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פסק -דין
.1

בעתירה שבפנינו מלינה העותרת על כך שהמשיבים החליטו להנפיק סוגים

שונים של תג נכה לעניין חוק חנ י יה לנכה  ,התשנ " ד . 1993 -התגים השונים היקנו זכויות
שונות לגבי חנייה .

2

.2

בתגובתם של המשיבים הודו הם שאכן ניפקו בעבר סוגים שונים של תגים .

הסוגים השונים של התגים אומנם היקנו זכויות שונות בכל הנוגע לחניית נכים .
המשיבים הודיעו בתגובתם כי הגם שבעבר הונפקו סוגים ש ונים של תגים  ,הרי מעתה
ואילך לא תוקנינה זכויות שונות לבעלי התגים ה שונים  .במלים אחרות  ,מעתה זכויות
החנייה תהיינה זהות בלא אבחנה על פי סוג התג  .מכך עולה כי העתירה התייתרה .
.3

עם זאת  ,המשיבים מאשרים כי יש צורך להביא שינויים בחקיקה בכל הנוגע

להסדרת הזכויות של נכים באשר לחני י ה  .פרקליטתם של המשיבים מסרה כי תזכיר של
הצעת חוק בנושא יונח על שולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה  ,תוך שלושה
חודשים  .רשמנו לפנינו דברים אלה  .אכן  ,סבורים אנו שיש לקדם חקיקה שתסדיר את
נושא החנ י יה של נכים באופן ברור ומדויק ובדרך טובה יותר מאשר הדבר נעשה עד
הי ום  .ניתן להניח  ,שבמסגרת תהליך החקיקה תישמע עמדתם של ארגוני הנכים  .אנו
מציינים זאת משום שמתברר כי קיימים חילוקי דעות בין חלק מארגוני הנכים .
.4

העתירה נמחקת איפוא  .אין צו להוצאות .
ניתן היום  ,י " ז באייר התשע " ב (  , ) .9..5.2.12בפני באי -כוח בעלי הדין .
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