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 –ו  63 פיםיסוד: הכנסת וסעי-א לחוק7לפי סעיף  ההחלטת ועדת הבחירות המרכזית בבקש

רשימת "ישראל לקבוע כי  5969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טא 63
 מהשתתפות בבחירות  יםמנוע ביתנו" , וחה"כ והשר אביגדור ליברמן

 02-לכנסת ה
 

בהתאם  העתיר ההוועדה(, הוגש – לןם )להלוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרי .5
להוראות נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת, 

, בהן התבקשה הוועדה לקבוע כי רשימת ישראל ביתנו וכן חה"כ 0251–התשע"ה
  . 02-מלהשתתף בבחירות לכנסת המנועים אביגדור ליברמן, שר החוץ, 

 

מועמדותו של חה"כ ליברמן נדחתה על הסף, מכיוון שלא העתירה לעניין פסילת  .0
א)א( 63סעיף הוראות צורפו אליה חתימות של שליש מחברי הוועדה, כנדרש לפי 

 חוק הבחירות(.  - )להלן 5969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
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ת  ( קיימה הוועדה דיון בעתירה לפסיל0251בפברואר  50ביום כ"ג בשבט התשע"ה ) .3

את  יםהעותר ו. במהלך הדיון הציגישראל ביתנוהמועמדים מטעם מפלגת  רשימת
וכן הוצגה תגובת המשיבה ונציגיה והטעמים  ,םהנימוקים העומדים בבסיס עתירת

לעמדתם לפיה יש לדחות את העתירה בעניין זה. בנוסף, הוצגה גם עמדת היועץ 
 המשפטי לממשלה, באמצעות בא כוחו. 

 
לאחר הצגת עמדות הצדדים וכן עמדת היועץ המשפטי לממשלה, הציגו את עמדתם  .4

 חלק מחברי הוועדה, אשר בחרו לעשות כן. 
 

 0בתום הדיון קיימה הוועדה הצבעה בעניין העתירה שבנדון. בהצבעה זו הצביעו  .1
, 02-מחברי הוועדה בעד מניעת השתתפות רשימת ישראל ביתנו בבחירות לכנסת ה

 . ועדה אחד נמנעהוועדה הצביעו נגד מניעת השתתפותו, וחבר מחברי  01
 

העילות  ישראל ביתנו הלא התקיימו לגבי הרשימלפיכך, מחליטה בזאת הוועדה כי  .6
יסוד: הכנסת, לעניין מניעת השתתפות רשימה בבחירות -א לחוק7הקבועות בסעיף 

 . 02-בבחירות לכנסת ה זו הלכנסת, ועל כן אין למנוע את השתתפות רשימ
 

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

 

 
 

 


