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פ"מ 2/23
המבקשים:

 .1חה"כ אופיר כץ
 .2הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
נגד

המשיבים:

 .1חה"כ היבא יזבק
 .2בל"ד – אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי
 .3היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-
יסוד :הכנסת וסעיף 63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

בשם המבקשים:

עו"ד אבי הלוי; עו"ד ניבה הלוי; עו"ד שמואל תמיר
החלטה

 .1חה"כ אופיר כץ ומפלגת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית ,הגישו בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע
כי חה"כ היבא יזבק מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה ,23-לפי סעיף 7א לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף 63א
לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט"( 1969-חוק הבחירות").
בהתאם להוראת סעיף 63א(א) לחוק הבחירות ,הבקשה נחתמה בידי למעלה משליש מחברי ועדת הבחירות
המרכזית.
 .2לאחר עיון בבקשה ,ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת ,התש"ף-
 ,2019אני מורה כדלקמן:
(א) היועץ המשפטי לממשלה יצורף כמשיב לבקשה.
(ב) תשובת המשיבים  2-1לבקשה תוגש למזכירות ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום ראשון ,כ"ט
בטבת התש"ף ( 26בינואר  ,)2020שעה .12:00
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

(ג) עמדת היועץ המשפטי לממשלה באשר לבקשה תוגש לא יאוחר מיום שני ,א' בשבט התש"ף ( 27בינואר
 ,)2020שעה .12:00
(ד) דיון בבקשה בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית יתקיים ביום רביעי ,ג' בשבט התש"ף ( 29בינואר
 ,)2020החל מהשעה  ;10:00סדר הטיעון ומשך הדיון ייקבעו לאחר קבלת תשובות המשיבים.

ניתנה היום כ"ג בטבת התש"ף ( 20בינואר .)2020
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