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 בס"ד
 23-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

  
         בעניין שבין:

  עוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית) 
  עו"ד חנמאל דורפמן באמצעות עו"ד איתמר בן גביר ו/או 

  , ירושלים 5מרחוב הלל 
    02-6459010, פקס.  02-6459003טל. 

  
  " מבקשת ה" – להלן 

  
  - נ ג ד  -

  
 036704724היבא יזבק ת.ז. 

  
  " ה המשיב" – להלן 

  

א לחוק יסוד: הכנסת למנוע את 7בקשה לפי סעיף 
ולקבוע כי המשיבה מנועה   תמועמדה כהשתתפות המשיב

  23- המלהשתתף בבחירות לכנסת 
  

א לחוק יסוד: הכנסת, יתבקשו כב' חברי הוועדה לקבוע כי  7בהתאם לסעיף 
  , אלה נימוקי הבקשה: 23- לכנסת ההמשיבה מנוע מלהתמודד כמועמדת בבחירות 

  
  : פתח דבר

  
1.   

לעומת זאת, הציגו המערערים ראיות מטרידות  "
יזבק   ביותר מעמוד ה"פייסבוק" של ח"כ היבא 

יזבק), החברה במפלגת בל"ד והמוצבת  (להלן:
במקום השמיני ברשימה המשותפת. בהעדר הסבר 
כלשהו עשויות ראיות אלה בהחלט להתפרש כהבעת  

ובהם  – הזדהות ותמיכה מצדה בגורמים שונים 
המחבל סמיר קונטאר שהורשע ברצח של ארבעה  

הנוטלים חלק    –  1979ישראלים בפיגוע בנהריה בשנת  
בק מזוין נגד מדינת ישראל ובארגוני טרור. במא

משבחרה הרשימה המשותפת שלא להגיש תצהיר  
מטעם יזבק ולהשיב לשאלות ולהבהרות הנדרשות  

יו"ר ועדת  בהקשר זה על פי המתכונת שקבע 
הבחירות כמפורט לעיל, עומדים הדברים בחזקתם  
ויש לזקוף אותם לחובתה. עם זאת, כפי שציין בצדק  

י לממשלה, ההליך שבפנינו אינו מכוון היועץ המשפט
לפסילת יזבק אלא לפסילת הרשימה המשותפת 

  – והראיות הללו מתוך עמוד ה"פייסבוק" של יזבק 
אין בהן כדי להצדיק את   –חמורות ככל שתהיינה 

פסילת הרשימה המשותפת כולה באיזה מן העילות  
בבקשה זו עסקינן  לחוק היסוד.    א7בסעיף   המפורטות

בחברת כנסת מטעם מפלגת בל"ד, מפלגה המתנגדת  
 ."לקיומה של מדינת ישראל
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גיל סגל  5487/19ע"ב בחרנו לפתוח כתב בקשה זו בדברים של כב' הנשיאה ב .2

המשיבה לא נפסלה   , ולפיהם)25.08.2019(פורסם בנבו,  נ' איתמר בן גביר
, בין היתר בשל העובדה כי לא התבקשה פסילתה באופן  22-לכנסת הבבחירות  

 ישיר. 
 

כפי שקבעה כב' הנשיאה, המדובר בראיות מטרידות ביותר מעמוד הפייסבוק   .3
של המשיבה (בין היתר), המלמדות כי המשיבה תומכת ומזדהה עם אלו  

 שנוטלים חלק במאבק מזוין במדינת ישראל ובארגוני טרור. 
 

מכת בטרור משך שנים ארוכות, מהללת מחבלים ורוצחי  תוהמשיבה אכן  .4
יהודים, פועלת לשחרורם, מנסה להצדיק את פעולות הטרור, ומקדמת מתן  

 לגיטימציה למעשיהם הנפשעים של רוצחי יהודים.
 

, פעולותיה של המשיבה הן פעולות חוזרות ונשנות, הנעשות  שנראה להלןכפי  .5
 מעשים דומיננטיים ומרכזיים בפעילות המשיבה.  תמהוו ןבשיטתיות, וה 

 
הראיות המובאות בבקשה זו הן ראיות מוצקות, המקימות 'מסה קריטית' של   .6

 המלמד כי יש להורות על פסילת המשיבה מהתמודדות לכנסת.  ,צבר ראיות
 

על אף הראיות הברורות והמשכנעות בעניינה של המשיבה, המשיבה לא   .7
מן המעשים, זאת על אף   מעולם א חזרה בה הגישה כל תצהיר הבהרה, ל

  תנו לה הזדמנויות רבות לעשות זאת. ישנ
 

תיאור הצדדים, למסגרת הנורמטיבית, לרקע העובדתי הקיים,  ן נצא למכא .8
 . 23- לכנסת הנבקש למנוע התמודדות המשיבה   ובסיום כל אלו

  
 הצדדים: 
 

השמירה  , שחרטה על דגלה את  23-המבקשת היא מפלגה המתמודדת לכנסת ה  .9
 תורת ישראל. ום ישראל , עעל ארץ ישראל

 
היא חברת כנסת מטעם הרשימה המשותפת, ומשתייכת למפלגת  המשיבה  .10

 בל"ד. 
 

  ה עניינה של בקשה זו פסילת המשיבכאשר  ,מכאן למסגרת הנורמטיבית .11
היא שוללת את קיומה של מדינת ישראל  מלהתמודד לבחירות לכנסת כאשר 

ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגד  כמדינה יהודית 
 מדינת ישראל. 

 
 : בקצירת האומר  המסגרת הנורמטיבית

 
 : ) משכילנו כי"החוק "להלן  לחוק יסוד הכנסת (  א(א)7סעיף   .12

  
רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא  "

יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או  
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במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות  
בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד  

 מאלה: 
  

  שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ) 1( 
תמיכה במאבק  ) 3( .ות) הסתה לגזענ2( . ודמוקרטית

מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת  
  . ישראל"

 
  ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי  11280/02בא.ב.  .13

 ") נקבע כי: פרשת טיבי (פורסם בנבו) (להלן: "
  

וכמוהו הוראות דומות  –א לחוק היסוד 7סעיף "
נועד לפתור דילמה   –דמוקרטיות בחוקותיהן של מדינות 

קשה שהמדינה הדמוקרטית נתונה בה, שהיא מעין 
פרדוקס דמוקרטי. דילמה זו נעוצה במתח הקיים,  
בתוככי הדמוקרטיה, בין שני שיקולים נוגדים. מחד  
גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה מבוססת על שוק  

גם    –חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת מועמדים  
  –ו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה ז

זכאית להביע את דעתה ולהתמודד באופן שוויוני 
פי שיקול זה,  -בבחירות הקובעות את פני החברה. על 

- שלילת השתתפותן בבחירות של רשימות אנטי 
דמוקרטיות אינה עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה  

הבסיסי של  עצמה. היא עומדת לכאורה בניגוד לרעיון 
קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת ועוד, שלילת  

ידי רוב  -דמוקרטיות על -ההשתתפות של רשימות אנטי
קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך  
דיכוי כוחו הפוליטי של המיעוט. היא גם יכולה להיראות  
כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא מונע את  

- ין את פעולתן של הרשימות האנטיביטויה ובכך אף מקצ
מאידך גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה    דמוקרטיות.

זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה. זכותה של  
הדמוקרטיה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי  
של רשימות השוללות את הדמוקרטיה עצמה. כדי  
להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה  

ת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של  לדע
הדמוקרטיה ומבקש לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף  

 ". בדמוקרטיה בשם אותם הכללים 
 

דמוקרטיה רשאית  " :לפיהיסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה -א לחוק 7סעיף  
להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש  

דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. זהו הביטוי לרעיון בדרכים 
)  2(נ, המפלגות  רשם' נ יאסין גאנם 7504/95 א" רע" (הדמוקרטיה המתגוננת 

זכות המועמדות ); ראו גם א' בנדור ""פרשת יאסין" – (להלן  )1996( 045
 ").  בבחירות לכנסת

 
א לחוק היסוד מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה אצלנו בין  7סעיף  .14

החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות  
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לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא   ,שעליו היא מבוססת
).  71את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת (ראו: פרשת יאסין, בעמ' 

ר על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרשנותה של  הוא שומ
לשמור על האיזון החוקתי   משוואה זו היא המונחת בפנינו. פרשנות זו חייבת

שהיא מאושיות המשטר  – יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר  העדין.
המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, בלא לפגוע    –הדמוקרטי  

ה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין  בקיומ
 נגד המדינה. 

