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 מטעם מרצהשלמת טיעון 

השלמת טיעון קצרה ביחס לבקשת המבקשת לפסול את רשימת מפלגת מרצ מתכבדת להגיש 

  מרצ. –גשר  –העבודה 

מרצ היא רשימה משותפת לשלוש מפלגות כאשר מפלגת מרצ היא אחת  –גשר  -רשימת העבודה

נושאים למספר בתמצית, מצאה מפלגת מרצ לנכון להשלים את הטיעון ולהתייחס  ,מהן. לאור זאת

  "עלתה לקברו של ערפאת".ברג דלטענה לפיה חה"כ זנובין היתר 

נבקש לראות את  בואו בתמצית.מה ומכאן כי הדברים ישימסמך זה משלים את הטיעון של הר

 הטיעון המשלים כחלק מן התשובה אשר הוגשה על ידי הרשימה.

 :הבקשה

, על כל חבריה וזאת מכוח מרצ כולה –גשר  -רשימת העבודההבקשה חותרת לפסילת של  .1

 . א לחוק יסוד הכנסת7 סעיף

, כאשר היסוד חוקהפסילה הקיימות בעילות הפסילה הנטענות בבקשה הן כל עילות  .2

הבקשה חסרה במובן זה שאין היא קושרת בין עילות הפסילה הנטענות לראיות אשר 
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ועילת שבכל אחת מן הכתבות הפסול וצורפו לבקשה.  לוקטו כתבות אחדותכך . הוגשו

 . נעלםבבחינת  הםהפסילה שמקימה הכתבה 

עוסקות לאור הערפול שבטיעון, תציג מפלגת מרצ את תפיסת עולמה בכל התחומים בהם  .3

 עילות הפסילה.

 

 ויחסו לסוגיות הפסילה מפלגת מרצמצע 

למפלגת מרצ מצע סדור המפרט את תפיסת עולמה בנושאים שונים שעל סדר היום הציבורי  .4

ואת  של המפלגה  המפלגה והוא משקף את תפיסת עולמה בוועידתבישראל. המצע אושר 

 .1ומועמדיה לכנסת תפיסת עולמם של נציגיה

המצע עוסק בתפיסתה של מרצ לגבי מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי בה  .5

 מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית, ברוח מגילת העצמאות:  

 היהודי העם מממש בה המדינה, היהודי העם של הלאומי ביתו היא ישראל"
 השייכת מדינה היא, לכך ובנוסף, קולקטיבית עצמית להגדרה זכותו את

 הבחנה ללא ,שווה למעמד זכאים המדינה אזרחי כל. אזרחיה לכל שווה באופן
 של זכותם. אחר הבדל כל או, מגדרית זהות, מינית נטייה, לאום, דת רקע על
 לשותפות כולם ישראל אזרחי של וזכותם, לאומי לבית היהודי העם בני

 אחת בכפיפה דרות והן, זו או זו מוציאות אינן מדינתם על בריבונות מלאה
 :ישראל מדינת כי הוכרז בה, ישראל מדינת של העצמאות במגילת

 נביאי של חזונם לאור והשלום הצדק, החירות יסודות על מושתתה תהא“
, דת הבדל בלי אזרחיה לכל גמור ומדיני חברתי זכויות שוויון תקיים; ישראל

 המקומות על תשמור; ותרבות חינוך, לשון, מצפון, דת חופש תבטיח; ומין גזע
 האומות מגילת של לעקרונותיה נאמנה ותהיה; הדתות כל של הקדושים

 " .”המאוחדות

 מרצ ורשימתה רואים במדינת ישראל מדינה יהודית בה קיים שוויון זכויות. הנה כי כן, 

 הגזענות:מרצ מבקשת להילחם בתופעות  .6

 זרים שנאת, גזענות בגילויי תלולה לעליה עדים אנו האחרונות בשנים"
 מדובר - החברה בשולי שוטים עשבים לדבר על עוד ניתן לא. ואפליה

