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עם   חדא א ת( בצוו"ועדת הבחירות)להלן: " 23 -יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 
סמכותם, למנוע את השתתפות  בוש ם לעשות שיממתבקשי ,תועדת הבחירות המרכזי 

של יגאל   פט צדק, לרפורמה במערכת המשפט ולשחרורושמ, רשימת המועמדים 'המשיבה
  2020מרץ  2ועות ליום ב הק ,23 -בבחירות לכנסת ה  "(ה המתחזה הרשימ)להלן: " עמיר'

 ; "(הבחירות)להלן: "

   ליןימ מעט אקדמות 
 

  .ֶגל ְיהּוָדה, ֵמַעל ַאְדָמתֹוֵתם ְבִרְבָלה, ְבֶאֶרץ ֲחָמת; ַויִ ַוַיְך ֹאָתם ֶמֶלְך ָבֶבל ַוְיִמי"
ַוַיְפֵקד  --ֶבלבָ ְוָהָעם, ַהִנְשָאר ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה, ֲאֶשר ִהְשִאיר, ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך  בכ

ֲחָיִלים ֵהָמה  ָשֵרי הַ -ַוִיְשְמעּו ָכל גכ. ןָשפָ -ֲאִחיָקם ֶבן-ן ְגַדְלָיהּו בֶ -ֲעֵליֶהם, ֶאת 
ְגַדְלָיהּו, ַהִמְצָפה; -ְגַדְלָיהּו, ַוָיֹבאּו ֶאל-ָבֶבל ֶאת-ִהְפִקיד ֶמֶלְך-ים, ִכיְוָהֲאָנִש 

-ֹטָפִתי, ְוַיֲאַזְנָיהּו ֶבןַתְנֻחֶמת ַהנְ -ָקֵרַח ּוְשָרָיה ֶבן-ָנן ֶבןחָ ְנַתְנָיה ְויֹו -ְוִיְשָמֵעאל ֶבן
ַוִיָשַבע ָלֶהם ְגַדְלָיהּו, ּוְלַאְנֵשיֶהם, ַויֹאֶמר ָלֶהם,  דכ ם.ַאְנֵשיהֶ ֵהָמה, וְ --ַהַמֲעָכִתי

  ְוִיַטב ָלֶכם.--ְך ָבֶבללֶ מֶ -ְשבּו ָבָאֶרץ, ְוִעְבדּו ֶאת ִתיְראּו ֵמַעְבֵדי ַהַכְשִדים:-ַאל
ִליָשָמע ִמֶזַרע ַהְמלּוָכה  א  -ְנַתְנָיה ֶבן-ֹחֶדש ַהְשִביִעי, ָבא ִיְשָמֵעאל ֶבןַוְיִהי בַ  הכ

ַהַכְשִדים,  -ַהְיהּוִדים, ְוֶאת-ְגַדְלָיהּו, ַוָיֹמת; ְוֶאת-ַוַיכּו ֶאתַוֲעָשָרה ֲאָנִשים ִאתֹו, 
ָגדֹול, ְוָשֵרי ַהֲחָיִלים,  -ָהָעם ִמָקֹטן ְוַעד-ַוָיֻקמּו ָכל וכ ה.תֹו, ַבִמְצפָ ִא ָהיּו -ֲאֶשר

 )מלכים ב, כה(.  "םִכי ָיְראּו, ִמְפֵני ַכְשִדי  ִמְצָרִים:ַוָיֹבאּו, 

תם של  החרבת מקור חיושהתבצע זמן קצר לאחר , אחיקםהרצח הפוליטי של גדליה בן 
וביל  ה , השני נבוכדנצרידי צבאו של על  -אשון המקדש הרבית  -היהודים באותם ימים 

  היהודים היגרו  מתושבי הארץ יםרב, עת ביהודה באותם ימים להתפוררות נוספת בחברה 
 ו של יום לארצות אחרות; למצרים ובסופ
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ומאז   עם ישראל לדורותיוובליבה של מסורת ם רצח פוליטי זה, הותיר פצע פתוח ומדמ
 כל שנה בג' בתשרי(. ותענית )צום גדליה   דהספ  ,נקבע כיום צום

פנה  אחיקם, י  של גדליה בן לאחר הרצח המתועבר ביותזמן קצר היעלה על הדעת, כי 
תוך שהוא  בתכסיסנות, באמצעות בנו או רעייתו, , בתעלולנות וניהל בן נת אישמע  וצחהר

דרין  )סנה הביהוד כמחוקק אל בית המחוקקיםויבקש להצטרף דין הקיימת ב פרצה מנצל
הובילו אותו  , תוך שהוא מבקש לקדם בדיוק את אותם עקרונות אשר או כנסת גדולה(

 לרצוח; 

ועדת הבחירות   בדיוק להכרעת  לתי אפשרי זה, מונח בדיוק עתהב ו מגוחך  מצב אבסורדי,
 ; הנכבדה

  ישראלית,ו פצע לנצח את הדמוקרטיה ה י יגאל עמיר, הרוצח המתועב והשפל, מי שבמו יד 
 . על מנת לפגוע בה ,הדמוקרטיהאותה  של ּוְכָלֶליָה עוצמתה את כוחה  צל נל מבקש 

 דמוקרטיה ליתן לכך יד!!! אל לה ל

גדליה בן  ו  בין יגאל עמיר לא מעטים  דמיון קווי קיימים לבד מהיותם רוצחים שפלים, 
 :לים על כולם ו וע, אך שניים מהם בולטים אחיקם

שלילת קיומה של מדינת ישראל  )" היהודית הריבונותלהשמיד את  שאפושניהם  .א
 ; "(דינה יהודית ודמוקרטיתמכ

תמיכה  )" הנשק חנות סדרי עולם בכ שרצחנית על מנת ל נקטו בפעולת טרורשניהם  .ב
  .("ון טרור נגד מדינת ישראלרגבמאבק מזוין... של א

משחק  את כללי הלא קיבל ש, ֵטרֹוִריְסט הוא  איש הדמים עמירש, ונדגינשוב 
  , בצורה פחדנית, בדם קרורצח עשה דין לעצמו  , ת טרורלו עחליט לנקוט פההדמוקרטיים, 

רמטכ"ל מלחמת ששת   ,לאר גיבור יש שלה שלושה כדורי מוות בגבו יר , עת שפלה ובזויה
מבקש עתה לעשות שימוש באותה  המכהן, יצחק רבין הי"ד,  הימים וראש הממשלה 

 ג את מרכולתו בפני אזרחי ישראל; על מנת להציע,  בה פגדמוקרטיה 

לכרסם את הדמוקרטיה   ים מבקש, ַהֵטרֹוִריְסטסייעניו של  הרשימה המתחזהחברי 
  גוף אלו, בדיוק כתו ורוחבחבל מלראות במבפנים ועל כן על ועדת הבחירות הנכבדה, 

באופן מתמשך, בלא לאות, בצורה מסודרת ומאורגנת, על מנת להגשים את  הפועל 
 .ודמוקרטיתינה יהודית מדמטרתו והיא פגיעה במדינת ישראל והשמדתה כ 

