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  - נ ג ד  -
 

 תנועת הליכוד.  1 : יםהמשיב
 וחבריה   מזכירות הליכוד.  2 
 וחבריה   הליכודועדת החוקה של .  3 
 וחבריה   מנהלת הליכוד.  4 
 ל הליכוד דין שבית ה.  5 
 23  -ה סתחברי סיעת הליכוד בכנ.  6 

 א כוחה עו"ד אבי הלוי היועץ המשפטי של הליכוד ב   ידעל י
 15105ד.נ עמק הירדן  ת )מושבה(  מכנר

 6709443-04פקס:    4326312052,  04-  6709330טלפון:  
 

 
 

 עו"ד אביעד ויסולי.  1 :משיבים פורמלים
 יכודפורום נאמני ארץ ישראל בל .  2 

 , נשר 5התאנה וב  מרח
 8243490-04פקס:    0505791746טלפון:  

 
 מר שי גלילי, מבקר מפלגת הליכוד .  3 

 הרצליה; ,  33רחוב בן גוריון  
 522905663-153פקס    ;2905663-052טל.  

 
 

   פ"אהתש טבת' בכ,  2021 ינואר 4נחתם ביום 
 

ב מוגשת  העיקרית,  לתובענה  בקשהבמקביל  במסגרתה  זאת  הנכבד,  המשפט  ,  בית 
לע מלפניו  מתבקש  ולהוציא  בסמכותו,  שימוש  הצווי  המחייבת,במהירות  שות  ם את 

 הבאים: 
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, "(ועדת החוקה)להלן: "  ועדת החוקה של הליכוד ,  3המשיבה  י לפיו  סעד הצהרת . א
רשאי וזכותם  תאינה  סמכותם  את  כלל    היחידההיסודית    לשלול   מתפקדי של 

חבר,המפלגה מיסי  המשלמים  המפלגה  ,  לחוקת  ,  "( החוקה " )להלן:    בהתאם 
 ; ("הבחירות המקדימות")להלן: מועמדי המפלגה לכנסת  את רשימתבחור ל

 

טת ועדת החוקה מיום במעמד צד אחד, לפיו החלן סעד הצהרתי  כי יינתלהורות   .ב
אשר 2020דצמבר    30 ביטול  הורת  ,  על  המקדימותה   ונים ישירועל    הבחירות 

ה   לכנסת  הליכוד  ועדת    תקהע)  מעיקראוטלה  ב  24  -ברשימת  מצ"ב  החלטת  החוקה 
 ; (א'ומן סומ

 
מזכירות ,  2המשיבה    תט במעמד צד אחד, לפיו החלן סעד הצהרתי  להורות כי יינת . ג

לטת ועדת אישרה את הח, אשר  2021  ינואר  2מיום  "(  כירותהמז: "לן)לה  הליכוד
 ; מעיקרא וטלה בוקה בקשר לבחירות המקדימות הח

 
יינתן סעד הצהרתי   .ד כי   2מיום    כירותהמזטת  החל   אחד, לפיובמעמד צד  להורות 

ועדת החהח  ה אתאישר שר  , א2021  ינואר לבחירות המקדימות  לטת  וקה בקשר 
היורד לשורשו של עניין בו היו  ,  מובנהבשל ניגוד עניינים  גם  , זאת  מעיקראוטלה  ב

חל  חמחברק  מצויים  ש"יה,  מכהנים  ובהחהשתתפו  כ  את לבטלטה  בדיון  ל 
 ;ופן אישילהם באנוגעת ה  ,הבחירות המקדימות

 
בית הדין ,  5ב  ישהמטת  לפיו החל אחד,    עמד צד מבלהורות כי יינתן סעד הצהרתי   .ה

החלטת ועדת  את    אישר, אשר  2021  ינואר  3מיום  "(  בית הדיןלהלן: ")  הליכודשל  
 ; (יישלח לבית המשפט מיד שיפורסםפסק הדין טרם פורסם ו) ה, בטלהחוקה
 

 , יתקיימו   24-לכנסת ה  ימת הליכוד  ות לרשהבחיר  ליתן צו הצהרתי וצו עשה לפיו .ו
מתפקדי ישתתפו כלל    חירות מקדימות בהםברך של  דב  הלחוק   139סעיף  כקבוע ב
 ;המשלמים מיסי חבר וזכאים לבחורהליכוד 

 
בכלל זה    , קיום הבחירות המקדימות מועד ללפרסם    1-4צו עשה המורה למשיבים   .ז

ז לפי  מנים  לוחות  והכל  הזמנים הממחייבים,  כל    םוצע של המבקשילוח  לוח  או 
ומלוח הזמנים המוצע  העתק  )   פט הנכבדשבית המ  פי שיורה מנים אחר, כז ומן  סמצ"ב 
 ; ('ב

 
כי צו   .ח הקובע,  ל  הצהרתי  לקביעת  התקנון  המקדימות  הליכוד  בחירות  רשימת 

רשימת בחירות המקדימות לקביעת  לא זהה לתקנון הבחירות  , יה24  -לכנסת  ה 
 ; 21 -לכנסת  ההליכוד 

