פ"מ 1/24
פ"מ 2/24
פ"ר 3/24
פ"ר 4/24

המבקש בפ"מ :1/24

מעוזיה סגל

המבקשת בפ"מ  ,2/24בפ"ר
 3/24ובפ"ר :4/24

עוצמה יהודית – חזית יהודית לאומית ,רשימת הציונות הדתית
נגד

המשיבים בפ"מ  1/24ובפ"מ  .1אבתיסאם מראענה
 .2מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי
:2/24
 .3היועץ המשפטי לממשלה
המשיבים בפ"ר :3/24

 .1הרשימה המשותפת
 .2היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בפ"ר :4/24

 .1הרשימה הערבית המאוחדת
 .2היועץ המשפטי לממשלה

בקשה מטעם המשיבה  1בפ"מ  3/24והמשיבה  1בפ"מ  4/24לשינוי שעת דיון; בקשות מטעם חברי
ועדת הבחירות המרכזית להשתתף בדיון בהיוועדות חזותית
בשם המבקש בפ"מ :1/24

בעצמו

בשם המשיבות  2–1בפ"מ
 1/24ובפ"מ :2/24

עו"ד גיא בוסי

בשם המשיבה  1בפ"ר 3/24
והמשיבה  1בפ"ר :4/24

עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר

בשם המבקשת בפ"מ :2/24

עו"ד חור אוריאל ניזרי

בשם המבקשת בפ"ר 3/24
ובפ"ר :4/24

עו"ד חנמאל דורפמן; עו"ד איתמר בן גביר

בשם היועץ המשפטי
לממשלה:

עו"ד ערין ספדי-עטילה
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החלטה בעניין שעות הדיונים ומתכונתם
א .שעות הדיונים

 . 1בהתאם לבקשה שבכותרת ו ב העדר התנגדות ממי מהצדדים ,אני קובע את סדר הדיונים כך:
( א ) הדיון בפ"מ  1/24ובפ"מ  2/24יחל בשעה ; 8:30
( ב ) הדיון בפ"ר  3/24יחל בשעה ; 11:30
( ג ) הדיון בפ"ר  4/24יחל בעשה . 14:30
 . 2הדיונים יתקיימו ברציפות  .יהיו הפסקות סבירות ביניהם .על הצדדים להיערך לכך שכל דיון
עשו י להת ח י ל מוקד ם מהאמור בסעיף  1לעיל או מאוחר ממנו .הצדדים בפ"ר  3/24ו  4/24 -אף
יהיו נוכחים במשכן הכנסת כשעה לפני המועד שנקבע.
ב .מתכונת הדיונים

 . 3כבעבר ,מתכונת הדיונים תה יה :
( א ) דברי פתיחה מטעם יושב ראש הוועדה;
( ב ) הצגת הבקשה על ידי ב א כ וח המבקשים –  15דקות לכל מבקש;
( ג ) הצגת עמדת הי ועץ המשפטי לממשלה –  15דקות;
( ד ) הצגת עמדות המשיבים לעתירה –  20דקות יחדיו;
( ה ) הצגת עמדות חברי ועדת הבחירות המרכזית אשר מבקשים להישמע –  3דקות לכל חבר
ועדה;
( ו ) הצבעה – ההצבעה תהיה הצבעה שמית  .המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית
תקרא בשמותיהם של חברי הוועדה ,ו כל אחד בתורו ישיב אם הוא בעד קבלת הבקשה,
נגד ה או נמנע מלהצביע .
 . 4סדר יום מתוכנן מצורף ב נספח להחלטה זו.
ג .השתתפות חברי הוועדה בהיוועדות חזותית

 . 5כמה חברים ב וועדת הבחירות המרכזית ביקשו להשתתף בדיון באמצעות היוועדות חזותית
נוכח קשיי מזג האוויר והגבלות החלות נוכח הת פשטות נגיף הקורונה החדש .לאחר שנוכחתי
כי המניין החוקי לקיום ישיבת ועדה לפי סעיף ( 24א) לחוק יהיה נוכח באולם הדיונים ,ובתוקף
סמכותי לפי סעיף  24א(ד) לחוק הבחירות [נוסח משולב] ,התשכ"ט –  , 1969אני מתיר לחברים
שנרשמו במזכירות הוועדה להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית ,בתנאים אלה:
( א ) חבר הוועדה שמשתתף בדרך של היוועדות חזותית יהיה מחובר לישיבה לאורך כל הדיון;
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( ב ) חברים המבקשים להציג את עמדתם י י רשמו במזכירות הוועדה;
( ג ) חברי הוועדה מתבקשים לוודא מבעוד מועד כי חיבורם למרשתת יהיה יציב ,והם לא
ישתתפו בדיון בזמן נהיגה.
ניתנה היו ם  ,ג ' באדר ה תש פ"א (  15בפברואר .) 2021

עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 24 -
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נספח
סדר יום מתוכנן ל דיונים

