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עו"ד יפעת סולל   בשם העותרת בבג"ץ 2675/20: 

החלטה

בהתאם לסמכותנו על פי סעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],  .1

התשמ"ד-1984, ולאחר שאיש מן הצדדים לעתירות לא הביע הסתייגות מכך, אנו מורים 

כי הדיונים בעתירות שבכותרת הקבועים לימים ראשון ושני, 3 ו-4 במאי 2020, יצולמו 

וישודרו בשידור ישיר באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית, וזאת במסגרת הפרויקט 

הניסיוני להעברת שידורים ישירים של דיונים נבחרים בבית המשפט העליון. 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והצורך לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם  .2

לאדם, חלה מגבלה על מספר האנשים שאת כניסתם לאולם ג' ניתן לאפשר. לפיכך, אנו 

מורים כי תתאפשר לכל אחד מן הצדדים בעתירות נוכחות של עד שלושה אנשים מטעמו 

בלבד. 

בשל ריבוי הגורמים המבקשים להיות נוכחים בדיון ועל מנת לאפשר זאת, 

תתאפשר ישיבה בשני אולמות סמוכים (אולמות ב' ו-ד') בהם יועבר הדיון במעגל סגור. 

הדבר יאפשר נוכחות של כ-60 אנשים נוספים על אלה שכניסתם תותר לאולם ג' בעת 

הדיון, והכל תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אחד לשני, על פי הנחיות משרד 

הבריאות.

בהתאם להוראת מנהל בתי המשפט מיום 11.4.2020 חלה חובת חבישת מסכות  .3

בדיונים שיתקיימו בעתירות דנן, אך ניתן יהיה להסיר את המסכה בעת השמעת טיעון על 

ידי מי מהצדדים וכן בעת הצגת שאלות או הערות על ידי חברי ההרכב. למען הסר ספק, 

 חובת חבישת מסכות חלה גם באולמות שבהם יוקרן הדיון במעגל סגור. 
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לבקשת העותרת בבג"ץ 2675/20 היא פטורה מהתייצבות לדיון שיתקיים ביום  .4

א', 3.5.2020.

ניתנה היום, ו' באייר התש"ף (30.4.2020). 
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