 
 ניין.יבות העלבית המשפט הנכבד כנכון וראוי בנסכל צו שייראה  . ט

 
 

 בטלות לסיום  והתראת התורה כולה על רגל אחת
 

, או לאוליגרכיה השלטת בה בזמן נתון  הָ וחברייָה  דכלל מתפקללגה,  למי שייכת מפ .1
 .ידיןהכרעתו של היושב על מהמונחת ל -והבהולה הדחופה  -זאת השאלה 

 
  :באהבדרך ה לכנסת רשימות כלל המפלגות בחירת פן או  נבקש להמשיל את .2
 

לאחרונה,  ניצב,  מחד עד  הליכודה  תנועת  קומה,  וזקופת  בודד  איתנה  עץ  של  , 
מים,  ,  דמוקרטיה פלגי  על  בעיתושתול  יתן  פריו  יבול  אשר  לא    כר ,  מאידך.  ועליהו 
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ורב  ,גדול בדדיקטטוריסרק    שיחישל    עצום  המפלגות   שליע  המכררובן    מותם, 
 . בכנסתות סיעהו

 
לו .3 השאלהבכדי  את  נטעים,  זקק  גמכ  עד ,  גזמה  כך  יש  העץ,  של  בכוחו עו  שיהא 

עליו   יםשמפעיל  הממדיםאדיר  משקל הנגד  איתן, מול  דמוקרטי ותייצב  להמשיך ולה
השלטתחברי   את  -  האוליגרכיה  המים  הגודעים  את    מקור  מייבשים  עליו, שלו, 

טרם    -  , משקים אותו מי מלח דלוחיםיוותריאותו מפו, מפשיטים  את ענפיכורתים  
 . כו לשיח סרק דיקטטורימתוך מטרה להופל הכ ,שברב להישייחש

 
לכנסת    החובה .4 בבחירות  הליכוד  רשימת  מקדימו כי  בחירות  של  בדרך  , תתיבחר 

  כלהלן:,  הקובע 139סעיף סעיף ספציפי, ב הבחוק נטועה 

ו כלל חברי התנועה את  )ב(, יבחר  84לאחר בחירת יו"ר התנועה, כאמור בסעיף  " .א
יכוד לכנסת אף זאת בבחירות  שימת הלרצית ברהמועמדים נבחרי הרשימה הא

ב המחוזות  נציגי  וחשאיות.  ישירות  שוות,  כלליות,  הליכוד  אישיות,  רשימת 
ס הליכוד.  מרכז  חברי  כלל  ידי  על  יבחרו  בתקנון  הב  דרילכנסת  ייקבעו  חירה 

 .החוקה הבחירות על ידי המרכז, לאחר דיון בוועדת

ה .ב ברשימת  ולמגזרים  למחוזות  ייצוג  ליובטח  מצ"ב   "כנסתליכוד  הליכוד  חוקת  )העתק 
 .('גומסומן 

זו,   .5 אף  זו  כי    החוקהלא  וקובעת,  המלךממשיכה  לשינוי   דרך  האפשרית  היחידה 
קת וי חונהיא באמצעות הליכים של תיקון ו/או שי,  139סעיף    זה  ם בה, בכללסעיפי

 , אישור של מרכז המפלגה   חר סיום של אותם הליכיםאלרק  מה שמחייב  ,  פלגההמ
ה והגוף  בליכודגדול  ו,  המרכזי  חשאית  שלישבהצעה  שני  של  מיוחד  , ( 2/3)  ברוב 

 ז.מחברי המרכ
 

ביודעין   ביכרה  היא, דא עקא,  רכיה השלטת בליכודלאוליגידועה הייתה  דרך המלך   .6
בלתי ו  פהעקי  ,לתקולדרך קמנסה לסלול  , תוך שהיא  הימנהלהתעלם  ובכוונת מכוון,  

לה שתוכל  בעליל  ולבטלתחוקית  יד  סינואנו    -  גבר  במחי  לקיים את    -ף  החובה 
 . בחירות מקדימות

 
( "העתירה הראשונה " )להלן: לבית הדין  המבקשים דכאןעתרו , 2020דצמבר  2ביום  .7

 ; על מנת לקבוע מועד ותקנון לבחירות המקדימותלכנס את ועדת החוקה בדרישה 
 

ב צוין  בטל  כוד שילחוקת הלי  בים שינוייזמו המשי,  לעתירה הראשונה  10סעיף  כפי 
 ; אים מסוימיםנת בתמקדימו בחירות החובה לערוך את 

 
מאי,   שבאלא  למרות  הליכוד  במרכז  להצבעה  הובאה  לא  מעולם  זו   13  יוםהצעה 

אחרת  ,  2020ספטמבר   הצעה  המשיבים  חוקהביאו  הליכוד  לתיקון  אחר ת  בנושא 
 .('דמצ"ב ומסומן  העתירה הראשונה על צרופותיה)העתק  העברתהונכשלו ב
 

 ניתנה החלטתו של בית הדין, בה הורה כלהלן:, 2020דצמבר  27ביום  .8
 

ואת " העותרים  כח  בא  גבאי  יאיר  הדין  עורך  את  ששמענו  לאחר 
של   המשפטי  המשיבים  היועץ  כח  בא  לוי   1-5הליכוד  אבי  עוה"ד 

