
בבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

בג"ץ  2592/20  

בג"ץ  2593/20

בג"ץ  2594/20

בג"ץ  2609/20

בג"ץ  2612/20

בג"ץ  2649/20

בג"ץ  2675/20

בג"ץ  2677/20

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק-ארז
כבוד השופט מ' מזוז

כבוד השופטת ע' ברון
כבוד השופט ג' קרא
כבוד השופט ד' מינץ

לפני:

התנועה למען איכות השלטון

ד"ר ארנה ברי ו-122 אח'

1. עמותת "חוזה חדש"
2. משמר הדמוקרטיה

עו"ד שפיק רפול

התנועה לטוהר המידות 

סיעת יש עתיד-תל"ם

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

התנועה לאיכות השלטון בישראל

העותרת בבג"ץ 2592/20:

העותרת בבג"ץ 2593/20:

העותרות בבג"ץ 2594/20:

העותר בבג"ץ 2609/20:

העותרת בבג"ץ 2612/20:

העותרת בבג"ץ 2649/20:

העותרת בבג"ץ 2675/20:

העותרת בבג"ץ 2677/20:

נ  ג  ד



1. היועץ המשפטי  לממשלה המשיבים בבג"ץ 2592/20:
2. ראש הממשלה בנימין נתניהו

3. היועץ המשפטי לכנסת
4. כנסת ישראל

5. היועצת המשפטית  לנשיא המדינה
6. סיעת הליכוד

7. סיעת כחול לבן
8. סיעת יש עתיד-תל"ם

9. סיעת הרשימה המשותפת
10. סיעת ש"ס

11. סיעת ישראל ביתנו
12. סיעת יהדות התורה

13. סיעת ימינה
14. סיעת העבודה – מר"צ

15. סיעת גשר
16. סיעת דרך ארץ

1. היועץ המשפטי לממשלה
2. ח"כ בנימין נתניהו – ראש ממשלת מעבר

3. ח"כ בני גנץ – יו"ר כנסת ישראל
4. סיעת הליכוד

5. סיעת כחול לבן

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. יו"ר הכנסת בני גנץ

3. הכנסת ה-23
4. היועץ המשפטי לממשלה

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. היועץ המשפטי לממשלה

3. הכנסת ה-23
4. היועץ המשפטי לכנסת

5. סיעת הליכוד
6. סיעת כחול לבן

7. סיעת יש עתיד-תל"ם
8. סיעת הרשימה המשותפת

9. סיעת ש"ס
10. סיעת יהדות התורה

11. סיעת העבודה – מר"צ
12. סיעת ישראל ביתנו

13. סיעת ימינה
14. מפלגת גשר

1. ח"כ בנימין נתניהו
2. היועץ המשפטי לממשלה

3. הליכוד תנועה לאומית ליברלית
4. סיעת כחול לבן בכנסת ה-23

1. סיעת הליכוד

המשיבים בבג"ץ 2593/20:

המשיבים בבג"ץ 2594/20:

המשיבים בבג"ץ 2609/20:

המשיבים בבג"ץ 2612/20:

המשיבים בבג"ץ 2649/20:
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2. סיעת כחול לבן
3. סיעת הרשימה המשותפת

4. סיעת התאחדות ספרדים שומרי תורה – תנועת 
ש"ס

5. סיעת יהדות התורה
6. סיעת ישראל ביתנו

7. סיעת ימינה
8. סיעת מרץ

9. סיעת העבודה הישראלית
10. סיעת דרך ארץ

11. סיעת גשר
12. היועץ המשפטי לכנסת

13. היועץ המשפטי לממשלה

1. סיעת הליכוד בכנסת ה-23
2. סיעת כחול לבן בכנסת ה-23

3. היועץ המשפטי לכנסת
4. כנסת ישראל

1. סיעת הליכוד
2. סיעת כחול לבן

3. היועץ המשפטי לממשלה
4. ממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת

