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 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה משיבה

 
 

 החלטה
 2 

 3 

 4במסגרת עתירה מנהלית  -וזאת  סעד ארעי -ובאופן מידי  ביניים סעדלפניי בקשה למתן  .1

 5שינוי עמדת המשיבה לגבי הרשאתם של מהנדסי בניין או הנדסאי בניין, , נגד 13.10.21שהוגשה ביום 

 6ונגד עמדתה החדשה לפיה העורך  ראשיים של הבקשותהיתרי בנייה כעורכים להבקשות אליה להגיש 

 7)להלן:  הראשי של בקשה להיתר בנייה צריך להיות אדריכל רשום או הנדסאי אדריכלות רשום

 8 ."(ההחלטה"

 9 

 10הגישו , 14.9.21החלטה, שהתקבלה ביום מהנדסים או הנדסאי בניין, אשר עד להעותרים הם  .2

 11 . 14.9.21בקשות להיתרי בנייה כעורכים ראשיים, דבר אשר המשיבה מונעת מהם החל מיום 

 12 

 13 העותרים באופן חמור בחופש העיסוק של ת, אשר פוגעההחלטהבעתירה ובבקשה נטען, כי 

 14והעותרים  ,ללא שנשמעה עמדת המהנדסים וההנדסאיםללא בסיס ראוי,  התקבלהובפרנסתם, 

 15. עוד נטען, כי רשויות אחרות אינן מונעות כי ההחלטה לא הומצאה להםבכללם, ללא כל התראה ו

 16 על ידי מהנדסים והנדסאים כעורכים ראשיים.להיתרי בנייה הגשת בקשות 

 17 

 18בקשים הם מתן סעד טוענים כי הנזק שנגרם להם מחמיר בכל יום שעובר ולכן מהעותרים  .3

 19 .ההחלטהארעי, עד להחלטה בבקשה למתן סעד ביניים, המורה על הקפאת 
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 3נימוקי העותרים מצדיקים כי  שוכנעתים ביניי סעדלאחר שעיינתי בעתירה ובבקשה למתן  .4

 4מתן על מנת לשמור על המצב שהיה קיים עד ל -בשלב זה מתן סעד ארעי וזאת יון בבקשה וקביעת ד

 5 .ההחלטה

 6 

 7 : לפיכך, אני מורה כדלקמן .5

 8 

 9ביצוע ההחלטה. משמעות הצו , המורה למשיבה להקפיא את ניתן בזה צו ארעי א.

 10ממהנדסי בניין ומהנדסאי בניין, להיתרים להמשיך לקבל בקשות משיבה הארעי היא, שעל ה

 11עד למתן החלטה  -וזאת  14.9.21 כפי שנהגה לעשות עד ליוםעורכים ראשיים, של הבקשות, כ

 12 בבקשה לסעד ביניים, או עד למתן החלטה אחרת. 

 13 

 14 .10:00בשעה  25.10.21 הבקשה לסעד ביניים תידון בפניי ביום ב.

 15 

 16 .21.10.21עד לא יאוחר מיום המשיבה תגיש תגובה לבקשה לסעד ביניים  ג.

 17 

 18אישית כדין,  הרבמסימשיבה, הבקשה וכן החלטה זו להעתירה, את ב"כ המבקשים ימציא  .6

 19את  וימציא 2000-בתי המשפט לעניינים מינהלים )סדרי דין(, תשס"אלתקנות  35בהתאם לתקנה 

 20  . 17.10.21לתיק בית המשפט, עד לא יאוחר מיום אישור המסירה 

  21 
 22 

 23 .2110.17.רת מעקב ליום עותרים ותקבע תזכוהמזכירות תמציא החלטה זו, בדחיפות, ל

 24 

 25 , בהעדר הצדדים.2021אוקטובר  14, ח' חשוון תשפ"בהיום,  נהנית
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