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.1

רשמנו לפנינו את הצהרת המשיבים  5 , 3-1ו 6 -בדבר מחויבותה של המדינה

ואחריותה לביצוע הטיהור והניקוי של המתחם נושא העתירה  .כמו כן  ,רשמנו לפנינו
את לוח הזמנים ששרטט עורך דין ברט בשם המשיבים הנ " ל ולפיו יושלמו כל הסקרים
הנדרשים  ,ובכלל זה סקר הסיכונים  ,לא יאוחר מחודש אוגוסט  . 6116עוד רשמנו לפנינו

2

את הודעתו של מר אמיר אשד  ,סגן מנהל מחוז תל -אביב במשרד להגנת הסביבה  ,לפיה
לוח הזמנים הנדרש לבחירת מנגנון הטיהור והניקוי ולביצועו לא יעלה על שלוש שנים
ממועד ה שלמת הסקרים  ,כאמור .
.6

נוכח הצהרות אלה הודיעה עו " ד אריאב בשם העותרים כי ניתן לסיים בכך את

הדיון בעתירה  ,תוך שמירת מלוא הטענות והזכויות להעלות התנגדויות ולנקוט הליכים
ככל שיידרש באשר למהלכים התכנוניים הנוגעים למתחם  .כמו כן  ,עתרה עו " ד אריאב
לפסיקת הוצאות ו אנו סבורים כי יש אכן מקום לפסוק לעותרים הוצאות של ממש
בהינתן הסוגיה החשובה שהעלו לדיון בעתירה וכן בהינתן גרירת הרגליים שאפיינה את
התנהלותן של רשויות המדינה בפרשה זו לאורך כל הדרך  .אשר על כן  ,אנו מחייבים
את המשיבים  5 , 3-1ו 6 -יחד לשלם לעותרים הוצאות ושכר טר חת עורך דין בסכום
כולל של  61,111ש " ח .
בכפוף לאמור לעיל  ,העתירה מיצתה את עצמה ונמחקת .
ניתן היום  ,ד ' בתשרי התשע " ו ( .) 17.2.6115
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