 החלטנו פה אחד:
לאלתר ולא יאוחר מיום    ה של הליכוד להתכנסלהורות לוועדת החוק

די לקבל את כל ההחלטות הדרושות לצורך  כ  30.12.20  -קרוב הד ה
בהתאם   24-התנועה להרכבת רשימת המועמדים לכנסת ה הערכות  

 . ('המצ"ב ומסומן  העתק החלטת בית הדין) "לחוקה
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תוך  חוקי,    לי כל מקור סמכותב  ועדת החוקההתכנסה  ,  2020דצמבר    30יום  ואכן ב .9

ליכוד מקדמת  למתפקדי המת  קיי, הולהיבחר  ורבחכליל את הזכות ל  תמבטל  יאשה
ההליכים   את  לקייםלא    , המכהנים של הליכודחברי הכנסת    ץ של ה בלחהחליט דנא,  

המחייבים רהמאפשרים  ,  המקדמיים  להרכבת  התנועה  הערכות  שימת  את 
 ; בהתאם לחוקה ,24 -המועמדים לכנסת ה 

 
 חוקה.ל 139ימות, בהתאם לסעיף ל בחירות מקדקרי, קיומן ש

 
הסמכות הוסיפו חטא על חטא, עת מסרו את  קו בכך והסתפ  לאהחוקה,  חברי ועדת   .10

ואהאסטרטגית   הדרך  לשל  הרשימה,  בחירת  ביותרופן  קטן  המזכירותגוף   , 
בלחוקת הליכוד  117-118שסמכויותיה מוסדרות בסעיפים   ומדובר  עניינו ,   גוף שכל 

הי  עוסמכותו  בפיקוח  הליכוד,    ,4המשיבה  ל  נה  המנגנון  מנהלת  על  המפלגתי קרי 
 . על ביטול הבחירות המקדימותטות  היא איננה מוסמכת לקבל החלו

 
   : הזכות לבחור ולהיבחר, כבר קבעו ראשונים ואחרוניםחשיבות על  .11

 
היבחר היא מנשמת אפה של  הזכות לבחור ול  הכול מסכימים כי"

ה הזכויות לשוויון, לחופש הביטוי  ם בהדמוקרטיה, הואיל ושלובי
ההתאגדות.. הזכות  ולחופש  את  אנשים  קבוצת  או  מאדם  טול   .

פוליטית  להשקפה  ביטוי  לתת  הזכות  את  מהם  ושללת  להיבחר, 
פנ בעיצוב  להשתתף  הזכות  את  ואף  גיבשו,  השלטון אותה  של  יו 

מהלכיוול על  פייגלין  11243/02)בג"צ  "השפיע  חשין    משה  מישאל  נ  ואח' 
ועדת הבחירות המרכזיתיו" ואח'  ר  עליון, כלכנסת  דינים  ; ראה 375רך סד,  , 

(,  2, פד"י ל"ט )ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית,  3,  2/84גם ולא רק: ע"ב  
(,  3י"ט )   , פד"יכזיתיעקב ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המר  1/65; עב  264,  225
,  462(,  4, פד"י מ"ב )נים ואח'הפ  בורשטיין ואח' נ' שר  753/87; בג"צ  382,  365
 (. 18(  2, פ"ד נ ) אלראי נ' שר הפנים לההי 2757/96; בג"צ 473

 

 
, ת המשפט העליון ט בישופל כבוד  המהדהדת שלעיל  לקריאתו  גמור ומפורש  בניגוד  

 ועדת החוקה   שרה י, אהָ יהארץ ועל קצמקצה  יצאה  לימדה הלכה שש,  ד א' לוינואדמ
ה בית  ראלית שקרטיה היבדמואנושה  פגיעה  ,  של הליכוד  דיןוהחרה החזיק אחריה 

 . חרלבחור ולהיב ובזכות
 

 טלות התראת הב
 

 -לאחרונה  אך  ו  -  בוושוב וש  בשול אותו הליך, קרי,  אנו נמצאים בסיבוב השלישי ש .12
במפלגה  מנצלת   השלטת  כוח  האוליגרכיה  מנת    ,האת  כדין  וליטול    לבטלעל  שלא 

 .רחלהיבת לבחור וממתפקדי התנועה את הזכו
 

ה  םבפע .13 שהדבר  המבקשיםהאחרונה  באו  מבפני    תבצע,  נכבבית  זה  שפט  וביקשו ד 
 . (בכיר אליהו בכרכבוד השופט ה, 31.12.2019; 65453-12-19)ה"פ  סעד

 
בפסק  ט ביקורתו  , ברם הוא לא חסך את שבהעתירהדחה את    בית המשפט הנכבד .14

 .המשיבים שם )אותם משיבים דכאן(התנהלותם של  מהדין 
 

 וציא מלפניוהו  פישהיה ספצי  אאל בביקורת הקשה,  ט הנכבד לא הסתפק  המשפ בית   .15
את   אפשר לעתיד לבוא, בבחינת שלא י  התראת בטלותשניתן להבין אך ורק כמה  את  