 
משפט בכמה  ת הידי בי-כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה נקבעו על  .15

א  7דין מסקנות פרשניות אשר לאורן יש ליישם את הוראותיו של סעיף -פסקי 
מהעילות למניעת ההשתתפות  יסוד: הכנסת. פסיקה זו חלה על כל אחת  -לחוק 

מניעת השתתפותה של  " ביסוד פסיקה זו מונחת התפיסה כי בבחירות.
מפלגה בבחירות היא צעד קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות 
חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר... כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות 

המוטלות על זכות זו צריכות אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות 
" (בג"ץ  להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסים חיוניים ביותר

  758) 1(מט, הישראלית העבודה מפלגת ראש-יושב' נ ולנר זאב 5364/94
א  7כן יש ליישם את הוראותיו של סעיף -. על")פרשת ולנר" : (להלן ) )1995(

גישה, המביאה בחשבון את המשקל הרב  תוך אימוץ " , יסוד: הכנסת-לחוק 
  1/88 ב "ע" (הנשיא שמגר ב המיוחס בהתאם לתפיסותינו לחירויות היסוד

  187) 4(מב ד "פ, עשרה-השתים לכנסת  המרכזית  הבחירות ועדת  ר "יו' נ ניימן 
  "). פרשת ניימן השנייה(להלן: " )1988(
 

אמות מידה פרשניות אשר נקבעו   שורה של הפסיקה קבעה במרוצת השנים .16
יסוד: הכנסת,  - א לחוק7להפעלתו של סעיף לעניין הרף הראייתי הנדרש 
  . והמשקפות מגמה מצמצמת זו

 
ת מתקיימות במטרות או במעשים  ילו, על מנת להכריע האם אחת העראשית .17

חלק מהמאפיינים   ם האו המעשים של הרשימה, יש להראות כי המטרה 
הדומיננטיים של שאיפות הרשימה או המועמד או הפעילות שלהם, וכי לשם 

  ב"א(או: פרשת ניימן השנייה,  קידומם הם מבקשים ליטול חלק בבחירות
 פורסם, [זועבי' נ העשר-התשע לכנסת המרכזית הבחירות ועדת 9255/12

  .)"הראשונה  זועבי פרשת": להלן) (20.8.2013] ( בנבו
  

ה מיועדת לדברים שהם שוליים  ינ א א 7הסמכות שהוענקה בסעיף נקבע, כי  .18
עותית ורצינית.  ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמ

שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין   הכוונה לתופעות 
עניין לנו אפוא במטרות שהן    . או המועמד  השאיפות או הפעילויות של הרשימה

- יעד "שליט" (בלשונו של השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת הבחירות לכנסת ה
  ); 612, בעמ'  31.12.2002, פרוטוקול הדיונים של ועדת הבחירות מיום 16
 

  – מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה יש להראות כי , שנית .19
  –  ובאותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדים

הן ממסקנות מסתברות  ומהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר הן נלמדות 
  . )188משמעי (פרשת ניימן השנייה, בעמ' -המשתמעות באופן חד
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יש להראות כי רשימת  די במטרות בעלות אופי תאורטי.  , לא שלישית .20
מטרות ולשם הפיכתן מרעיון  הלמען מימוש ים פועל  או המועמד המועמדים

אשר נועדה להוציא את   ,חייבת להיות "פעילות בשטח" . נקבע, כי להגשמתו
ת ונשנית.  מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזר 

הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני   ;לא די בפעילות ספורדית
  . מבחינת עוצמתה

 
הראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מניעת   ,רביעית .21

של מועמד בבחירות לכנסת, צריכות   השתתפותה של רשימת מועמדים או
 ).196משמעיות" (פרשת ניימן השנייה, בעמ'  -להיות "משכנעות, ברורות וחד 

  
  העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: 

 
22.   

רבות הן המדינות הדמוקרטיות. רק אחת מהן היא  "
מדינה יהודית. אכן, טעם קיומה של מדינת ישראל הוא  
בהיותה מדינה יהודית. אופי זה מרכזי הוא לקיומה,  

בפני ועדת הבחירות   מ' חשין השופט כדברי – והוא 
"אקסיומה" של המדינה. יש לראות בה   –המרכזית 

יאסין   "עקרון יסוד של משפטנו ושיטתנו" (פרשת
). שלילתה של מדינת ישראל כמדינה  63בעמ'  ],8[

או מועמד   יהודית מונעת השתתפות רשימת מועמדים
בבחירות לכנסת. המאפיינים את מהותה של ישראל  
כמדינה יהודית הם רבים ומגוונים. רק המאפיינים  
ה"גרעיניים" או "המינימליים" מובאים בחשבון לעניין  

כי   ] 8[ יאסין בפרשת מניעת ההשתתפות בבחירות. ציינו
להיות   "האיום על האופי היהודי או הדמוקרטי צריך

. הוא צריך לפגוע בגרעין המאפיין את  מרכזי ובסיסי..
המדינה כיהודית או דמוקרטית. הוא צריך להשפיע על  

" (פסק  הדברים שהם במעלה הראשונה בקביעת אופי זה
  הדין בפרשת טיבי). 

  
) לחוק יסוד: הכנסת היא מניעת השתתפות  1א(א)(7העילה הראשונה שבסעיף   .23

עשים של הרשימה, או  בבחירות של רשימה או מועמד אם יש במטרות או במ 
במעשי המועמד לרבות התבטאויותיו, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל  

 כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
 

בפרשת טיבי נקבעו המאפיינים הגרעיניים המינימליים של מדינת ישראל   .24
ונקבע שפגיעה במאפיינים אלה תקים עילת פסילה מתוקף  כמדינה יהודית, 

 ) לחוק יסוד: הכנסת:1א(א)(7סעיף  
  

מאפיינים אלה הם בעלי היבט ציוני ומורשתי גם יחד  "
קעדאן נ' מינהל מקרקעי   6698/95בג"ץ  (ראו

במרכזם  ). 282] בעמ' 10, [קעדאן  פרשת  – להלן( ישראל 
אל,  עומדת זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישר

שהיהודים יהוו בה רוב; עברית היא שפתה הרשמית  
המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה משקפים את  
תקומתו הלאומית של העם היהודי; מורשת ישראל היא  
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מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית. רשימת  
מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם ביטולם או  

יא מרכזית ודומיננטית  שלילתם של מאפיינים אלה ה
בשאיפותיהם ופעולותיהם, והם פועלים נמרצות  
להגשמת שאיפות אלה, וניתן להוכיח כל זאת בראיות  

  ת". משמעיו-משכנעות, ברורות וחד
  

  ובהמשך: 
  

אם המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה"  "
מכוונת אך להבטחת השוויון בין האזרחים בתוך הבית  

בזכויותיו של המיעוט החי בתוכנו, אין פנימה תוך הכרה  
בכך כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה  
יהודית. לעומת זאת אם המטרה של היות ישראל "מדינת  
כל אזרחיה" מכוונת ליותר מכך, והיא מבקשת לפגוע 
ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה ובכך לשלול את  

ם היהודי, כי  אופייה של מדינת ישראל כמדינתו של הע
אז יש בכך כדי לפגוע במאפיינים הגרעיניים  
והמינימליים המאפיינים את מדינת ישראל כמדינה  

  ".יהודית
  

  כסיף  עופר  ר "ד' נ 21- ה לכנסת המרכזית  הבחירות ועדת  1806/19 ב"אב .25
דן בית המשפט בהצעת   ,")פרשת כסיף (להלן: " )18.07.2019, בנבו פורסם(

  20-בכנסת הה שביקשו חברי ,בל"דחוק יסוד: מדינת כל אזרחיה של מפלגת 
בסעיף המטרה של הצעת החוק נקבע כי היא נועדה  להניח על שולחן הכנסת. 

