
 
 

 2מתוך  1עמוד 

 6/24ה"ש 
 . עו"ד אביעד ויסולי1 :יםהעותר

 . פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד2
 

 ד ג נ 
 

 . הליכוד תנועה לאומית ליברלית1 :יםהמשיב
 . ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד2
 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

 והחזרתה לתיקון ליקויים 24-דחופה לאי אישור רשימת הליכוד לכנסת ה עתירה
 

 ויסוליעו"ד אביעד  :יםבשם העותר
 

 החלטה

ויסולי נ' הליכוד תנועה לאומית  5/24המשכה של העתירה בה"ש למעשה העתירה שלפניי היא 

בבחירות  1(. בשתיהן התבקשתי לקבוע שרשימת המועמדים מטעם המשיבה 28.1.2021) ליברלית

. את העתירה הקודמת דחיתי 1תיקבע בהתאם לתקנון המשיבה ( הרשימה)להלן:  24-הלכנסת 

ם שהרשימה טרם הוגשה, ולכן העתירה הייתה מוקדמת, ומשום שמדובר למעשה בבקשה משו

 , והעניין אינו בסמכותי.1להתערבות בהליכים פנימיים במשיבה 

חוק משהרשימה הוגשה, הגישו העותרים את העתירה הנוכחית. הם טוענים שיש לפרש את 

, כך שמפלגה רשאית להגיש (בחירותחוק ה)להלן:  1969–הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

; ושבאי 1רק לפי תקנונה; שהרשימה אינה עולה בקנה אחד עם תקנון המשיבה  רשימת מועמדים

הצהירו הצהרת מרמה שלפיה כל המועמדים ברשימה הם בעלי זכות להיבחר  1כוח המשיבה 

 כחוק.



 6/24 ש"ה  לכנסת ועדת הבחירות המרכזית

 2מתוך  2עמוד 

. אומנם העתירה כבר לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, באתי למסקנה שדינה להידחות על הסף

. לאחרונה שב בית המשפט אינם בסמכותי בההסעדים המבוקשים עדיין אינה מוקדמת. עם זאת, 

 במידת, והרכבה הרשימה על אמונים אשר ֵאלו הםהעליון על ההלכה בעניין: המפלגה ובאי כוחה "

 תביא לא הבחירות ועדת . ...בראשה העומד לא גם, הבחירות ועדת לא; תיקונה על גם הצורך

". לאחר שהוגשה רשימת רשימתה את תעצב לא, דעתה שיקול את תחליף לא, המפלגה בנעלי עצמה

החלפתם  ,מועמדיםהוספת  כמומועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, אין לערוך בה שינויים 

, 21-ה לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ר"יו' נ סעדון בן 1814/19 ץ"בגושינוי סדר הופעתם ברשימה )

 (, והמקורות שנזכרים שם(.19.3.2019) 11פסקה 

ועדת  )ג( לחוק זה,62. לפי סעיף ת חוק הבחירותומהוראגם כך, הסעד המתבקש חורג מיתרה 

"הוגשה רשימת מועמדים ליקויים אם  להעביר לתיקון המפלגותמוסמכת הבחירות המרכזית 

טוען שהרשימה אינה בהתאם לתקנון  העותרע' פ'(.  –" )ההדגשה הוספה שלא בהתאם לחוק זה

 מהוראות חוק הבחירות., ואינו מצביע על פגם שנובע 1המשיבה 

, נשארה (2003) 777, 769( 1)נז ד"פ ,, תנועה לאומית ליברליתהליכודתנועת ' נ נס 10596/02 א"עאכן, ב

עיון השאלה אם יש לוועדת הבחירות המרכזית סמכות לשנות את סדר המועמדים ברשימה  בצריך

מקורו בזיוף או במרמה. גם במקרה  לאחר חלוף המועד האחרון להגשתה, במקרה שהוכח כי

שלפניי אין צורך להכריע בכך. אותה "מרמה" שהעותרים טוענים לה אינה אלא פעולה של 

בית  תוהחלטשל היא אף פועל יוצא  .הנציגים המוסמכים של המפלגה להגיש רשימת מועמדים

תל ב בית המשפט המחוזיהחלטה אחרונה זו נמחקה בידי המכוונת כלפי תביעה  .הדין של הליכוד

. (28.1.2021) תנועה לאומית ליברלית –פרץ נ' הליכוד  40868-01-21)מחוזי ת"א( בת"א  פוי–אביב

-. הוויכוח הפניםאלו ית אינו ערכאת ערעור על החלטותכידוע, יושב ראש ועדת הבחירות המרכז

 .ו עניין לוועדת הבחירות להכריע בומפלגתי בדבר תקנון המפלגה אינו בסמכותי ואינ

 ש"ח. 1,500העותר יישא בהוצאות לאוצר המדינה בסך העתירה נדחית אפוא על הסף. 

 (.2021 בפברואר 8)פ"א תשה ו בשבט"כ ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 24-המרכזית לכנסת ה


