
בבית המשפט העליון
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בג"ץ  2593/20

בג"ץ  2594/20
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בג"ץ  2612/20
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בג"ץ  2675/20
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כבוד הנשיאה א' חיות לפני:

התנועה למען איכות השלטון

ד"ר ארנה ברי ו-122 אח'

1. עמותת "חוזה חדש"
2. משמר הדמוקרטיה

עו"ד שפיק רפול

התנועה לטוהר המידות 

סיעת יש עתיד-תל"ם

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

התנועה לאיכות השלטון בישראל

העותרת בבג"ץ 2592/20:

העותרת בבג"ץ 2593/20:

העותרות בבג"ץ 2594/20:

העותר בבג"ץ 2609/20:

העותרת בבג"ץ 2612/20:

העותרת בבג"ץ 2649/20:

העותרת בבג"ץ 2675/20:

העותרת בבג"ץ 2677/20:

נ  ג  ד

1. היועץ המשפטי  לממשלה המשיבים בבג"ץ 2592/20:
2. ראש הממשלה בנימין נתניהו

3. היועץ המשפטי לכנסת
4. כנסת ישראל

5. היועצת המשפטית  לנשיא המדינה
6. סיעת הליכוד

7. סיעת כחול לבן
8. סיעת יש עתיד-תל"ם

9. סיעת הרשימה המשותפת
10. סיעת ש"ס



11. סיעת ישראל ביתנו
12. סיעת יהדות התורה

13. סיעת ימינה
14. סיעת העבודה – מר"צ

15. סיעת גשר
16. סיעת דרך ארץ

1. היועץ המשפטי לממשלה
2. ח"כ בנימין נתניהו – ראש ממשלת מעבר

3. ח"כ בני גנץ – יו"ר כנסת ישראל
4. סיעת הליכוד

5. סיעת כחול לבן

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. יו"ר הכנסת בני גנץ

3. הכנסת ה-23
4. היועץ המשפטי לממשלה

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. היועץ המשפטי לממשלה

3. הכנסת ה-23
4. היועץ המשפטי לכנסת

5. סיעת הליכוד
6. סיעת כחול לבן

7. סיעת יש עתיד-תל"ם
8. סיעת הרשימה המשותפת

9. סיעת ש"ס
10. סיעת יהדות התורה

11. סיעת העבודה – מר"צ
12. סיעת ישראל ביתנו

13. סיעת ימינה
14. מפלגת גשר

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. היועץ המשפטי לממשלה

3. הליכוד תנועה לאומית ליברלית
4. סיעת כחול לבן בכנסת ה-23

1. סיעת הליכוד
2. סיעת כחול לבן

3. סיעת הרשימה המשותפת
4. סיעת התאחדות ספרדים שומרי תורה – תנועת 

ש"ס
5. סיעת יהדות התורה
6. סיעת ישראל ביתנו

7. סיעת ימינה
8. סיעת מרץ

9. סיעת העבודה הישראלית
10. סיעת דרך ארץ

11. סיעת גשר
12. היועץ המשפטי לכנסת

המשיבים בבג"ץ 2593/20:

המשיבים בבג"ץ 2594/20:

המשיבים בבג"ץ 2609/20:

המשיבים בבג"ץ 2612/20:

המשיבים בבג"ץ 2649/20:
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13. היועץ המשפטי לממשלה

1. סיעת הליכוד בכנסת ה-23
2. סיעת כחול לבן בכנסת ה-23

3. היועץ המשפטי לכנסת
4. כנסת ישראל

1. סיעת הליכוד
2. סיעת כחול לבן

3. היועץ המשפטי לממשלה
4. ממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת

5. כנסת ישראל
6. סיעת יש עתיד-תל"ם

7. סיעת הרשימה המשותפת
8. סיעת ש"ס

9. סיעת יהדות התורה
10. סיעת ישראל ביתנו

11. סיעת ימינה
12. סיעת העבודה

13. סיעת מרצ
14. סיעת גשר

15. סיעת דרך ארץ

1. הפורום המשפטי למען ישראל
2. תנועת גדר לחיים

3. קבוצת נאמני ארץ ישראל בליכוד ואח'
4. עו"ד עקיבא נוף

המשיבים בבג"ץ 2675/20:

