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 (2019 באוגוסט 14)  התשע"ט ג באב"י רביעי יום

 
-ן, מר בעו"ד איתמר בין גביר בקשות למנוע את השתתפותם של – 09:30-13:00

 22-בבחירות לכנסת ה עוצמה יהודיתורשימת  ציון גופשטיין, מר ברוך מרזל
 דק' 10 כחול לבן – תטיעון המבקש 1/22מ "פ 09:30-09:40
09:40-09:50 

 2/22מ "פ
המרכז הרפורמי  – תטיעון המבקש

 ליהדות מתקדמת 
 דק' 10

 דק' 10 יעת העבודהס – תטיעון המבקש 3/22מ "פ 09:50-10:00
עיסוואי פריג' ח"כ ים טיעון המבקש 1/22ר "פ 10:00-10:10

 ורשימת המחנה הדמוקרטי
 דק' 10

10:10-10:30 

משולב ן יוד
 מ "פב

1/22 
2/22 
3/22  

ר "פבו
1/22 

 דק' 20 עמדת היועץ המשפטי לממשלה
וצמה ערשימת  – יםטיעון המשיב 10:30-11:30

ד איתמר בן גביר; מר בן "; עויהודית
 ציון גופשטיין; מר ברוך מרזל

 עהש

דברי המשנה לנשיאת בית המשפט  11:30-11:40
העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 

 , כב' השופט ח' מלצר22-לכנסת ה

 דק' 10

למנוע את דיון משולב בבקשות  11:40-12:40
השתתפותם של עו"ד איתמר בין גביר, 

ציון גופשטיין, מר ברוך מרזל -מר בן
ורשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת 

 22-ה

דק'  2
לכל 
חבר 
 ועדה

למנוע את השתתפותם בבקשות הצבעות  12:40-13:00
ציון -של עו"ד איתמר בין גביר, מר בן

גופשטיין, מר ברוך מרזל ורשימת עוצמה 
 22-יהודית בבחירות לכנסת ה

 דק' 20

 הפסקת צהריים – 13:00-15:00
 הרשימה המשותפת למנוע את השתתפות הבקש 2/22ר "פ – 15:00-16:50

 22-בבחירות לכנסת ה 
שימת עוצמה ר –טיעון המבקשים  2/22ר "פ 15:00-15:10

 ועו"ד איתמר בן גביר יהודית
 דק' 10

 דק' 10 עמדת היועץ המשפטי לממשלה 15:10-15:20
 דק' 15 רשימה המשותפתה –טיעון המשיבה  15:20-15:35
דברי המשנה לנשיאת בית המשפט  15:35-15:40

העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 
 , כב' השופט ח' מלצר22-לכנסת ה

 דק' 5

שתתפות הלמנוע את  הבבקשדיון  15:40-16:40
-בבחירות לכנסת ה הרשימה המשותפת

22 

דק'  2
לכל 
חבר 
 ועדה

שתתפות הלמנוע את  הבבקש הצבעה 16:40-16:50
-בבחירות לכנסת ה הרשימה המשותפת

22 

 דק' 10

 הפסקה  – 16:50-17:20
 כחול לבןלמנוע את השתתפות רשימת  הבקש 3/22ר "פ – 17:20-19:10

 21-בבחירות לכנסת ה
שימת עוצמה ר –טיעון המבקשים  3/22ר "פ 17:20-17:30

 ועו"ד איתמר בן גביר יהודית
 דק' 10
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 דק' 10 עמדת היועץ המשפטי לממשלה 3/22ר "פ 17:30-17:40
 דק' 15 כחול לבןרשימת  –טיעון המשיבה  17:40-17:55
דברי המשנה לנשיאת בית המשפט  17:55-18:00

העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 
 , כב' השופט ח' מלצר22-לכנסת ה

 דק' 5

דק'  2 כחול לבןרשימת למניעת  הבבקשדיון  18:00-19:00
לכל 
חבר 
 ועדה

חול כרשימת למניעת ת בבקשוהצבעות  19:00-19:10
 לבן

 דק' 10

 

או  מוקדם יותר תקיימויייתכן וההצבעות  –לתשומת לבכם * 
, בהתאם להצגת עמדות המפורטות לעילמאוחר יותר מהשעות 

על חברי הוועדה וממלאי המקום להישאר חברי הוועדה. 
 נוכחים באולם, או בסביבתו הקרובה.

והדיון לא יסתיימו בשעות הנקובות לעיל, ויתמשכו אל יתכן י
 תוך הלילה


