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

7396/18
7398/18
7399/18
7413/18

לפני:

כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' גרוסקופף
כבוד השופט א' שטיין

העותרים בבג"ץ :7396/18

 .1מפלגת העבודה הישראלית
 .2עו"ד גיא בוסי – ממלא מקום ב"כ מפלגת
העבודה הישראלית
 .3רשימת חיים בחיפה
 .4ד"ר עינת קליש רותם

העותרים בבג"ץ :7398/18

 .1מר ברוך סלמה
 .2מר יוסף אנקורי
 .3מר משה בורר
 .4מר אליהו עמרני
 .5מר אוראל פדידה

העותרים בבג"ץ :7399/18

 .1עינת קליש
 .2רשימת חיים בחיפה
 .3מפלגת העבודה הישראלית
 .4עו"ד גיא בוסי – ממלא מקום ב"כ מפלגת
העבודה

העותרים בבג"ץ :7413/18

 .1רשימת "נכים ומנצחים בראשות גיל גולדרייך"
 .2עו"ד גיל גולדרייך
נגד

המשיבים בבג"ץ :7396/18

 .1מר עופר שפר מנהל הבחירות בעיר חיפה
 .2רשימת אוהבי חיפה בראשות ישראל סביון
 .3חיפה מתחדשת

המשיבים בבג"ץ :7398/18

 .1מר עופר שפר מנהל בחירות בעיר חיפה
 .2מפלגת העבודה הישראלית
 .3עו"ד גיא בוסי – ממלא מקום ב"כ מפלגת
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העבודה הישראלית
 .4רשימת חיים בחיפה
 .5ד"ר עינת קליש רותם
המשיבים בבג"ץ :7399/18

 .1בית המשפט המחוזי בחיפה
 .2עופר שפר מנהל הבחירות בעיר חיפה
 .3רשימת אוהבי חיפה בראשות ישראל סביון
 .4רשימת "חיפה מתחדשת" בראשות דוד עציוני

המשיבים בבג"ץ :7413/18

 .1בית המשפט המחוזי בחיפה
 .2עופר שפר – מנהל הבחירות בעיר חיפה
 .3רשימת אוהבי חיפה בראשות ישראל סביון
 .4רשימת חיפה המתחדשת בראשות דוד עציוני
 .5הירוקים של חיפה בראשותו של אביהו האן
 .6חיפה מתעוררת בראשותו של מנדי זלצמן
 .7אסי נחום
עתירות למתן צו על תנאי

בשם העותרים בבג"ץ
:7396/18

עו"ד איתי הברמן; עו"ד מיכל רומנו ברטהולץ;
עו"ד אורי הברמן; עו"ד מישל נגר

בשם העותרים בבג"ץ
:7398/18

עו"ד עמיחי ויינברגר

בשם העותרים בבג"ץ
:7399/18

עו"ד עמית חדד; עו"ד נועה מילשטיין

בשם העותרים בבג"ץ
:7413/18

עו"ד גיל גולדרייך

בשם המשיבה  2בבג"ץ
 7396/18והמשיבה  3בבג"ץ
 7399/18ו-בבג"ץ :7413/18

עו"ד אורן כץ; עו"ד שחר לוינזון; עו"ד דן סביון

בשם המדינה:

עו"ד רועי שויקה
פסק-דין

לאחר שמיעת טענות כל הצדדים בדיון שנערך בפנינו ,החלטנו לקבל את
העתירה המופנית כנגד פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה ,עת"מ
 30988-10-18מפלגת העבודה הישראלית נ' מנהל הבחירות )כב' הנשיא ר' שפירא (,
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שדחה עתירה נגד החלטת מנהל הבחירות בעיר חיפה לפסול את עותרת  3בבג"ץ
) 7396/18רשימת "חיים בחיפה"( ואת מועמדותה של עותרת  4בבג"ץ 7396/18
לכהונה כראשת העיר חיפה .תחת זאת ,אנו מורים כי רשימת "חיים בחיפה" תהיה
רשאית להגיש עד מחר ,23.10.2018 ,בשעה  ,17:00רשימת מועמדים מתוקנת כדין
לבחירות בעיר חיפה ,וכן את ד"ר עינת קליש רותם כמועמדת לראשות העיר חיפה.
לנוכח סד הזמנים ,נימוקינו יינתנו בהמשך.
ניתנה היום ,י"ג בחשון התשע"ט ).(22.10.2018
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