי פרייס"עו; זיד מאיה אשכנ"עו
 
 

 ד תדמור עציון "עו; בנסקי-וייסיאורה ד ל"עו
 
 
 

 נאסרייס ד ק"עו
 
 

 כהן -קרנירון ד ש"עו
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טה  החל

 
 .דין השלימו טיעוניהםהבעלי  

 

בשני הערעורים להגיש  5-1בנסיבות העניין נראה לנו לנכון להורות למשיבים  

אשר לדעת המשיבים , יפורטו הפתרונותבו , 0.12....05עד ליום , מסמך משותף

הפתרונות . האמורים נותנים תשובה להשגותיהם המעשיות של תושבי בית צפאפא

הנטענים יפורטו תוך הבחנה בין אלה הקיימים על פי התכנון הסטטוטורי הקיים לבין 

נוסף על כך במסמך (. או תיקון של תוכניות קיימות)אלה המצריכים תוכניות חדשות 

המערערים וכן העמותה המבקשת . יובא לוח זמנים לגבי כל פתרון ופתרון שיוגש

 . 0.12....01להצטרף יגישו תגובה עד ליום 

 

 

 .בנוכחות באי כוח בעלי הדין, (1.0.12..01)ג "ח בתמוז התשע"י, היוםניתנה  

 

 

 

 ש ו פ ט      ש ו פ ט      ה נ ש י א

 

 
_________________________ 
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