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 245/ ש"ה

 עו"ד אביעד ויסולי. 1 :יםהעותר
 פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד. 2

 
 ד ג נ

 הליכוד תנועה לאומית ליברלית. 1 :יםהמשיב
 ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד. 2
 מרכז הליכוד וועדת החוקה של הליכוד. ח"כ חיים כץ, יו"ר 3
 . השר ישראל כץ, יו"ר מזכירות הליכוד4
באמצעות יו"ר הסיעה, ח"כ מיקי  23-. חברי סיעת הליכוד בכנסת ה5

 זוהר
 . בית הדין של הליכוד6
 

 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה

 ויסוליעו"ד אביעד  :יםבשם העותר
 

 החלטה

שאת רשימת המועמדים  1העותרים מבקשים שוועדת הבחירות המרכזית תורה ותבהיר למשיבה 

. לטענתם, קיימת סכנה 1אפשר להגיש רק בהתאם לתקנון של המשיבה  24-שלה לכנסת ה

הם מפרטים הליכים  עם הגשתה, בניגוד לחוק, היא תיפסל.שו שלא כךשהרשימה תיקבע 

בעניין אופן קביעת רשימת מועמדיה בבחירות הקרובות:  1במוסדות הפנימיים של המשיבה 

 , והכול לנוכח מגפת הקורונה.בדרך אחרת ובבחירות מקדימות א

 דין העתירה להידחות על הסף אף בלי לבקש את תשובת המשיבים. 

רק רשימות מועמדים תאשר בהיבט אחד העתירה מוקדמת. מובן שוועדת הבחירות המרכזית 

. אם פלוני 1969–חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טל 63סעיף  , לפיכהלכהשיוגשו 

, ואיני מביע עמדה , יוכל לנקוט הליכים מתאימיםכהלכהיסבור שרשימה כלשהי הוגשה שלא 

 .בנושא
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בנוגע לקביעת רשימת  1במשיבה ירה מכוונת, כך נראה, להליכים פנימיים בהיבט אחר העת

 א"עבעיינו ) הוועדה או בסמכותי מועמדיה בבחירות הקרובות לכנסת. עניין זה אינו בסמכות

 סעדון בן 1814/19 ץ"בג; (2003) 769( 1)נז ד"פ ,, תנועה לאומית ליברליתהליכודתנועת ' נ נס 10596/02

ארנון נ' הליכוד, תנועה  5/24השוו לתב"כ (; 19.3.2019) 21-ה לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ר"יו' נ

 (.(10.1.2021) לאומית ליברלית

 העתירה נדחית בזאת. משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

 (.2021 בינואר 28)א "פתשה ו בשבט"ט ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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