המשיבים בבג"ץ 2677/20:

המבקשים להצטרף לעתירות:

קביעת הרכב מורחב; צו על תנאי; קביעת מועד וסדרי 
דיון ובקשה לשידור הדיון 

החלטה

מכוח סמכותי לפי סעיף 26(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- .1

1984 אני קובעת כי הדיון בעתירות שבכותרת יישמע בפני הרכב מורחב של 11 שופטים 

כדלקמן:

1) הנשיאה א' חיות;

2) המשנה לנשיאה ח' מלצר;

3) השופט נ' הנדל;

4) השופט ע' פוגלמן;

5) השופט י' עמית;

6) השופט נ' סולברג;
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7) השופטת ד' ברק-ארז;

8) השופט מ' מזוז;

9) השופטת ע' ברון;

10) השופט ג' קרא;

11) השופט ד' מינץ. 

למען יעילות הדיון, מבלי להביע דעה לגופו של עניין ובלא שנעלמה מעיניי  .2

התנגדותם של המשיבים 2 ו-6 בבג"ץ 2592/20, מוצא בזאת צו על תנאי כמבוקש בכלל 

העתירות. לצורך כך, התגובות המקדמיות שהגישו המשיבים ייחשבו בשלב זה כתצהירי 

תשובה ועיקרי טיעון. 

הדיון בעתירות יתקיים ביום א', 3.5.2020, בשעה 10:00, וביום ב', 4.5.2020,  .3

בשעה 10:00.  הדיון יתקיים במתכונת הבאה: 

ביום 3.5.2020 יישמעו טיעוני הצדדים בסוגיה הנוגעת להטלת תפקיד   (1

הרכבת הממשלה על חבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום. 

באי כוח המשיבים יישמעו על פי הסדר הבא: היועץ המשפטי לממשלה במשך 

עד 30 דקות; הכנסת במשך עד 15 דקות; היועצת המשפטית לנשיא המדינה במשך עד 

15 דקות; ראש הממשלה במשך עד 30 דקות; הסיעות המשיבות שהגישו תגובה לעתירות 

וכן סיעת יש עתיד-תל"ם במשך עד 10 דקות כל אחת.  

לאחר מכן יישמעו באי כוח העותרים על פי סדר הגשת העתירות, במשך עד 20 

דקות כל אחד.

באי כוח המשיבים יוכלו להשיב, עד 10 דקות כל אחד לכל העתירות יחד. 

ביום 4.5.2020 יישמעו טיעוני הצדדים ביחס להסכם הקואליציוני בין  (2

סיעת הליכוד וסיעת כחול-לבן.  

באי כוח המשיבים יישמעו על פי הסדר הבא: היועץ המשפטי לממשלה במשך 

עד 30 דקות; הכנסת במשך עד 30 דקות; ראש הממשלה, סיעת הליכוד וסיעת כחול לבן 
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במשך עד 20 דקות כל אחד; הסיעות המשיבות שהגישו תגובה לעתירות במשך עד 10 

דקות כל אחת.

לאחר מכן יישמעו באי כוח העותרים על פי סדר הגשת העתירות במשך עד 25 

דקות כל אחד.

באי כוח המשיבים יוכלו להשיב, עד 10 דקות לכל העתירות יחד. 

בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט  .4

[נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אנו בוחנים אפשרות לקיים שידור ישיר של הדיון 

בעתירות דנן. ככל שיש למי מהצדדים לעתירות הסתייגות מקיום השידור כאמור, עליו 

להודיע על כך עד יום ה', 30.4.2020, בשעה 12:00.  

באשר לבקשות ההצטרפות להליך – בשלב זה לא יוקצה זמן טיעון בעל-פה  .5

למבקשים להצטרף ובקשותיהם תישקלנה על ידי ההרכב בהסתמך על הטיעונים הכתובים 

שהוגשו על ידם. 

ניתנה היום, ד' באייר התש"ף (28.4.2020). 

 ה נ ש י א ה
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