ובראשם שאיפתו, בניגוד לחוק,   ַהֵטרֹוִריְסטהשואף לקדם את מהלכיו של עסקינן בגוף, 
 ; להשיג את שחרורו המוקדם תוך הפצת משנתו הרעילה ברבים באמצעים פוליטיים

 . זה הסיפור כולו על רגל אחת

יות ההזויות של  התיאורת תידחה, בקשת פסילה זאשאין מדובר בעניין של מה בכך, ככל 
ֶפל ַהֵטרֹוִריְסט  ;ראלביש ת יינה זמינות בכל ביתה  ַהשֵּׁ

רדום אל משכן הדמוקרטיה  קטלני ווירוס כניס בהיחבא הרשימה המתחזה מבקשת לה
 ; דמוקרטיהאותה את  מידשאשר ת ,ה ממארתחללמיגדל  אשר בחלוף זמן הישראלית,  

את שערי בית המחוקקים  לא תנעלו שככל והדבר לא ייעצר על ידכם עכשיו,  במידה 
  חלקלק יהא זה תחילתו של מדרון להשמידו, ם ישהמבקחזה בכלל אלו תהרשימה הממ

 רת שלכם. מיישורנו והכל במש שסופו מי 
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וך  חרב, אלא במסע אר  באבחתנקיטת פעולה ובר באין מד , דה של הרשימה המתחזהלדי
אחד הצעדים הראשונים לכך )בעבר היה ניסיון  הגשת רשימת המועמדים היא ו  וסיזיפי

 ; להקים מפלגה( לשכש

היא  , בלבד ת הזאלעת חזה, תימה המ הרשנבקש להסביר את התחכום לכאורה של 
ע לכל  , המגי(טהאינטרנ ם ברשת)וג הובטלוויזי ברדיובל את זמן השידור לקרק  מתיימרת 

ם  בפני קהל רב ועצווהרעילה תם ההזויה ל על מנת להציג את מרכוזאת מדים, רשימת מוע
 ; , לכאורה כמפלגה לגיטימית על קו הזינוקככל הניתן, הפעם, ברשות ובסמכות

ידורי התעמולה, יוצא  לש  ןימאז כות בחירה, הרח ישראלי בעל זז ך, אשפשהרי ממה נ
ה  כבמלאקה על העוסקים חז, שאם אלו אושרו לשידור, )מוצדקת( מתוך הנחה בסיסית

 ; בעו, כי הם ראויים לשידורקושהם בחנו  

אשר יצליחו להכשיר את שרץ הרצח   עד ,טו קם לא ינוחו ולא ישאלו האחרוניוזאת לדעת, 
 ; הם לנקוטי עללו פעולות אסורות י ואין זה משנה א הבזוי

והמוסרית המהווה את  בשיטה המשפטית  הקובעכלל זכיר את ה זה, נבקש לה סיום פרקל
שים מעשה נבלה לא ניתנת להם  במקומותינו, כי אלו העו היכין והבועז לשיטה הנוהגת 

משפט שכל   -נים האפשרות לקבל שכר על מעשיהם, ומשפט ידוע נשתרש בעם עם הש
   -מעשיהם מבקשים הם כי יאדירו את שמם  כולו לעג וקלס לאלו אשר חרף חרפת 

" הכוונה היא למי שמעשהו הוא כה נורא  כר כפנחסהעושה מעשה זמרי ומבקש ש"
לוא, אך בעזות מצח הוא מבקש יחס וכבוד כפי שקיבל פנחס  עשהו של זמרי בן ס מכ

 שמעשהו נחשב לאות ומופת;  

של חברי  ם במסכת המונחת להכרעתבזה עמיר, הקוטל הנהמשיל את ק ניתן לכך במדוי 
 ועדת הבחירות הנכבדים.

 .ַקח ֹרַמח ְבָידֹום ִמתֹוְך ָהֵעָדה, ַויִ קָ ַאֲהֹרן, ַהֹכֵהן; ַויָ -ֶאְלָעָזר, ֶבן-ִפיְנָחס ֶבן ַוַיְרא,"
ֵאת ִאיש ִיְשָרֵאל,  --ְשֵניֶהם-ֹקר ֶאתַהֻקָבה, ַוִיְד -ִיְשָרֵאל ֶאל-ַוָיבֹא ַאַחר ִאיש ח

ַוִיְהיּו, ַהֵמִתים   ט. ֳקָבָתּה; ַוֵתָעַצר, ַהַמֵגָפה, ֵמַעל, ְבֵני ִיְשָרֵאל-ה ֶאלָהִאשָ -ְוֶאת
-ִפיְנָחס ֶבן אי ר. ֹמֶשה ֵלאמֹ -ַוְיַדֵבר ְיהָוה, ֶאל י. ִרים, ָאֶלףַאְרָבָעה ְוֶעְש --ָפהגֵ ַבמַ 
ִקְנָאִתי,  -ִיְשָרֵאל, ְבַקְנאֹו ֶאת -ֲחָמִתי ֵמַעל ְבֵני-ֵהן, ֵהִשיב ֶאתַאֲהֹרן ַהכֹ -ָזר ֶבןֶאְלעָ 

ֹמר:ָלכֵ  יבי. ָאִת נְ ִיְשָרֵאל, ְבִק -ְבֵני-ֶאת  ִכִליִתי-ְבתֹוָכם; ְולֹא -ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת  ן, א 
ַתַחת, ֲאֶשר ִקֵנא  --םָריו, ְבִרית ְכֻהַנת עֹולָ ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאחֲ  גי  ם.ְבִריִתי, ָשלֹו

 .(גי -)במדבר כה ו  "ְבֵני ִיְשָרֵאל -ֵלאֹלָהיו, ַוְיַכֵפר, ַעל
 

 סילהואלו טעמי בקשת הפ 
 

  - זאת האחרונהדצמבר שתא הכא, הגישה  8יום ב .רשימה מתחזה המועל שום  .1
 . מפלגה שוםלריבקשה   -לחוק המפלגות  4מהוראות סעיף ייב  ח תכמ

 . א'מצ"ב ומסומן   התאגדותתעודת ה העתק  

מייסדי המפלגה, בראשם רעיית  לאחר שיג ושיח שהתנהל בין רשם המפלגות ובין  .2
 ער רישומה של המפלגה;צמ , התיר רשם המפלגות את הקמתה או להרוצח

 ; ו של המבקש זהו החטא הקדמוןלדיד 
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פיהן יש  , לספקות בקרב הציבורלהטיל , תנקשהמליח הצ מעשה אומן ומרכבה,
מה של  ועשה הרצח, שאם לא כן, איך ייתכן שאישרו את רישמל דקה בדיעבד הצ

 יגאל עמיר?  ַהֵטרֹוִריְסטת  כל כולה מן המסד ועד הטפחו, שהיא מפלגהותה א

אישור רשימת  ועתה  -המפלגה  הקמת /עצם רישוםנשוב ונדגיש ולא נכחד, 
מסר  להעביר  -לשיטתו  -, שהצליח הישג אדיר לרוצח ונושאי כליוהוא  - המועמדים 

