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פ"ר 5202
העותרים בפ"ר :0202

 .5פרופ' סולומון בודניק
נגד

המשיבים בפ"ר :0202

 .5רשימת המחנה הציוני
 .0רשימת השמאל של ישראל
 .3הרשימה המשותפת

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף  33לחוק
הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 5939-לקבוע כי רשימת המחנה הציוני ,רשימת
השמאל של ישראל והרשימה המשותפת מנועות מהשתתפות בבחירות
לכנסת ה02-
 . 5לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים (לה לן – הוועדה) ,הוגש ה עתיר ה בהתאם
להוראות נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת,
התשע"ה –  , 0251בהן התבקשה הוועדה לקבוע כי הרשימות המפורטות להלן מנוע ות
מלהשתתף בבחירות לכנסת ה : 02-
א  .רשימת המחנה הציוני;
ב  .רשימת השמאל של ישראל;
ג  .הרשימה המשותפת.
 . 0ביום כ"ג בשבט התשע"ה (  50בפברואר  ) 0251קיימה הו ועד ה דיון בעתיר ה לפסילת
מועמדות ן של הרשימות המפורטות להלן  .במהלך הדיון הציג העותר את הנימוקים
העומדים בבסיס עתירת ו .בשל העובדה כי העותר עזב את הדיון לאחר הצגת
הנימוקים לעתירתו ,לא הוצגה בדיון עמדת המשיבים לעתירה או עמדת היועץ
המשפטי לממשלה.
 . 3לאחר ששמעו חברי הוועדה את עמדת העותר וכן עיינו בעתירתו הכתובה ,קיימה
ה ו ועד ה הצבעה בעניין העתיר ה שבנדון  .בהצבעה זו הוחלט פה אחד לדחות את
העתירה שבנדון.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה02-

לשכת יושב ראש הוועדה

 . 4לפיכך ,מחליטה בזאת הו ועד ה כי לא התקיימו לגבי הרשימות המנויות להלן העילות
הקבועות בסעיף  7א לחוק -יסוד :הכנסת ,לעניין מניעת השתתפות רשימה בבחירות
לכנסת ,ועל כן אין למנוע את השתתפות רשימות אלה בבחירות לכנסת ה . 02-
ניתנה היום ,כ " ג ב שבט ה תשע"ה (  50ב פברואר .) 0251
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