היועץ המשפטי
ד' שבט תשפ"א
 17ינואר 2021

לכבוד:
עובדי ,ספקי וחברי המפלגה
ולכל המעוניין
מכובדיי,

הנדון :הוראות לקיום הבחירות המקדימות בהתאם למגבלות נגיף הקורונה החדש
 .1בהתאם להוראות סעיף  )16(7לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) ,תש"ף( 2020-להלן :תקנות
הקורונה) ניתן להפעיל אתר לצורך קיום בחירות מקדימות בהתאם להחלטת הגוף
המוסמך במפלגה בהתאם לאמור בתקנונה.
זו לשון הסעיף:
"לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי ,בדרך של פתיחתו לציבור ,ובכלל זה מקום
בילוי ,מסחר ,תרבות ,תיירות או פנאי ,שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם ,בית אוכל,
בריכת שחייה ,מכון כושר וסטודיו ,לרבות בית מלון ,אכסניה ,פנסיון או יחידת
אירוח ,והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן ,וגם אם הוא מצוי בקניון
או בשוק קמעונאי:
[]...
מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות ,שקבע הגוף המוסמך
()16
לעניין זה של מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות (להלן – הגוף המוסמך)".
(ההדגשות במסמך זה אינן במקור ,הח"מ)
 .2כמו-כן ,קובע סעיף  2לתקנות הקורונה החרגה לעניין מגבלת התנועה של  1,000המטרים
לצורך יציאה להצבעה בבחירות מקדימות וכן יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן
שירות לצורך בחירות לכנסת או בחירות מקדימות כאמור:
" .2לא יצא אדם ממוקם המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום
מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
( )21יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות;
( )22יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות ,מטעם מפלגה או מועמד,
לצורך היערכות לבחירות לכנסת ,ובכלל זה לבחירות מקדימות ,ולהתמודדות בהן;"
 .3הנה כי כן ,רשאי כל נותן שירות למפלגה ,עובד המפלגה או חבר המפלגה הרשאי להצביע
בבחירות המקדימות לצאת מביתו לצורך הצבעה בבחירות המקדימות ולצורך היערכות
לקיומן של בחירות אלה .יובהר ,כי הפעלת אתרי ההצבעה נדרשת להיעשות בהתאם לכללי
ה"תו הסגול" ולשאר הוראות הדין.
בכבוד רב,
עמרי שגב ,עו"ד
היועץ המשפטי למפלגה
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