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ק ס ן-פ י  ד

 

 

 ו:כדלקמן 1-2רשמנו בפנינו מפי ב"כ המשיבים  .1

  
קנות שהוכנו להעברה לשולחן ועדת הכנסת. בכך מוצתה העתירה שני השרים אישרו את הת (א 

ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות. אם התקנות לא תנחנה את דעת העותרים, יוכלו הם לפנות לבית המשפט אם 

   .ימצאו לנכון לעשות כן

הוצע, שנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תייעץ ותסייע למשרד התחבורה, תציג  (ב 

   .חוות דעת מומחה או מומחים אם תמצא לנכון לעשות כן, ודבריה ישקלו על ידי המשיבים, שיסתייעו בה

לפי  13.9.00העותרים יוכלו לבדוק את האוטובוס שברשימה שצורפה להסכם שהושג ביום  (ג 

  .דגמיהם, בעזרת מומחה או מומחים מטעמם

א על מנת להסתייע בה כפי שבדעתו משרד התחבורה פנה לעמותה פרטית המתמחה בנוש (ד 

  .להסתייע בכל גורם שיוכל לתרום לעניין, על מנת לקדם את הנושא לרווחת העותרים

  
האוטובוסים של מרשתו לרשות העותרים  כמו כן, רשמנו לפנינו את הצהרת עו"ד רסלר לפיו יועמדו .2

 .ומומחיהם לבדיקה במוסכה שבארץ

 
  .תירה את עצמה ואין מקום לצווים כלשהם בהלאור הצהרות אלה, מיצתה הע .3

 
אם המשך הטיפול ברוח הדברים שנרשמו לא יניח את דעת העותרים, יהיו הם זכאים להגיש עתירה  .4

  .חדשה על בסיס התפתחות שתתרחש מכאן ואילך

 
  .העתירה נדחית .5

 
  .ש"ח 10,000ישלמו לעותרים הוצאות בסך  1-2המשיבים  

 
 .(17.1.01"ב בטבת תשס"א )ניתנה היום, כ 

 
  ש ו פ ט ת                ש ו פ ט ת               ש ו פ ט ת 
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