תוך המקדמיות,  הבחירות  סמכות    ביטול  מקור  חסרת  המנוגדת חוקיהתנהלות   ,
 וא. יבחר, לעתיד לבת לבחור ולהזכוהפוגעת בלהוראות החוקה, 
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על ידי  בפסק הדין  הובאו  י שם, כפבם וכלשונ, נביאם ככתנוכח חשיבותם של הדברים .16
 בהאי לישנא:   המשפט הנכבד,בית 

 
דחיית  " דעתוהתובענהלמרות  בית    .  א של    ה ה חוננה  יהמשפט 

בבית הדין  יכפי שעלה מהלך הד  תלו הפן ההתנמאו וכפי שעלה  ון 
טו הליכוד  מו  ויעש  בקמא.  יקפיסדות  כ  דאם  על    הבחמורקלה 

שישנם וככל  הליכוד,  באים  נושאי  חוקת  שאינם  ביטוי  ם  לכלל 
המצויבמ באופן  אלה  יוסדרו  החוקה,  החוקה, סגרת  בהוראות  ן 

המשתמע  כל  על  בעתיד  תקלות  למניעת  האפשרי  המהיר  באופן 
 .(' וומן סמצ"ב ומפסק הדין העתק ; 18שם, עמוד ) "מכך

 
 יל ְגֹמר ְוִאיָדְך זִ 

 
 

 
 
 

 טענות גופא
 

 כללי
 

לבחור  כות המוקנית להם  ז בם לעשות שימוש  שים הינם חברי ליכוד, המבקשיבקהמ .17
המקדימותבולהי בבחירות  מייצגים  חר  והם  חברי  בנוסף  ,  של  רחב    הליכוד ציבור 

 .ומגילאים שונים ממגזרים
 

ישרו  ואח"כ אאשר קיבלו    הגופים השולטים נכון לרגע זה בליכוד, אלוהמשיבים הם   .18
נשו ההחלטה  זאת  עתירה  המבא  זכאת,  את  הליכוד  טלת  חברי  של  להשתתף ותם 

 מקדימות. בחירות ה ב
 

מממשת את חזונה הדמוקרטי באופן הבסיסי   הליכודמזה כשלושה עשורים, מפלגת   .19
 -ה  בחוק  -היסוד והסמכות שניתנה לכלל חברי המפלגה  -באמצעות זכות  ביותר, זאת
 .ת מקדימותעות בחירוה לכנסת ישראל באמצרשימת מועמדי המפלגלבחור את 

 
  בישראל  היחידהאתה בכך שהייתה למפלגה  תג ה  הליכודשנים, מפלגת  במשך עשרות   .20

כן   גם בתרומתה   -שהנהיגה בחירות מקדימות בקרב כלל חברי המפלגה, ובעשותה 
 . הדמוקרטיה הישראלית לחיזוק

 
גוד  גם בנילחוקה אך    לטבניגוד מוחהמשיבים כולם, פעלו  ,  ר )והתדהמה(למרבה הצע .21

ה למסור  השנים,  דמוקרטית  ת  עולם    שינוארוכת  שינויצעו באמסדרי  חוקתי    ת 
אשר   לכת  זכות  שללמרחיק  חברי  -את  כלל  של  סמכותם  ואת  החוקתית  היסוד 

את    המפלגה לכנסת לבחור  המועמדים  ומסררשימת  לידי  ,  יסוד  זכות  אותה  את  ו 
 שור המזכירות. ועדת החוקה, באי

 
 לום ית או חלמתי חישיריונים הה 6

 
 

אימב  לבד .22 חוקה  ועדת  המקדימות,  הבחירות  ב יטול   6הענקת  גם  ה,  החלטתשרה 
 ריונים ברשימה ליו"ר התנועה. ש
 

יהמ .23 כבקשים  נעטענו,  חוקה,  ועדת  סמכות  די  כל  ביטול   ענייניתרת  על   להמליץ 
ריונים, ו/או כל שינוי שעניינו בחירות )ראו סעיף  עת ש קדימות ו/או קביהבחירות המ

 לחוקה(. 159
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 ;יא ו טענה הונים לאירש 6הטענה כאילו הוענקו  ל כן,יתר ע .24

 
ודוק, מן המועד בו התקבלה ההחלטה הבלתי חוקית לביטול הבחירות המקדימות, 

מן המסד ועד הטפחות, מהמקום השני ועד   24-הרי שכלל רשימת הליכוד לכנסת ה  
 ונים;יר, היא רשימה של ש40  -המקום ה 

 
הת  שלא  מי  כל  לומר,  הממודד  רוצה  שמקומו  2-40קומות  בין  כמי  דינו  וריין ש, 

   ברשימת הליכוד.
 

