
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  10042/16

בג"ץ  10046/16

בג"ץ  10054/16

בג"ץ  76/17

בג"ץ  802/17

כבוד השופטת א' חיות לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט נ' סולברג

צחי קוונטינסקי ואח' העותרים בבג"ץ 10042/16:

ח"כ יצחק הרצוג ואח' העותרים בבג"ץ 10046/16:

מאיה צפתי ואח'

חגית כהן ואח'

דוד אלבלדה

העותרים בבג"ץ 10054/16:

העותרים בבג"ץ 76/17:

העותר בבג"ץ 802/17:

נ  ג  ד
     

כנסת ישראל ואח'  המשיבים בבג"ץ 10042/16:

יו"ר הכנסת ואח'  המשיבים בבג"ץ 10046/16:

כנסת ישראל ואח'  המשיבים בבג"ץ 10054/16:

כנסת ישראל ואח' 

משרד האוצר ואח' 

המשיבים בבג"ץ 76/17:

המשיבים בבג"ץ 802/17:

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים

(28.2.2017) ב' באדר התשע"ז       תאריך הישיבה:

עו"ד אייל בן יהודה באום; עו"ד זיוה ארנסטי בשם העותרים בבג"ץ 10042/16:

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג; עו"ד אלעד מן בשם העותרים בבג"ץ 10046/16:



עו"ד יובל יועז; עו"ד דורון ברקת בשם העותרים בבג"ץ 10054/16:

עו"ד אלישע כהן; עו"ד אהוד ערב; עו"ד דן כהן בשם העותרים בבג"ץ 76/17:

עו"ד ד"ר מיה רויזמן-אלדור בשם העותר בבג"ץ 802/17:

עו"ד ד"ר גור בליי

עו"ד שוש שמואלי; עו"ד רן רוזנברג

בשם המשיבים
2-1 בבג"ץ 10042/16 ובבג"ץ 

10046/16, המשיבים 3-1 בבג"ץ 
10054/16 ובבג"ץ 76/17 והמשיבים 

4-3 בבג"ץ 802/17:

בשם המשיבים
 5-3 בבג"ץ 10042/16, המשיב 5 
בבג"ץ 10046/16, המשיבים 6-4 
בבג"ץ 10054/16, המשיבים 6-4 

בבג"ץ 76/17 והמשיבים 2-1 בבג"ץ 
:802/17

החלטה

לאחר שבחנו את טענות הצדדים בכתב ובעל פה החלטנו להוציא צו על-תנאי  .1

המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם: 

מדוע לא יבוטל פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שעניינו מס ריבוי 

דירות, וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורד לשורש ההליך. 

המשיבים ימסרו תשובתם לצו על-תנאי עד ליום 23.3.2017. .2

נוכח השאלות העקרוניות המתעוררות בהליך זה, החלטנו לעשות שימוש  .3

בסמכותנו לפי סעיף 26(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ולהורות 

שהדיון בהתנגדות לצו על-תנאי יידון לפני מותב מורחב של בית משפט זה כפי שתקבע 

הנשיאה.

ניתנה היום, ב' באדר התשע"ז (28.2.2017).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת
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       על יסוד עתירות אלו שהובאו לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא

מלפניו צו על- תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:
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מדוע לא יבוטל פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שעניינו מס ריבוי 

דירות, וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורד לשורש ההליך. 

       המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, עד ליום 23.3.2017 לבית-המשפט 

ולבעלי-הדין ישירות.

היום, ב' באדר התשע"ז (28.2.2017).

עידית מלול

מזכירה ראשית

_________________________
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