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פ"ר 1/23
פ"ר 2/23
המבקשת בפ"ר :1/23

אני ואתה – מפלגת העם הישראלית

המבקשים בפ"ר :2/23

 .1חה"כ יצחק שמולי
 .2סיעת העבודה  -גשר
נגד

המשיבים בפ"ר :1/23

 .1רשימת המועמדים "ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן"
 .2היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בפ"ר 2/23

 .1רשימת המועמדים "משפט צדק ,לרפורמה במערכת המשפט
ולשחרור יגאל עמיר"
 .2היועץ המשפטי לממשלה

בקשות לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי רשימות מועמדים מנועות מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי
סעיף 7א לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף  63לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בשם המבקשת בפ"ר :1/23

עו"ד אלון גלעדי

בשם המבקשים בפ"ר :2/23

עו"ד גיא בוסי
החלטה

 .1מפלגת "אני ואתה – מפלגת העם הישראלית" ,הגישה בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי רשימת
המועמדים "ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן" מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה ,23-לפי סעיף
7א לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף  63לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט"( 1969-חוק הבחירות").
 .3חה"כ יצחק שמולי וסיעת "העבודה – גשר" הגישו בקשה כאמור ,בעניין רשימת המועמדים שהכינוי
שהתבקש לה הוא "משפט צדק ,לרפורמה במערכת המשפט ולשחרור יגאל עמיר".
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פ" ר  ; 1/23פ"ר 2/23

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 .2לאחר עיון בבקשות ,ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת ,התש"ף-
 ,2019אני מורה כדלקמן:
(א) היועץ המשפטי לממשלה יצורף כמשיב לבקשות.
(ב) תשובת המשיבה  1לבקשה שסומנה פ"ר  1/23והמשיבה  1לבקשה שסומנה פ"ר  ,2/23יוגשו למזכירות
ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום ראשון ,כ"ט בטבת התש"ף ( 26בינואר  ,)2020שעה .12:00
(ג) עמדות היועץ המשפטי לממשלה באשר לבקשות יוגשו לא יאוחר מיום שני ,א' בשבט התש"ף (27
בינואר  ,)2020שעה .12:00
(ד) דיון בבקשות בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית יתקיים ביום רביעי ,ג' בשבט התש"ף ( 29בינואר
 ;)2020שעות הדיונים ומשכם וסדר הטיעון ייקבעו לאחר קבלת תשובות המשיבים.

ניתנה היום כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר .)2020
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