לעגן בחוק יסוד את "עקרון האזרחות השווה לכל אזרח, תוך הכרה בקיומם 
והערבית, החיות בגבולות  ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום, היהודית 

בנוסף, בהצעת החוק נוסחו מחדש המדינה, המוכרים על פי הדין הבינלאומי".  
והוצע כי סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק  התנאים לרכישת אזרחות, 

 ברוח הצעת חוק היסוד. 
 

בסופו של יום, דחתה נשיאות הכנסת את האפשרות להנחת ההצעה על שולחן   .26
הכנסת, מהטעם שהצעת החוק שוללת את מדינת ישראל כמדינה יהודית.  
באשר להצעה להגדיר מחדש את סמלי המדינה וההמנון, קבע יועמ"ש הכנסת  

"עיקר סמליה" של המדינה  כי המדובר בהוראה השוללת את העיקרון לפיו 
   .את תקומתו הלאומית של העם היהודי ישקפו

 
 כב' הנשיאה חיות קבעה בפרשת כסיף כי:  .27

  
דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על  "

מכלול הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים  
הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה  

טיבי.   יהודית שעליהם עמד בית משפט זה בעניין
ובדה כי המהלך שננקט על ידי חברי בל"ד בהקשר זה  הע

אין בה כדי   – הגשת הצעת חוק  –היה מהלך דמוקרטי 
להוליך למסקנה שונה. אכן, מדובר בפעולה משמעותית  

בניסיון   20-מצד חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה
  – בדרך של הצעת חוק  –להוציא מן הכוח אל הפועל 

אשר שוללת את קיומה  פרוגרמה פוליטית ותפיסת עולם 
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בל"ד  -של מדינת ישראל כמדינה יהודית. דומה כי רע"ם
ערה הייתה למשמעות שראיה זו נושאת עמה אך  
לטענתה אין לייחס לה משקל מכריע בהליך דנן, בין 
היתר, בהינתן העובדה שמדובר בראיה אחת בלבד (ולכל  
היותר שתיים אם רואים בעתירה ראיה נפרדת לעניין זה)  

הינתן הרקע להגשת הצעת החוק ולכך שהוגשה  וכן ב
  בתגובה להליכי החקיקה של חוק הלאום.

  
טיעונים אלה מנסים למעט מן המשקל המשמעותי  
שנושאות ראיות אלה ומקובלת עלי בעניין זה עמדת  
היועץ המשפטי לממשלה שאילו רשימת בל"ד לבדה ובה  

והגישו את הצעת   20-חברי הכנסת שכיהנו בכנסת ה 
היו מבקשים עתה להתמודד מחדש בבחירות   החוק,

, היה מקום לבחון בכובד ראש שמא בשל  21-לכנסת ה
שתי הראיות הללו חוצה מפלגת בל"ד את קו פרשת 

והמפריד בין מי שדוגל   טיבי המים אשר סומן בעניין
בעקרון של "מדינת כל אזרחיה" על מנת להשיג שוויון 

ים הגרעיניים  אזרחי ובין מי שמבקש לשלול את המאפיינ
  ..המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

 
 אלא שלבסוף החליטה כב' הנשיאה שלא לפסול את הרשימה משום ש:  .28

  
הרשימה שפסילתה נתבקשה היא רשימה משותפת של  "

בל"ד ומקובלת עלינו עמדת היועץ המשפטי  -רע"ם
לממשלה כי עובדה זו נושאת משקל בעת שבוחנים את  
עילות הפסילה. כמו כן יש לזכור כי ככל שהדבר נוגע  
לנציגי בל"ד ברשימה איש מבין אלה המוצבים במקומות  

ישו מטעמה את  ריאליים אינו נמנה עם החברים שהג
הצעת החוק. כמו כן, הוצהר על ידי שחאדה בתצהיר  

על כל   –שהגיש לוועדת הבחירות כי הוא אישית ובל"ד 
מחויבים לעקרון "מדינת   –המועמדים מטעמה לכנסת 

כל אזרחיה" המשתקף במצעּה של המפלגה כפי שנבחן 
זועבי   בל"ד, ובעניין טיבי, בעניין ואושר בעניין

לתצהיר). בהינתן כל האמור   2בסעיף והשני ( הראשון
לעיל, וכן בהינתן אמות המידה המחמירות שהותוו 
בפסיקה לפסילת רשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת,  

- הגענו למסקנה כי אין מקום לפסול את רשימת רע"ם
בל"ד בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה  

  ."יהודית
    

  מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל: העילה של תמיכה במאבק מזוין של 
 

באשר לתמיכה במאבק מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת   .29
 בקשר לעילה זו כי:  בפרשת  טיבי  הנשיא ברק  ציין ,ישראל

  
"הדמוקרטיה רשאית למנוע את השתתפותן של רשימות  
מועמדים אשר נוקטות אלימות או תומכות באלימות  

). לעניין זה  26כמכשיר לשינוי פני המשטר" (שם, בעמוד  
הובהר, כי מובן שניתן למנוע את התמודדותם בבחירות  
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של מועמד או רשימה שלוקחים בעצמם חלק במאבק  
ימה או מועמד התומכים  מזוין נגד המדינה, או של רש

במאבק זה באמצעות תמיכה חומרית, פוליטית או אחרת.  
כאמור, על מאפיין זה להיות דומיננטי בשאיפותיה של  
הרשימה או המועמד, והוא נדרש לפעול להגשמתו באופן 

   .משמעותי ונשנה"
 

  ועדת 1095/15 ב" אנשטיין בי לא למותר לציין את דבריו של כב' השופט רוב .30
,  בנבו פורסם (  זועבי חנין כ "ח' נ העשרים לכנסת המרכזית הבחירות

על אף שהיה בדעת מיעוט,   ")פרשת זועבי השנייה"(להלן:  )10.12.2015
 : ולפיהם

  
- בנידון דידן, לפנינו מספר אמירות פומביות של חברת

הכנסת זועבי, בהן הסתייגה מכינוין של פעולות חמורות  
טרור, והצביעה על השליטה  על רקע לאומני פעולות 

הישראלית בגדה המערבית (באיו"ש) כגורם שבבסיסן. 
הכנסת זועבי אין בבחירה שלא  -לדידה של חברת

להשתמש במינוח טרור כלפי פעולות של פלסטינים,  
ובעצם ההצבעה על השליטה הישראלית כגורם שבבסיס  
הפעולות הללו, כדי להוות הצדקה או מתן לגיטימציה  

לות. לדידי, אין מקום להלום טענות אלה.  לאותן פעו
פרשת זועבי   לעניין המונח "טרור" כתבתי במסגרת

כי "כידוע יש בתבל ומלואה ובמשפט הבינלאומי    השניה
ויכוחים על הגדרת טרור, וכבר אמר מי שאמר, כי לוחם  
חרות בעבור האחד הוא טרוריסט בעבור השני. אבל היש  

טיפת נערים והריגתם  אדם אנושי ובר דעת שלא יראה בח
בדם קר אלא טרור? האם השחרור הלאומי שמייחלת לו  
ח"כ זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך פשע  

 " ?טרור נתעב
 

- שית את הצעת חוקיהכנסת בקריאה שנייה ושלמליאת אישרה  2017ת נבש .31
  נוספים,פורר וקבוצת חברי כנסת  ), של ח"כ עודד  46תיקון מס'  סוד: הכנסת (י

א קובע כי רשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, לא ישתתפו  7סעיף  ולפיה 
בבחירות לכנסת "אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של  

, כדי לשלול את קיומה של מדינת  עהאדם, לפי העניין, במפורש או במשתמ
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כדי להסית לגזענות או כדי לתמוך  

כי   הובהרבמאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל. 
 . התבטאויות "מעשיו של אדם" כוללים גם

