בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 1515155
לפני:

כבוד השופטת ע' ארבל
כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופט ע' פוגלמן

העותר:

ד"ר אבי ליליאן
נגד

המשיבים:

 .1ראש עיריית רמת גן ויו"ר החברה הכלכלית
לרמת גן
 .2מועצת העיר רמת גן
 .3שר הפנים והממונה על מחוז תל אביב במשרד
הפנים

המבקש להצטרף:

מרכז השלטון המקומי
עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:

עו"ד ע' לרינמן

בשם המשיב :1
בשם המשיבה :2
בשם המשיב :3
בשם המבקש להצטרף:

עו"ד נ' תל-צור ,עו"ד י' ליפשיס
עו"ד א' בומבך
עו"ד מ' פרידלנדר
עו"ד נ' בן-אריה
החלטה

ה ו חלט להוציא צו על תנאי כמבוקש בראשים  1ו 2 -בעתירה כלהלן :
.1

מדוע לא יתפטר צבי בר מתפק י דיו כראש עיריית רמת גן וכיו " ר החברה

הכלכלית לפיתוח רמת -גן .
.2

לחילופין  ,מדוע לא תעביר המשיבה  , 2מועצת העיר רמת -גן  ,את צבי בר

מתפקידו כראש עירייה .

2

תשובת המשיבים תוגש תוך  21יום מהיום  .הדיון ייקבע לא יאוחר מאמצע
חודש יולי .
אנו נעתרים לבקשת המשיבים  1ו 2 -ומורים על הרחב ת ההרכב כפי שייקבע על
ידי הנשיא .
ניתנה היום  ,ג ' בתמוז התשע " ג ( .) 11.2.2.13
שופטת
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3

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 1515155
לפני:

כבוד השופטת ע' ארבל
כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופט ע' פוגלמן

העותר:

ד"ר אבי ליליאן
נגד

המשיבים:

 .1ראש עיריית רמת גן ויו"ר החברה הכלכלית
לרמת גן
 .2מועצת העיר רמת גן
 .3שר הפנים והממונה על מחוז תל אביב במשרד
הפנים

המבקש להצטרף:

מרכז השלטון המקומי
צו על -תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית -משפט זה  ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על -תנאי המכוון אל המשיבים
.1

1

ו 2 -והמו רה להם להתייצב וליתן טעם :

מדוע לא יתפטר צבי בר מתפקידו כראש עיריית רמת גן  ,וכיו " ר החברה

הכלכלית לפיתוח רמת -גן .
.2

לחילופין  ,מדוע לא תעביר המשיבה  , 2מועצת העיר רמת -גן  ,את צבי בר

מתפקדיו כראש עירייה .
המשיבים י גיש ו תשובתם  ,ב תוך  21יום מ היום  ,לבית -המשפט ולבעלי -הדין
ישירות .
ניתן היום  ,ג ' בתמוז התשע " ג ( .) 11.2.2.13
שרה ליפשיץ
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מזכירה ראשית