 ; פשעהנ למעשה הרצח  ד בדיעב ת הצדקה ושקרי לציבור לפיו קיימ שגוי  

מתבונן  אינו שולט ברזי המשפט,  זה אשר, הציבוראין חולק, כי שהרי ממה נפשך, 
וימין המלך, היא רעייתו   רוצח מתועב אשר המלך שלהוכל שהוא רואה, זוהי מפלגה 

 ; משרתיומשתרכים כל ואחריה  של אותו רוצח מתועב

תצעד  שפל , יוצא מתוך הנחה בסיסית, כי לא ייתכן שמפלגה של רוצח אותו אזרח
כי   -ובצדק  -, ועל כן הוא מניח שראלימות המועמדים בישבסך עם יתר המפלגות ור

 .ל הבדיקות לאישורה של אותה מפלגההתבצעו כל 

שכל  ולות של אלו התומכים בארגון את הק עציבור הבוחרים רואה ושומיתר על כן, 
 ; ֵטרֹוִריְסטתכליתו תמיכה וקידום מטרותיו של 

רֹוִריְסטהיא רעייתו של המפגע  מי שעומדת בראשות רשימת המועמדים ודוק,  ,  ַהטֵּׁ
מצדיקה לחלוטין את  היא ה ותחת כל עץ רענן, כי אשר שבה וטוענת מעל כל גבע

 ; מעשה הרצח

לרצח  )התשע"ז( שעות לאחר צאת יום הזיכרון הממלכתי  24, כך לשם ההמחשה
 תבה בחשבון הפייסבוק שלה:א כהי ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל,  

רֹוִריְסטכי   ;"ניסה למנוע אסון ולהציל חיי בני אדם ":  ַהטֵּׁ

רצח אדם, רצח דמוקרטיה, רצח את   ח.בעלך יצא ורצ": שאלה לבמענה ובהמשך 
 .  "רצח. רוצח. בעלך. זה הקשרם. הסיכוי לשלו

זה לא אדם שלא חושב כמותו. זה ראש ממשלה  כי " יו"ר הרשימה המתחזה,ענתה 
שמוביל מדיניות שלדעת לפחות חצי מהעם מובילה לאסון. אתה לא רואה הבדל?  
כמה אפשר לחזור למנטרות חסרות משמעות במקום להקדיש טיפה של חשיבה  

 ", לנושא כעמוק וכמורכב? 

ף מוח. אתה חשבת דקה על הנושא  אני יודעת שאתה שטו ולמגיב אחר הוסיפה " 
לפני שכתבת תגובה? זה לא חילוקי דעות. בעלי רצה למנוע את האסון. הוא ראה  
בזה דרך יחידה להציל אנשים אחרים, חפים מפשע. קורבנות השלום 

 " העתידיים...

ין  זירה שווה, בעשתה גהמתחזה יו"ר הרשימה האקט הטרוריסטי, את כדי להצדיק 
וכך   ;טלנה במהלך מלחמת העצמאותאלם, להטבעת אוניית איש הדמימעשיו של 

 המשך אותו פוסט: באו הדברים ב

ן ראה בהם איום  ויורג-נוסעי אלטלנה נרצחו בגלל מאבק על השלטון )לפחות בן"
לשלטונו שעליו היה מוכן להגן בכל מחיר, כולל מחיר חיי יהודים. רבין בנסיון  
להציל חיי יהודים, לעצור את התהליך גלישה לתהום. חשוב מאוד להבחין בכוונות.  

עשרות שנים   -בן גוריון דאג לשלטונו, לרווח אישי שלו. מה בדיוק הרוויח בעלי 
 ". והוא די תיאר לעצמו שהחליט לפעול בכלא ונידוי של כולם?

606215-https://www.maariv.co.il/news/israel/Article 

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-606215
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טענה יו"ר   FM103רדיו במהלך שידור ב, 2016 רנובמב 6ביום , אם בכל אלו לא די
, כי  ושאיננה משתמעת לשני פנים עיתמחד משצורה בבקולה, חזה תהרשימה המ

 ך:כ  משטי, מיח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, לא היה רצח פול צר

לפי ההגדרה של רצח פוליטי, זה   .לעצם השאלה בעניין, לא מדובר ברצח פוליטי... "
לייה של פוליטיקאי  לא רצח פוליטי. רצח פוליטי נועד להביא לשינוי שלטון, לע

בפירוש זאת לא היתה המטרה של יגאל. הוא רצה לעצור את התהליך,   ר.כזה או אח
שהוא ראה בו כאסון, שהביא הרבה מאוד קורבנות, והיה אמור להביא עוד פי כמה  

 ". קורבנות. הוא לא רצה שהליכוד יעלה, אלא למנוע שפיכות דמים

562411-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 

 חד הימה;המפלגה ורשימת המועמדים ,  הרוצחאין חולק, כי  .3

מקור  הוא  ,בלתו ואין הוא מפלגה שכל כולה מן המסד ועד הטפחות יגאל עמיר, זוהי 
 עולם גם המפלגה. רק הוא מעניק לה זכות קיום ובלכתו חולפת לה מן ה חיותה, 

של רשימת המועדים, מזה זמן רב הרוצח   ונזכיר, חרף צרור השקרים והבדותות
 ; ַלְבָלָריו  אמצעותבהמתועב מנסה להקים מפלגה באמצעותו ו/או  

בהחלטתו של רשם המפלגות,   נכתבואלו  מבקש, אלא שדברים הן את זה לא טוע
  , ים מהם עולה לכאורהפדתגלים , מבאתרי חדשות שונים במרשתתעיון מ" כלהלן:

חוטים מתוך הכלא ופעל  הרוצח עצמו משך ב 22-כי לקראת הבחירות לכנסת ה
  לרעייתולהקים מפלגה שתפעל לשחרורו וכי הוא פנה לגורמים שונים ואף הפנה 

כמי שמובילה את הנושא ואין באפשרותנו לאשש או לסתור מידע זה . יצויין כי  
לרשם לרשום מפלגה בשם   זו ולא היתה פניהא הוקמה מפלגה שכל ר, בסופו של דב 

 ח ב'(.)נספ " אנורא דליב

ממנו עולה  נור מחודש אוגוסט שתא קמא, , מצ"ב תחקיר של תכנית הצי ולא זו אף ז 
לא לאות מתוך בית האסורים, על מנת להקים לו  ח המאוס, פעל ב בבירור, כי הרוצ

 ;  שתוביל לשחרורו, מפלגה

323382/-party-release-policy/amir-https://13news.co.il/item/news/politics/state , 

בה מופעים ציטוטים של  בס, ר גלועוד זה מדבר וזה בא, מצ"ב כתבה מאת האת 
לכך  " :באמתחתם ראיותח מחזיקים היא והרוצ רעיית הרוצח המודה בפה מלא, כי

 ;" חק רביןצלא היה זה שגרם למותו של ישעמיר  

.co.il/news/article.aspx?did=1001212223https://www.globes 

 יבה: וכך היא הש  צחבעלה הוא הרוהאם רעיית הרוצח נשאלה זה מכבר  זאת ועוד, 

נת חפותו? הוא הופלל? הוא ירה קפצונים להפחיד את רבין? או היה חלק  מהי טע "
מביום רצח? או שבאמת היה אזרח עצמאי שרצה לרצוח את רבין ופשוט לא 