סדר יום לדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים
מהשתתפות בבחירות לכנסת ה 24-
יום רביעי  ,ה' באדר התשפ"א (  17בפברואר )2021
 – 11:15 – 8:30בקשות לקבוע כי גב' אבתיסאם מרעאנה מנועה מלהתמודד בבחירות
לכנסת ה ( 24 -פ"מ )2/24 , 1/24
דברי פתיחה והנחיה  -יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 10דקות
8:40– 8:30
ה  , 24 -כב' השופט ע ' פוגלמן
פ"מ
 15דקות
טיעון המבקש – מר מעוזיה סגל
8:55– 8:40
1/24
פ"מ טיעון המבקשת – חזית יהודית לאומית ,רשימת
 15דקות
9:10– 8:55
 2/24הציונות הדתית
 15דקות
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
9:25– 9:10
טיעון המשיבות – ב"כ הגב' אבתיסאם מרעאנה
 20דקות
9:45– 9:25
דיון
ורשימת מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי
משולב
 3דקות
בפ"מ דיון משולב בבקשות לקבוע כי גב' אבתיסאם
לכל חבר
11:00– 9:45
 , 1/24מרעאנה מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 24-
ועדה
2/24
הצבעות בבקש ות למנוע את השתתפות ה של הגב'
 15דקות
11:15– 11:00
אבתיסאם מ ר עאנה בבחירות לכנסת ה 24-
הפסקה
 – 13:50 – 11:30בקשה לקבוע כי הרשימה המשותפת (חד"ש ,תע"ל ,בל"ד) מנועה
מלהתמודד בבחירות לכנסת ה ( 24 -פ"ר ) 3/24
טיעון המבקשת – חזית יהודית לאומית ,רשימת
 15דקות
11:45– 11:30
הציונות הדתית
 15דקות
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
12:00– 11:45
טיעון המשיבה – הרשימה המשותפת (חד"ש,
12:20– 12:00
 20דקות
תע"ל ,בל"ד)
דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,24 -
12:25– 12:20
פ"ר
 5דקות
כב' השופט ע ' פוגלמן
3/24
 3דקות
דיון בבקש ה למנוע את השתתפות הרשימה
13:40– 12:25
המשותפת (חד"ש ,תע"ל ,בל"ד) בבחירות לכנסת לכל חבר
ועדה
ה 24-
הצבעה בבקש ה לקבוע כי הרשימה המשותפת
13:50– 13:40
 10דק'
(חד"ש ,תע"ל ,בל"ד) מנועה מלהתמודד בבחירות
לכנסת ה 24-
הפסק ה
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 – 16:50 – 14:30בקשה למנוע את השתתפות הרשימה הערבית המאוחדת בבחירות
לכנסת ה ( 24 -פ"ר )4/24
טיעון המבקשת – חזית יהודית לאומית ,רשימת
 15דקות
14:45– 14:30
הציונות הדתית
 15דקות
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
15:00– 14:45
 20דקות
טיעון המשיבה – הרשימה הערבית המאוחדת
15:20– 15:00
 15:25– 15:20פ"ר דברי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,24 -
 5דקות
 4/24כב' השופט ע ' פוגלמן
דיון בבקש ה למנוע את השתתפות הרשימה  3דקות לכל
16:40– 15:25
חבר ועדה
הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת ה 24-
הצבעה בבקש ה למנוע את השתתפות הרשימה
16:50– 16:40
 10דק'
הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת ה 24-

-

*** לתשומת לב ***
ייתכן שההצבעות יתקיימו מוקדם מהשעות המפורטות לעיל או מאוחר
מהן ,בהתאם להצגת עמדות חברי הוועדה .על חברי הוועדה וממלאי
מקומם להישאר נוכחים באולם או בסביבתו הקרובה.
ייתכן שהדיונים לא יסתיימו בשעות הנקובות לעיל אלא יתמשכו אל תוך
שעות הלילה .על חברי הוועדה והצדדים להיערך לכך .הדיונים בכל
הבקשות יתקיימו ברציפות עד להכרעה בכל הבקשות שלפני הוועדה.
על המבקשים והמשיבות להתייצב לדיון בעצמם.
יש להתייצב באולם או בהיוועדות חזותית בשעה  8:20בבוקר.
לצורך שמירה על בריאות הציבור הכניסה לאולם תוגבל למשתתפים
הנדרשים בלבד ,ולא יותר משני נציגים לכל צד .הדיון ישודר באתר
האינטרנט של הוועדה בשידור חי.
בכוונת יושב ראש הוועדה להקפיד על סדר הדיון ,לוחות הזמנים וכללי
הדיון .מובהר כי מי שיחרוג מכללי הדיון עלול להיות מוצא מן הדיון לפרק
זמן שייקבע.
הדיון יתקיים על דרך של טיעון בעל פה ,כהשלמה לחומר הכתוב שהוגש.
לא תיערכנה חקירות נגדיות של המצהירים מטעם הצדדים.
הדיון יחל מיד עם תום כל הפסקה .יש להיערך לכך ולהתייצב באולם
במועדים שייקבעו.
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