רחל ב  יובהר, כי גם הליכוד עצמו בתגובתו להליכים שהתנהלו בפני בית הדין, הודה .25
 6  -ב  ריון הרשימה כולה ולא רק  בשעסקינן  כי  פן מפורש,  בכתב ובאו  ,הקטנה  ךבת

 מקומות בלבד;
 

 וכך באו הדברים בתגובת הליכוד:
 
בהלילהדגיאוי  ר" )אחד העותרים  כי ח"כ שטרן  ב ש  בית פכים  ני 

הח"מ(   בכנסהדין,  הליכוד  חברי  ברשימת  יי  ,23  -ה    תוכל  כללו 
ה     28סעיף  )  "לרשימה  נבחרושמבלי    ,24  -מועמדי הליכוד לכנסת 

 ; ('זומן סמצ"ב ומ תגובת הליכודהעתק  ;ההדגשה הוספה, הח"מלתגובה; 
 

גם לשיטת העי כי  רואות,  עניין בבחירוליכוננו  לנו  מלא   ריון א בשת אלד עצמו, אין 
כלל   של  המועמדיםמלא  דברים,  גם  זאת  .  רשימת  של  הגיונם  שלא שהרי  נוכח  מי 

 .יןינבחר הרי שהוא שור
 

מנס .26 בכדי  בה  לא  השלטת  את באופן    -להציג    מפלגההאוליגרכיה  משקף  שאיננו 
נכוחה   חוקה    -המציאות  ועדת  החלטת  יסאת  משני  האחוכבנויה  ביטדדות,  ל ו, 

 .ריונים , אישור השוחברוהבחירות המקדימות, 
 

כי מפלגה,  ב  לאוליגרכיה השלטת ידוע  ,  כני או בדבר של מה בכךטאין מדובר בעניין   .27
באופן ספציפי בית המשפט העליון,  ונים, הלכה הורה לנו  ירסוגיית השבכל הקשור ב

זא לעשוניתן    לפיה,,  ומפורש ורקת  ת  בח  אך  הקבועה  שכאמובדרך  מה  לא  וקה,  ר, 
 ;לו בדוחקן, וסכת שבנדוהתבצע במ 

 
פירוש הדבר    .ה נבחרתקובע ברורות, כי ועידת המפלג )א(    3  סעיף"

בדרך הקבועה ונתה  ל עוד שהוראה זו לא ש ך, כלפיכ.  כולה נבחרת
החלטה לקבל  מוסמך  המרכז  היה  לא  רשי  בחוקה,  מה  להרכיב 

ידי   -ישירות עלם  מאנשים שאינם נבחרי רי ועידה  מרכזית של צי
סעיף   החברי )  33ם.  הזכות   מעניק  (1)א(  את  במפלגה  חבר  לכל 

למוסדות המפלגה  ולהיבחר  והארציים. קביעת   לבחור  המקומיים 
צירים   של  מסויים  נבאחוז  עלשאינם  החברים  -חרים  פוגעת    ידי 

הזכו את  מהם  שוללת  היא  כפולה.  פגיעה  שלהם  זו  ת בזכות 
טנציאל מת את פולה, והיא מצמצצירים א  להשתתף בבחירתם של

ל שלהם  במצבהזכות  לוועידה.  כצירים  היה  הנתון  היבחר  לא   ,
איפוא בכוחו של המרכז להחליט על הרכבת רשימה מרכזית, וכדי  

אים היו המשיבים חריגה זאת מן הסמכות, רשאים גם רש מנוע  ל
ורשאי היה טה,  ההחל  קבלתפני  ל  המשפט  -לבקש את עזרת בית

מפלגת    76/189ע"א  )   "הסעד הזושיט להם את ה המשפט לה  -בית
 (. 265( 2"א ), לאביתר לויןת נ' העבודה הישראלי
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הדין  ההלכה   .28 בית  הובילה את  לא מכבר,  לעיל,  זה  הזהלפסוק  באופן  רוצה בדיוק   .
 ונים ברשימת הליכוד, מחייבים הוראה מפורשת בחוקה; ירלומר, ש

 
הדבר  פירוש    .נבחרתה  ברורות, כי ועידת המפלג   בעקו)א(    3  סעיף"

בדרך הקבועה ונתה  עוד שהוראה זו לא ש ל  ך, כלפיכ.  כולה נבחרת
החלטה לקבל  מוסמך  המרכז  היה  לא  רשי  בחוקה,  מה  להרכיב 

ידי   -ישירות עלמאנשים שאינם נבחרים  מרכזית של צירי ועידה  
סעיף   החברי )  33ם.  את  מעניק  (1)א(  במפלגה  חבר  הזכות   לכל 

ולהי  למוסדולבחור  והארציים. קביעת המקו  ת המפלגה בחר  מיים 
מ צירים  אחוז  של  נבסויים  עלשאינם  החברים  -חרים  פוגעת    ידי 

הזכות  את  מהם  שוללת  היא  כפולה.  פגיעה  שלהם  זו  בזכות 
טנציאל צירים אלה, והיא מצמצמת את פו  להשתתף בבחירתם של

במצ לוועידה.  כצירים  להיבחר  שלהם  היה  הנתון  בהזכות  לא   ,
וכדי  ליט על הרכבת רשימה מרכזית,  של המרכז להח  איפוא בכוחו

אים היו המשיבים חריגה זאת מן הסמכות, רשאים גם רש מנוע  ל
ההחלטה, ורשאי היה   קבלתפני  ל  המשפט  -לבקש את עזרת בית

מפלגת    76/189ע"א  )   "ההמשפט להושיט להם את הסעד הז  -בית
 (. 265( 2"א ), ללויןאביתר ת נ' העבודה הישראלי

