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סדר יום לישיבת ועדת הבחירות המרכזית שתתקיים
ביום רביעי ג' בשבט התש"ף ( 29בינואר )2020
 – 08:50-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:10הקדמה והערות כלליות להליכים – כב' השופט נ'
הנדל ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 – 09:10-12:00בקשות למנוע את השתתפותה של חה"כ היבה יזבק בבחירות
לכנסת ה( 23-פ"מ )4/23 ;3/23 ;2/23
 10דק'
פ"מ  2/23טיעון המבקשים – חה"כ כץ והליכוד
09:10-09:20
 10דק'
פ"מ  3/23טיעון המבקשים – חה"כ פורר וישראל
09:20-09:30
ביתנו
 10דק'
פ"מ  4/23טיעון המבקשת – עוצמה יהודית
09:30-09:40
 15דק'
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
09:40-09:55
 30דק'
טיעון המשיבים – ב"כ חה"כ יזבק
09:55-10:25
הרשימה המשותפת
 5דק'
 10:25-10:30דיון משולב דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה ,23-כב' השופט נ' הנדל
בפ"מ
2/23
 2דק'
דיון משולב בבקשות למנוע את
10:30-11:35
3/23
לכל
השתתפותה של חה"כ היבה יזבק
4/23
חבר
בבחירות לכנסת ה23-
ועדה
 20דק'
הצבעות על הבקשות למנוע את
11:35-12:00
השתתפותה של חה"כ היבה יזבק
בבחירות לכנסת ה23-
 –12:00-12:55הפסקת צהריים
– 13:00-14:50ח"כ יצחק שמולי נ' רשימת המועמדים משפט צדק ,לרפורמה
במערכת המשפט הישראלית ולשחרור יגאל עמיר (פ"ר )2/23
 10דק'
 13:00-13:10פ"ר  2/22טיעון המבקשים – חה"כ שמולי וסיעת
העבודה-גשר
 10דק'
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
13:10-13:20
 15דק'
טיעון המשיבה – רשימת המועמדים
13:20-13:35
משפט צדק
 5דק'
דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
13:35-13:40
לכנסת ה ,23-כב' השופט נ' הנדל
 2דק'
דיון בבקשה למנוע את השתתפות
13:40-14:40
לכל
רשימת המועמדים משפט צדק,
חבר
לרפורמה במערכת המשפט הישראלית
ועדה
ולשחרור יגאל עמיר בבחירות
 10דק'
הצבעה בבקשה למנוע את השתתפות
14:40-14:50
רשימת המועמדים משפט צדק,
לרפורמה במערכת המשפט הישראלית
ולשחרור יגאל עמיר בבחירות
 – 14:50-15:00הפסקה
 – 15:00-16:50עוצמה יהודית נ' הרשימה המשותפת (פ"ר )4/23
 15:00-15:10פ"ר  4/23טיעון המבקשת – רשימת עוצמה יהודית  10דק'
 10דק'
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
15:10-15:20
 15דק'
טיעון המשיבה – הרשימה המשותפת
15:20-15:35
 5דק'
דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
15:35-15:40
לכנסת ה ,23-כב' השופט נ' הנדל
 10דק'
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15:40-16:40

דיון בבקשה למניעת השתתפותה של
הרשימה המשותפת בבחירות

 2דק'
לכל
חבר
ועדה
 10דק'

הצבעה בבקשה למניעת השתתפותה של
16:40-16:50
הרשימה המשותפת בבחירות
 - 16:50-17:15הפסקה
 – 17:15-19:00אני ואתה מפלגת העם נ' ישראל ביתנו (פ"ר )1/23
 17:15-17:25פ"ר  1/23טיעון המבקשת – אני ואתה מפלגת העם  10דק'
 10דק'
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
17:25-17:35
 15דק'
טיעון המשיבה – ישראל ביתנו
17:35-17:50
 5דק'
דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
17:50-17:55
לכנסת ה ,23-כב' השופט נ' הנדל
 2דק'
דיון בבקשה למניעת השתתפותה של
17:55-18:55
לכל
ישראל ביתנו בבחירות
חבר
ועדה
הצבעה בבקשה למניעת השתתפותה של  10דק'
18:55-19:05
ישראל ביתנו בבחירות
19:05-19:15
 – 19:15-21:20מפלגת משפט צדק נ' העבודה-גשר-מרצ (פ"ר )3/23
 10דק'
 19:15-19:25פ"ר  3/23טיעון המבקשת – מפלגת משפט צדק
 10דק'
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
19:25-19:35
 15דק'
טיעון המשיבה – העבודה-גשר-מרצ
19:35-19:50
 5דק'
דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
19:50-19:55
לכנסת ה ,23-כב' השופט נ' הנדל
 2דק'
דיון בבקשה למניעת השתתפותה של
19:55-20:55
לכל
העבודה-גשר-מרצ בבחירות
חבר
ועדה
הצבעה בבקשה למניעת השתתפותה של 10דק'
20:55-21:05
העבודה-גשר-מרצ בבחירות

-

**לתשומת לבכם**
ייתכן וההצבעות יתקיימו מוקדם יותר או מאוחר יותר מהשעות המפורטות לעיל,
בהתאם להצגת עמדות חברי הוועדה .על חברי הוועדה וממלאי המקום להישאר
נוכחים באולם ,או בסביבתו הקרובה.
ייתכן והדיונים לא יסתיימו בשעות הנקובות לעיל ,וימשכו אל תוך שעות הלילה
על חברי הוועדה והצדדים להיערך לכך .הדיונים בכל הבקשות יתקיימו ברציפות
עד הכרעה בכל הבקשות שבפני הוועדה.
יש להתייצב באולם לרישום בשעה  08:50בבוקר.
בכוונת יושב ראש הוועדה להקפיד על סדר הדיון ,לוחות הזמנים וכללי הדיון.
מובהר כי מי שיחרוג מכללי הדיון עלול להיות מוצא מן הדיון לפרק הזמן שייקבע
הדיון יתקיים על דרך של טיעון בעל פה ,כהשלמה לחומר הכתוב שהוגש .לא
תיערכנה חקירות נגדיות.
הדיון יחל מייד עם תום כל הפסקה ,ויש להיערך לכך ולהתייצב באולם במועדים
שייקבעו.

