פ"מ 2/24
פ"ר 3/24
פ"ר 4/24
המבקשת:

עוצמה יהודית – חזית יהודית לאומית
רשימת הציונות הדתית
נגד

המשיבים בפ"מ :2/24

 .1אבתיסאם מראענה מנוחין
 .2רשימת המועמדים "מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי"
 .3היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בפ"ר 3/24

 .1הרשימה המשותפת
 .2היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בפ"ר 4/24

 .1רשימת הערבית המאוחדת
 .2היועץ המשפטי לממשלה

בקשות לקביעה כי רשימת מועמדים ומועמדת מנועים מלהתמודד בבחירות לכנסת ה ,24-לפי סעיף
7א לחוק-יסוד :הכנסת ולפי סעיפים  63ו63-א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט–1969
בשם המבקשת:

עו"ד איתמר בן-גביר; עו"ד חנמאל דורפמן; עו"ד חור אוריאל ניזרי
החלטה

 . 1לוועדת הבחירות המרכזית הוגש ו בקש ות לקביעה כי המשיבה  1בפ"מ  , 2/24המשיבה  1בפ"ר
 3/24והמשיבה  1בפ"ר  4/24מנוע ים מלהשתתף בבחירות  ,על יסוד הוראות סעיף  7א לחוק -
יסוד :הכנסת וסעיפים  63ו  63 -א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט – ( 1969להלן:
חוק הבחירות ) .לבקשה בפ"מ  2/24הצטרפו שליש מחברי ועדת הבחירות המרכזית (ראו סעיף
 63א(א) לחוק הבחירות).
 . 2לאחר עיון בבקש ות ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד
לכנסת ,התש"ף –  , 2019אני מורה כדלהלן:
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פ"מ  ; 2/24פ"ר  ; 3/24פ"ר 4/24

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

( א ) היועץ המשפטי לממשלה יצורף כמשיב לבקשות כולן;
( ב ) רשימת המועמדים " מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי " תצורף כמשיבה לבקשה בפ"מ
; 2/24
( ג ) המשיבים  2 – 1בפ"מ  , 2/24המשיבה  1בפ"ר  3/24והמשיבה  1בפ"ר  , 4/24יגישו כתב י
תשובה לבקשה עד ליום  15.2.2021ב שעה ; 12:00
( ד ) עמד ו ת היועץ המשפטי באש ר לבקש ות יוגשו עד ליום  16.2.2021ב שעה . 12:00
 . 3הבקש ות יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית .לאחר הגשת כתבי התשובה
יפורסמו גם הם שם.
 . 4נקבע בזאת דיון בבקש ות שבכותרת במ ליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,ליום ד',
 , 17.2.2021כמפורט להלן:
( א ) הדיון בפ"ר  3/24יחל בשעה ; 08:30
( ב ) הדיון בפ"מ  2/24יצורף לדיון בפ"מ  1/24שיחל ב שעה ; 12:30
( ג ) הדיון בפ"ר  4/24יחל בשעה . 16:00
הדיו נים יימשכו ברציפות כל אותו היום עד ל הכרעה בכל הבקשות .סדר יום מפורט לדיונים
יופץ למשתתפים לאחר קבלת תשובות המשיבים .על חברי הוועדה והצדדים להיות ערוכים
לשינוי המועדים בבקשות בסד זמנים קצר.
 . 5המבקש ת והמשיב ים יתייצבו לדיון בעצמם .מובהר בזאת כ י לא ייערכו חקירות של המצהירים
מטעם הצדדים.
 . 6מובא לתשומת לב הצדדים כי לצורך שמירה על בריאות הציבור הכניסה לאולם הוועדה תוגבל
למשתתפים הנדרשים בלבד ,והדיון ישודר באתר האינטרנט של הוועדה בשידור חי.
ניתנה היום כ " ט ב שבט ה תשפ " א (  11בפברואר .) 2021

עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 24 -
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