
 

 לכבוד

 נשיאה השופט חנן מלצרכבוד המשנה ל

 21-יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

 

 רב,שלום 

 

 הבית היהודי,  –בקשה לעריכת עדכונים ברשימה שהוגשה על ידי איחוד מפלגות הימין הנדון: 

 21-צמה יהודית לכנסת ההאיחוד הלאומי, עו

כידוע לך, ובאופן חריג ביותר, פסל בג"ץ את מועמדותו של ד"ר מיכאל בן ארי המוצב כיום במקום החמישי  .1

יצוגה של מפלגת גיעה אנושה ביכבת ממספר מפלגות פוגעת פמרשימה המורו של מועמד זפסילה  ברשימה.

 דעת. לרעה על תוצאת הבחירות דבר שלא יעלה על העלולה להשפיע ו תבכנס הודיתיעוצמה 

יעה הזכות היא כפגהרי ה יייצוג של חלק מהאוכלוסית הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד חוקתית ומניע .2

 יסוד זו.

, גשת הרשימותלה הקבוע בחוק מועדה שעברעל אף  הפסיקה,שנוצר כתוצאה מ רכבבשל המצב המשפטי המו .3

המועמדים שברשימה, את הכינוי ואת האותיות רשימת עדת הבחירות נדרשת לאשר את ק בו והקבוע בחו מועדה

נבקש לתקן את רשימת המועמדים באופן על כן,  .ף וממילא הרשימה לא אושרה סופיתטרם חל כנדרש בחוק

מר יצחק  ואשברשימה יב 8מקום וב ד איתמר בן גבירשימה עו"שבר 8מספר  שבו במקומו של ד"ר בן ארי יבוא

 .בין המפלגות סוכםי שכפישמר הייצוג רך זו בד, 39-המוצב כעת במקום ה נציג עוצמה יהודית שמעון וסרלאוף

שווה ערך לפגיעה היסודית גשת הרשימות אינו הוראות החוק לעניין מועד ה על תדווקני עמידהספק כי ין א .4

לא ו החלטת וועדת הבחירות שבראשותךהפכה את  צהחלטת בג"שכן  היבחר לכנסת,של ל זכות החוקתיתב

 פסל.גשת הרשימות כי ד"ר בן ארי ייתה סבירות במועד ההי

תנועה ליברלית  –יעקב בן סעדון נ' מפלגת הליכוד  21/21בה"ש ת בקשה זו עומדת בכללים שקבעי נראה כ .5

עולה כי במקרים בהם המפלגה היא שמבקשת את השינוי ברשימה ניתן יהיה לשנות את סדר שם  לאומית

 .הגשת הרשימותמועד הרשימה גם לאחר 

 כל יתר המועמדים המוצבים בהמשך הרשימה. מם שלשיודגש כי בקשה זו מוגשת גם ב .6

 ,לתשובתך הדחופהנודה  .7
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