"בזמן שהוא ירה הוא לא חשב   .הצליח? אנא פתרי תעלומה זו", נשאלה לריסה
ואם זה כדורי סרק,   א יודע מה זה היה,שזה כדורי סרק", כתבה. "ועד היום הוא ל 

 ו.". אז מתי החליפו לו אותם באקדח

אבל היו שם דברים מאוד מוזרים שבשום פנים ואופן לא עולים בקנה אחד עם  
אז מבחינת החוק הוא לא חף מפשע, אבל זה לא רצח, זה ניסיון  ת. הגרסה הרשמי

 לרצח, וכמובן, זה לא מאסר עולם. 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-562411
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/amir-release-party-323382/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001212223
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יח שלא הייתה שום אפשרות אחרת  בצדקת דרכו. הוא מנגם היום יגאל מאמין 
לעצור את התהליך, ואם מה שקרה בכיכר עזר לעצור אותו או לא, זה רק הקב"ה  

 ". יודע, נדע בעולם הבא

668920-https://www.maariv.co.il/news/israel/Article 

עייתו של  חזה ור רשימה המתיו"ר המרשתת ופרסמה ב הטור שכתבה תוכן ונדמה, כי 
ו של  זאת האחרונה בכלל יתר חברי  , כי הוכיח, על מנת למאלף עדים טוב ַהֵטרֹוִריְסט

 ; מאמינים באמונה שלמה בצדקת דרכו של הרוצח והרצח, איש הדמים

 ...מילים, מילים ואין מילים"

שנה בעונה הזאת המילים מאבדות את החיוניות והופכות לריקות מתוכן.  15כבר 
 קלישאות, סטיגמות, כרזות...

 קרטיה.""הוא רצח את הדמו

 "הוא רצח את השלום".

 ..."הוא רצח עם שלם"

  השלום לא בא. במקומו באו פצצות. הן התפוצצו באוטובוסים, בשוק ובבתיכי 
הקפה. באו יריות בכבישים. משפחות שלמות הלכו ונמחקו כאילו לא היו קיימות  
בעולם. אך הנאומים המשיכו. כי אף אחד לא רצה לשאול: מה קרה לשלום? אולי,  

 ...טעה בדרך? או שלא התכוון לבוא בכלל? מי הטעה אותו או אותנו?

מי צריך לחקור כאשר האשם כבר נמצא מראש, אחד ויחיד. שמו כמובן יגאל עמיר.  
הוא זה שבהרף עין הרס חלום של עם שלם, ומאז עם שלם לא מצליח לתקן את  

 הנזק. 

מאלה ששלחו מתאבדים וירו בכבישים,  לא רק שהוא משלם מחיר כבד יותר 
חייבים להעלים ולהשתיק אותו בכל דרך. מי יאמין שמבודדים ומשתיקים אותו  

מה אם יודה  ...שנה מטעמים משפטיים לכאורה ומשיקולים מנהליים?  15כבר 
שלא רצה לרצוח את השלום, את הדמוקרטיה ואת העם? מה אם יגיד שראה בצעד  
הנואש והקיצוני ביותר שלו אמצעי אחרון כדי למנוע הידרדרות לתהום במציאות  
המסחררת של אוסלו, למנוע שפיכות דמים גדולה יותר? איך זה יתאים לשכבות  

ריקות מתוכן שכמו ערימות של עלים מתים על האדמה, הצטברו   של קלישאות
במשך חמש עשרה שנה? מה אם פתאום ייפתח פתח לשיח אמיתי, רציני ומעמיק  
יותר, לניתוח: מה קרה אז, מה הפך את הצעיר הנורמטיבי לכל דבר, חייל גולני,  

בלות  סטודנט חרוץ וחבר אכפתי, ל"רוצח נתעב ומתועב", כלשון ההגדרות המקו
 ".כי אין מילים   אצלנו? מי צריך להתמודד עם זה? למי יש כוח?

https://news.walla.co.il/item/1744490 

וכבר   ֹו ִלְגדַֹּע ְבִאבועליה,  טרם השיטפון חרוןאועדת הבחירות הנכבדה היא הסכר ה
 ועב. תאת הרצח המ  דעתה את הניסיון להכשיר בדיעב

שיקרה לרשם המפלגות וטענה, כי אין  שימה המתחזה הראם בכל אלו לא די, הרי ש .4
 ; אדליב  אור או לתנועת נ/ לרוצח וקשר כל לה 

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-668920
https://news.walla.co.il/item/1744490
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ולאחר שהעובדות הוצגו לו, קבע   הסתיר כל הזמןאמת לא ניתן לא מאי, את הלא
תן  י רשימה המתחזה יש קשר ישיר בלתי נרשם המפלגות, כי מדובר בשקר, וכי ל

 . להלן( 11בסעיף  ויק מד )ראה ציטוט  נורא דליבאולתנועת  לניתוק לרוצח המתועב 

  שקר, רמיה והתחזות  - ת מן המסד ועד הטפחו -רשימת מועמדים זאת, כל כולה  .5
עיני יו"ר ועדת הבחירות   -רשם המפלגות במועד ההגשה לכבר  -סיון לסמא וני

ציבור בעלי זכות הבחירה בחברה  עיני עדת הבחירות, אך חשוב מכל חברי והנכבד ו
 ; הישראלית

בתעלוללנות ובתכסיסנות, תוך ניצול ציני של  , בצעהניצול כפי שהובהר לעיל, הת
 . יםיקרט ומדה ק חכללי המש 

הם ביכרו   המתחזה הרשימהשל העוסקים במלאכה אצל  מושכלתמודעת ובהחלטה  .6
 ; אמתחלף מטרות  1בדים   טרותמ  ,רישוםבקשת הבלכתוב 

  הרשימה של סופית הבלא כחל וסרק, מטרתה ר בקול גדול ם להיאמ יהדברים צריכ 
לפעול  חדירה לכנסת ישראל, על מנת היא אחת יחידה ואין בילתה, המתחזה 

לסמא  , גם שריםכולשם כך כל האמצעים עמיר  הבזוי המחסלשל מן הכלא  ורלשחרו 
ועדת הבחירות   , יו"ררשם המפלגותבכלל זה, הסף בדרך,  שומרי כל של  הם עיני

רשימה המתחזה  שיאפשרו ל , כך יקושפח  הםולהניח בפני דה רכזית וחברי הועמה
 .םה פרוסה בפני איננה התמונה כולה  , עת להתמודד

  המהלך הראשון בימי חיותה נולדה בחטא ו אשר  שימת מועמדיםר התאוי לה לאו
 ; , הוא שקרלגה()כמפ

, על  ורשימת מועמדים עתה ציה כמפלגהמתן לגיטימ ,ונזכיר, מדובר במעשה תחבולה
אודות  חרים תיאוריות קונספירציה מציה להפיץ בקרב ציבור הבו ימנת לקבל לגיט

 ביצועו של הרצח.הרוצח ובמקביל מתן הצדקה מחלחלת לעצם  זהות הרצח  

זאת  , קלהנ, ניתן לגלות על ת הרישוםשנכתבו בבקש הכזבים ףחלאת מטרות האמת  .7
, אשר  נורא דליבא תנועתשל  הזההאומה הת היא רשימה המתחזה הש מן הטעם 