 
, ליטול לעצמה ועדת החוקה  היר מה טעם סיבה ומחולל מצאהלא נשל דבר,    סיכומו .29

לה,   לא  ביטול  סמכות  על  להמליץ  המקדימותקרי,  לשריין    הבחירות  כל או  את 
 . רשימת המועמדים

 
עניינית להורות ביטול סמכות    -כדין  שלא    -  ניכסה לעצמהוביתר שאת, ועדת החוקה   .30

 מדים.המוע  ריון כלל רשימתהבחירות המקדימות וש
 

האפשרית   .31 היחידה  שהמסקנה  החלטת  מכאן  כי  בחוסר  היא,  התקבלה  חוקה  ועדת 
 . סמכות ולכן בטלה מעיקרא

 
 ניגוד העניינים המובנה 

 
 -בכנסת ה    (6)המשיבים    חברי הכנסת המכהנים של הליכוד  לכלל כי  לית מאן דפליג,   .32

מקדמי 23 עמדה  יש  יש  ת  ,  האם  בשאלה  ומגובשת  לברורה  או  את לקיים  בטל 
 ות המקדימות. הבחיר

 
לקי .33 האם  על ההחלטה  הבחירות המקדימות מקישה  את  לבטל  או  הכנסת   ים  חברי 

 ;אלו הסמוכים על שולחנם באופן גורףוהמכהנים 
 

בשאלה   למשל  מפליגותקבלת  החודשית,    הכנסתםכך  ביטוח,   הטבות  רכב,  )למשל 
ו השתלמות  בתקשורת כיוצ"ב(גמול  לראיונות  זימון  או,  הוצאתלחיל   ,  ם ופין 

ירות מקדימות, יחייבו את חברי הכנסת המכהנים שהרי נהיר וברור שבח  ת,החודשי
 נחיות מבקר המדינה.בכפוף לה  ,בהוצאות -יתר המתמודדים כמו  -
 

הדעת,  יעה .34 על  מאלו לה  חלק  יהיה  מסוימת,  בהחלטה  ברור  אינטרס  לו  שיש  שמי 
 אותה;   והמקבליםהמגבשים  ,המשתתפים 

 
נים בליכוד, שחלקם י רב, אך לא לחברי הכנסת המכהירה לכל בר בהתשובה לכך נה

 ;ירותכעה שהתקיימה במז בהשתתפו בהצ
 

נכחד,   ולא  ונדגיש  אמורה  נשוב  שההחלטה  באופן  להשפיעמי  השתתף   עליו  אישי, 
 בעה;בהצ
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דומה  הדבר  למה  למשל  האמור  ציבור  לפקיד  פטור ,  להעניק  האם  בהחלטה  הכריע 

ארנונה   מסוי   ילתושבמתשלום  תמת  שכונה  גובה  את  להעלות  למצער   שלומיאו 
 בשעה שהוא מחזיק נכסים באותה שכונה., אותה שכונהלתושבי נונה רהא

 
דין הסעדים לעיל להתקבל, ממילא   .35 זה  כי גם מטעם  כן, יטענו המבקשים,  אשר על 

 ובעיקר יש להורות על בטלות החלטת ועדת חוקה.
 

מעם   .36 שבאו  הבאים  הדברים  כי  שוכבנדמה,  בית  וד  כהן, פ המשפט  חיים  העליון  ט 
 :במסכת שלפנינום כזמורה על בד  שלובי

 
משוא לשון  זה  לענין  אנחנו  לכך  -"כשנוקטים  כוונתנו  אין  פנים, 

וכשנוקט אחד,  צד  פני  וביודעין  במזיד  ישא  אנחנו שהמשיב  ים 
לענין זה לשון דעה משוחדת, אין כוונתנו לכך שדעתו של המשיב 

ממש.    שוחדה שבשוחד  היא  מטבע  -משואהכוונה  הוא,  הפנים 
לוודאי  הדברים, קרוב  או  המציאות,  במזיד מחוייב  שלא  אפילו   ,

חובה  רואה  אדם  ואין  עצמו,  אצל  אדם  קרוב  שהרי  יודעין,  ובלא 
נקט,   וכנה  פנימי  שכנוע  מתוך  ואשר  שנקט,  העמדה  לעצמו: 

צדקתם בתפקידו הקודם, והאינטרסים שייצג, ואשר מתוך הכרת  
רובים ללבו  קידו הקודם, הם מטבע הדברים קתם ייצג, בתפוחוקיו

הכרתי בלבד: והוא הדין -לו גם באורח תתעד כדי הזדהות עמם, ו
הקודם,   בתפקידו  לפניו  שעמד  פלוני  בענין  לעצמו  שיצר  לדעה 
ואשר הוא הענין העומד לפניו בתפקידו החדש: מה שהדעה ההיא 

יק יותר,  ובטוחה  כנה  אז  בתהיתה  אדם  על  לנעשה  חדש  ר  פקיד 
אולמי גיל בע"מ   279/60)בג"צ  "  חצנו ממנה ולהשתחרר מרישומה

 (. 676, פ"ד טו יפו-אביב-עירית תל-נגד משה יערי ו
 
 

