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החלטה
מהודעה מעדכנת של המשיבה שהוגשה אתמול למדנו כי ההליך התכנוני של
התמ " א המפורטת נשלם הלכה למעשה והיא אוש רה בקבינט הדיור ביום  2 5202.6.8עוד
צויין כי קיימת כוונה להביא את התמ " א המתארית לדיון בולנת " ע עוד במהלך שנה זו 2
בנוסף  ,למדנו כי החברה הממשלתית שהוקמה בשעתו " חיה ונושמת " והיא אמורה
לקיים ניתוח פרטני של תאי השטח על פי התמ " א המפורטת  ,לצורך מתן היתרי בניה
מכוחה  ,וממילא אין כוונה לפרקה או למזג אותה לתוך חברה ממשלתית אחרת  ,והיא
ערוכה לתת את המענים הנדרשים לרשויות המקומיות  2לבסוף צויין  ,כי על רקע חוסר
בהירות בעניין סוגיית הגבייה הייעודית בהחלטת הממשלה  ,וההנחה כי העניין טע ו ן

2

הסדרה בדרך של חקיקה ראשית  ,ה נחה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ( אזרחי ) את
משרדי הממשלה הרלבנטיים לפעול להעלאת הסוגיה לדיון מחודש בפני הממשלה כדי
לקדם הליך חקיקה מתאים 2
העותרות טוענות כי על אף ההתקדמות בטיפול בסוגיות נשוא העתירה  ,מדובר
בהתקדמות איטית יתר על המידה  ,והן מבקשות להותיר את הע תירה תלויה ועומדת
לפנינו  ,על מנת שיהיה פיקוח אפקטיבי על התקדמות הטיפול 2
המשיבה סבורה כי נוכח ההתקדמות המהותית שכבר נעשתה וקצבה משביע
הרצון  ,מן הראוי שהעתירה תימחק כבר עתה 2
אנו מחליטים להותיר את העתירה תלויה ועומדת  2המשיבה תגיש הודעת עדכון
עד סוף חודש דצמבר 2 .6.8
עם קבלת הודעת העדכון ייקבע דיון המשך בעתירה לפני מותב זה או רוב
חבריו 2
ניתנה היום  ,ז ' בתמוז התשע " ה ( 2) .1202.6.8

שופט

שופט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח 12091390_W22.doc .חכ
מרכז מידע ,טל'  ; 277-2723333אתר אינטרנטwww.court.gov.il ,

שופט