 ה; ל שכנו  22-עשתה מאמצים להירשם כמפלגה בבחירות לכנסת ה

שה או  ננה ניתנת להכחאין מדובר באמירה מן הפה ולחוץ, אלא באמת עובדתית שאי 
 . לסתירה

תיה  כאמור מטרוליבא, שהם נורא דתנועת ותיה של מטר ,מטרות האמתואלו  .8
ו  א, בדליב ראנו תנועת קישור לאתר  ב )מצ" המתחזה  הרשימה)שהוסתרו( של 

  האמירות תא חדא, עם וובצ  .ועבל הרוצח המתמתנוססת שלא בגאון תמונתו ש 
ן. קרא  רצח רבי" "בירור האמת לגבי . קרא עוד הבאות: "שחרורו של יגאל עמיר

 . (/http://freeigal.com/he; עוד"

 
יפות, ניהול תקין ה על שק. שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמיר1" שנכתבו בקשת הרישום: ואלה מטרות הבדים, כפי  1

. דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות 2 ות הציבורי.השלטון והשיר וטוהר המידות במנגנוני 

. פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות 3 ית ובמנגנוני השלטון.ראלצדק ואמת בחברה היש

ת הרשעות פה לצדק, בחינ. שאי 5 פיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפטיקורת ו . ב4 הקיימות בחברה הישראלית.

 ".קודמות וקידום משפטי צדק חוזרים

http://freeigal.com/he/
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  ברשימת מועמדים , מדובר לפיהח ולבדתמונה צלולה כמצטיירת מן האמור לעיל  .9
 ; הירשם כמפלגהבעבר ל יסתה אשר נ ,דליבא ארועת נ אשר קמה כחלופה לתנו 

בקשת הרישום שיקרו ביודעין לרשם המפלגות או  היא, כי מגישי  העגומהוהמסקנה 
ממנו  הסתירו עת  ,ּפּוְרָתא קודָ לא  -רים דברים חמומקרה זה הבוגם  -לכל הפחות 

 ;שותן אותה י ה  המתחזהמה י שוהרנורא דליבא  כי   בכוונת מכוון את העובדה,

 . השקר נמשך, גם בפניו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית וחברי הועדה ה תעו

ויובהר, אף רשם המפלגות, קבע בצורה ברורה ומפורשת, כי הרשימה המתחזה )אז   .10
או למצער הסתירה את הקשר בלתי ניתן לניתוק בינה  , שיקרה מפלגה המתחזה(ה

 . אובין נורא דליב

ולכן נבקש להביא את החלקים   ונ ני עני ית למהותהחלטתו של הרשם עקרונית ו .11
 הרלוונטיים בה, כלהלן: 

המתנגדת טוענת כי ההתארגנות "נורא דליבא" והמפלגה המבקשת להרשם  "
פונקציונרים ומאכערים מנהלים את  ם עסקנים, כי "...אות חד הן וטוענת

)רשימת המועמדים, אז  מנגד המבקשת (, להתנגדות  3טוט מסעיף צי) שתיהן"
 ... דוחה את הטענות המובאות בהתנגדות ח"מ( ה , שוםהמפלגה ברי

המבקשת הכחישה באופן גורף את טענות המתנגדת וטענה באופן כללי כי  
יע על  עיון במסמכי המבקשת מצב לםאומאחורי מטרותיה"  "המפלגה עומדת 

 ם:והכל מהטעמים הבאי לרוצחו של רוה"מ המנוח קשר ישיר של המבקשת

ייתו של הרוצח: רננה  י יו"ר המפלגה היא רעכ להא. עיון בתקנון המפלגה מג
 ם.עמיר שנכללה גם ברשימת המייסדי לריסה

ופו של  עיון במסמך שגלוי לרשם מגלה מייסדים שנמחקו ושלא נרשמו בס ב. 
ך זה ניתן גם למצא את בני משפחתו של הרוצח: כמייסדים. במסמ  דבר

 ר.גאולה עמיר וחגי עמייר, שלמה עמ

את פרטיה של רעיית הרוצח כיו"ר ן שלא ציין ונתק . לכתחילה הוגש ג
אחרי שרשם המפלגות פנה וביקש הבהרה הוגש תקנון שמציין   המפלגה ורק 

ברשימת   הרוצח מוקמהכי רעייתו של  המפלגה. יצויין כי היא תכהן כיו"ר
ונראה שהדבר נבע מרצון להצניע את העובדה שהיא   72ה המייסדים במקום 
 ם. נמנית בין המייסדי

מהם עולה לכאורה כי  ון באתרי חדשות שונים במרשתת מצאנו דפיםיעמ
הרוצח עצמו משך בחוטים מתוך הכלא ופעל   22-הבחירות לכנסת ה לקראת 

ה לגורמים שונים ואף הפנה  לשחרורו וכי הוא פנ  ל להקים מפלגה שתפע
באפשרותנו לאשש או לסתור מידע   לאישתו כמי שמובילה את הנושא ואין

 ה...ז
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כי רעיית   ורה בנוסף, ממידע שהתפרסם רק לאחרונה במרשתתכאלה ולע
המבקשת להרשם כמפלגה סירבה לומר לכתבים אם בעלה מודע   רהרוצח ויו"

ה,  ט)העתק ההחל "אכי היא צריכה להתייעץ בנוש להקמת המפלגה והשיבה
 . מצ"ב ומסומן ב'(

ה  כ יברשימת המועמדים צריכה להתייעץ? עם מי היא צר 1האם באמת מספר  .12
ם כה מהותיים בין מה שהוגש לרשם ובין מה שהוגש  יר קיימים פעדוע מ  להתייעץ?

 רי אותם פערים?  וח המרכזית? מה עומד מאועדת הבחירות  ל

  מת המועמדים האישית של הרוצח יש ורה ליג, כי עסקינן במפלג דפלית מאן שהרי 
 היא באה לשרת רק אותו ובלעדיו אין לה חיים. ו  פלהש

רעיית הרוצח ראש  ולו במעט להכחשות של  האמיןהמפלגות לא  םשוחובה לזכור, ר .13
 ך את שבט ביקורתו מהתנהלותה, כך: סרשימת המועמדים ולא ח

ו של הרוצח  ף שיש אפשרות תיאורטית שרעייתאמנם אינני בוחן כליות ולב וא"
אני מטיל ספק וד בראשה של מפלגה ללא קשר לעניינו של הרוצח, לעמ החליטה

של ההכחשה הגורפת שנזכרה בתגובת המבקשת ויצויין   השל ממש בכנות
 טענה זו בצורה מפורשת.  שבתגובת המבקשת לא הוכחשה

את מטרתה לפעול   ן ובכוונהנוכח זאת נראה כי המבקשת להרשם הסתירה ביודעי
נשגבות   וצח תוך שהיא עוטפת מטרה זו במיליםבאמצעות המפלגה לשחרור הר

 . צדקאודות 

מסתירה את מטרה ממטרותיה ונוהגת   העובדה שהמבקשת םלטענת המתנגדת עצ
 תום לב, די בה כדי להצדיק את מניעת רישומה.   בחוסר

