בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 884/19
בג"ץ 1485/19
לפני:

העותרים
בבג"ץ
:884/19

העותרת
בבג"ץ
:1485/19

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט ע' פוגלמן
 .1קרן אוזן
 .2אודליה מינס
 .3אפרת ירדאי
 .4ד"ר איבון קוסולבסקי-גולן
 .5מרלין וניג
 .6ימית ינאי
 .7עינת דיין
 .8עבד שפיק
 .9אהוד ירושלמי
 .10חנן יובל
 .11פרופ' בועז גנור
 .12אבי דוידי
 .13פרופ' אודי לבל

מישל קרמרמן-דקל
נגד

המשיבים
בבג"ץ
:884/19

 .1ראש הממשלה
 .2ממשלת ישראל
 .3מזכיר הממשלה
 .4שר התקשורת
 .5ד"ר רזי אמיתי
 .6אריאל הורביץ

המשיבים
בבג"ץ
:1485/19

 .1ראש הממשלה
 .2ממשלת ישראל
 .3מזכיר הממשלה
 .4משרד התקשורת

המבקשת
להצטרף
כידידת בית
משפט בבג"ץ
 884/19ובג"ץ
:1485/19

הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
עתירות למתן צו על תנאי

2

תאריך הישיבה :י"ב באדר ב התשע"ט )(19.3.19
בשם העותרים
בבג"ץ :884/19

עו"ד ברוך חייקין; עו"ד עמית בקר שרגא

בשם העותרת
בבג"ץ
:1485/19

עו"ד רם דקל

בשם המשיבים
 4-1בבג"ץ
 884/19ובג"ץ
:1485/19

עו"ד נחי בן אור; עו"ד שי כהן

בשם המבקשת
להצטרף
כידידת בית
משפט בבג"ץ
 884/19ובג"ץ
:1485/19

עו"ד אלעד מן

החלטה
ניתן בזאת צו על תנאי בבג"ץ  1485/19המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם:
א.

מדוע לא יובא עניין מינוי העותרת לאישור המשיבה  2ללא דיחוי.

מדוע לא תקיים המשיבה  ,2ללא דיחוי נוסף ,דיון באישור מינוי העותרת
ב.
לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו .זאת בגדר סמכותה לפי
סעיף  25לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן.1990-
המשיבים יגישו תשובתם ,אם רצונם בכך ,עד ליום .21.3.2019
פסק הדין בשתי העתירות שבכותרת יינתן במאוחד.
ניתנה היום ,י"ב באדר ב התשע"ט ).(19.3.2019
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על יסוד עתירות אלו שהובאו לפני בית משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על תנאי בבג"ץ  1485/19המכוון אל המשיבים בעתירה זו והמורה להם
להתייצב וליתן טעם:
א.

מדוע לא יובא עניין מינוי העותרת לאישור המשיבה  2ללא דיחוי.

מדוע לא תקיים המשיבה  ,2ללא דיחוי נוסף ,דיון באישור מינוי העותרת
ב.
לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו .זאת בגדר סמכותה לפי
סעיף  25לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן.1990-
המשיבים יגישו תשובתם ,אם רצונם בכך ,עד ליום  21.3.2019לבית המשפט
ולבעלי הדין ישירות.
ניתן היום ,י"ב באדר ב התשע"ט ).(19.3.2019
עידית מלול
המזכירה הראשית

