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 מבפ" יםהמבקשבשם 
3/23: 

 

 
 חה"כ עודד פורר; עו"ד איתן הברמן; עו"ד מישל נגר

 4/23 מבפ" תבשם המבקש
 : 4/23ובפ"ר 

 
 איתמר בן גביר; עו"ד חנמאל דורפמןעו"ד 

 
 ד"ר לריסה עמיר ועו"ד מיכאל ליטווק 3/23בשם המבקשת בפ"ר 

 
 החלטה

 

ביתנו וכן רשימת המועמדים שהכינוי שהתבקש לה הוא "עוצמה חה"כ עודד פורר וסיעת ישראל  .1

מלהשתתף חה"כ היבה יזבק מנועה  לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי ותבקש ו, הגישיהודית"

לחוק הבחירות לכנסת  א63-ו 63פים יסוד: הכנסת וסעי-א לחוק7י סעיף לפ ,23-ה בבחירות לכנסת

; עוצמה יהודית הגישו בקשה נוספת לקביעה כי "(הבחירותחוק )" 1969-]נוסח משולב[, התשכ"ט

 .רשימת המועמדים "הרשימה המשותפת" מנועה מלהשתתף בחירות לפי הוראות הדין הנ"ל

 

משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט ולשחרור יגאל  רשימת המועמדים שהכינוי שהתבקש לה הוא " .2

 –העבודה מדים שהכינוי שהתבקש לה הוא "בעניין רשימת המוע" הגישה בקשה לקבוע כאמור עמיר

 .מרצ" –גשר 

 
 

, ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, בבקשותלאחר עיון  .3

 , אני מורה כדלקמן:2019-התש"ף

 . המשפטי לממשלה יצורף כמשיב לבקשות היועץ (א)

וכן  4/23 מלבקשה שסומנה פ" 1המשיבה ו 3/23 מלבקשה שסומנה פ" 2-1 שיבותתשובת המ (ב)

 , יוגשו4/23לבקשה שסומנה פ"ר  1ותשובת המשיבה  3/23לבקשה שסומנה פ"ר  1תשובת המשיבה 

(, 2020בינואר  26למזכירות ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום ראשון, כ"ט בטבת התש"ף )

 .12:00שעה 

לא יאוחר מיום שני, א' בשבט התש"ף  יוגשוכולן  ותת היועץ המשפטי לממשלה באשר לבקשועמד (ג)

 .12:00(, שעה 2020בינואר  27)

 29ג' בשבט התש"ף )בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית יתקיים ביום רביעי,  ותדיון בבקש (ד)

  .בהמשךסדר הטיעון ייקבעו שעות הדיונים ומשכם ו; (2020בינואר 

 

  (.2020 ינוארב 22)ף "תשה טבתב ה"כהיום  ניתנה

 ניל הנדל
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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