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בבית-המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

התנועה למען איכות השלטון בישראל
באמצעות ב"כ עוה"ד ד"ר אליעד שרגא ואח'
טל' ;02-5000073 :פקס02-5000076 :

העותרת בבג"ץ 2144/20

עמותת "חוזה חדש"
באמצעות ב"כ עו"ד יובל יועז ו/או עו"ד דורון ברקת
טל' ;03-6961011 :פקס03-6961021 :
דוא"לoffice@krnl.co.il :
העותרת בבג"ץ 2145/20
העמותה לדמוקרטיה מתקדמת
באמצעות עוה"ד יפעת סולל
טלפון050-3777723 :
דוא"לyifat.solel@gmail.com :

העותרת בבג"ץ 2169/20

 .1סיעת כחול לבן
 .2חה"כ אברהם ניסנקורן
 .3סיעת העבודה  -מרץ
באמצעות עוה"ד ערן מירנברג ו/או שמעון בראון ואח'
טל ;03-6135559 :פקס03-6135558 :
דוא"לmblaws@gmail.com :

העותרת בבג"ץ 2171/20

 .1סיעת ישראל ביתנו
 .2חבר הכנסת עודד פורר
באמצעות עוה"ד איתן הברמן ו/או מישל נגר
נייד052-6538389 ,054-7777690 :
דוא"לmichele@cbalaw.co.il :
העותרת בבג"ץ 2175/20

-

נגד -

 .1יושב ראש הכנסת ,חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין
 .2הכנסת
 .3היועץ המשפטי לכנסת ,עו"ד איל ינון
באמצעות הלשכה המשפטית של הכנסת
קרית בן גוריון ,ירושלים
טל' ;02-6408636 :פקס'02-6753495 :
 .4סיעת הליכוד
באמצעות באי כוחה עורכי הדין אבי הלוי
דוא"לavi.halevy@gmail.com :
וכן ע"י עוה"ד מיכאל ראבילו טל' ; 02-6490649 :פקס'02- :
 ; 640659דוא"לMrabello@smplaw.co.il :
המשיבים בבג"ץ 2144/20
.1
.2
.3
.4

יושב ראש הכנסת ,חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין
היועץ המשפטי לכנסת ,עו"ד איל ינון
היועץ המשפטי לממשלה
סיעת הליכוד

 .1יושב ראש הכנסת
 .2סיעת הליכוד

המשיבים בבג"ץ 2145/20

המשיבים בבג"ץ 2169/20

 .1יושב ראש הכנסת
 .2הכנסת
 .3סיעת הליכוד
המשיבים בבג"ץ 2171/20
.1
.2
.3
.4

יושב ראש הכנסת
הכנסת
היועץ המשפטי לכנסת
סיעת הליכוד
המשיבים בבג"ץ 2175/20

הודעה מעדכנת מטעם הכנסת
הכנסת מתכבדת להודיע לבית המשפט הנכבד כדלקמן:

 .1ביום  22.3.2020ניתן פסק דין חלקי בעתירות במסגרתו הוצא צו מוחלט "המורה שעל יו"ר הכנסת לכנס
את מליאת הכנסת בהקדם האפשרי לצורך בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה ,23-ולא יאוחר מיום רביעי,
."25.3.2020
 .2על אף האמור לעיל ,יו"ר הכנסת לא כלל בסדר היום של מליאת הכנסת ביום  24.3.2020וביום 25.3.2020
את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה.23-
 .3בפתח ישיבת מליאת הכנסת ,בשעה  11:00היום ,הודיע יו"ר הכנסת על התפטרותו מתפקידו ובסמוך לכך
ניתנה על כך הודעה על-ידי מזכירת הכנסת .לאחר מכן נעל יו"ר הכנסת את ישיבת הכנסת ,וקבע כי ישיבת
הכנסת הבאה תתקיים ביום שני ,ה ,30.3.2020 -בשעה .16:00
 .4יצוין ,כי על-פי תקנון הכנסת התפטרות יו"ר הכנסת נכנסת לתוקפה בתום  48שעות (סעיף (5א)( )2לתקנון
הכנסת) .בהתאם לכך ,מסר היועץ המשפטי לכנסת ליו"ר הכנסת כי אין בהתפטרותו בעת הזו כדי להשליך
על החובה לקיים את צו בית המשפט הנכבד.
 .5יו"ר הכנסת הודיע ליועץ המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו להעלות את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה23-
על סדר יומה של מליאת הכנסת היום.

היום ,כ"ט באדר ,התש"ף
 25במרץ2020 ,

איל ינון
היועץ המשפטי לכנסת