מטרה עיקרית ומהותית,  מפניו  ולהסתיר אני מסכים כי נסיון להטעות את הציבור
 . (, הח"מ; ההדגשה הוספה" )נספח ב'...היא מעשה חמור

חזה  תהמ  ברשימהי החוטים כ שמוסיבה ומחולל מצאו  ,נשאלת השאלה מה טעם .14
 ;את מטרות האמת להסתיר

לא היה  רשם המפלגות כי  -ובצדק  -, אלו האחרונים סברו הוהתשובה לכך פשוט 
בירור  " או " ו/שחרור יגאל עמיר ": יא מטרותיה ה ת מ שאח רשימת מועמדים  מאשר

 ;"האמת לגבי רצח רבין

צח  זה רבהנ יגאל עמירבר בי רב,  האמת לגבי רצח רבין ברורה ידועה ונהירה לכל 
 ; אותו בדם קר

ציבור  ני יהרשימה המתחזה מבקשת לשנות אמת היסטורית זאת ולזרות חול בע
ים של המעשה  בבר תמעת משאודות הצדקה ישירה או  םת טיעוני, באמצעווחריםהב

 הנתעב 

 וזו ותפארתו. השקר התגלה במלוא עוראו איזה פלא,  .15
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בבקשה  במלוא ערוותו  נחשף שם המפלגות, מה שהסתירה הרשימה המתחזה מאת ר
 ;להגשת רשימת מועמדים

" שהוסתרה ביודעין ובכוונת מכוון מאת רשם  ר יגאל עמיר שחרורה של "המט
את   המצא כבר בשלב הרישום, מפלגה לפסול הבלעדית הסמכות  ו , שלהמפלגות

 ברשימת המועמדים; שלא( בגאון ) המקומ 

בכם וכלשונם, כפי  תככ לגה את מטרות המפ נוכח חשיבותם של הדברים, נביא
 : שם המפלגותר אצל -וברמייה בשקר  -נרשמו  ש

שם   להרחבה 
   מפלגה

מספר  
 מפלגה 

כתובת  טלפון 

 

תדוחו

 

דואר 
אלקטרוני 

 
 

054726986 59-900145-0 משפט צדק
2 

רחוב  
,  9הרימון 
חריש 
)אצל  
עו"ד 

מיכאל 
 ליטוויק(

   

  מטרות המפלגה:  

( שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שקיפות, ניהול תקין וטוהר המידות במנגנוני  1

 יבורי. השלטון והשירות הצ 

מת בחברה ( דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות צדק וא 2

 הישראלית ובמנגנוני השלטון. 

יטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות הקיימות בחברה  שורת ומתן ב ( פלורליזם בתק3

 הישראלית. 

 ביקורת ופיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט.   (4

 ינת הרשעות קודמות וקידום משפטי צדק חוזרים. ( שאיפה למשפט צדק, בח5

ר  " יו התייצבה כאשר להסתיר,  רֹוִריְסטַבטֵ ונזכיר, את מה שמנסים התומכים 
החביאה  ד הגשת הרשימות, היא י יו"ר ועדת הבחירות במעמהמתחזה בפנהרשימה 

של  שחרורו  סוגיית אך ורק את הזכירה ממש את מטרות המפלגה הרשומות, ו 
 המתנקש.

המופיעה  המטרה  המדוע נפקדמה בקול גדול ובאותיות של קידוש לבנה, נשאל ונת
 ". עמירשחרורו של יגאל בשמה של רשימת המועמדים " אף ,ש חוצותכעת ברא

ה  רשימ האצל  קובעי הטון ַהֵטרֹוִריְסטסייעני התשובה לכך נהירה לכל בר בי רב, 
הישראלית   הדמוקרטיה לנצל את  יודעיםקר, עת הם הש אינם חוששים מן המתחזה, 

 לים רק כאשר הם חייבים; אפשר ומג כאשר , משקרים צרכיהםלפי 

נהלותה הנלוזה והאסורה של  ת כוחה להאספקלריה נ ה, כי פעולה זאת היא דמנ
 טפחיים; הטפח ומכס  הרשימת המועמדים, המגל

 ונבקש להבהיר נקודה זאת: 

https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamMiflagot/Services/Pages/AllParties.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamMiflagot/Services/Pages/AllParties.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamMiflagot/Services/Pages/AllParties.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamMiflagot/Services/Pages/AllParties.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamMiflagot/Services/Pages/AllParties.aspx
mailto:mijaell22@gmail.com
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ת לא היה  ורשם המפלגו  ועמדיםלהגיש רשימת מ רשאית רק מפלגה רשומה בישראל
אל  צח יגוהרשל חרורו ש " היא: מפלגה שאחת ממטרותיה רישום של  לעולםמאשר 
 "; עמיר

להתגבר  צה, כיצד המתחזה וטיכסו עלאכת החול אצל הרשימה במ סקיםהעו ישבו 
 על כך; 

וזה הפתרון שמצאו, נשקר לרשם המפלגות ואת האמת נציג לועדת הבחירות  
 . רהניתנת במשושהרי הסמכות שלה לפסול רשימות מועמדים  המרכזית,

 

 הפן המשפטי 

מה  י שמרת לילת הזכו עילות נפרדות לש מונה שלוש ,א לחוק יסוד: הכנסת7סעיף  .16
 :  , כךבבחירות לכנסת להתמודד

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם    )א(     א.7"
ותיה או במעשיה של הרשימה או  רמועמד בבחירות לכנסת, אם יש במט

במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, 
 לה: אחד מא

 ; מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתקיומה של  שלילת    ( 1)

 הסתה לגזענות;   ( 2)

תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת     ( 3)
 . , הח"מ(ההדגשה הוספה) "ישראל 

של  כדי לשלול את קיומה  , ישהמתחזה המפלגהשל כאחד מעשיה מטרותיה ובב
,  ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור  וקרטיתהודית ודמ כמדינה י מדינת ישראל 

 . נגד מדינת ישראל
 

 ארגון טרור 

הוציא מלפניו  ( טרורתמיכה בארגון )  : הכנסת סודלחוק י( 3א ) 7סעיף בכל הקשור ב .17
 , בהאי לישנא: ברק' הלכה כבוד הנשיא א

ה רשאית למנוע ממי שתומך במאבק מזויין  אכן, הדמוקרטי"
נגדה מלהשתתף בבחירות. גם מי שסבור כי יש לצמצם את  
העילות למניעת השתתפות בבחירות מסכים כי הדמוקרטיה  
רשאית למנוע את השתתפותן של רשימות מועמדים, אשר  
נוקטות באלימות או תומכות באלימות כמכשיר לשינוי פני  

עדת הבחירות המרכזית נ' ח"כ טיבי,  ו 11280/02 א"ב }"המשטר
 {.הוספה, הח"מ  הגש ; ההד"עניין טיבי; להלן: "110,  1( 4פ"ד נז)
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נקט  " ַהֵטרֹוִריְסטם נהירים וברורים לכל בר בי רב, כי והדברי המבקש סבור, 
שימת המועמדים שהיא  ריש לראות בשומכאן " ואנו נוסיף פושעת וטרגית, באלימות 

