בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ
בג"ץ
בג"ץ
בג"ץ

1877/14
1937/14
2260/14
8017/15

לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' פוגלמן
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט נ' סולברג
כבוד השופטת ד' ברק-ארז
כבוד השופט מ' מזוז
כבוד השופטת ע' ברון

העותרת בבג"ץ :1877/14

התנועה למען איכות השלטון בישראל

העותרים בבג"ץ :1937/14

 .1עו"ד איתי בן חורין
 .2הפורום לשוויון בנטל
 .3עו"ד איתן גינזבורג

העותרת בבג"ץ :2260/14

עמותת הרצליה למען תושביה

העותרים בבג"ץ :8017/15

 .1מפלגת יש עתיד
 .2התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
נגד

המשיבים בבג"ץ :1877/14

 .1הכנסת
 .2ממשלת ישראל
 .3שר הביטחון
 .4צה"ל
 .5המדפיס הממשלתי

המשיבים בבג"ץ :1937/14

 .1כנסת ישראל
 .2ממשלת ישראל
 .3שר הביטחון

המשיבים בבג"ץ :2260/14

 .1מדינת ישראל – ממשלת ישראל
 .2משרד הביטחון
 .3מדינת ישראל – כנסת ישראל – המדפיס
הממשלתי
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המשיבים בבג"ץ :8017/15

 .1ראש ממשלת ישראל
 .2שר הביטחון
 .3היועץ המשפטי לממשלה
 .4הממשלה ה34-
 .5כנסת ישראל

המבקשים להצטרף כ"ידידי
בית המשפט":

 .1חבר הכנסת עודד פורר
 .2מפלגת ישראל ביתנו
בקשה לדחיית מועד קיום פסק הדין מיום 15.1.2019
תגובת העותרת בבג"ץ  1877/14מיום 15.1.2019
תגובת העותרת בבג"ץ  8017/15מיום 15.1.2019
בקשה להצטרף כידידי בית המשפט מיום 17.1.2019

עו"ד תומר נאור
עו"ד איתי בן חורין
עו"ד שמואל סעדיה
עו"ד עודד גזית; עו"ד אלירם בקל

בשם העותרת בבג"ץ :1877/14
בשם העותרים בבג"ץ :1937/14
בשם העותרת בבג"ץ :2260/14
בשם העותרים בבג"ץ :8017/15
בשם
המשיבים  5-2בבג"ץ ,1877/14
המשיבים  3-2בבג"ץ ,1937/14
המשיבים  2-1בבג"ץ 2260/14
והמשיבים  4-1בבג"ץ  :8017/15עו"ד ענר הלמן; עו"ד רן רוזנברג
בשם המבקשים להצטרף כידידי בית המשפט :עו"ד קלי בלקאר
החלטה

בהינתן הוראת סעיף  38לחוק יסוד :הכנסת אשר חלה בענייננו בין במישרין ובין
.1
בדרך של היקש ,נדחה מועד בטלותו של פרק ג' 1לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[,
התשמ"ו 1986-ליום .28.7.2019
לא ראינו מקום לצרף את המבקשים להצטרף כ"ידידי בית המשפט" לדיון
.2
בעתירות ולהליכים שבכותרת.
ניתנה היום ,י"ד בשבט התשע"ט ).(20.1.2019
המשנה לנשיאה
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