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 2019، آب 15 ،الخميس

 

  22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

وائم قبعض ال طلبات منع مشاركةعلى الهيئة العامة للجنة االنتخابات المركزية فيما يلي نتائج تصويت 

 (. 14/8/2019 ريخ)أجري التصويت بتا والعشرين مرشحين في انتخابات الكنيست الثانيةالو

 

كتلة "كاحول الفان" )أزرق أبيض(، المركز اإلصالحي للدين والدولة وكتلة  التصويت على طلب في .1

( من قانون 2)-( و1أ)أ()7بند  بموجبفي االنتخابات،  قوة يهوديةمنع مشاركة قائمة شأن ب العمل

 أساس الكنيست: 

 15مع: 

 15ضد: 

  0ممتنع: 

في  ،رئيسة المحكمة العليا، القاضي حنان ميلتسر رئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب لم يشارك

  التصويت.  

 

 تم رد الطلب. 

 

كتلة "كاحول الفان" )أزرق أبيض(، المركز اإلصالحي للدين والدولة وكتلة في التصويت على طلب  .2

 تاينغوبش بن تسيونوالسيد  باروخ مارزيلالسيد  إيتامار بن غفير، المحامي على منع مشاركةالعمل 

أ من قانون 63بند ( من قانون أساس الكنيست و2)-( و1أ)أ()7بند  الكنيست بموجبفي انتخابات 

 :انتخابات الكنيست

 16مع: 

 17ضد: 

  0ممتنع: 

رئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي حنان ميلتسر، في  لم يشارك

 التصويت.  
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 تم رد الطلب. 

 

أن اتخاذ القرار القاضي ب بشأن بن غفير رقائمة قوة يهودية والمحامي إيتامافي التصويت على طلب  .3

أ من قانون أساس 7المشاركة في انتخابات الكنيست بموجد بند  يحظر عليها القائمة المشتركةكتلة 

 الكنيست: 

 12مع: 

 17ضد: 

    0ممتنع: 

ائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي حنان ميلتسر، في رئيس لجنة االنتخابات المركزية، ن لم يشارك

 التصويت.   

 

 تم رد الطلب. 

 

كتلة بشأن منع مشاركة  بن غفير رقوة يهودية والمحامي إيتامافي التصويت على طلب قائمة  .4

أ من قانون 7في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين، بموجب بند "كاحول الفان" )أزرق أبيض( 

 :الكنيستأساس 

 3مع: 

 28ضد: 

  0ممتنع: 

رئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي حنان ميلتسر، في  لم يشارك

 التصويت.   

 

 تم رد الطلب. 

 

 باحترام،                                       

                                                                          غيورا فورديس                                                                                                             

 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                                                                     
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