בבית המשפט לענייני מנהליי
בתל  אביב

עת"מ___________/
העותרת:
תנועת אומ"
אזרחי למע מנהל תקי וצדק חברתי ומשפטי ע.ר410967 .
באמצעות ב"כ עו"ד אבינוע מג )פרובונו(
משד' עמק איילו  45ת.ד 2054 .שוה
טל'  037443030פקס' 037442777

נגד
המשיבי:
 .1עיריית רמת ג
 .2צבי בר ראש עיריית רמת ג
באמצעות היוע& המשפטי למועצה עו"ד שוואקה
מרח' ביאליק  42רמת ג
טל'  036759000פקס' 036702731

בקשה לצו ארעי או לחילופי לצו ביניי ולקביעת דיו דחו #בעתירה
בית המשפט הנכבד יתבקש לית צו ארעי בעתירה זו מהטעמי הבאי:
.1

עניינה של עתירה זו הוא בהחלטת עיריית רמת ג לקרוא את מתח הבורסה ברמת ג על ש
ראש העירייה  המשיב  ,1בשעה שעומדת המלצה להגיש נגדו כתב אישו בעבירות חמורות כפי
שמפורט בעתירה.

.2

ההחלטה התקבלה בהלי .מזורז ובניגוד להוראות החוק.

.3

עוד טר יבשה הדיו על ההחלטה ,ומבלי שהיא פורסמה לציבור ,נקבע באופ חפוז ומחתרתי
מועד ליישו ההחלטה בפועל ,ביו חמישי הקרוב  ה !! 22.12.11

.4

לעמדת העותרת קריאת טבור 0של עיר על ש חשוד בפלילי הוא מעשה שלא ייעשה והכל
כמפורט בעתירה.

.5

לעמדת העותרת די ההחלטה הוא בטלות.

.6

ע זאת ,בעטייה של בקשה זו ,כל שמבקשת העותרת היא כי בית המשפט יורה ,כסעד זמני על
דחיית הטקס שאמור להתקיי ביו חמישי הקרוב!

.7

מאז הנוחות :כפי שמפורט בהרחבה בגו 1העתירה ,אי כל עילה לגיטימית לקביעת מועד טקס
קריאת הש בלוח זמני כה קצר .אי מדובר בחנוכת מבנה חדש והמתח האמור נושא את
שמו הנוכחי עשרות שני מבלי שהדבר מפריע לאיש.

.8

ככל שהמועד נקבע בהתא ללוח הזמני של ההליכי הפליליי המתנהלי נגד המשיב  ,1כפי
שסבורה העותרת ,הרי שאי מדובר בשיקול לגיטימי.

.9

נראה כי דחיית הטקס עד להכרעה בעתירה גופא ,לא תסב כל נזק למי מהמשיבי ,לעומת זאת
קיו הטקס במועד זה ,ייצור מצב של מעשה עשוי ויביא לפגיעה חמורה באמו הציבור
במערכות השלטו ,והכל כמפורט בעתירה.

.10

בנסיבות אלו יתבקש בית המשפט הנכבד לית סעד מיידי ,במעמד צד אחד או להורות למשיבי
למסור את תשובת תו %מספר שעות ,באופ בו בית המשפט ימנע את הרע בטר יארע.

מ הדי ומ הצדר להיעתר לבקשה
______________
אבינוע מג ,עו"ד
ב"כ העותרת

