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 221/ פ"מ
 2/22פ"מ 
 3/22פ"מ 
 1/22פ"ר 
 2/22פ"ר 
 3/22פ"ר 

 סיעת כחול לבן :1/22ת בפ"מ המבקש
 

 ד ג נ 

 
 פשטייןובן ציון ג .1 :1/22בפ"מ  יםהמשיב

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
 התנועה ליהדות מתקדמת בישראל –המרכז הרפורמי לדת ולמדינה  :2/22המבקש בפ"מ 

 
 ד ג נ 

 
 איתמר בן גביר .3 :2/22ים בפ"מ המשיב

 ברוך מרזל .4
 בן ציון גופשטיין .5
 רשימת עוצמה יהודית .6
 היועץ המשפטי לממשלה .7

 
 סיעת העבודה :3/22המבקשת בפ"מ 

 
 ד ג נ 

 
 איתמר בן גביר .1 :3/22ים בפ"מ המשיב

 ברוך מרזל .2
 בן ציון גופשטיין .3
 רשימת עוצמה יהודית .4
 היועץ המשפטי לממשלה .5

 
 ח"כ עיסוואי פריג' .1 :1/22בפ"ר  יםהמבקש

 רשימת המחנה הדמוקרטי ברשות ניצן הורוביץ .2
 

 ד ג נ 
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  3/22; 2/22; 1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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 עוצמה יהודית .6 :1/22ים בפ"ר המשיב

 בן ציון גפשטיין .7
 היועץ המשפטי לממשלה .8

 
 2/22המבקשים בפ"ר 

 3/22ובפ"ר 
 חזית יהודית לאומית –עוצמה יהודית  .1

 איתמר בן גבר .2
 

 ד ג נ 

 
 הרשימה המשותפת .1 2/22ים בפ"ר המשיב

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
 יש עתיד .1 :3/22ים בפ"ר המשיב

 חוזן לישראל .2
 תנועה לאומית ממלכתית –תל"ם  .3
 היועץ המשפטי לממשלה .4

 
; 12.08.2019מתאריך  1/22פ"ר -וב 3/22-ו 2/22, 1/22בקשה למתן אורכה מטעם המשיבים בפ"מ 

; בקשה למתן אורכה מטעם 12.08.2019מתאריך  2/22בפ"ר  1בקשה למתן אורכה מטעם המשיבה 
 13.08.2019היועץ המשפטי לממשלה לכל הבקשות שבכותרת מתאריך 

  
 החלטה

 

תשובות המשיבים והיועץ המשפטי לממשלה לבקשות שבכותרת יוגשו עד לתאריך  .1

 , כמבוקש.18:00שעה , 13.08.2019

, לא 09:30, שעה 14.08.2019נוכח מועד הדיון בבקשות שבכותרת, שנקבע למחר, תאריך:  .2

 אורכות נוספות. נתנוי

 

  (.2019 באוגוסט 13) ט"תשע אב ב"יהיום  ניתנה

 

 

 
 , שופטחנן מלצר
 

 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב
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