 
 בדברי ההסבר נכתב:   .32
  

"מטרתה של הצעת חוק זו היא להרחיב את האפשרות  
להוכיח תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל לשם  
מניעת השתתפות מועמד בבחירות לכנסת. כדי להתמודד  
עם קשיים ראייתיים, מוצע לקבוע כי בנסיבות של  
השתתפות בפעילות פלילית נגד מבצע צבאי של צה"ל או  

טרוריסטית או בלתי   של הבעת תמיכה פומבית בפעילות
חוקית נגד מדינת ישראל או אזרחיה, בשל היותם אזרחי  
ישראל, יוטל על המועמד להוכיח שפעילות זו אינה  
מהווה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. כמו כן 
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מוצע להבהיר ולחדד כי העילות למניעת השתתפות של  
מועמד בבחירות כוללות התבטאויות של המועמד שיש  

במפורש או במשתמע, אף אם אינן מצטרפות  בהן,
לפעילות מעשית נוספת, לשלול את קיומה של מדינת  
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להסית לגזענות או  
לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד 

  ".מדינת ישראל
 

הרף הראייתי המחמיר אשר  , לאחר התיקון נקבע בפרשת כסיף כי "אכן .33
הותווה בפסיקה לאורך שנים והנדרש להוכחת התקיימותן של עילות 

אך ניתן ללמוד על המעשים גם מהתבטאויות חברי   ",הפסילה בעינו עומד
, ובמקרה שלנו מוצג צבר משמעותי של התבטאויות  הרשימה או המועמד

 . 23- ומעשים המלמדים כולם כי יש לפסול את המועמדות לכנסת ה
  

  העובדות:
  

חברת הכנסת היבא יזבק מוצבת במקום השמיני ברשימה המשותפת (חד"ש,   .34
ודעם) מטעם מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי   -רע"ם, תע"ל, בל"ד 

במפלגת   2. יזבק הינה מס' 23-(המכונה בל"ד) לקראת ההתמודדות לכנסת ה
 ). 22-וה 21-(בכנסת ה 2019בל"ד, ומכהנת כחברת כנסת החל מאפריל  

 
חברת הכנסת יזבק היא תומכת נלהבת של מחבלים שרצחו יהודים. היא   .35

תומכת במאבקם המזויין של מי שבחרו להילחם במדינת ישראל, והיא תומכת  
 במאבקם של ארגוני הטרור ופעילי הטרור. 

 
הראיות שיוצגו בעניינה של הגב' יזבק הן ברורות, משכנעות, ולא מותירות   .36

   ודדותה של הגב' יזבק מריצה לכנסת.יש לפסול את התמ   מקום לספק:
  

העלתה יזבק תמונה של האסיר הפלסטיני שנעצר על עבירות   28/01/13ביום  .37
  נשק סאמר אל עיסאווי וקראה לשחרורו.  

  
  א'. מצ"ב עותק תמונה ומסומן באות 

  
 ניתן להתרשם מן התמונה גם בקישור: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151368979479650&set=pb.5
2207520000.1565262368.&type=3&theater-68574649.  

  
כתב יזבק בחשבון הפייסבוק שלה פוסט תמיכה במחבלים   02/04/13ביום  .38

וכתבה כי הם קדושים. לאחר מכן טענה טענות אנטישמיות נגד שב"ס, ולפיהן  
האסירים הפלסטיניים לא מקבלים טיפולים רפואיים בכלא, דבר שגורם 

  למותם. 
  

  ב'.מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

 גם בקישור: הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151517407949650&set=pb.5

2207520000.1565263282.&type=3&theater-68574649.  
   

פרסמה יזבק את תמונתו של האסיר סאמר עיסאווי, וכתבה   23/04/13ביום  .39
  4,900יזבק הוסיפה, כי אסור לשכוח את כי שחרורו הוא יום ניצחון. 
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   -   האסירים האחרים הכלואים בבתי הכלא של הכיבוש ועל ידי שחרור כולם
 יהיה הניצחון הגדול. 

 
הניצחון הגדול  –כן כן, מבחינת חברת הכנסת של ישראל  .40

י היהודים ושוחטי ח יהיה ביום שחרורם של כל רוצ
החיילים. עילת תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור  
מתגמדת אל מול הרוע והרשע הללו של מי שמייחל לניצחון  

  בדמות שחרור של כלל רוצחי היהודים.
  

  '.גמצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

 בקישור: גם הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151551781564650&set=p

2207520000.1565263282.&type=3&theater-b.568574649.  
  

יזבק תומכת נלהבת של המחבלים הכלואים. כך לדוגמא ביום  כאמור,  .41
העלתה יזבק את תמונתו של ראווי סולטאני שתכנן להתנקש  26/02/14

גבי אשכנזי ובירכה אותו על שחרורו, תוך שהיא מאחלת לשחרורם  רמטכ"ל  ב
חברת הכנסת של בל"ד תומכת   מדהים!של שאר האסירים הביטחוניים. 

  ומייחלת לשחרורם של רוצחי היהודים. 
  

  .ד'מצ"ב עותק תמונה ומסומן באות 
  

 ניתן להתרשם מן התמונה גם בקישור: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152240399264650&set=pb.5

2207520000.1565263268.&type=3&theater-68574649.  
 

, יום אחרי חיסולו, פרסמה יזבק תמונה של המחבל סמיר  20/12/15ביום  .42
רצח את בני משפחת הרן ושני שוטרים), וכתבה לצד   –קונטר (שכזכור 

"לא חזרתי   :עוד נכתב" סמירהשהיד הגיבור סמיר אלקונטאר התמונה: "
 מפלסטין אלא בכדי שאחזור לפלסטין". 

  
  .ה'מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 

  
 גם בקישור: הפוסט ניתן להתרשם מן 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153829111669650&set=p
331.&type=3&theater2207520000.1565262-b.568574649.  
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עם  ריאיון ל בחשבון הפייסבוק שלה קישור פרסמה יזבק 22/04/16ביום  .43
, וכתבה:  המחבל וליד דקה שיושב בכלא על חטיפה ורצח של החייל משה תמם

אבל מי שמייצר עבורי , מי שסוגר עלי את דלת התא זה סוהר ישראלי"
 . "מנעולים נוספים הוא הפילוג הפלסטיני 

  
  '.ומצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 

  
   גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 

https://www.facebook.com/heba.yazbak/posts/10154156352349650  
  

, בעת  2002מצפון לשכם, נעצר בשנת  בילאל כאיד, מהכפר עסירה א־שמאליה .44
האינתיפאדה השנייה, אז היה חבר בגדודי אבו עלי מוסטפא, הזרוע הצבאית  

. הוא הורשע בשורת עבירות  שהוכרז כארגון טרור של החזית העממית
שנות מאסר וחצי.   14–ביטחוניות, לרבות פיגועים וניסיונות פיגוע, ונדון ל 

זית העממית בגדה היה אמור להשתחרר כאיד, שנמנה עם הנהגת אסירי הח
, אך יומיים לפני שחרורו הוצא נגדו צו מעצר מנהלי לחצי  2016מהכלא ביוני 

 שנה, לאחר שבחודשי המאסר האחרונים שלו הוחזק בבידוד בגלל מסוכנותו. 
 

בהפגנת הזדהות  שיתפה הגב' יזבק כתבה אודות השתתפותה  21/07/16ביום  .45
בכתבה מצולמת   בעיר נצרת, שנערכה יום קודם לכן. עם המחבל בלאל כאיד

 הגב' יזבק נושאת שלט עם הכיתוב: "חזקים עם בלאל, כולנו איתך". 
 

יזבק מסרה לעיתון שהיא באה לתמוך במחבל שנמצא בשביתת רעב נגד   .46
המעצר המינהלי, וזו פריצת דרך יחידה ממשית לסולידריות עממית  מדיניות 

והמונית עם המחבל, "כך שכולנו מכריזים כי כל בני עמנו מאחורי בילאל  
ומאחורי עניינו הצודק, שכולנו, מדיניות המעצר המינהלי ושביתות הרעב היא  

,  סוגיה שצריכה לעורר את תשומת ליבם של דעת העולם, לא רק במעצר מנהלי 
אלא גם בתנאים הקשים של האסירים והתנהגויות שרירותיות נגד אסירינו  
בבתי הכלא הכיבוש, מדיניות המעצר באה המנהל הוא חלק חשוב וברור  
במדיניות הפוגענית הזו, ואני מאמינה שסוגיית כיאד השבוי חייבת להעביר  

 את נושא כל אסירינו לעולם כדי לתמוך בהם". 
  



