
 
 

                                                                            

 لجنة اإلنتخابات المركزية
23  –للكنيسيت ال   

 

1532-5093870: فاكس , 02-9610564 هاتف, 91950 القدس ميكود ديوان الناطق بإسم اللجنة اإلنتخابات المركزية,  
 

v_bech_dover7@knesset.gov.ilmail: -e 
pniot.bechirot@knesset.gov.il 

www.bechirot.gov.il  
3https://www.facebook.com/bechirot2 

 

 00256720: رقم مرجع
 2020 الثاني كانون 19, القدس

 

 ي بيان صحف

جادي   النائب  لتنحية  ا  نيل هندل إلتماس المحكمة  العليا،  قاضي  رفض رئيس لجنة الكنيسيت،

 . 23لكنيسيت ال ا ركان من قائمة المرشحين لحزب الليكود إلنتخابات بي

 

زب الليكود, كحول  ح جادي يبركان، النائبضد للجنة اإلنتخابات المركزية  ا  شاحار بن مئير إلتماس المحاميقدم 

نائب ال ترشيح والتراجع عن  إلغاءبيطالب  وفيهلفان )أزرق أبيض(، حزب "ت.ل.م" )الحركة القومية الوطنية(,

من   جادي يبركان كمرشح النائبقر بأن تسجيل تان  ، باالضافة الى ذلك يجب على لجنة اإلنتخابات المركزية

محو أسمه من قائمة المرشحين   اعليهلذلك،  .التشريعات كافةمع ناقض يتوضمن حزب الليكود غير مقبول 

 لحزب الليكود. 

 .رفض اإللتماس سيادة القاضي هندلكما ذكر سابق ا, 

 ذكر القاضي هندل في قراره ما يلي:  

"إستقالة تعريف د لقانون األساس، الذي يحد 40الجواب إلدعاء مقدم اإللتماس موجود في بند "...  

 إستقالتهبموضوع  برلمانال سلرئي ليعلى يد المستق شخصي طلبتقديم  بواسطةاإلستقالة تتم نائب برلمان": 

. حزب الليكودمن  نمرشحيالقائمة  تسليمقبل  تهنائب البرلمان طلب إستقال بالفعل قدم ".برلمانالالعمل في من 

 ،ساري المفعولساعة يصبح طلب اإلستقالة  48فقط بعد مرور اإلستقالة"،  نتائج، بعنوان " 41ينص بند ولكن 

والذي  - باإلستقالة خالل هذه الفترة الزمنيةبإمكان المستقيل التراجع عن طلبه . فعليا  اإلستقالة   يلغيال  ذلك لكن 

عن إستقالته وليس بسبب أنه لم يستقل ولكن هذا بحال تراجع كان باإلمكان تقديم طلب بذلك.  -لم يحدث هنا

   قبل تسليم قائمة المرشحين. ل مستقيال  يوبهذا يعتبر المستقرسمي ا من البرلمان. 

يبركان قدم طلب إستقالته قبل تسليم قائمة   النائب حسب ظروف القضية الحالية، ، توضيحال... من المهم 

 الهدف من وراء الترتيبات المنصوص عليها الئملم ي عمله البرلمانيولكن  الليكود بالمرشحين من ضمن حز

إمكانية إستقالة نائب برلمان من   "تقليصالهدف وراء التسوية هو ا، كمان فُسر سابق   .األساس ن في بنود قانو

ومبادئه بيان الحزب ذي يتناقض مع عمله الإلى مما يؤدي  البرلمانيبعد إنتخابه وخالل عمله الكتلة البرلمانية 

ا بعد إستقالته" عرقلة إرادة الناخب.و مس بحق الناخبباالضافة إلى  في الحالة  يعود .. مفهموم المصطلح "فور 

قدم  فهو قد  .وإمكانية تناقضها مع مبادئ حزب كحول لفان )أزرق أبيض(إلى تصرفات نائب البرلمان  المذكورة

إضافة  على ذلك لم يعمل بصورة تسليم قائمة المرشحين من حزب الليكود، طلب إستقالته بشكل فوري، وقبل 

 هذا لصالح مقدم الطلب.  لذلك، مبادئ كتلته البرلمانية السابقة. مع ناقضة تم
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إلجراءات معالجة طلبات استبعاد قائمة مرشحين او مرشح   7تم رفض اإللتماس لغياب األسباب )حسب بند 

بدفع الرسوم   ، لن يكون هنالك أمرعلى اإللتماس ( وحيث انه لم يكن هنالك طلب لرد2019من سنة للكنيسيت 

 . والتكاليف

 

   مرفق بذلك قرار القاضي هندل 
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