
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  2640/19

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט ע' גרוסקופף

1. שמעון מימון, יו"ר ועדת הנשים חבר הנהלת/
    מזכירות ההתאחדות לכדורגל בישראל

העותרים:

2. עמותת מועדון לקידום כדורגל נשים בחולון - 
    מכבי חולון

3. מועדון לקידום כדורגל נשים ברמת השרון
4. העמותה לקידום ספורט נשים בקריית גת

5. המועדון לספורט באוניברסיטת תל אביב -     
    אסא תל אביב

6. כדורגל נשים רעננה - הפועל רעננה
7. מועדון כדורגל בנות נתניה - בנות נתניה

8. מכבי כישרונות חדרה
9. איי אף פי או כדורגל מקצועי בישראל

               נ  ג  ד

1. המועצה להסדר ההימורים בספורט המשיבים:
2. שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב

3. שר האוצר - ח"כ משה כחלון
4. הוועדה הציבורית לחלוקת התמיכות המועצה 

להסדר ההימורים בספורט (עד 2019)
5. המועצה הלאומית לספורט

6. המועצה הלאומית לקידום ספורט נשים
7. המועצה לשוויון חברתי

8. משרד התרבות והספורט
9. ההתאחדות לכדורגל בישראל

הודעה מטעם המשיבים 8-2 מיום 25.2.2020; תגובת 
העותר 9 מיום 28.5.2020; תגובת העותרים 2-1 מיום 

31.5.2020; תגובת העותרות 8-3 מיום 31.5.2020.

עו"ד אודי איתן; עו"ד מיה דיין בשם המשיבים 8-2:

עו"ד אופיר רונן בשם העותר 9:

מר שמעון מימון בשם העותרים 2-1:

עו"ד אורי קידר; עו"ד אורי כהנא בשם העותרות 8-3:



החלטה

בתום הדיון שהתקיים ביום 3.2.2020 הצענו למשיבים 8-2 לשוב ולשקול את 

עמדתם בכל הנוגע לשנת התקציב 2020 המתייחסת לעונת המשחקים 2019-2018, בטרם 

שנוציא צו על תנאי. ביום 25.2.2020 הגישו המשיבים 8-2 הודעה מטעמם ובה עדכנו כי 

לאחר בחינה נוספת של הדברים הם לא ראו לשנות מהחלטת ועדת התמיכות מיום 

 .30.4.2019

בהתאם לכך ובשים לב לתגובת העותר 9 אשר הוגשה ביום 28.5.2020 ולתגובת 

העותרים 2-1 ותגובת העותרות 8-3 אשר הוגשו ביום 31.5.2020 מוצא בזאת צו על תנאי 

המורה למשיבים 8-2 לבוא וליתן טעם מדוע לא יעניקו לעותרות 8-2 בשנת התקציב 

2020 הקצבה המבוססת על כך שבענף כדורגל הנשים התקיימו בעונת המשחקים 2018-

2019 שלוש ליגות פעילות.

           תצהירי תשובה יוגשו בתוך 60 ימים.

ניתנה היום, כ"ג בסיון התש"ף (15.6.2020).
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על-תנאי צו 

על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא 

מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבים 8-2 והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע 

לא יעניקו לעותרות 8-2 בשנת התקציב 2020 הקצבה המבוססת על כך שבענף כדורגל 

הנשים התקיימו בעונת המשחקים 2019-2018 שלוש ליגות פעילות.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 60 ימים מיום המצאת כתב זה, 

לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות. 

היום, כ"ג בסיון התש"ף (15.6.2020).

  עידית מלול

 מזכירה ראשית
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