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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

 
 4367/18  םעע"

 
 כבוד השופט ע' פוגלמן  פני:ל
 כבוד השופטת ע' ברון 
 כבוד השופט ע' גרוסקופף 
 

 האחים זילברברג בע"מ :תהמערער

  

 ד  ג  נ 

         

 . ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז המרכז1 המשיבים:
 ה. הפורום לישראל הירוק2 
 . אביבה מנצור3 
 . רפאל פורן4 
 . אבירם ברקאי5 
 . אבי קדיש6 
 . דן קרני7 
 . לאה קרני8 
 . תומר בכר9 
 . עדנה אזוגי10 
 . טבי דינרי11 
 . עדו ראובני12 
 . מירב שורין סיני13 
 . אסף סיני14 
 . חני סלע15 
 . בנימין סלע16 
 ה המקומית לתכנון ובנייה טירה. הוועד17 

  

ניינים מינהליים לעשל בית המשפט  הדיןערעור על פסק 
 17-07-21861עת"ם ב (ש' שילה א'כב' השופט לוד )-מרכז
 22.4.2018מיום 

  

  (17.10.2018)        ח' בחשון התשע"ט תאריך הישיבה:

 

 שריפי ד"ר ניסן עו"ד  :תשם המערערב
 

 רן רוזנברגעו"ד  :1ה בשם המשיב
 

 עו"ד עדו עינת; עו"ד כרמית רבי :16-2בשם המשיבים 
 

 עו"ד זוהיר קאסם :17בשם המשיבה 

http://www.nevo.co.il/case/22820954
http://www.nevo.co.il/case/22820954
http://www.nevo.co.il/case/22820954
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ין-פסק  ד

 

 

ת המשפט אותה הציע בישפסק הדין נושא הערעור ניתן במתווה של הסכמה  

התייחסות להליכי ואת טיעוני הצדדים בהרחבה ו הצדדים. שמענ ל ידיהתקבלה עהיא ו

 סיומם הצפוי. היתכנות תכנון ול

 

נוי והשימוש מקובלת עלינו עמדת המדינה כי אין תוחלת להסדרה כדין של הבי 

  פרק הזמן שהתבקש על ידי המערערת.נים רבות, בשהבלתי חוקיים שמתמשכים לאורך 

 

ת בי בפסק הדין שלבדין המצדיקה התערבות שעילה כל הערעור אינו מגלה  

 לעניינים מנהליים. המשפט 

 

ים משורת הדין מוארכת הארכה שניתנה למערערת בבית המשפט לעניינים לפנ 

בכפוף לכך שלא  ,זאת. 3.3.2019יום להפסקת פעילות המפעל ולפינויו עד  מינהליים

עד  1טובת המשיבה המערערת ל שהמציאההערבות  תוארך 15.11.2018 יאוחר מיום

 .15.5.2019יום 

 

 .אין צו להוצאות 

 

 (. 17.10.2018ח' בחשון התשע"ט )ניתנה היום,  
5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1  ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט3
_________________________ 
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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