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 מטעם הכנסת תגובה

 6095/12ץ בבג" 0-1המשיבים , מתכבדים 6.0.0210אם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום בהת

 , כדלקמן:םמטעמ תגובהלהגיש לבית המשפט הנכבד (, הכנסת)להלן:  1191/12והמשיבה בבג"ץ 

, קבע בית המשפט הנכבד כי בעלי הדין 6.0.0210בהחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום  .1

הושבעה כנסת  5.0.0210נוכח העובדה שביום יגיבו לאפשרות של מחיקת העתירה "

, לפיה שלילת זכויות 5.0.0210(, ובהתחשב בהודעת הכנסת מיום 14-)הכנסת ה חדשה

 ".  הכנסת זועבי הסתיימה עם השבעת הכנסת החדשה-היתר של חברת

, שנתקפה 10.9.0212הכנסת מיום מליאת פי החלטת -על ,הכנסתכאמור בהודעת  אכן, .0

מחה"כ חנין זועבי זכויות יתר מסוימות שהוקנו לה במסגרת שתי העתירות דנן, נשללו 

וזאת עד לתום , 1451-מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א

 .38-כהונתה של הכנסת ה

נבחרה לכהן כחברת וחה"כ זועבי, אשר  ,14-ההחלה את כהונתה הכנסת  5.0.0210ביום  .0

 וענקות לכלל חברי הכנסת.הזכויות המ, זכאית שוב למלוא 14-הכנסת ה

בית משפט זה אינו דן בעתירות שהינן בגדר עתירות " פי ההלכה הפסוקה, ככלל,-על .9

'תיאורטיות' או 'עיוניות' וכאשר אין הוא מתבקש להעניק סעד 'ממשי'. בית המשפט 

נועד בעיקרו לפתרון סכסוכים קונקרטיים, והוא נרתע מקביעת הלכה 'שהיא כביכול 

מושב עובדים של חיילים משוחררים  –אביחיל  0245/25)בג"ץ  "'מרחפת באוויר

לפסק דינו  00, פס' משרד הפנים -ועדה לתשתיות לאומיות ולהתיישבות חקלאית נ' ה

יוסף נוף  1400/10וכן ראו למשל, בג"ץ (; 6.0.0221של כב' השופט דנציגר )פורסם בנבו, 

  .)(10.5.0210)פורסם בנבו,  נ' השר לביטחון פנים

, ותום תקופת שלילת זכויות היתר 11-במקרה דנן, נוכח סיום כהונתה של הכנסת ה .5

על  .למתן צו מוחלט בעתירות דנןמעשית מחה"כ זועבי, ברי כי לא תהיה כל משמעות 

שהן על אף הסוגיות החשובות כי העתירות הפכו לתיאורטיות, והכנסת סבורה , כן

 להימחק.דינן  מעלות,
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