, אך סביר  " ועל כןפני המשטרת באלימות כמכשיר לשינוי כ מתו" בצלמו ובדמותו
 ;מדים לכנסתרשימות המועיתר  אין לה מקום בקרב הוא ש 

  , " כשיר לשינוי פני המשטראלימות כמבשימוש "של  י יותרס מה לך מקרה קלא
חפץ להגיש רשימת  שהקים מפלגה ועתה  ֵטרֹוִריְסט מאשר רצח ראש ממשלה על ידי 

 ר. יישק דב  ובה על פי ועמדים, שמ

לאשר   שלאהישראלית,  הדמוקרטיה של גיה יכנצועדת הבחירות הנכבדה, חברי על  .18
זאת מטעם של הגנה על הדמוקרטיה מאלו  את רשימת המועמדים המתחזה, 

רצח ראש  סטי של הטרוריט והגנה על האק המבקשים להשמידה על ידי תמיכה
 . ממשלה

, אשר  א' ברק הנשיאגם כאן תנא דמסייע לעמדה זאת, ניתן למצוא בדבריו של כבוד  .19
 נדמה, כי נכתבו בדיוק לעניינו: 

בהקשר זה בא אופייה של הדמוקרטיה המתגוננת לידי ביטויה  "
בלא שתאבד על ידי כך את אופייה   -המלא. הדמוקרטיה רשאית 

דבר  ונן כנגד מי שנאבק בה במאבק מזויין. להתג -כדמוקרטיה 
אחד הוא לשאוף לשנות הסדרים חברתיים באמצעות הכלים  
הלגיטימיים אשר הדמוקרטיה מעמידה לרשותה של רשימת  
מועמדים. דבר אחר הוא לשאוף לשינוי הסדרים באמצעות  

. פעילות זו חורגת מהמסגרת  תמיכה במאבק מזוין כנגד המדינה
 .קרטיה רשאית להתגונן בפניההדמוקרטית, והדמו

ברור לכל כי ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים  
אשר מהווים, הם עצמם, חלק מארגון המנהל   -או מועמד בודד  -

כן ניתן למנוע השתתפות בבחירות של  מאבק מזויין נגד המדינה. 
אשר אינם נוטלים, הם   -או המועמד הבודד  -רשימת מועמדים 

ם תומכים במאבק זה.  עצמם, חלק פעיל במאבק מזויין, אך ה
תמיכה זו יכולה להיות חומרית, וכמוה כנטילת חלק במאבק  
עצמו. תמיכה זו יכולה להיות פוליטית. זכותה של הדמוקרטיה  

. תמיכה פוליטית זו יכולה  להגן על עצמה כנגד תמיכה פוליטית זו
ללבוש צורות שונות, אשר מעניקות לגיטימציה למאבק המזויין  

  6כמובן, הדרישות הכלליות עליהן עמדנו )בפסקה ... נגד המדינה
לעיל( החלות לגבי כל עילה למניעת השתתפות בבחירות, צריכות  
לחול גם לעניין העילה של תמיכה במאבק מזויין נגד המדינה. על  

יטית( מהווה מאפיין דומיננטי  כן צריך שתמיכה )חומרית או פול 
או מרכזי של המפלגה או הרשימה, וכי היא פועלת באופן חוזר  

להגשמתו. כמו כן יש להצביע על   -ולא אך ספורדי  -ונישנה 
ראיות משכנעות, ברורות וחד משמעיות המלמדות על מטרה זו  

  ה גש ; ההד"עניין טיבי")  ."של רשימת המועמדים או המועמד
 .(הוספה, הח"מ

 : ומן הכלל אל הפרט .20

יסטי השפל, מכניס את כל מועמדי הרשימה  תמיכה באקט הטרור אין מחלוקת, כי 
   של:חזה אל תוך הסד האסור תהמ
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דבר אחד הוא לשאוף לשנות הסדרים חברתיים באמצעות הכלים הלגיטימיים  "
אשר הדמוקרטיה מעמידה לרשותה של רשימת מועמדים. דבר אחר הוא לשאוף  

 ; "לשינוי הסדרים באמצעות תמיכה במאבק מזוין כנגד המדינה

   ופעילותה:  לרשימה המתחזה להתמודד, הואיל אשרעל ועדת הבחירות לא ל 

 ." קרטיה רשאית להתגונן בפניהחורגת מהמסגרת הדמוקרטית, והדמו"

ידנו לא  לטעון, קיון כפיהם ו יבנ לרחוץ  ַהֵטרֹוִריְסטינסו מושכי העגלה מטעם אם וגם  .21
ולכן יש   טרוריסטי, אנו לא לחצנו על ההדק, אנו לא ביצענו את האקט ההייתה במעל

 לנו להתמודד; לאפשר

הלכה לעיל  תחת חברי הועדה הנכבדים, אשר יאחזו בתשובה מוחצת מצויה באמ
 :  , לפיהברקשיצאה מעם כבוד הנשיא 

  -או המועמד הבודד  -כן ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים "
ם תומכים במאבק  אשר אינם נוטלים, הם עצמם, חלק פעיל במאבק מזויין, אך ה

 ;זה

החומרית  ל את רשימת המועמדים המתחזה, בשל התמיכה זאת ועוד, ניתן לפסו
 ". כמוה כנטילת חלק במאבק עצמו"מספקים לרוצח ש  שהם

  , כמוה כי גם תמיכה פוליטית בו לענייננו, נקבעלו הדברים נכתאי , וכיתר על כן
   במאבק עצמו:מיכה תכ

תמיכה זו יכולה להיות פוליטית. זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה כנגד  "
 ; "תמיכה פוליטית זו

של הרשימה  והבלעדית לכל, כי מטרתה היחידה  ברור ואם בכל אלו לא די, הרי ש .22
אנשיו פועלים שוב ושוב ובלא לאות לשחרורו  ו ַהֵטרֹוִריְסטהוא שחרורו של  המתחזה

 ;םמקדהחולניות שהוא  ו  , הבזויותתיאוריותולקידום ה

צריך  : "בהלכה לעיל, לפיוהחלק  תחזה גם חברי הרשימה הממתקיים ב ש ומכאן
הווה מאפיין דומיננטי או מרכזי של המפלגה או  תיטית( שתמיכה )חומרית או פול

 ."להגשמתו -ולא אך ספורדי  -הרשימה, וכי היא פועלת באופן חוזר ונישנה  

 

 מדינה יהודית ודמוקרטית

" עבר תחת  ה יהודית ודמוקרטית דינת ישראל כמדינשלילת קיומה של מ"דיבר ה .23
 ; ("מניעת השתתפות בבחירות") ורתו של בית המשפט העליוןשבט ביק 

לדיבר זה פירוש  ועניין לנו בזכות היסוד לבחור ולהיבחר יש להעניק  הואיל כי  ונקבע,
 ; מצמצם ביותר

 השופט א' ברק: כבוד  ן, שפט העליו נשיא בית המוכך באו הדברים מעם  
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העילה הראשונה המאפשרת למנוע השתתפותם בבחירות  "
מועמדים או מועמד היא אם יש במטרותיה או   לכנסת של רשימת

שלילת  המועמד( משום " של)מעשיו הרשימה( או ב במעשיה )של
  ."יתרטקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוק 

ים עד שהגיע למצבה הקיים  גולים שונשל עילה זו עבר גל ניסוחה
אל כמדינה יהודית ודמוקרטית" מופיע,  הדיבור "מדינת ישר  ...

