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 המטה למאבק בגזענות בישראל .5 :1/02בפ"מ  תעותרה
 

 נ ג ד 

 
 מר ברוך מרזל .5 :המשיב

  
 

א 36יסוד: הכנסת וסעיף -א לחוק7ת ועדת הבחירות המרכזית בבקשות לפי סעיף החלט
 מנוע מר ברוך מרזללקבוע כי  5939-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 02-מהשתתפות בבחירות לכנסת ה
 

בהתאם  העתיר ההוועדה(, הוגש – לןלוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים )לה .5
מת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת, להוראות נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשי

מלהשתתף  מנוע מר ברוך מרזלה לקבוע כי ועדהו, בהן התבקשה 0251 –התשע"ה 
 . 02-לכנסת ה בבחירות

 

לפסילת  הדיון בעתיר הועדהוקיימה ( 0251בפברואר  50שבט התשע"ה )ב ג"כ ביום .0
את הנימוקים  תהדיון הציגו נציגים מטעם העותרבמהלך . מר מרזלשל  ומועמדות

והטעמים לעמדתם לפיה  וונציגי משיבהעומדים בבסיס עתירתם, וכן הוצגה תגובת ה
הוצגה גם עמדת היועץ המשפטי  בעניין זה. בנוסף,יש לדחות את העתירות 

 לממשלה, באמצעות באת כוחו. 
 

את עמדתם הצגת עמדות הצדדים וכן עמדת היועץ המשפטי לממשלה, הציגו אחר ל .6
  שות כן., אשר בחרו לעהועדהוברי חלק מח

 
 57זו הצביעו  הצבעהב .שבנדון הבעניין העתיר צבעהה הועדהוהדיון קיימה בתום  .4

 53, 02-בבחירות לכנסת ה מר מרזלשל  ומניעת השתתפותבעד מחברי הוועדה 
  .ועדה אחד נמנע, וחבר וניעת השתתפותממחברי הוועדה הצביעו נגד 

 
 
 



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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 מלהשתתף בבחירות לכנסת  מנוע ר ברוך מרזלמכי  הועדהומחליטה בזאת  לפיכך, .1
לחוק  (א)א36, בהתאם להוראות סעיף הכנסת :יסוד-א לחוק7לפי סעיף  02-ה

  .(ק הבחירותחו –להלן ) 5939-ט"התשכהבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
 

 נוסף,ב .ר מרזלמהודעה על החלטה זו תועבר ל (ב)א36להוראות סעיף בהתאם  .3
לאישור בית המשפט מיידית ובהתאם לסעיף האמור, החלטה זו ונימוקיה תועבר 

  העליון.
 

 (.0251פברואר ב 50 ) תשע"ההשבט ב ג"כ ניתנה היום, 

 

 
 

 


