בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 2228/21
בג"ץ 2255/21
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרת בבג"ץ :2228/21

התנועה לטוהר המידות

העותרת בבג"ץ :2255/21

התנועה למען איכות השלטון בישראל
נ גד

המשיבים בבג"ץ :2228/21

 .1ממשלת ישראל
 .2ראש הממשלה
 .3ראש הממשלה החלופי
 .4היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בבג"ץ :2255/21

 .1ראש הממשלה
 .2ראש הממשלה החלופי
 .3היועץ המשפטי לממשלה
 .4השר ח"כ אופיר אקוניס

ידידת בית המשפט:

בשם העותרת בבג"ץ
:2228/21
בשם העותרת בבג"ץ
:2255/21

בשם היועץ המשפטי
לממשלה:
בשם ראש הממשלה והשר
ח"כ אקוניס:
בשם ידידת בית המשפט:

לשכת עורכי הדין בישראל

עו"ד עומר מקייס; עו"ד בועז ארד
עו"ד אליעד שרגא; עו"ד תומר נאור

עו"ד ענר הלמן; עו"ד מוריה פרימן; עו"ד אודי איתן

עו"ד דוד פטר
עו"ד צבי בר-נתן; עו"ד מירב ברוך; עו"ד אסף
סוויסה

2

החלטה
לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ,מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים לבוא
.1
וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החלטת הממשלה מיום  27.4.2021למנות את השר ח"כ
אופיר אקוניס לשר המשפטים אינה תקפה  ,וכי בעת הזו אין שר משפטים מכהן בישראל.
למען הזהירות ,ניתן בזאת צו ביניים המורה כי השר אופיר אקוניס לא יחל לכהן
.2
בתפקיד שר המשפטים עד החלטה אחרת שתינתן על ידי בית משפט זה.
תצהיר תשובה מטעם ראש הממשלה ו מטעם השר אקוניס יוגש עד מחר,
.3
 28.4.2021בשעה  .11:00תצהיר תשובה מטעם יתר המשיבים יוגש עד מחר28.4.2021 ,
בשעה  .13:00היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש במסגרת טיעוניו גם את
הסטנוגר מה של ישיבת הממשלה מיום .27.4.2021
.4

דיון בעתירות שבכותרת יתקיים מחר 28.4.2021 ,בשעה .15:30

בהמשך לבקשות שהוגשו בעניין זה ,בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על
.5
פי סעיף ( 70ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד  ,1984 -אנו בוחנים אפשרות
לקיים שידור ישיר של הדיון בעתירות דנן .ככל שיש למי מהצדדים לעתירות הסתייגות
מקיום השידור ,עליו להודיע על כך עד מחר ,28.4.2021 ,בשעה .9:00

ניתנה היום ,ט "ו באייר התשפ"א ( .)27.4.2021

הנשיאה
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