
 

   בבית המשפט העליון
        לצדק בשבתו כבית משפט גבוה

                                                                                                                                               
 
 

 
 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 על ידי עו"ד ד"ר אליעד שרגא ואח'
 , ירושלים208רח' יפו 

 2592/20העותרת בבג"ץ                                                              5000076-02; פקס: 5000073-02טל': 
   

 ד"ר ארנה ברי ואח'
 לכנר-דפנה הולץעו"ד  ידי-לע

 , רמת השרון2רח' המעפילים 
 2593/20העותרים בבג"ץ                Lechner@publiclaw.co.il; 2040882-077; פקס: 2040881-077טל': 

 

 עמותת חוזה חדש ואח'
 אח'ו יועז יובל ד"עו כ"ב על ידי

 )מגדל חוגי(, רמת גן 12דרך אבא הלל 
 2594/20בבג"ץ  ותהעותר                 office@krnl.co.ilדוא"ל:  6961021-03; פקס: 9610116-03טלפון: 

 
 לטוהר המידותהתנועה 

 על ידי ב"כ עוה"ד בעז ארד או אביה אלף
 , ירושלים32רחוב רמב"ן 

 2612/20העותרת בבג"ץ                  office@tlm.org.il; דוא"ל: 5662222-02; פקס': 5662211-02טלפון:
 

 עו"ד שפיק רפול
 חיפה 22רח' רד"ק 

 2609/20העותר בבג"ץ             law.com-shafik@rafoul; דוא"ל:4408927-077; פקס: 4408928-077טל: 
 

 סיעת יש עתיד תל"ם
 ע"י ב"כ עו"ד עודד גזית ואח'

 , רמת גן7רח' אבא הלל 
2649/20העותרת בבג"ץ                                                                  6733338-03; פקס: 036733331טל': 

     
 

 העמותה לדמוקרטיה מתקדמת
 ע"י ב"כ עו"ד יפעת סולל

 , תל אביב4סמטת יל"ג 
20/5267העותרת בבג"ץ                                             Yifat.solel@gmail.com; דוא"ל: 3777723-050טל: 

         
 

 התנועה למען איכות השלטון בישראל
 שרגא ואח'על ידי עו"ד ד"ר אליעד 

 , ירושלים208רח' יפו 
 2677/20העותרת בבג"ץ                                                                 5000076-02; פקס: 5000073-02טל': 

 
 
 

 נ   ג   ד
 

 . היועץ המשפטי לממשלה1
 פרקליטות המדינה,  ידי-לע

 משרד המשפטים, ירושלים
  02-6467011; פקס: 02-6466590טל': 
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 . ח"כ בנימין נתניהו2
 על ידי ב"כ עוה"ד מיכאל ראבילו ואח',

 שמרון, מלכו, משרד עו"ד, הגן הטכנולוגי מנחת,
 , ירושלים 1בניין מס' 

 02-6490659 ; פקס':02-6490649טלפון: 
 
 . היועץ המשפטי לכנסת3
 . כנסת ישראל4

 על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת
 ירושליםכנסת ישראל, 

 02-6753495; פקס: 02-6408638טל: 
 
 . היועצת המשפטית לנשיא המדינה5

 , ירושלים3בית הנשיא, רח' הנשיא 
 02-5887225; פקס: 02-670211טל': 

 
 . סיעת הליכוד6

 על ידי ב"כ עוה"ד אבי הלוי,
 11015המושבה כנרת, ד"נ עמק הירדן 

 04-6709443; פקס': 04-6709330טלפון: 
 
 , העבודה ודרך ארץת כחול לבןו. סיע7

 על ידי משרד עוה"ד מרינברג בראון 
 , רמת גן14בית עוז, אבא הלל 

   mblaws@gmail.com; דוא"ל: 03-6135558; פקס: 03-6135559טלפון: 
 
 . סיעת יש עתיד תל"ם8

 ע"י ב"כ עו"ד עודד גזית ואח'
 רמת גן, 7רח' אבא הלל 

  03-6733338; פקס: 036733331טל': 
 
 סיעת הרשימה המשותפת   .9

 ע"י ב"כ עו"ד מנצור דהאמשה
 407כפר כנא, ת"ד 

  04-8889492; פקס: 050-5330948טל': 
 