 ממשלהעמדת המשנה ליועץ המשפטי ל
 

יבים שצל המאעסקינן בגלגול שלישי של אותה מסכת, וכחוט השני עוברת  כאמור,   .37
 רונה.והק ת"נסיבות מיוחדות" בשל מגפ הטענה בדבר 

 
הבחירות "נסיבות מיוחדות" המצדיקות את ביטול  לא קיימות  המבקשים יטענו, כי   .38

 הליכוד לבחור ולהיבחר.שלילת זכותם של חברי  תוך בפעם השלישית  המקדימות
 

פרסם אי הנכבד,  יאיר גבעו"ד  ,  1העותר    , פועל יוצא של פניית2020דצמבר    30ביום   .39
נזרי רז  ליוע  עו"ד  חמשללממ"ש  המשנה  את  היערכות ה  מוחרגת  ולפיה  דעתו  וות 

ואין מניעה לקיים   מהסגר שהוטל בגין נגיף הקורונה  24-ות לכנסת המפלגות לבחירה
 .בתקופת הסגר הצבעה חשאית ו/או פריימריז

 
מבטלת כליל, כל טענת הסתמכות על עמ"ש  נדמה, כי חוות דעתו זאת של המשנה ליו .40

הקו הנגיף  ככזאת  פגיערונה,  אנמאפשרת  כה  בזכוישוה  מפלגהה  חברי  של  יסוד   ות 
 .('חומן סמצ"ב ומ ת הדעתחוועתק ה)

 
 ליכוד  הזכות היחידה של מתפקדי ה -המתמשכת הגזלה 

 
ֶאת " ְיהָוה  ֶאל-ַוִיְשַלח  ֲאָנִשים -ָנָתן,  ְשֵני  לֹו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו,  ַוָיבֹא  ָדִוד; 

ָעִש  ֶאָחד  ֶאָחת,  ְבִעיר  ָר ָהיּו  ְוֶאָחד  ּוָבָקרְלעָ  .אשיר,  צֹאן  ָהָיה  --ִשיר, 
ְמֹאדַהְר  ֵאין  .ֵבה  ִאם-ְוָלָרש  ִכי  ָקָנה, -ֹכל,  ֲאֶשר  ְקַטָנה  ַאַחת  ִכְבָשה 

ְוִעם ִעּמֹו  ַוִתְגַדל  ִתְשֶתה, -ַוְיַחֶיָה,  ּוִמֹכסֹו  תֹאַכל  ִמִפתֹו  ַיְחָדו;  ָבָניו 
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ַוְתִהי ִתְשָכב,  ְכבַ -ּוְבֵחיקֹו  ֶהָעִשיר,  ַויָ  . תלֹו,  ְלִאיש  ֵהֶלְך,    ַוַיְחֹמל בֹא 
ַהָבא ָלֹאֵרַח  ַלֲעשֹות  ּוִמְבָקרֹו,  ִמצֹאנֹו  ֶאת-ָלַקַחת  ַוִיַקח,  ִכְבַשת  -לֹו; 

ַאף ָדִוד ָבִאיש, ְמֹאד; -ַוִיַחר .ָהִאיש ָהָראש, ַוַיֲעֶשָה, ָלִאיש ַהָבא ֵאָליו
ֶאל ַחי-ַויֹאֶמר,  כִ -ָנָתן,  ֶבן ְיהָוה,  ָהֹעֶשה  -י  ָהִאיש  -ְוֶאת .זֹאתָמֶות 

ַאְרַבְעָתִים: ְיַשֵלם  ֶאת   ַהִכְבָשה,  ָעָשה  ֲאֶשר  ְוַעל,  -ֵעֶקב,  ַהֶזה,  ַהָדָבר 
 . ב יב()שמואל " ָדִוד, ַאָתה ָהִאיש -ַויֹאֶמר ָנָתן ֶאל .ָחָמל-ֲאֶשר לֹא

 
 הרש היחידה שלהם. תכוד את כבשליגזלו ממתפקדי ה, כיה השלטתגרהאולי  אנשי .41

 
על   .42 כי יתאפשר להם להשפיע על ההציפייה של מתפקדי הליכוד  שום מה:  וזאת  יא 

להצביע, שניתנת להם מעצם דמי החבר  נסת, קרי מימוש זכותם  רשימת הליכוד לכ
 ;הם משלמיםש

 
ולשו ברורה  מיסי  פשוטהן  רק בהתקבל תשלום  ר)דמי החברות(  החבר,  אותו   ישא, 

 . המקדימות  הצביע בבחירותל החבר
 

דוחיםהמ .43 )שנשמע  בקשים  הטענה  בעבר(את  כי  ה  החבר,  מיסי  בעבור    תשלום  הם 
גרידא להצביע החברות  הזכות  את  מעניקים  החבר  דמי  תשלום  בדים.  טענת  זוהי   .

 . פיעולהש
 

לדעת,   .44 מבוטל. בתנועה  החברות  וזאת  או  תוקף  פג  התשלום  כשאמצעי  גם  נשמרת 
ב בליכוד( ויכול ו" )הקוד של אגף המחש99להיות חבר ב"קוד  ך  במקרה זה החבר הופ

 . החבר רטרואקטיבית-אם חידש את דמילזכות חזרה בזכות לבחור 
 

החברות לכשעצמה אינה נגרעת אלא בהודעת התפטרות מן ונדגיש ולא נכחד,    נשוב .45
 החברות.
 

