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תנאי -המשפט כי יצא מלפניו צו על-צווה ביתמ, משפט זה-יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-על  

  : והמורה להם להתייצב וליתן טעם892/98ץ "המכוון אל המשיבים בבג

  ;מדוע אינם מכריזים על עריכת בחירות ראשונות למועצה המקומית טלעת עארה  .1

או מדוע אינם מגלים לעותרים את המלצות ועדת רביב וועדת גינת בנוגע /מדוע אינם מפרסמים ו  .2

  ;לגבולות המועצה האזורית נחל עירון והמעמד המוניציפלי של הכפרים בתחומה



    

מדוע אינם ממנים נציגים של האוכלוסיה הערבית המתגוררת בשטח השיפוט של המועצה המקומית   .3

  ;לראשות המועצה ולמשרות ציבוריות אחרות במועצה, טלעת עארה לחברי מועצה

  ;לחברי המועצה ולמשרות ציבוריות אחרות במועצה,  המועצהמדוע אינם ממנים ערבים לראשות  .4

ס "או מקורבים של שר הפנים ושל בכירים אחרים בתנועת ש/ממנים קרובי משפחה ו/מדוע הם מינו  .5

  ;למשרות ציבוריות במועצה המקומית טלעת עארה

  ;פי השתייכותם הפוליטית-ממנים אישים למשרות במועצה המקומית טלעת עארה על/מדוע הם מינו  .6

  ;מדוע אינם מפטרים אותם נושאי משרות לאלתר מתפקידיהם  .7

או נושאי משרות ציבוריות למועצה מקומית טלעת עארה /מדוע אינם ממנים פקידים בכירים ו  .8

  ;באמצעות מכרז

  ;מדוע אינם מתקשרים עם מבצעי עבודות עבור המועצה המקומית טלעת עארה באמצעות מכרז  .9

ם ממקמים את משרדי המועצה המקומית טלעת עארה בתחום השיפוט של המועצה או מדוע אינ  .10

  .בתוך העיר אום אלפחם הקרובה לישובים שבתוך המועצה

  

 והמורה 3670/98ץ "תנאי המכוון אל המשיבים בבג-המשפט כי ייצא מלפניו צו על-וכן מצווה בית  

  :להם להתייצב וליתן טעם

  ;ה"מדוע אינם מכריזים על עריכת בחירות ראשונות למועצה המקומית סמ  .1

או מדוע אינם מגלים לעותרים את המלצות ועדת רביב וועדת גינת בנוגע /מדוע אינם מפרסמים ו  .2

  ;לגבולות המועצה האזורית נחל עירון והמעמד המוניציפלי של הכפרים בתחומה

יפוט של המועצה המקומית מדוע אינם ממנים נציגים של האוכלוסיה הערבית המתגוררת בשטח הש  .3

  ;לראשות המועצה ולמשרות ציבוריות אחרות במועצה, ה לחברי מועצה"סמ

  ;לחברי המועצה ולמשרות ציבוריות אחרות במועצה, מדוע אינם ממנים ערבים לראשות המועצה  .4

ס "או מקורבים של שר הפנים ושל בכירים אחרים בתנועת ש/ממנים קרובי משפחה ו/מדוע הם מינו  .5

  ;ה"למשרות ציבוריות במועצה המקומית סמ

  ;פי השתייכותם הפוליטית-ה על"ממנים אישים למשרות במועצה המקומית סמ/מדוע הם מינו  .6

  ;מדוע אינם מפטרים אותם נושאי משרות לאלתר מתפקידיהם  .7

ות ה באמצע"או נושאי משרות ציבוריות למועצה מקומית סמ/מדוע אינם ממנים פקידים בכירים ו  .8

  ;מכרז

  ;ה באמצעות מכרז"מדוע אינם מתקשרים עם מבצעי עבודות עבור המועצה המקומית סמ  .9

ה בתחום השיפוט של המועצה או בתוך העיר "מדוע אינם ממקמים את משרדי המועצה המקומית סמ  .10

  .אום אלפחם הקרובה לישובים שבתוך המועצה
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