
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  10042/16

בג"ץ  10046/16

בג"ץ  10054/16

בג"ץ  76/17

בג"ץ  802/17

כבוד הנשיאה מ' נאור לפני:
כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט מ' מזוז

צחי קוונטינסקי ואח'

ח"כ יצחק הרצוג ואח' 

מאיה צפתי ואח' 

חגית כהן ואח' 

דוד אלבלדה

העותרים בבג"ץ 10042/16:

העותרים בבג"ץ 10046/16:

העותרים בבג"ץ 10054/16:

העותרים בבג"ץ 76/17:

העותר בבג"ץ 802/17:

נ  ג  ד
     

כנסת ישראל ואח' 

יו"ר הכנסת ואח' 

כנסת ישראל ואח' 

כנסת ישראל ואח' 

משרד האוצר ואח' 

המשיבים בבג"ץ 10042/16:

המשיבים בבג"ץ 10046/16:

המשיבים בבג"ץ 10054/16:

המשיבים בבג"ץ 76/17:

המשיבים בבג"ץ 802/17:

עתירות למתן צו על תנאי 

י"ג באייר התשע"ז        (9.5.2017) תאריך הישיבה:



עו"ד אייל בן יהודה באום; עו"ד זיוה ארנסטי 

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג; עו"ד אלעד מן

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

עו"ד אהוד ערב 

עו"ד דוד אלדור; עו"ד דן אלדור 

עו"ד איל ינון; עו"ד ד"ר גור בליי 

עו"ד שוש שמואלי; עו"ד רן רוזנברג 

בשם העותרים 
בבג"ץ 10042/16:

בשם העותרים
בבג"ץ 10046/16:

בשם העותרים 
בבג"ץ 10054/16:

בשם העותרים 
בבג"ץ 76/17:

בשם העותר
בבג"ץ 802/17:

בשם המשיבים 2-1 בבג"ץ 
10042/16 ובבג"ץ 10046/16, 

המשיבים 3-1 בבג"ץ 
10054/16 ובבג"ץ 76/17 

והמשיבים 4-3 בבג"ץ 802/17:

בשם המשיבים 5-3 בבג"ץ 
10042/16, המשיב 5 בבג"ץ 

10046/16, המשיבים 6-4 
בבג"ץ 10054/16, המשיבים 
6-4 בבג"ץ 76/17 והמשיבים 

2-1 בבג"ץ 802/17:

החלטה

תמו טענות הצדדים והתיק נדחה לעיון. .1

עד ליום 14.5.2017 תתייחס המדינה לרעיון שהועלה על ידי היועץ המשפטי  .2

לכנסת בדיון היום, לפיו יוחזרו הליכי החקיקה לשלב של ליל ה-15.12.2016. 

יתר הצדדים יוכלו להגיש תגובתם לרעיון זה ככל שיחפצו בכך עד אותו יום.  .3

ניתנה היום, י"ג באייר התשע"ז (9.5.2017).
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