וותק  ת ה, החבר מאבד את זכו99שנים בקוד    4לאחר  לשם השלמת התמונה נציין, כי   .46
וצריך לחכות ש ולהיבחר,  חודשים של חברות ותשלום סדיר לפני   16וב  שלו לבחור 

  ;שתחודש
 

, לפיו התשלום איננו עבור החברות מבקשיםלעמדת ה  חיזוק וסיועגם בכך יש משום  
 עצמה. 

 
עותר .47 בתחינה  המבקשים  שישממש  ים  הנכבד,  המשפט  מגן לבית  חבר  מש  ות לכלל 

להם  וחברי וישיב  ידי    את  הליכוד,  על  לשחיטה,  שנגזלה  הרש,  יגרכיה  האולכבשת 
 . השלטת

 
 
 

 מפלגת העבודהבעניין  -כבד החלטתו של בית המשפט הנ
 

של בית משפט נכבד    פסק דינואצל המבקשים  ול בסמוך לשעת מנחה, התקבלה  אתמ .48
 . ('טסומן מצ"ב ומ; 'מיכאלי ואח' נ' פרץ ואח 67555-11-20ה"פ ; )כבוד השופטת רחל ברקאיזה 

 
ידי ול את כבשת הרש, איננו  , כי הניסיון לגזמלמדת  פסק הדין  חינתב .49 נעשה רק על 

ב השלטת  מפלגת  ליכודהאוליגרכיה  של  בזאת  גם  אלא  ר  היו" בראשות    העבודה, 
   פרץ.  עמירלשעבר, 
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וקבעה, כי לא ניתן לבטל את    העותרים שםכבוד השופטת ברקאי, קיבלה את עמדת   .50
לב נציזכותם של חברי המפלגה  )במקרה  חור את  יו"רגיהם  (, אלא המפלגה  הנוכחי 

 ; קת המפלגהבדרך הקבועה בחו
 

 ונדמה שהדברים נכתבו בדיוק לעניינו, נבקש להביא מעט מהם המעיד על המרובה: .51
 
להתערב " מקום  יש  האם  אפוא,  הינה  לדיון  העומדת  השאלה 

של   הוועידה  מיום    23בהחלטת  את ,  20.11.20המפלגה  לשנות 
, 24ה    לכנסת  רשימת הנבחרים"ר המפלגה וירות של יושיטת הבח

כ מזה  במפלגה  הנהוגה  שיטה  פריימריס,  שנה,    30  -משיטת 
לכל   המקנה  להצביע  שיטה  להשפיע,  הזכות  את  מפלגה  חבר 

המעבירה   לשיטה  המפלגה,  נבחרי  את  הבחירה ולבחור  זכות  את 
 ... גה? די צירי ועידת המפללי

המפלג  מחברי  ההצבעה  זכות  ענשלילת  מהווה  חוקה  בעל יין  תי 
וע מהותית  כן  משמעות  החלטה  ל  התקבלה  כי  שמתגלה  ככל 

 ... המשפטפסולה הנגועה בפגם מהותי נדרשת מעורבות בית 
ככל   הבחירות,  שיטת  שינוי  לקדם  המפלגה  ביקשה  בו  מקום 

הדבר עמדת...  שמוצדק  עליה  החוקתית  הפגיעה  ... יובהינתן 
ערב בחיפזון  נעשה  שכזה  הליך  ל  כאשר  באופן  הבחירות  כנסת, 

לפג ממשי  חשש  לקיים המקים  עליה  היה  השוויון,  בזכות  יעה 
חברי   כלל  בקרב  בסעיף משאל  המוסדר  מנגנון  )א(   218  המפלגה, 

ושוויו שקיפות  המבטיח  באופן  המפלגה,  נעשה  ן.  לחוקת  משלא 
ועידת המפלגה,  די באמור כדי לקבוע דבר פסלות החלטת  הדבר, 

הבחירות, מחמת פגיעה בעיקרי    שינוי שיטתבדבר    20.11.20יום  מ
 .(47  29, 27סעיפים )" ק טבעיים ובזכויות יסודצד
 

 סוף דבר הכל נשמע: 
 

דס .52 של  בית  ופם  ברישא למתבקש  הנכבד    המשפטברים,  שהתבקשו  לסעדים  היעתר 
דנן,   את  לעתירה  העותרים תשלום  ב  םיבי המשולחייב  של  הכבדות   הוצאותיהם 

זה   הליך  שבניהול  ע  כרלרבות  לדוגמא,  םדינ-רכיוטרחת  כבדות  ובצרוף    והוצאות 
 .מע"מ כדין

 
 העותרים בבקשתם זאת. שורת הדין ושורת הצדק ניצבות איתנות לימין  .53

 

 

 

 

______________________ 
 בוסי, עו"ד גיא

 ,  , איל ושות'ני, כהןבי, אביא, נגסיבו
 יםש המבקב"כ 

 
 


