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  2022ינואר  31 ניתנה ביום

 
 
 

  21-01-55221המבקשת בסק"כ  . התאחדות התעשיינים בישראל1

 22-01-56051המבקשת בסק"כ  . לשכת המסחר תל אביב והמרכז, איגוד לשכות המסחר2

                   - 

 המשיבה בשני ההליכים הסתדרות העובדים הכללית החדשה .1

 

 . מדינת ישראל2

 פיתוח ונכסים בע"מ -. חברת נמלי ישראל 3

 . חברת נמל אשדוד בע"מ4

 . חברת נמל חיפה בע"מ5

 . חברת תעבורה ימית אשדוד בע"מ6

 . חברת תעבורה ימית חיפה בע"מ7

 

 

 

 

 

 משיבות פורמאליות בשני ההליכים

 

אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה . 8

 בע"מ )נמל המפרץ בחיפה(

 . נמל הדרום באשדוד9

 

 

 

 22-01-560510משיבות פורמאליות בסק"כ 

 

 . לשכת הספנות הישראלית1

. איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת 2

 לשינוע גרעינים ומספוא

 . פורום קהלת3

 . עמותת תחרות4

 . עמותת האינטרס שלנו 5

 

 

 

 

 

 

 המבקשים להצטרף כ"ידיד בית משפט"
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 גנדלר-לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק

 נציגי ציבור )עובדים(: גב' יעל רון, גב' חיה שחר

 נציגי ציבור )מעסיקים(: מר עצמון ליפשיץ, גב' ברכה סמו

 

 חילי-עו"ד מיכל וקסמן -)התאחדות התעשיינים בישראל (  1ב"כ המבקשת 

 עו"ד שלומי לויה -)לשכת המסחר תל אביב והמרכז, איגוד לשכות המסחר(  2ב"כ המבקשת 

 עו"ד אלעד מורג ועו"ד מירי מלכי -)הסתדרות העובדים הכללית החדשה(  1ב"כ המשיבה 

 עו"ד יעל ברלב ועו"ד יחיאל מיכל גרליק -ב"כ המדינה 

 עו"ד דרור גל -פיתוח ונכסים בע"מ(  -)חברת נמלי ישראל  3ב"כ המשיבה 

 עו"ד חיה ארמן ועו"ד מיכל הברפלד -)חברת נמל אשדוד בע"מ(  4ב"כ המשיבה 

 עו"ד עמי שחר -)חברת נמל חיפה בע"מ(  5ב"כ המשיבה 

 )חברת תעבורה ימית אשדוד בע"מ( עו"ד יעקב מלישקביץ 6ב"כ המשיבה 

 עו"ד רעות שגיב -( )חברת תעבורה ימית חיפה בע"מ 7ב"כ המשיבה 

עו"ד יחיאל כשר, עו"ד  -)אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ(  8ב"כ המשיבה 
 אסף פריאל ועו"ד זיו וסרצוג

 דור-עו"ד אמיר כהן -)לשכת הספנות הישראלית(   1ב"כ המבקשת להצטרף 

 עו"ד דקל ברוקמן - 2ב"כ המבקשת להצטרף 

 ד אריאל ארליך  עו" - 5 - 3ב"כ המבקשות להצטרף 

 
 

 החלטה
 

בקשות להצטרפות להליכים שבכותרת כ"ידיד בית משפט". בקשה  מספר לפנינו .1

(, בקשה נוספת 1המבקשת להצטרף אחת הוגשה על ידי לשכת הספנות הישראלית )

ומספוא  איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעיניםהוגשה על ידי 

נוספת הוגשה במשותף על ידי פורום קהלת, עמותת , ובקשה (2המבקשת להצטרף )

 (.5 - 3המבקשות להצטרף תחרות ועמותת האינטרס שלנו )

 

לאחר שעיינו בטענות הצדדים מצאנו כי לצורך ההליך הזמני המתנהל כעת אין  .2

 מקום להיעתר לבקשות הצירוף, משהדבר עשוי להכביד על הדיון ולסרבל אותו.
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 א. בשלב זה הבקשות נדחות אפו .3

 

 החלטה בבקשות האמורות, ביחס להליכים העיקריים, תינתן בנפרד. .4

 

 

 .ותישלח אליהם בהעדר הצדדים (2022ינואר  31) כ"ט שבט תשפ"בהיום,   נהנית

 

 

 

 

 

 

 אילן איטח,
 סגן נשיאה, אב"ד

 
 לאה גליקסמן,

 שופטת
 

חני אופק גנדלר, 
 שופטת

 

 
 ,גברת יעל רון

  )עובדים(ציבור  תנציג

 

 
 ,גברת חיה שחר

  ציבור )עובדים( תנציג
 

 
 ,עצמון ליפשיץמר 
  (יםסיקמעציבור )נציג 

 

 
 ,גברת ברכה סמו

  (יםסיקמעציבור ) תנציג
 


