
 

 3-1הודעה מטעם המשיבים 

  המשפט העליון-בבית
 צדקלבשבתו כבית משפט גבוה 

 2144/20בג"ץ 
 2145/20בג"ץ 

 22.3.2020קבוע לדיון: 
                        

 התנועה למען איכות השלטון בישראל 

 ואח'  באמצעות ב"כ עוה"ד ד"ר אליעד שרגא
  91043ירושלים  35054ירושלים, ת.ד  208מרח' יפו 

 02-5000076פקס: ; 02-5000073טל': 

 
 
 
 

 2144/20העותרת בבג"ץ 
 עמותת "חוזה חדש"

 ב"כ עו"ד יובל יועז ו/או עו"ד דורון ברקת באמצעות
 יונש-ברקת-משרד קרניאל ושות' יועז

 5250606רמת גן )מגדל חוגי(  12דרך אבא הלל 
 03-6961021פקס:  ;03-6961011טל': 

 office@krnl.co.ilדוא"ל: 

 
 
 
 
 

 2145/20העותרת בבג"ץ 

 העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

 
 באמצעות עוה"ד יפעת סולל

 , תל אביב4רחוב סמ' יל"ג 
 050-3777723טלפון: 

  yifat.solel@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

 

 

 2169/20העותרת בבג"ץ 
 
 . סיעת כחול לבן1

 . חה"כ אברהם ניסנקורן2
 

 באמצעות עוה"ד ערן מירנברג ו/או שמעון בראון ואח'
 , רמת גן14מרח' אבא הלל 

 03-6135558; פקס: 03-6135559טל: 

  mblaws@gmail.comדוא"ל: 

 
 
 
 
 
 

 2171/20העותרת בבג"ץ 

 
 

  -   נגד -

 יושב ראש הכנסת, חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין .1

 הכנסת .2

 לכנסת, עו"ד איל ינוןהיועץ המשפטי  .3
 באמצעות הלשכה המשפטית של הכנסת

 בן גוריון, ירושלים קרית
                  02-6753495פקס': ; 02-6408636טל': 

 

 
 
 
 
 
 
 

 המשיבים בשתי העתירות
 היועץ המשפטי לממשלה .4

 ממשלת ישראל .5
 באמצעות פרקליטות המדינה

 91010, ירושלים 29דין -א-רח' צלאח
 02-6467011; פקס': 02-6466590טל': 
 

 
 
 
 

 2145/20המשיבים בבג"ץ 

mailto:office@krnl.co.il


( המשיבים)להלן:  1-3, מתכבדים המשיבים 19.3.2020מיום כב' השופט סולברג בהתאם להחלטת 

 להודיע לבית המשפט הנכבד, כדלקמן:

 בעתירות שבפנינו מבוקשים מספר סעדים: .1

)א(. מתן הוראה ליו"ר הכנסת לפעול ללא דיחוי לכינוס מליאת הכנסת לשם בחירה ומינוי ועדה 

. בהמשך לכך התבקש כי עם הקמת 1994-א לחוק הכנסת, התשנ"ב2מסדרת, בהתאם לסעיף 

ועדת הכספים הזמנית  –הוועדה המסדרת יפעל יו"ר הכנסת להקמתן של הוועדות הזמניות 

יו"ר הכנסת פרסם אתמול את סדר יומה כבר עתה יצוין, כי זמנית. וועדת החוץ והביטחון ה

 , כאשר סוגיית הקמת הוועדה המסדרת נכללה בו.23.2.2020 -השל הכנסת ליום שני הקרוב 

)ב(. מתן הוראה ליו"ר הכנסת לפעול ללא דיחוי לכינוס מליאת הכנסת לשם בחירת יו"ר כנסת 

 חברי כנסת.  60-לו מסיעות הבית המונות יחד למעלה מ הקבוע, בהתאם לבקשה שהועבר

)ג(. ביטול החלטת יו"ר הכנסת להחיל את צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 

יובהר כי בניגוד לאמור . , על משכן הכנסת2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

שהוטלו במסגרתה לא יהיה במגבלות הוא הדגיש כי האמורה בעתירות, בהחלטת יו"ר הכנסת 

 .הדיונים וההצבעות במליאת הכנסת וועדותיהלמנוע את כדי 

הדיון בעתירות ייערך , המשיבים אינם מתנגדים כי בלבד ומטעמי יעילות דיוניתבנסיבות העניין  .2

 יודגש, כי אין בכך כדי להביע הסכמה לגופן של העתירות והסעדיםכאילו הוצא צו על תנאי. 

 המבוקשים במסגרתן.

 

 

 
 כ"ד אדר, תש"פ  היום,

         2020מרץ,  20
 

                                                                                
 
 

                                                                                             _______________ 
 אביטל סומפולינסקי, עו"ד                                                                                          

 ממונה ייצוג הכנסת בערכאות      

 