 המושמעות לפעולות גזעניות וקריאות, כנסת וחברי שרים של בהתבטאויות
 לעמוד תמשיך מרצ. לינץ׳ ולמעשי לאלימות הביאו אשר, רבנים ידי-על

 ".וברחוב המשפט בבתי, בכנסת הגזענות נגד בראש המאבק

 :בביטחון ישראל אינטרס עליון ותנאי לשלוםמרצ רואה  .7

 בתפיסת יסודי מרכיב הוא ושלום, לשלום ותנאי עליון אינטרס הוא ביטחון"
 העמים שני עבור מדינות לשתי הארץ וחלוקת הכיבוש סיום. שלמה ביטחון

 .לביטחון והן לשלום הן הכרחיים בה היושבים

 ובינלאומיות אזוריות מדיניות בריתות יש לקדם, ההרתעה כוח בניית לצד
 "צבאית הרתעה יכולת על רק להישען ולא

 אחת מעילות הפסילה ורחוקה מהן כמרחק מזרח ממערב. ינה מקיימת אףהנה כי כן מרצ א .8
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אפילו ראשית ראייה אשר עולה ממנה  הבכל החומר אשר הוגש במסגרת הבקשה לא הובא .9

כלשהי. ממילא כי המבקשת לא עמדה בחובה הנדרשת להביא "מסה קריטית  עילת פסילה

  של ראיות".

 הכולל, רמאללה בעיר הנמצא מתחם ברג ביקרה במוקטעה שהואדחברת הכנסת תמר זנ .10

 הרשות נשיא של הרשמי מעונו את וכן הפלסטינית הרשות של הממשלה בנייני את

מנהיגים ישראלים מן  תתפו בו מספרוהש 2010נערך בשנת הביקור האמור הפלסטינית. 

. כחברת מועצת העיר תל אביב מטעם מרצברג ד. בעת ההיא שימשה זנהשלטון מקומי

התמונה של  כידוע ערפאת קבור במתחם ומסגרת הסיור חלפה הקבוצה על פני קברו.

נציגי מרצ מקיימים מעת נציין כי  ברג עומדת ליד הקבר צולמה בנסיבות המתוארות.דזנ

עם מנהיגים פלסטינים כחלק מפעילותה של מרצ  וברמאללהלעת פגישות במוקטעה 

או תמיכה  ם עלייה לקברו של ערפאתוגם באלה אין משו לקידום השלום וההידברות

 . במאבק מזויין נגד מדינת ישראל

אלא ביקרה שם במסגרת סיור ת, אלא "עלתה לקברו" של ערפ זנדברגבניגוד לנטען,  .11

 תמיכה במאבק מזויין כנגד מדינת ישראל.אבק של אין באירוע זה קבוצתי. 

 לאור כל האמור בתשובה ובטיעון המשלים יש לדחות את הבקשה. .12

 

 

 

 אורי הברמן, עו"ד

 בשם מפלגת מרצ
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 תצהיר

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  055594089 אני החתומה מטה רונית חייקין הנושאת תעודת זהות מספר
 לקמן.בכתב כד החוק אם לא אעשה כן מצהירלומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים ב

רי זה בתמיכה לטיעון המשלים ועושה תצהי( הדמוקרטיאני משמשת כב"כ סיעת מרצ )המחנה 
 מטעם מפלגת מרצ לבקשה לפסילת רשימת העבודה גשר מרצ.

 .לי מידיעתי האישית ומעיון במצע מרצ ידועות 4-9העובדות האמורות בסעיפים 

 למיטב ידיעתי. הן 10ות האמורות בסעיף העובד

 

 ותצהירי אמת.זה הוא שמי זו חתימתי 

 

_________ 

 רונית חייקין

 

ניי רונית התייצבה בפ 26.01.2020מאשר כי ביום  סלימו -יובל מוראני החתום מטה עורך הדין 
ייקין אשר הזדהתה בפני באמצעות תעודת זהות ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת ח

 חתמה על הצהרה זו בפניי.

______________ 

 סלימו -יובל מורעורך הדין 

 

   

  

 


