בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 6813/18
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרת:

עיריית הרצליה
נגד

המשיב:

שר הפנים
עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:

כ' באדר א התשע"ט

בשם העותרת:

עו"ד אילנה בראף-שניר; עו"ד אסף הראל

בשם המשיב:

עו"ד רן רוזנברג

)(25.2.2019

החלטה
בשלב זה ולאחר ששמענו את טענות הצדדים בעתירה זו ובעתירות נוספות
שנשמעו יחד עמה בדיון שהתקיים לפנינו ביום  ,25.2.2019מוצא בזאת צו על תנאי
המורה למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטתו שלא ליתן את הסכמתו לחוק
העזר להרצליה )פתיחת עסקים וסגירתם( ,התשע"ח 2017-ולחלופין מדוע לא ישקול
המשיב מחדש את החלטתו הנ"ל תוך מתן זכות טיעון לעותרת.
תשובת המשיב תוגש בתוך  90ימים.
דרך הטיפול בעתירות בבג"ץ  ,3964/18בג"ץ  ,4973/18בג"ץ  ,5012/18ובג"ץ
 6294/18תקבע בהמשך .המזכירות תמציא החלטתנו גם לעותרות בעתירות הנ"ל,
באמצעות באי כוחם.
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ניתנה היום ,כ"ג באדר א התשע"ט ).(28.2.2019

הנשיאה
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צו על תנאי
על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיב בעתירה דנן והמורה לו להתייצב וליתן טעם מדוע
לא תבוטל החלטתו שלא ליתן את הסכמתו לחוק העזר להרצליה )פתיחת עסקים
וסגירתם( ,התשע"ח 2017-ולחלופין מדוע לא ישקול המשיב מחדש את החלטתו הנ"ל
תוך מתן זכות טיעון לעותרת
המשיב יגיש את תשובתו ,אם רצונו בכך ,תוך  90ימים מיום המצאת כתב זה,
לבית המשפט ולבעלת הדין ישירות .ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
ניתן היום ,כ"ג באדר א התשע"ט ).(28.2.2019

עידית מלול
המזכירה הראשית

