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מב"כ 2/21
העותרים:

 .1עו"ד שחר בן-מאיר
 .2מפלגת העבודה הישראלית
נגד

המשיבים:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

זזים ימינה
מרדכי בניטה
רשימת הליכוד
רשימת הימין החדש
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
רשימת איחוד מפלגות הימין
היועץ המשפטי לממשלה
מבקר המדינה

בקשה לעיון מחדש מטעם המשיבים  3-1מתאריך 03.04.2019
העותר :1

בעצמו

בשם העותרת :2

עו"ד עמרי שגב

בשם המשיבים :3-1

עו"ד מיכאל ראבילו; עו"ד אבי הלוי; חה"כ דוד ביטן

בשם המשיבה :6

עו"ד אלי שמואליאן

בשם המשיב :7

עו"ד יונתן ברמן

יתר המשיבים הופטרו מהתייצבות
בקשה לעיון מחדש בהחלטה מתאריך  02.04.2019מטעם המשיבים 3-1
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מב"כ 2/21

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

החלטה
בעקבות הבקשה לעיון חוזר שבפני (להלן :הבקשה ) ודברי באי  -כוח המבקשים בבקשה  ,עו"ד
.1
אבי הלוי ועו"ד מיכאל ראבילו ו כן תגובת בא  -כוח היועץ המשפטי לממשלה (להלן :היועמ"ש ) ,עו"ד
יונתן ברמן ו שמיעת עמדתו של העותר ( 1בעתירה המקורית) ,עו"ד שחר בן-מאיר ובא  -כוח העותרת
( 2בעתירה המקורית)  ,עו"ד עמרי שגב – הועלתה הצעה  ,ביוזמת בא  -כוח היועמ"ש  ,שהוסכמה על -
ידי יתר הצדדים ( למעט בא  -כוח העותר ת  , 2שהש איר את העניין לשיקול דעתי) ועל פיה:
א  .כל החומר שבתיק ,לרבות התצהירים השונים שניתנו מטעם המשיבים  3-1בעתירה
המקורית וכן תצהירו הנוכחי ( החדש ) של השר חה"כ זאב אלקין ( שניתן כתמיכה בבקשה )
– יובא בפני היועמ"ש וייבחן על  -ידו ,או על  -ידי בכיר במשרדו שימונה במיוחד לצורך
זה על  -ידו (להלן :הגורם הבוחן ) .בעקבות הבחינה כאמור ,ינחה היועמ"ש  ,או הגורם הבוחן

את המשטרה באם לפתוח בחקירת משטרה במכלול ,אם לאו.
ב  .האמור בס"ק א' שלעיל יבוא חלף ההוראה שניתנה בהחלטה  ,נושא הבקשה – לפתוח
בחקירת משטרה בעניין.
.2

אני מאמץ את ההסכמה הנ"ל ,ובלבד שהיועמ"ש ידווח ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית על

ההחלטה שתתקבל בנושא תוך  60ימים מהיום.

ניתנה היום  ,ט ' באייר התשע " ט ( .) 14.5.2019

חנן מלצר ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
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