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תב"כ 20/23
העותרות:

 .1רשימת כחול לבן
 .2חברת הכנסת פנינה תמנו שטה
נגד

המשיבים:

.1
.2
.3
.4

ראש הממשלה בנימין נתניהו
גדי יברקן
רשימת הליכוד
א.י.פ.ל .כדורגל אזור המרכז

עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
בשם העותרים:
בשם משיבים :3-1

עו"ד ערן מרינברג; עו"ד שמעון בראון
עו"ד אבי הלוי; עו"ד ניבה הלוי; עו"ד שמואל תמיר (שורקי)
החלטה

העותרות טענו בבקשתן לעיון חוזר כי הגיעו לידיהן ראיות חדשות ,שבכוחן לבסס את
הטענות שהעלו בעתירה שנדחתה .לבקשה זו צירפו מסמך עם נתונים שונים  .המשיבים  ,בתגובתם,
הסבירו את הנתונים וגיבו את ההסבר בתצהיר .
לפי ההסבר ,התקציב שהופיע במסמכים שצורפו לבקשה לעיון חוזר מועבר לרשויות
המקומיות ,שמעבירות אותו באופן מסוים לקבוצות כדורגל – אך לא למשיבה  , 4שהיא עמותה
המפעילה ליגת כדורגל .עיון במסמכים אכן מלמד כי התקציב מועבר לכאורה לרשויות מקומיות,
ו על פני הדברים מתחלק בין קבוצות כדורגל הפועלות בתחומן – ולא למשיבה  , 4שהיא אי שיות
משפטית נפרדת .בנסיבות אלה ,עדיין לא הונחה תשתית לטענות העובדתיות של העותרות ביחס
לאירוע שנערך באמצעות משאביה של משיבה  . 4חרף דחיית הבקשה ,אעיר שוב – כפי שהערתי
גם בהחלטה על דחיית העתירה – כי הנטל בעתירה למתן צו על תנאי מוטל על העותר .כאן,
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לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

המיקוד הוא בשאלה האם משיבה  4מקבלת תקציב מאת משרד ממשלתי ,ועניין זה לא הוכח.
יתכן שהתמונה המלאה לא הוצגה בפניי על ידי שני הצדדים לעתירה ,אך זהו תפקידם .בנסיבות
אלה ,החומר שהוגש אינו מוכיח את היסוד הנחוץ כדי לקבל את העתירה ,ולכן היא נדחתה ואף
אין הצדקה לעיין בה מחדש או לשנותה.
הבקשה נדחית .בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות בבקשה זו.
ניתנה היום  ,כ"ב ב שבט ה תש " ף ( .) 17.02.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23 -
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