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 242/ב"כ מ
 הליכוד, תנועה לאומית ליברלית :תעותרה
 

 נ ג ד

 חל"צ דרכנו. 1 :יםהמשיב
 הדגלים השחורים מיסודה של אחריות לאומית, ע"ר .2
 . חוזה חדש )קריים מיניסטר(, ע"ר3
 פטריוטים )אין מצב(, ע"ר 555. 4
 . היועץ המשפטי לממשלה5
 . מבקר המדינה6

 1973–ג"ל, התשמימון מפלגותלחוק  ג)יז(10 סעיף לפי לצו עתירה
 

 עו"ד מיכאל דבורין :תעותרהבשם 

 החלטה

לחוק  ג)יז(10 סעיףלהפר את הוראות את הפעולות הללו:  4–1 ותלפניי עתירה לאסור על המשיב

במאגרי מידע שלהן לצורכי בחירות; (; להשתמש חוק המימון)להלן:  1973–ג"ל, התשמפלגותמימון 

, והסעות אליהן ולממן הפגנות והסעות 20.3.2021ביום  לארגן הפגנות, בייחוד "הפגנת ענק"

. עוד התבקשתי 24-כאמור; להפעיל מערך פעילים להמרצת מצביעים ביום הבחירות לכנסת ה

 .TVלהשתמש במערכת שפיתחה להנעת בוחרים ולשדר בערוץ דמוקרט 1לאסור על המשיבה 

לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, הגעתי למסקנה שדינה להידחות על הסף בשל העדר פנייה 

סדרי ג)יז( לחוק המימון, שמכוחו הוגשה העתירה שלפניי, קובע שיחולו עליה "][10מוקדמת. סעיף 

מכוח סעיף  .1959–הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט לחוק "ה)א(17הדין שנקבעו לפי סעיף 

–ה)א( האמור נקבעו הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה17

( להן מעגן את חובת הפנייה המוקדמת. בבסיסה מונחות שתי תכליות 6)ב()2. סעיף 2015

המחלוקת ולגבש את התשתית שנדרשת מהותיות: לחסוך את ההתדיינות; לכל הפחות, למקד את 

, והמקורות שנזכרים (25.1.2021) 3 קהפס, ישראל ותיקי' נ לדרמן קונסטנטין 13/24 כ"תבלהכרעה )



 2/24 כ"מב  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

 תנועה לאומית ליברלית –התנועה לציונות מתחדשת נ' מפלגת הליכוד  –מפלגת צומת  30/24שם; תב"כ 

ם שהיא מלינה עליהם כעת. בנסיבות ((. העותרת לא פנתה למי מהמשיבים בענייני8.3.2021)

העניין, בהן מועד אותה "הפגנת ענק" שנזכרה בעתירה, גם לא מצאתי שיש צורך דחוף בבירור 

לא יניחו את דעת העותרת, טענותיה  4–1אם תשובות המשיבות  העתירה כעת בלי פנייה מוקדמת.

 שמורות לה.

 צו להוצאות. העתירה נדחית אפוא על הסף. משלא התבקשה תגובה, אין

 (.2021 במארס 12)פ"א תשהח באדר "כ ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 24-המרכזית לכנסת ה