12  
 

  '.זמצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

   גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/heba.yazbak/posts/10154382736864650    

  
  ח'.ומסומן באות  ראיוןמצ"ב עותק ה

  
    בקישור:הריאיון ניתן להתרשם מן 

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%
-D8%B1A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%

D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2016/07/20/%D8%A7D9%85%%
-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
-D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9%
-D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%
-D9%85%D8%B9%
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%
-D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%

AF?fbclid=IwAR1XOl17IUEb7mJD9%83%D8%A7%D9%8A%D8%%
48qLc-l-Q6EascWoVCwKAYZI7IpS8wSAQ2pLRzlNLPc5  

  
, מי שהיה  גמאל עבד אל נאצרפרסמה יזבק את תמונתו של  23/07/16ביום  .47

ראש החזית הערבית מול ישראל, בתוספת הכיתוב "מתגעגעים לנאצר". עוד  
חותם על מסמך  נכתב כי: "עם שמתמקח עם הכובש על חירותו, באותו זמן 

 עבדותו". 
  

  .ט'מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

 גם בקישור: הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154390100194650&set=p

2207520000.1565262313.&type=3&theater-b.568574649.  
  

 . פוסט תמיכה במחבלים הכלואיםפרסמה יזבק  17/04/17ביום   .48
  

  י'.מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

  גם בקישור: הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/heba.yazbak/posts/10155238151224650  

  

 :וכתבה  פוסט תמיכה נוסף במחבלים הכלואיםפרסמה יזבק  20/04/17ביום   .49
  

  בכיכר השוק החדש בעראבה  17:00"מחר בשעה 
נתמוך באסירים ונחגוג את שחרורה של מנהיגת  
האסירות לינה אלג'רבוני ונתמוך בשביתת הרעב של  

  האסירים  
  #שביתת הכבוד 

  #תהיה עם האסירים" 
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  י"א. מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

    גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 

https://www.facebook.com/heba.yazbak/posts/10155246823324650  
  

 

חבלים  הקורא להזדהות עם ה פוסט תמיכה נוסף  פרסמה יזבק    07/05/17ביום   .50
 הכלואים: 

 
  "שביתת החופש והכבוד 

  קריאה המונית  
הוועדה המאוחדת לתמיכה באסירים הביטחוניים  
בנצרת והסביבה מזמינה אתכם להיות נוכחים באופן יום 
יומי באוהל הסולידריות למען האסירים השובתים מאז  

  ועד היום. 2017לאפריל   17-ה
  

  בערב   6בשעה   8.5.17-פעילות המאהל תחל מיום שני ה 
  .הידיםבמרכז העיר נצרת קרוב לכיכר הש

  
  ."'נקבל את הנאמנות בנאמנות'

  
 מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות י"ב.
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    גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155294939874650&set=a.

10150767026854650&type=3&theater 
  

לא מסתפקת בקריאות כלליות למען כל המחבלים שרצחו    חברת הכנסת יזבק .51
יהודים והשתתפו בפעולות טרור, אלא גם מפרסמת הודעות תמיכה באסירים  

ותיק האסירים   הוא המחבל כרים יונסעם דם על הידיים. כך לדוגמא, 
ישראלי תושב הכפר עארה, אשר - הביטחוניים בכלא הישראלי. מדובר בערבי

,  1980-חטיפתו ורציחתו של החייל אברהם ברומברג ב  נידון למאסר עולם על
שנים על ידי נשיא   40-עונשו נקצב ל דודו מאהר יונס.- פיגוע שביצע יחד עם בן

 .2012המדינה פרס בשנת  
  

)  התנועה לשחרור פלסטין שהוכרזה כארגון טרור( , תנועת הפת"ח2017במאי  .52
יונס לכהן בוועד המרכזי של פת"ח, הגוף השולט של  המחבל כרים מינתה את 

שתי כיכרות על שמותיהם של כרים ומאהר   נקראוהארגון. באותו חודש אף 
 יונס בג'נין ובטול כרם. 

 
יזבק פוסט המשבח את שביתת הרעב של המחבל  פרסמה  10/05/17ביום  .53

ופרסמה את הכרוז שהפיץ מתוך בית הכלא, בו הוא קורא במשתמע לפעול  
 אלימות: ב

  
  יום לשביתת הכבוד! 24"

"לבני עמנו היקר אנו קוראים לכם היום מתאי הבידוד  
  של כלא רמלה.

וזאת כדי לתת לכם את הבטחתנו שאנו ממשיכים  
  בשביתת החירות והכבוד עד להשגת הניצחון.

או שנשיג ניצחון או שנהיה שהידים. לא נסכים לחיים  
  בלי כבוד. 
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ואנחנו רוצים להבטיח לכיבוש שהמשחקים והפברוקים  
שלו והטריקים שהוא פועל בהם לא מזיזים לנו ולא  
יצליחו לגעת במעמדו ומנהיגותו של אחינו מרואן ברגותי.  
וכל אותם פברוקים הם העדות לכך שרשות בתי הסוהר  

  "פשטה את הרגל" (לא יודעים מה לעשות). 

את  ואנו חוזרים ומזכירים לבני עמנו
וזאת בהעצמת   חשיבות תפקידם בסיום

פעילותיהם מחוץ לכתלי בתי הכלא בכל  
  הרמות. 

במיוחד לאור פעילות ההסלמה שנקטה בה הנהלת הכלא  
  שמטרתה לדכא את פעילות אסירנו הגיבורים. 
  ממשיכים עד הניצחון ואין דבר חוץ מהניצחון 

  אחיכם כרים יונס  
  ה".כלא איילון רמל

 
מועמדת לכנסת, אזרחית מדינת ישראל, משתפת ומהדהדת את  לא יאומן!  .54

קריאתו של המחבל כרים יונס להעצים את הפיגועים בכל הרמות, על מנת  
להשיג ניצחון. נחשפו פניה האמיתות של חברת הכנסת היבא יזבק: מדינת  

 ישראל עבורה היא אויב, ויש להעצים את הפיגועים עד לניצחון. 
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הבינה היטב את הבעייתיות שבדברים, ולאחרונה  אכן, חברת הכנסת יזבק  .55
מחקה את הפוסט מדף הפייסבוק. לא התנצלה, לא חזרה בה. רק ניסתה  

 להעלים את הראיות. בושה.
  

האסירים הפלסטינים  יזבק פוסט המשבח את פרסמה  21/05/17ביום  .56
 ששובתים רעב: 

 
  :"שביתת החירות והכבוד

שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים ממשיכה וזאת  
למרות מצבם הבריאות וזה כי הם בוחרים בחיים על פני  

  המוות ובוחרים בכבוד על פני העבדות  
קוראת לבני העם   הברית הלאומית הדמוקרטית

  הפלסטיני בכל חלקי הארץ לתמוך ב...
  יום הנכבה  
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שהודיעה עליו "הוועדה הלאומית לתמיכה באסיר"  
וועדת המעקב העליונה וכלל הכוחות הלאומיים  

לתמיכה   22.5.17- הפלסטינים שיתקיים ביום שני ה
בשביתת הרעב הכללית ולהשתתפות בהפגנת התמיכה  

  ."5מחוץ לכלא מגידו בשעה 
  

  

  .י"גמצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 
  

    גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155337374444650&set=a.
126650964649&type=3&theater  

 
"פעילותם הגיבורה",  אכן, המשיבה מרבה לתמוך באסירים פלסטינים לאחר   .57

אך היא גם תומכת בזמן אמת במחבלים שנטלו חלק במאבק מזוין של ארגון  
 טרור נגד חיילי צבא הגנה לישראל. 

