
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  5969/20

בג"ץ  6101/20

בג"ץ  6255/20

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט ע' פוגלמן

1. סתיו שפיר העותרות בבג"ץ 5969/20:
2. יעל כהן פארן

3. עמותת חוזה חדש

1. אחריות לאומית – ישראל הבית שלי בע"מ
2. אורני פטרושקה

3. יוסי שוסמן
4. מיקי מור

העותרים בבג"ץ 6101/20:

התנועה למען איכות השלטון בישראל העותרת בבג"ץ 6255/20:

               נ  ג  ד

1. כנסת ישראל המשיבות בבג"ץ 5969/20:
2. ממשלת ישראל

1. ממשלת ישראל
2. שר האוצר, ישראל כ"ץ

3. היועץ המשפטי לממשלה
4. הכנסת

5. ועדת הכספים של הכנסת

המשיבים בבג"ץ 6101/20:

1. כנסת ישראל
2. ועדת הכספים של הכנסת

3. ממשלת ישראל
4. שר האוצר, ישראל כ"ץ

5. היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בבג"ץ 6255/20:

עתירות למתן צווים על תנאי

(24.11.2020) ח' בכסלו התשפ"א תאריך הישיבה:

עו"ד חגי קלעי; עו"ד גאיה הררי הייט
בשם העותרות בבג"ץ 

:5969/29

עו"ד גלעד ברנע
בשם העותרים בבג"ץ 

:6101/20

עו"ד אריאל ברזילי; עו"ד חן שופן
בשם העותרת בבג"ץ 

:6255/20



עו"ד אביטל סומפולינסקי

בשם המשיבה 1 בבג"ץ 
5969/20; המשיבות 5-4 

בבג"ץ 6101/20; והמשיבות 
2-1 בבג"ץ 6255/20:

עו"ד דניאל מארקס; עו"ד שי כהן

בשם המשיבה 2 בבג"ץ 
5969/20; המשיבים 3-1 

בבג"ץ 6101/20; והמשיבים 
5-3 בבג"ץ 6255/20:

החלטה

ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי  .1

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), כולו או סעיפים מתוכו – בטל מכיוון 

שנתקבל תוך שימוש לרעה בסמכותה המכוננת של הכנסת.

תצהירי תשובה יוגשו עד יום 15.12.2020. .2

אנו עושים שימוש בסמכותנו לפי סעיף 26(2) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב),  .3

התשמ"ד-1984 ומורים על הרחבת ההרכב שידון בהתנגדות לצו על תנאי להרכב של 

תשעה שופטים.

ניתנה היום, ח' בכסלו התשפ"א (24.11.2020).
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המשיבים בבג"ץ 6255/20:

תנאי על  צו 

1.      על יסוד עתירות אלה שהובאו לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא 

מלפניו צו על תנאי המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי חוק-יסוד: 

הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), כולו או סעיפים מתוכו – בטל מכיוון שנתקבל 

תוך שימוש לרעה בסמכותה המכוננת של הכנסת.
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תשובת המשיבים תוגש עד יום 12.2020.15, לבית המשפט ולבעלי הדין ישירות. .2

היום, ח' בכסלו התשפ"א (24.11.2020).

עידית מלול
מזכירה ראשית
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