 . סיעת ש"ס10
 ע"י ב"כ עו"ד ישראל באך

 ירושלים 3רח' עם ועולמו 
 026505457; פקס: 02-5405456טל': 

 
 התורה. סיעת יהדות 11

 ע"י ב"כ עו"ד משה מורגנשטרן
 , בני ברק8רח' חנה סנש 

 03-6160742; פקס: 03-6167073טל': 
 

 . סיעת ימינה12
 ע"י ב"כ עו"ד אלי שמואליאן

 , ירושלים149/4רח' רחמילביץ' 
 02-5838383; פקס: 02-5838383טל': 

 
 . סיעת גשר13

 ע"י ב"כ עו"ד יאיר אוחנה,
 , ראש פינה42רח' האירוס 

 2592/20בבג"ץ  משיביםה                 6931333-04; פקס: 6802008-04טל': 
 
 2593/20 ץהמשיבים בבג"                  ואח'  יועץ המשפטי לממשלהה
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 20/2594 ץהמשיבים בבג"                   ואח' ח"כ בנימין נתניהו
 

 02/2609 ץהמשיבים בבג"                   ח"כ בנימין נתניהו ואח'
                
 2612/20 ץבבג"המשיבים                   , בנימין נתניהו ואח'23-חה"כ ה

 
 20/2649 ץמשיבים בבג"ה                   סיעת הליכוד ואח'

 
 20/2677 ץמשיבים בבג"ה                   סיעת הליכוד ואח'

 

  ארכה בת יומייםל לממשלההיועץ המשפטי של דחופה  הבקש

 

בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, המועד האחרון להגשת תגובות המשיבים לעתירות  .1

 .10:00, בשעה 28.4.20שבכותרת חל היום, 

 

הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה לשינוי הסדר דיוני, ובמסגרתה ביקש, בין  27.4.20ביום  .2

תגובתו לכלל העתירות שבכותרת עד שלושה ימים קודם את להגיש  לו היתר, כי יתאפשר

, הטעם לבקשה לשינוי ההסדר הדיוני היה .3.5.20מועד הדיון שייקבע, ולכל המוקדם ביום 

את תגובתו לעתירות רק לאחר הגשת תגובות הסיעות  היועץ המשפטי לממשלה ביקש להגישש

סביר, בנסיבות העניין, להידרש  ולאחר שיינתן לו זמןהחתומות על ההסכם הקואליציוני, 

לאמור בתגובות אלה, ולגבש את עמדתו בעניין הטענות המופנות כלפי הוראות בהסכם 

 הקואליציוני.

  

 בהמשך היום הורה כב' השופט עמית על דחיית הבקשה. 

 

, ובמסגרתה עתיד היועץ המשפטי לממשלה הכנת התגובה מצויה בשלבים מתקדמים ביותר .3

ביחס לסעדים להציג את עמדתו ביחס לסוגיות העומדות במוקד העתירות שבכותרת, כולל 

. כפי שצוין בבקשה לשינוי הסדר דיוני, מדובר הראשונות העתירות לאחר הגשת שצורפו

לנוכח  ביותר.בסוגיות מורכבות, משטריות ואחרות, בעלות משקל משפטי וציבורי משמעותי 

, שונים במשרד המשפטיםורמים רלוונטיים גדרשותם של את היכך, הכנת התגובה מצריכה 

 לסוגיות כבדות המשקל שעל הפרק. ובראשם היועץ המשפטי לממשלה עצמו, 

 

 םוגורמיהמשפטי לממשלה היועץ  –ובעת האחרונה בכלל  – בימים האחרונים, לצד זאת .4

עניינים הקשורים בובכללם  ביותר, בכירים נוספים במשרד המשפטים עסקו בעניינים דחופים

פרק זמן קצר נוסף נדרש ליועץ המשפטי לממשלה , בשים לב לכך .משבר הקורונהטיפול בל

לצורך השלמת גיבוש העמדה הרחבה שתוצג לבית זאת ולצורך הגשת תגובתו לעתירות, 

נוסח התגובה הכרעה בעניינים האחרונים שדורשים זאת, ואישור תוך  ,המשפט הנכבד

    מדובר בתגובה הנושאת עשרות רבות של עמודים.שתוגש. 
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בעניין, ותגובתו להשלים את גיבוש עמדתו יועץ המשפטי לממשלה כדי שיתאפשר לעל כן,  .5