 
היה אחד משלושה חברי חוליה פלסטינית  ש  ,באסל אערג'כזה הוא המקרה של   .58

וישראל ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים    שירדה למחתרת לקראת ביצוע פיגוע,
ימים איתרו המנגנונים הפלסטיניים את   לאחר מספר וד אחריה. ניהלו מצ

החוליה מסתתרת בוואדי כשברשותה כלי נשק. אחרי חודשים ארוכים שבהם  
ישבו חברי החוליה במעצר הם שוחררו, כשברקע קמפיין ציבורי גדול שקרא  

  . לשחררם
 

.  ג' בירה כדי לעצור את באסל אלאער-לוחמי הימ"מ לאל הגיעו    06/03/17ביום   .59
במהלך הניסיון המעצר, פתח המחבל באש לעבר כוחות הימ"מ ונהרג במהלך  

, לוחמי צה"ל לא נפגעו באירוע. בביתו של המחבל  חילופי האש. למרבה המזל
 ורובה קרלו.  m16נמצאו שני כלי נשק: רובה 
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.  מספר שעות לאחר הקרב והחיסול, פרסמה יזבק סרטון תמיכה במחבל .60
לסירוגין תמונות המחבל יחד עם תמונות של קליעים מזירת   בסרטון מוצגים

  : , המדברים בעד עצמםחילופי הירי, ונכתבים בו הדבים הבאים
  

  ' אלערג באסל : #הפוסט תרגום"
  

  : הסרטון כותרת תרגום
  ' אלערג  באסל  השהיד...  נשבר  שלא  האינטלקטואל:  צפו#

  באסל_המורד/המהפכן# 
  

  גילם . נשבר שלא  האינטלקטואל , 'אערג אל  באסל 
  .אמירותיו  את השם  בקידוש ומוות במלחמה

  
  קיבלת  ולא ההתנגדות  למען משלם שאתה מחיר  כל

  הזאת  התמורה את תקבל אתה, אליו ישירה תמורה
  .  "רציפה תועלת נקרא זה,  יותר מאוחר

  
  .  לנצח  תימשך היא, נגמרה לא ההתנגדות

  
  רוצה  לא, מעורב משכיל תהיה משכיל להיות רוצה אתה

  .  כלום שווה לא שלך  ההשכלה , מעורב להיות
  

  כזה  במצב, שקרי משהו זה , פרטית ישועה  כזה דבר  אין
  הופך  הוא ואז, קולקטיבית ישועה לחפש  נאלץ אדם בן

  . למורד
  

  את  ששמעתי הראשונה הפעם הייתה , 18 בן  כשהייתי
" המוות סמטת " במבצע " אפס מטווח  ירי" הביטוי
  . בחברון

  
  .  אמיתית מלחמה הוא, בכפר  פה  שקרה  דבר כל
  

  ?"השהיד  של מקולו  גבוה יותר קול יש  האם
 

האינטלקטואל שלא נשבר? השהיד? בלתי מתקבל על הדעת, שכך קוראת   .61
 חברת כנסת במדינת ישראל למי שאך לפני שעות בודדות ניסה לרצוח חיילים. 

 
לנצח". על איזו התנגדות מדברת היבא  "ההתנגדות לא נגמרה, היא תימשך  .62

  יזבק? על רצח חיילים? על ביצוע פיגועים?
 

הנה שוב נחשפים פניה האמתיות של חברת הכנסת יזבק: לא התנגדות לכיבוש   .63
אזרחים מעניינת אותה, כי אם מלחמה במדינת ישראל בשל הכיבוש. כן,  

תועלת רציפה' 'מלחמה אלימה, רצח אזרחים וחיילים וירי לעבר "הכובשים".  
  כלשונה של היבא יזבק. 

 
מבחינתה של יזבק, מי שאך לפני שעות אחדות ניסה לרצוח חיילים בסך הכל:   .64

לשיטתה של יזבק, הירי    ".אמירותיו  את  השם  בקידוש  ומוות  במלחמה   גילם"
 לעבר החיילים בניסיון המעצר הוא "מלחמה אמיתית". 
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 את הדברים חותמת יזבק בשאלה:   .65
  

  ?" השהיד של  מקולו גבוה יותר קול  יש האם"
  

  ואנו נשאל: 
  

האם יש קול גבוה יותר מקולה של יזבק 
  התומכת במאזק המזוין נגד המדינה?

  
  י"ד.מצ"ב עותק הפוסט ומסומן באות 

  .  1-מצ"ב עותק הסרטון מהפוסט בדיסק ומסומן באות י"ד
  

    גם בקישור:הפוסט ניתן להתרשם מן 

https://www.facebook.com/heba.yazbak/posts/10155096084779650?__tn 
R-__=  
 

ונשאלה על ההשוואה בינה   ynetהתראיינה היבא יזבק לאתר    20/04/19ביום  .66
  :על כך אמרה יזבקלחנין זועבי. 

  
"כולנו נבחרנו כנציגים מטעם בל"ד, אם זו חנין או היבא  
ואמטאנס שחאדה וד"ר ג'מאל זחאלקה. כולנו חושבים  
כך, ויש לנו את אותה פלטפורמה פוליטית שממשיכה את  
דרכה. אני רוצה לחזק ולשמור את הפלטפורמה הזו,  
ובמקביל יש לי את האמירות שלי, ואת העשייה וכלי  

  ח"כ מטעם בל"ד".  העבודה שלי, כמו לכל 
  

  מצ"ב עותק כתבה ומסומן באות ט"ו.
  

  ניתן להתרשם מן הכתבה גם בקישור: 
5497075,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

  
הצטלמה הגברת היבא יזבק עם המחבל אמיר מחול שריגל   05/05/19ביום  .67

  למען החיזבאללה, והעלתה את התמונה לרשת. 
  

  . ט"זמצ"ב עותק תמונה ומסומן באות 
  

  ניתן להתרשם מן התמונה גם בקישור: 
  

https://twitter.com/ishayfridman/status/1125084693135806464  
 

דלאל  תמונתה של המחבלת  שתפה יזבק פוסט בפייסבוק, ובו 11/03/13ביום  .68
בי הובילה  ילדים. מוגר 12ישראלים, ביניהם  35 1978שרצחה בשנת  מוגרבי

.  חוליית מחבלים מלבנון שחטפה אוטובוס ואחר כך פוצצה אותו על יושביו 
היא הספיקה "לעשות כל כך הרבה" למרות שהיא מתה   יזבק ציינה שמוגרבי

בגיל עשרים. יזבק סיימה את הפוסט המהלל את המחבלת במילים "מצדיעה  
 להתנגדות נשים". 
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יזבק לא רק היללה את רוצחת ההמונים על "מנהיגותה", אלא  אלא שלמעשה,   .69

התייחסה ישירות לטקסט שנכתב על ידי האתר התונסיאי: תיאור גבורתה  
 : והצלחתה לבצע פעולת רצח של עשרות אזרחים ישראלים

  
מוגרבי מתה  -"הלוחמת והגיבורה דלאל סעיד אל 

כשאהידית כשהובילה את פיגוע כביש החוף", נכתב שם. 
  1958"דלאל נולדה במחנה פליטים סברא בביירות בשנת  
.  1948מאם לבנונית ואב פלסטיני שהיגר ללבנון בשנת 

בפקודתו של השהיד אבו ג'האד, דלאל הובילה קבוצת  
ר יאסין' ונכנסה לפלסטין  של 'פדאיון' בשם 'קבוצת די

מהים… היא חטפה אוטובוס ישראלי מלא בנוסעים  
שהיה בדרך מחיפה לתל אביב… לאחר מכן התנהלה  
מערכה עם הצבא הישראלי שבמהלכה היא ומספר  

ישראלים   30-מחבריה נהרגו… כמו כן נהרגו יותר מ
איש.. השהידית (דלאל) השאירה   80-ונפצעו בסביבות ה 

היא אמרה: 'המשיכו במאבק…   אחריה צוואה שבה
התרחקו ממחלוקות והתרכזו באויב המשותף… עד  
לשחרור פלסטין…' רחמי אללה עליה ועל כל השהידים  

  של פלסטין".
 

