בבית המשפט המחוזי בירושלים

עת"מ 1400-05-16

בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים

קבוע ליום 5.5.2016
בפני כב' השופט א .דראל

העותרים

.1

מועצת המובילים והמסיעים בישראל

.2
.3
.4
.5

י.ש .קרני חקלאות בע"מ
קידר תובלה בע"מ
ראיס מידל איסט בע"מ
מובילי החמישה בע"מ

.6
.7
.8

אחים סולימאן בע"מ
א.פ .הובלות בע"מ
אחים אמג'ד בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלעד עפארי ואח'
ממשרד עו"ד כהן ,וילצ'יק ושות'
רח' אבא הלל  ,14רמת גן 52506
טל' ,03-6119000 :פקס'03-7519191 :
 -נ ג ד -

המשיבים

.1
.2
.3
.4

רשות התמרור המרכזית – משרד התחבורה
המפקח על התעבורה – מחוז ירושלים והדרום
שר התחבורה – מר ישראל כץ
שר הביטחון – מר משה )בוגי( יעלון

.5

משטרת ישראל – אגף התחבורה
ע"י ב"כ עו"ד מני מנחם מפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(
רח' מח"ל  7ירושלים 97763
טל' 02-5419512 :פקס'02-5419582 :

בקשה מוסכמת מטעם המשיבים
למתן ארכה להגשת תגובה ולדחיית מועד דיון

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מתן ארכה בת  14ימים להגשת תגובה מקדמית
ותגובה לבקשה לצו ביניים מטעם המשיבים )להלן" :המשיבה"( ובהתאמה להורות על דחיית
מועד הדיון בעתירה ,הקבוע למחר ,ה  ,5.5.2016זאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
ואלה נימוקי הבקשה:
.1

העתירה שבנדון הוגשה לפני מספר ימים בודדים ,ב .1.5.2016

2
.2

במסגרת העתירה הועלו טענות שונות על ידי העותרים ,בעניין ההחלטה נשוא העתירה.
המשיבה מבקשת לדון ולבחון את הסוגיה העולה מן העתירה ,על מכלול היבטיה השונים.

.3

לאור האמור דרושה למשיבה ארכה בת  14ימים לשם הגשת התגובה מטעמה ולפיכך
מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן ארכה בת  14ימים להגשת התגובה מטעם
המשיבה ובהתאמה להורות על דחיית מועד הדיון בעתירה ,הקבוע למחר ,ה .5.5.2016

.4

מוסכם על המשיבה כי עד לדיון בבקשת העותרים לצו ביניים ,יוותר על כנו הצו הארעי
שנתן בית המשפט הנכבד ביום .1.5.2016

.5

ב"כ העותרים ,עו"ד אלעד עפארי ,נתן את הסכמתו האדיבה לבקשה.

.6

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

מני מנחם ,עו"ד
סגן בכיר בפרקליטות מחוז ירושלים  -אזרחי

כ"ו בניסן התשע"ו 4 ,במאי 2016

