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 תנועת אם תרצו .1  :תוהעותר
 
 תנועת הליכוד .2

 
 ד ג נ 

 
 קהילה פועלת –עמותת זזים  :המשיבה

 

 1973-חוק מימון מפלגות, התשל"גל ג)יז(10לפי סעיף עתירה למתן צו מניעה 
  

 :1 בשם העותרת
 

 :2העותרת  בשם
 

 בשם המשיבה:

 יעקב כהןעו"ד 
 

 עו"ד מיכאל דבורין
 

 עו"ד נילי שגיא

 החלטה
 

כי אורה למשיבה  תמבקש (2)שאליה הצטרפה העותרת  1העותרת פניי, לבגדרי העתירה ש .1

. העתירה נסובה על פרסומים 21-לכנסת ה במהלך מערכת הבחירותבחירות שלא לבצע פעילות 

במהלך  בוחריםלהסיע  המשיבהשצורפו כנספח לעתירה, שלפיהם בכוונת  1שונים מטעם העותרת 

, תעמולת 1העותרת  בגדרם מבוצעת, לטענת ,אל הקלפיות, ופרסומים נוספים יום הבחירות

 בחירות כנגד רשימות מועמדים שונות. 

 

, פעילות המשיבה עולה כדי "פעילות בחירות", המחייבת את רישומה 1לטענת העותרת 

חוק )להלן:  1973-חוק מימון מפלגות, התשל"גלפי  מבקר המדינה כ"גוף פעיל בבחירות" אצל כב'

חוק )להלן:  1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טומצדיקה מתן צווים גם לפי (, מימון מפלגות

 .(דרכי תעמולה
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העובדות , בליווי תצהיר לאימות נוכח המתואר בעתירה, בקשתי את תגובת המשיבה .2

 .הכלולות בה

 

בכפוף ובשים  – דין העתירה להידחותלאחר עיון בטענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי  .3

 שלהלן. 6-4לב לאמור בפיסקאות 

 

איננה מגלה האם יש לראות בה משום "גוף פעיל בבחירות" כהגדרתו  תגובת המשיבה .4

(, מבחינת אופי ושווי פעילות חוק מימון מפלגות)להלן:  1973-חוק מימון מפלגות, התשל"גג ל10בסעיף 

"כלל התרומות שגויסו במסגרת  האם ספק רבלמשל,  ,. כךלכאורהמבצעת הבחירות שהיא 

, אכן משקפים בשם העותרתמנכ"לית המשיבה הצהירה  לגביהןשרק  ,נשוא העתירה" הקמפיין

 "פעילות הבחירות" שהיא מבצעת. של הכוללפה הכספי את היק

 

לא הונחה בפניי תשתית  – בנסיבות אלה ובהינתן העובדה כי אנו מצויים ערב הבחירות .5

בהקשר זה  .חוק מימון מפלגותג)יז( ל10עובדתית מספקת המצדיקה מתן צו מניעה כאמור בסעיף 

כי נטל ההוכחה בעתירות למתן צו מניעה, מוטל על העותר למתן הצו )ראו, למשל: תב"כ  יודגש,

עתירה זו,  –ואולם, נוכח הספק הנ"ל  .((05.04.2019) 12, בפיסקה לבן נ' הליכודכחול  52/21

, לשם בדיקת כב' מבקר המדינהיובאו לעיון מנכ"לית המשיבה, התגובה לה וכן התצהיר מטעם 

 .חוק מימון מפלגותג)יח( ל10סיווגה של המשיבה ופעילויותיה לפי סעיף 

 

את הדעת לכך, כי אם יימצא כי אופי והיקף פעילותה חייב את רישומה  על המשיבה ליתן .6

 – חוק מימון מפלגותג)יח( ל10או שהיא נופלת מטעם אחר בהוראות סעיף  ,כ"גוף פעיל בבחירות"

-)למשל, לגבי איחוק מימון מפלגות בעונשים הקבועים ב להתחייבהיא והפועלים מטעמה עלולים 

)למשל, לגבי פרסומים  1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טוב רישום "גוף פעיל בבחירות"(

 .אם יועמדו לדין ויורשעו ,שאינם מזוהים מטעם גופים המעורבים בבחירות(

 

 .העתירה נדחית – שלעיל 6-4בכפוף לאמור בפיסקאות  .7

 

 .יועבר לעיון כב' מבקר המדינה – עותק מהתיק ומהחלטה זו .8

 
 

  (.08.04.2019) ג' בניסן התשע"ט ,היום ניתנה

 
 

 חנן מלצר
 

 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב
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