הנה מסתבר, מה הוא אותו 'הספק' שהספיקה מוגרבי לעשות בחיי הקצרים:  .70
ת  אכן, ראו למי חבר  ילדים! לפצוע עשרות יהודים!  12לרצוח יהודים! לרצוח  
סמל    ראו עבור מי הרוצחת המתועבת משמשת  ! מצדיעה כנסת במדינת ישראל  

 .ומופת ל"התנגדות נשית"
 

ילדים על ידי מחבלת פלסטינית הוא   12-על פי יזבק, רצח עשרות ישראלים ו  .71
ביטוי לעוצמה נשית, לפמיניזם. דלאל מוגרבי, צעירה בת עשרים, רוצחת  

"העצמה נשית". יזבק למעשה  המונים, היא סמל, על פי חברת הכנסת, ל
, ומעודד  פרסמה טקסט המתפעל מרצח אזרחים ישראלים חפים מפשע

  אחרים ללכת בעקבותיה ולהשתתף במאבק המזוין נגד מדינת ישראל. 
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ואילו חשבנו כאמור, שהגברת יזבק חוזרת בה מההתבטאויות, מתנצלת, או   .72
באתר    09/09/19נותנת הסברים, בא מאמר הדעה של הגב' יזבק שפורסם ביום  

ולמעשה  מלהתמודד לכנסת,  אותהעל הניסיון לפסול  בו כותבת יזבקהארץ, 
 : ומדת מאחורי כל מה שפרסמה בפייסבוק שלההיא ע

  
שלי התחיל כשאנשי עוצמה יהודית חיטטו  הסיפור "...

בעמוד הפייסבוק שלי והלכו כמה שנים לאחור. הם 
הם העמידו את  ... חיפשו בקפדנות עילות לפסילה שלי.

עצמם במקום בית המשפט והחליטו שאני "תומכת  
טרור". במיוחד עשו עניין מפוסט אחד ששיתפתי בנוגע  

ת הפוסט . מטר 2015לסמיר קונטאר לאחר חיסולו בשנת  
היתה למחות על מדיניות החיסולים הממוקדים. אין  
ארגון אחד או פעיל זכויות אדם אחד שלא מתנגד  

  למדיניות החיסולים.
  

הכהניסטים נטפלו לעוד פוסטים בעניין פגישתי עם  
אסירים משוחררים, אזרחי ישראל. מתברר שעצם  
ההתנגדות שלי לחיסולים או תמיכתי בזכויותיהם של  

שוחררים היו סיבה מוצדקת לרדיפתי בעיני  אסירים מ
חלק גדול מהציבור. כך גם מתברר מעמדת היועץ  

  המשפטי לממשלה בעניין בקשת הפסילה.  
  

מערכת המשפט בישראל עדיין מתייחסת לאסירים  
פוליטיים משוחררים כאל מצורעים. תפישת זכויות  
האדם הגורסת כי לאחר שנשפטו ושילמו מחיר על  
מעשיהם, יש לאפשר להם הזדמנות להשתלב בחברה  

  היא בעיניה עמדה מסוכנת.  — כאזרחים מן המניין 
  

החלק המוזר בכל העניין הוא, שאת עמדתי בעניין לא  
נתנו לי להביע עד כה, לא בפני ועדת הבחירות המרכזית  
ולא בפני בג"ץ. לו נתנו לי לומר את דברי, הייתי אומרת  

אין לי מה להסתיר, אין לי   — את הדברים שכתבתי כאן
במה להתבייש. יש לי עמדה פוליטית ברורה בעד זכויות  

  אדם ונגד אלימות, ומעולם לא הסתרתי אותה. 
  

התרגלנו לדמוניזציה הזאת, למרבה הצער. הסתה מסוג  
זה כלפי חברי הכנסת הערבים והציבור הערבי בכלל,  
קיימת מאז ותמיד, והחמירה עוד יותר מאז הקמת  

. החזון שלנו, של מדינת כל  90–לגת בל"ד בשנות ה מפ
אזרחיה ושוויון זכויות מלא לאזרחים הערבים בכל תחומי  
החיים, אמור להיות דבר מובן מאליו, אבל בסיטואציה  

  של עליונות יהודית הוא נתפש כרעיון מוקצה.
  

הבה נעשה סדר בעניין אחת ולתמיד: ההנהגה הערבית  
או למסיתים. ההנהגה   לא חייבת תשובות לקיצונים

הערבית שואבת את הלגיטימציה שלה מציבור בוחריה,  
שאותם היא נאבקת לייצג. נמשיך לחזק את הקול  
המוסרי נגד הכיבוש ובעד הצדק הלאומי. זהו הקול  

  ". הדמוקרטי השפוי
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  "ז. יומסומן באות  הכתבה ב'הארץ'מצ"ב עותק 
  

  : הבקשהנימוקי 
 

איגה באשר למטרות  לעיל, עולה תמונה קשה ומדהנה כי כן, מקריאת האמור  .73
המשיבה ולמעשיה כאשר ראוי לציין שהחומר שהוצג הוא חומר מהשנים  

   .האחרונות
 

כי מהחומר האמור הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה שוללת    המבקשת תטען, .74
 . את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

  
כי מהחומר האמור לעיל, הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה  המבקשת תטען,  .75

 . במאבק מזוין של מדינת אויב ושל ארגוני טרור נגד מדינת ישראל  תומכת
  

המבקשת תטען, כי מהחומר האמור עולה בבירור שהמשיבה תומכת באלימות   .76
  כמכשיר לשינוי פני המשטר.

 
במאבק מזוין נגד  מהאמור לעיל עולה, כי המשיבה תומכת תמיכה מלאה  .77

המדינה. המשיבה מפרסמת קריאות להשתתפות בפעולות טרור, מהללת  
ותומכת במחבלים שרצחו יהודים, מפגינה וקוראת לשחרורם של כלל  

המשיב   האסירים הפלסטיניים שהשתתפו בפעולות טרור נגד מדינת ישראל. 
  תומכת במאבק המזוין הן תמיכה פוליטית והן תמיכה בפועל. 

 
מתייחסת למדינת ישראל כמדינת אויב. מבחינתה של המשיבה,  המשיבה  .78

הניצחון נגד מדינת ישראל יהיה עם שחרורם של כל "לוחמי החופש"  
  שהשתתפו בפועלות הטרור נגד המדינה.  

 
מעודדת ירי לעבר חיילים, מבחינתה מחבלים רוצחים הם שהידים  המשיבה  .79

י שם שמיים המשיבה  ומהפכנים. מבחינתה הנלחמים בחיילי צה"ל הם מקדש
  רוצה שההתנגדות האלימה תימשך לנצח. 

 
דומיננטית למדי  היא  אין ספק, כי התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה .80

לכנסת: קידום ההתנגדות   ולשם כך היא מתמודדת המשיבה בשאיפות של
  האלימה, ותמיכה בכלל האסירים הפלסטיניים. 