יום הזיכרון לחללי מערכות  לאחריבקש להגיש את תגובתו בסמוך המשפטי לממשלה היועץ 

 .30.4.20עד ליום  וזאת ויום העצמאות, –ולא בעיצומו  – ונפגעי פעולות האיבה  ישראל

 

לוח הזמנים שקובע חוק יסוד: הממשלה, להרכבת יוזכר  בשים לב למועד ההגשה המבוקש, 

ימים להגשת בקשה מטעם רוב חברי הכנסת )סעיף  21 –ממשלה לפי בקשת רוב חברי הכנסת 

, 16.4.20)לאחר שמניין הימים החל ביום  7.5.20אשר עתידים להסתיים ביום  )א( לחוק(,10

עד  ;(יסוד: הממשלה )א( לחוק9שיא המדינה ליו"ר הכנסת בהתאם להוראת סעיף עם פניית נ

יא המדינה בהתאם לבקשת רוב ידי נש-להטלת תפקיד הרכבת הממשלה עללאחר מכן יומיים 

להרכבת ממשלה והודעה על לאחר מכן ימים  14עד ; (היסוד )ב( לחוק10חברי הכנסת )סעיף 

לאחר מכן ימים  7עד ו ;(היסוד )ב( לחוק13-)ג( ו10כך לנשיא המדינה וליו"ר הכנסת )סעיפים 

 (.היסוד )ב( לחוק13לקביעת ישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה )סעיף 

 

 עמדות הצדדים: .6
 

  , עו"ד נאור, מסר כדלקמן:2592/20בבג"ץ  תב"כ העותר 

 

"  
 

 "לכנר, מסרה כדלקמן:-, עו"ד הולץ2593/20כ העותרים בבג"ץ ב 

 

" 
 

 עו"ד יועז, מסר כדלקמן:2594/20בבג"ץ  ותב"כ העותר , 

 

"  
 

  עו"ד רפול, מסר כדלקמן:2609/20העותר בבג"ץ , 

 
"  
 

  מסר כדלקמן:, עו"ד ארד, 2612/20ב"כ העותרת בבג"ץ 

 
"  
 

 "ביקשה להותיר את הבקשה לשיקול דעת , עו"ד סולל, 2675/20העותרת בבג"ץ  כב

 בית המשפט הנכבד.
 

 :ב"כ הכנסת, עו"ד סומפולינסקי, מסרה כדלקמן 

 
"הכנסת מצטרפת לבקשה וגם לה נדרש פרק זמן נוסף לשם הגשת 

בין היתר, לאחר שיינתן מענה של הסיעות  מענה כולל לעתירות,
 החתומות על ההסכם הקואליציוני."
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  הסכימה באדיבותה לבקשה סירקיס, -, עו"ד קורינלדי2592/20בבג"ץ  5המשיבה

 .מטעמה התגובוביקשה להצטרף לבקשה למתן ארכה להגשת 
 

 הסכים באדיבותו לבקשהתל"ם, עו"ד גזית, -ב"כ סיעת יש עתיד. 
 

 ח תפקידו כיו"ר ושלא מכ)דרך ארץ וחה"כ בני גנץ , העבודה ,כחול לבןת וסיע ב"כ

 הסכים באדיבותו לבקשה.(, עו"ד מרינברג, הכנסת

 

 :ב"כ סיעת הליכוד וראש הממשלה וחה"כ נתניהו, עו"ד הלוי, מסר כדלקמן 

 

"מסכימים לבקשת היועץ המשפטי לממשלה להארכת המועד 
מתנגדים להסכמתו לפיה להגשת התגובה מטעמו לעתירות. 

 העתירות תידונה כאילו ניתן צו על תנאי.״
 

  ,ביקש להותיר את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט ב"כ סיעת גשר, עו"ד אוחנה

 הנכבד.

 

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .7

 

  היום, 