5. כנסת ישראל
6. סיעת יש עתיד-תל"ם

7. סיעת הרשימה המשותפת
8. סיעת ש"ס

9. סיעת יהדות התורה
10. סיעת ישראל ביתנו

11. סיעת ימינה
12. סיעת העבודה

13. סיעת מרצ
14. סיעת גשר

15. סיעת דרך ארץ

1. הפורום המשפטי למען ישראל
2. תנועת גדר לחיים

3. קבוצת נאמני ארץ ישראל בליכוד ואח'
4. עו"ד עקיבא נוף

המשיבים בבג"ץ 2675/20:

המשיבים בבג"ץ 2677/20:

המבקשים להצטרף לעתירות:

התנגדות לצו על תנאי

ט' ו-י' באייר התש"ף (3-4.5.2020) תאריכי 
הישיבות:

עו"ד ד"ר אליעד שרגא; עו"ד תומר נאור; עו"ד הידי נגב; עו"ד 
אריאל ברזילי; עו"ד שקד בן עמי; עו"ד אביתר אילון

בשם העותרת 
בבג"ץ 2592/20 

ובבג"ץ 2677/20:

בשם העותרים 
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עו"ד דפנה הולץ-לכנר בבג"ץ 
:2593/20

עו"ד יובל יועז; עו"ד אביגדור פלדמן; עו"ד דורון ברקת; עו"ד אוהד 
שפק

בשם העותרות 
בבג"ץ 

:2594/20

בעצמו
בשם העותר 

בבג"ץ 
:2609/20

עו"ד אביה אלף; עו"ד בעז ארד 
בשם העותרת 

בבג"ץ 
:2612/20

עו"ד עודד גזית; עו"ד אלירם בקל

בשם העותרת 
בבג"ץ 2649/20 

והמשיבה 8 
בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד יפעת סולל
בשם העותרת 

בבג"ץ 
:2675/20

עו"ד ענר הלמן; עו"ד רן רוזנברג; עו"ד אבישי קראוס; עו"ד אודי 
איתן

בשם המשיב 1 
בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד מיכאל ראבילו; עו"ד אבי הלוי; עו"ד רועי שכטר; עו"ד אופק 
ברוק

בשם המשיב 2 
בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד אביטל סומפולינסקי

בשם המשיבה 
4 בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס

בשם המשיבה 
5 בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד אבי הלוי; עו"ד מיכאל ראבילו; עו"ד ניבה הלוי

בשם המשיבה 
6 בבג"ץ 

:2592/20

עו"ד ערן מרינברג; עו"ד שמעון בראון; עו"ד עומרי שגב

בשם המשיבה 
7 בבג"ץ 

 ;2592/20
המשיב 3 

בבג"ץ 
 ;2593/20

המשיבה 12 
בבג"ץ 

 ;2677/20
המשיבה 15 

בבג"ץ 
:2677/20

עו"ד אורי הברמן
בשם המשיבה 

8 בבג"ץ 
:2649/20

עו"ד נבון קצב; עו"ד יותם אייל
בשם המבקש 

להצטרף 1:
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עו"ד אילן ציאון
בשם המבקשת 

להצטרף 2:

עו"ד אביעד ויסולי
בשם המבקשת 

להצטרף 3:

בעצמו
בשם המבקש 

להצטרף 4:

החלטה

עד מחר 5.5.2020 בשעה 14:00 יגישו סיעת הליכוד, סיעת כחול לבן וראש  .1

הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, הודעה מעדכנת באשר להבהרות והתיקונים 

בהסכם הקואליציוני מיום 20.4.2020, שאותם יניחו על שולחן הכנסת בעקבות הדיון 

שהתקיים היום.

יתר הצדדים יוכלו להגיב לאמור בהודעה וזאת עד מחר, 5.5.2020 בשעה 19:00.  .2

תגובת כל אחד מהצדדים לא תעלה על שני עמודים.

ניתנה היום, י' באייר התש"ף (4.5.2020).

ש ו פ ט  המשנה לנשיאה ה נ ש י א ה

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט

ש ו פ ט ת ש ו פ ט  ש ו פ ט ת

ש ו פ ט  ש ו פ ט

_________________________
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