 
אך  אכן, המשיבה לא מרבה להתייחס ספציפית לארגוני טרור כאלה ואחרים,   .81

במעשיהם של כלל האסירים בישראל, המשתייכים  היא תומכת תמיכה מלאה  
זועבי  לכלל ארגוני הטרור. יפים לדברים דבריו של כב' הש' רובינשטיין בפרשת  

 השנייה: 
  

כידוע יש בתבל ומלואה ובמשפט הבינלאומי ויכוחים על  "
הגדרת טרור, וכבר אמר מי שאמר, כי לוחם חרות בעבור  
האחד הוא טרוריסט בעבור השני. אבל היש אדם אנושי  
ובר דעת שלא יראה בחטיפת נערים והריגתם בדם קר  
אלא טרור? האם השחרור הלאומי שמייחלת לו ח"כ  
זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך פשע טרור  
נתעב? וההסבר הדחוק שנשמע כי דבריה נאמרו כיון 
שמייחסים טרור רק לערבים ולא ליהודים אינו יכול  
לעמוד, בין היתר כי לא אחת קוראים למעשה טרור של  

במרשתת   יהודים בשמו, 'טרור יהודי', ושיטוט קל
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הוא טרור הוא טרור, יהיו אשר  בכותרת זו יוכיח. טרור 
  . יהיו מבצעיו, יהודים, ערבים או אחרים"

 
המחבלים    4900ולציפייה ל'ניצחון הגדול' עם שחרור    ובנוסף לתמיכה הגורפת .82

הכלואים בישראל, המשיבה גם תומכת בחברי ארגוני טרור ספציפיים, כך, 
ר' סמיר  המשיבה כאמור תומכת ומזדהה עם פעולות הטרור של 'השהיד הגיבו 

החזית    מהזרוע הצבאית של , עם המחבל בלאל כאיד  חיזבאללהקונטר מארגון  
, עם המחבלת לינה אלג'רבוני שסייעה לפיגועים של  העממית לשחרור פלסטין

החזית  , עם כרים יונס, חבר הוועד המרכזי של הג'יהאד האיסלמיארגון 
 , ועל הדרך גם מתגעגעת לנאצר. העממית לשחרור פלסטין

 
המשיבה פועלת להגשמת המטרה של תמיכה  לו מלמדים יותר מכל כי כל א .83

לידי    המשיבה באהפעילות  אין ספק, כי    בטרור באופן משמעותי, חוזר ונשנה.
האם ירי על חיילים הוא קידוש השם?    .ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה

  רצח ופיגועים הם תועלת רציפה???  האם
 

אכן, בהתאם לתיקון לחוק מספיקות עשרות ההתבטאויות של המשיבה, אך   .84
במקרה שלנו כאמור ישנה גם פעילות מעשית, הכוללת קריאה ממשית והדהוד  

  קריאות לביצוע פיגועים. 
 

מטרות המשיבה נלמדות מהצהרות מפורשות שלה, והמסקנה מהחומרים   .85
 א חד משמעית: את המשיבה יש לפסול, וכמה שיותר מהר.שהובאו לעיל הי

  

לא יכולה להיות מחלוקת, כי המדובר ב'מסה קריטית' של ראיות. אין כל   .86
 . משמעיות"-"משכנעות, ברורות וחדמדובר בראיות ספק, כי ה

  
  חברת כנסת כי כל מדינה נורמלית הייתה מונעת אפשרות של  המבקשת תטען,   .87

התומכת ומזדהה עם אויביה לפעול מתוך הכנסת. לא ייתכן כי חברי כנסת  
מתוך כנסת ישראל יסייעו לאויב במלחמה ושלא בשעת מלחמה, יסיתו נגד  

להתמודד   המדינה ומוסדותיה, יקראו למאבק מזויין בישראל, ויותר להם 
 .קרטיהלכנסת בשם הדמו

  
אין בפעילותה בעיה כל  כי  טוענת המשיבהואם לא די בכל אלה, הרי שכאשר  .88

 חטא על פשע!    ה מוסיפשהיא, היא רק 
  

  סוף דבר:
  

אם נרצה, נוכל לרכז את הבקשה לדברים המזעזעים של המשיבה בסרטון   .89
  תמיכה במחבל מספר שעות לאחר שניסה לרצוח חיילים: 

  
  'אלערג  באסל השהיד... נשבר  שלא האינטלקטואל"
  באסל_המורד/המהפכן# 
  

  גילם . נשבר שלא  האינטלקטואל , 'אערג אל  באסל 
  .אמירותיו  את השם  בקידוש ומוות במלחמה

  
  קיבלת  ולא ההתנגדות  למען משלם שאתה מחיר  כל

  הזאת  התמורה את תקבל אתה, אליו ישירה תמורה
  .  "רציפה תועלת נקרא זה,  יותר מאוחר
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  רוצה  לא, מעורב משכיל תהיה משכיל להיות רוצה אתה

  .  כלום שווה לא שלך  ההשכלה , מעורב להיות
  

  כזה  במצב, שקרי משהו זה , פרטית ישועה  כזה דבר  אין
  הופך  הוא ואז, קולקטיבית ישועה לחפש  נאלץ אדם בן

  . למורד
  

  את  ששמעתי הראשונה הפעם הייתה , 18 בן  כשהייתי
" המוות סמטת " במבצע " אפס מטווח  ירי" הביטוי
  . בחברון

  
  .  אמיתית מלחמה הוא, בכפר  פה  שקרה  דבר כל
  

  ?"השהיד  של מקולו  גבוה יותר קול יש  האם
 

כן, גם אם נתעלם מהתמיכה המבישה והאסורה של המשיבה ברוצח סמיר   .90
קונטאר ומשלל פעולותיה להגשמת המטרה של מלחמה במדינת ישראל, די  

יש לפסול את הגב' היבא יזבק מהתמודדות  להם בדברים הללו כדי ללמד ש
 לכנסת ישראל. 

 
  לא נוכל שלא לסיים בדבריו של כב' הש' ד. מינץ בפרשת כסיף:  .91

  
פרשנות חבריי הן באשר לפסילתו של מתמודד בודד והן "

באשר לפסילתה של רשימה, בעילה של תמיכה במאבק  
מזוין נגד מדינת ישראל ובעילה של שלילת קיומה של  
המדינה כיהודית, מעמידה את דברי המחוקק  

ע"א, ע"א)   סנהדרין כתיאורטיים בלבד. הגמרא (בבלי,
בן סורר ומורה,  – דנה ביסודות העבירה של אדם פרטי 

עיר הנידחת, שסרחו בביצוע עבירות   –ושל ציבור 
מסוימות. אלא שהתנאים שנקבעו לקיום יסודות  
העבירות כה נוקשים עד אשר הגמרא אומרת כי בן סורר 
ומורה "לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל  
שכר" וכי עיר הנידחת "לא היתה ולא עתידה להיות  

דרוש וקבל שכר" (מטבע לשון דומה מופיע  ולמה נכתבה
גם בעניין איוב, עליו נאמר כי "לא היה ולא נברא אלא  

ט"ו, ע"א)). ברם, לצד דעה   בבא בתרא משל היה" (בבלי,
זו קיימת באותו מקום דעתו של רבי יונתן הסובר שאין  
המדובר בעניינים תיאורטיים, והאומר לגבי בן סורר 

ולגבי עיר הנידחת "אני  ומורה כי "אני ראיתיו" 
ראיתיה". מדובר בעניינים מעשיים שהיו ושעתידים  

אף אני   להיות. בדרך משל, דברים אלו נכונים גם לגבינו.
אומר בקול ברור וצלול: "אני ראיתיו" ו"אני ראיתיה",  

  . "ולא נתונה לנו האפשרות לעצום עינינו מלראות

 
א לחוק היסוד אינו בבחינת סעיף מהמילון אלא חוק  7סעיף סוף דבר:  .92

שאמורים וחייבים לקיים! אם חברי הועדה לא יורו על פסילה מיידית של  
א לחוק היסוד  7מריצה לכנסת, הרי שיש בכך כדי להפוך את סעיף  המשיבה
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בבחינת אות מתה, ויהיה בכך כדי לפגוע במדינת ישראל, בחיילי צבא הגנה  
 לישראל ובדמוקרטיה הישראלית. 

  
אכן, יש להתיר חופש ביטוי, יש להתיר קיומן של דעות המקוממות ואפילו   .93

מרגיזות ומגעילות. ואולם, חופש הביטוי איננה מילת קסם הפותחת כל שער!  
של המדינה כמדינה יהודית, מי   המי שפועל נגד המדינה, פועל לשלילת קיומ 

ומך במאבק מזוין של ארגוני טרור ומדינות  שנלחם נגד צבא הגנה לישראל, ת 
שולל את קיומה של  וומי שמלבה את האש והיצרים  אויב נגד מדינת ישראל 
 אין מקומו בבית המחוקקים של אותה מדינה יהודית.   ,ישראל כמדינה יהודית

  
להורות על פסילת   יתבקשו חברי הועדה הנכבדה אשר על כן ולאור כל האמור לעיל 

  . 23-ה  מהתמודדות בבחירות לכנסתמשיבה  ה
  

  איתמר בן גביר, עו"ד                   חנמאל דורפמן, עו"ד
 




