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 2109/20העותר בבג"ץ 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

מהאגודה לזכויות ואח' , ב"כ עוה"ד דן יקיר  באמצעות
 65154תל אביב  75האזרח בישראל, רח' נחלת בנימין 

"ל: ; דוא5608165-03; פקס: 7050734-03טלפון: 
gil@acri.or.il 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 העותרת בבג"ץ 2135/20

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  עדאלה .1
 בישראל

 הרשימה המשותפת .2

המרכז  –מעדאלה ואח', ג'בארין  חסן עוה"ד  באמצעות
, 94המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, ת"ד 

; 9503140-04; פקס: 0507456580טלפון: . חיפה
 suhad@adalah.orgדוא"ל: 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 העותרים בבג"ץ 2141/20

 

 -נ ג ד  -

 ראש הממשלה .1
 ממשלת ישראל .2

 שירות הביטחון הכללי .3

 משטרת ישראל .4

 משרד הבריאות .5

 היועץ המשפטי לממשלה .6

 הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים .7

 באמצעות פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים
 , ירושלים29דין -רח' צלאח א

 02-6467011 ; פקס':02-6466194טלפון: 

 

 
  הכנסת .8
חבר הכנסת גבי אשכנזי )יו"ר ועדת החוץ  .9

 (22-והביטחון של הכנסת ה

 באמצעות הלשכה המשפטית של הכנסת
 בן גוריון, ירושלים קרית
 02-6753495פקס': ; 02-6408636טל': 
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 2109/20בבג"ץ  המשיבים 

 ראש הממשלה .1
 הממשלה .2
 שירות הביטחון הכללי .3
 משטרת ישראל .4
 משרד הבריאות .5
 

 

 המשיבים בבג"ץ 2135/20
 
 

 ראש הממשלה .1
 שירות הביטחון הכללי .2
 משטרת ישראל .3
 משרד הבריאות .4

 המשיבים בבג"ץ 2141/20 
 
 

 הודעת עדכון מטעם הכנסת
 

 כדלקמן:מתכבדת הכנסת לעדכן  19.3.2020בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

. ועדת החוץ 23-של הכנסת ה הזמנית הוקמה ועדת החוץ והביטחון 23.3.2020ביום  .1

חה"כ גבי  –והביטחון הזמנית התכנסה עוד באותו הלילה ובחרה את יושב הראש שלה 

שהיא ועדה זו, ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של אשכנזי וכן הקימה את 

( לחוק שירות הביטחון 6)ב()7לפי סעיף  ,"ועדת הכנסת לענייני השירות"למעשה 

 . 2002-, התשס"בהכללי

החלטה זו והתקבלה החלטת ממשלה בהתאם לסעיף האמור, במהלך שעות הלילה  .2

 . המשנהלאישור ועדת  הועברה

, מצורף ומסומן 4916העתק פניית מזכיר הממשלה ליו"ר ועדת המשנה בעניין החלטת ממשלה מס' 
 . 1מש/

, כאשר 26.3.2020ועדת המשנה צפויה לדון בהחלטה זו בישיבתה ביום חמישי הקרוב,  .3

 במקביל החלה עבודת ההכנה בין הייעוץ המשפטי לכנסת לייעוץ המשפטי לממשלה. 

, לעמדת המשיבים יש מקום להותיר על כנן את תוקפן של תקש"ח השב"כ אשר על כן .4

 עד להחלטת ועדת המשנה שתתקבל בנושא. 

 ףתש"האדר,  חכ"  ,היום
         2020מרץ,  24

 
                                                                                

                                                                                             _______________  
אביטל סומפולינסקי, עו"ד                                                                               

ייצוג הכנסת בערכאות  על ממונה               
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