חופש   יסוד: -יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק -בין היתר, בחוק 
  -א לחוק 7לדיבור זה בסעיף  העיסוק. עם זאת, המובן שיש ליתן

חוקי  בשני  מובן שיש ליתן לדיבור זהמהיסוד: הכנסת, שונה הוא 
ת השונה  הטעם לכך מקורו בתכלי .ד בעניין זכויות האדםהיסו

כפי שנראה, לדיבור "מדינת ישראל   .ביסוד דיבור זה המונחת 
יש  יסוד: הכנסת,  -א לחוק7יף בסעת" כמדינה יהודית ודמוקרטי

  היסוד לבחור  ליתן פירוש מצמצם, שכן הוא נועד לצמצם את זכות
ינת ישראל כמדינה  כיה של מד . לעומת זאת, לדיבור "ערלהיבחרו

סוד: כבוד האדם וחירותו, יש ליתן  י -ודמוקרטית" בחוק יהודית
עניין  ) "ולהגן על כבוד האדם וחירות פירוש מרחיב, שכן הוא נועד

 . (הוספה, הח"מ הגש ; ההד"טיבי

  מלהפעיל את סמכות הפסילה לרשימות העליון משפט בית המנע לרוב נ ,כאמור .24
נדמה, כי  אלא מאי, " זכות היסוד לבחור ולהיבחר" ה של ת בשל התכלי , תופוליטי 

על ועדת הבחירות הנכבדה להתערב ולא לאשר את   המדויק בוזהו המקרה 
 ;  בבחירות של רשימת המועמדים המתחזהשתתפות הה

 וכבר נאמר, כי: 

ולתה היא כפופה, כמובן, לעניין  תחילה בפעלגה מכאשר מפ"
מועמדים מטעמה בבחירות )כאמור בסעיף   השתתפות רשימת

ד: יסו -א לחוק 7סעיף  יסוד: הכנסת(, להוראותיו של -א לחוק 5
 (. 4" )עניין טיבי; פיסקה ...הכנסת

הפסילה  ות סמכאת , כי יש להפעיל פסקט העליון פבית המשכפי שצוין לעיל,  .25
ת  לי מצמים וחריגים, בהם ניתן לעשות שימוש בעקרים מצומ  קבע אך , ִבְמׂשּוָרה
 ; הםואלו   הפסלות

כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה, נקבעו על ידי בית  "
במספר פסקי דין מסקנות פרשניות, אשר לאורן יש   זה משפט

ת. פסיקה  יסוד: הכנס -לחוק א7ליישם את הוראותיו של סעיף 
  ... בבחירות למניעת ההשתתפות ותאחת מהעילזו חלה על כל 

ניתן להצביע על מספר אמות מידה פרשניות אשר   בעניין זה 
 יסוד: הכנסת,  -לחוק א 7יף נקבעו בפסיקה להפעלתו של סע

 והמשקפות מגמה מצמצמת זו:  

של רשימת מועמדים היא פניה אל   , הפניה אל מטרותיהתראשי
יפות או  שאה יים ביןיננטיים, הניצבים כמרכז"מאפיינים דומ

 הפעילויות של הרשימה" )שם, שם(.  
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מיועדת לדברים שהיו   א אינה7"הסמכות שהוענקה בסעיף 
  ביצועי איננה שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או ה

הכוונה לתופעות... שהן בגדר מאפיינים   משמעותית ורצינית.
לויות של  ים בין השאיפות או הפעיכמרכזי  דומיננטיים, הניצבים

במטרות המהוות יעד "שליט"  א, עניין לנו, איפו. )שימה"הר
לכנסת   )בלשונו של השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת הבחירות

 (.  16 -ה

  - מה דומיננטיות והמרכזיות של הרשיתיה ה , מטרושנית
באותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת  ו

יגד ישיר  ה ת שיש בהןמהצהרות מפורשו מדות הןנל -מועמדים 
 ;  משמעיחד   והן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן

להראות כי   , לא די במטרות בעלות אופי תיאורתי. יששלישית
למען מימוש מטרותיה ולשם   ימת המועמדים "פועלתרש

בשטח" אשר   להיות "פעילות חייבת .להגשמתו" הפיכתן מרעיון
ילות זו  פעל הפועל. ת מטרות הרשימה מהכוח א נועדה להוציא א 

הפעילות  להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית.  צריכה
   .וקיצוני מבחינת עוצמתה צריכה לבוא לידי ביטוי חמור

בפעולות כלפי מי שאינו נוקט   אינה נוקטתאכן, הדמוקרטיה 
מונעת   בפעולות כלפיה. זוהי הדמוקרטיה המתגוננת, אשר אינה

רק בשל מטרותיה של  ים מת מועמדהשתתפות בבחירות של רשי
 מתגוננת כנגד מעשים המכוונים כלפיה.   הרשימה, אלא 

והמעשים המביאים   , הראיות המבססות את המטרותלבסוף
  ותה של רשימת מועמדים, או של מועמד לידי מניעת השתתפ

  -ד בבחירות לכנסת, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וח
להגן על כבוד   דנועשכן הוא יש ליתן פירוש מרחיב,  ,יותמשמע

 , הח"מ( רו ; ההדגשות במק6)עניין טיבי; פיסקה  " והאדם וחירות

, הן  ילמבחנים שנקבעו לעמן האחד נכשלת בכל המתחזה  הרשימהאין חולק, כי  .26
  -של הרוצח והאמת על רצח רבין ז"ל שחרורו  - מטרות האמת שלה מהבחינה של

 "; משמעותית ורצינית ...ביצועיוהמכלול הרעיוני  כתם על השוליים והשל"  שאינם

, הניצבים  םדומיננטיי מאפיינים : "הן בעלות  מטרות האמת שהוסתרו יתר על כן,
ות  . ואנו נוסיף המטרגה המתחזההמפל "כמרכזיים בין השאיפות והפעילויות של

 ;הבלעדיות

המתחזה   הרשימה", תיאורתימטרות בעלות אופי "  אינןמטרות האמת , זאת ועוד
ן מימוש מטרותיה ולשם  למע" א המרץנורא דליבא פועלות במלוואחותה התאומה 

 ;להגשמתו" הפיכתן מרעיון

חותה התאומה נורא דליבא  ואהמתחזה  שהרשימהאם בכל אלו לא די, הרי 
ר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל  אש בשטח פעילות"מקיימות 

הבאה לידי  " ורדיתבפעילות ספ" ולא  "חוזרת ונשנית" פעילותעסקינן ב ",הפועל
 . "ני מבחינת עוצמתהקיצוו י חמורביטו"

  הרשימה להתערב ולהתייצב איתן נגד החובה חלה בו , נדמה כי זהו המקרה הברור
 המתחזה; 
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גת  ל ו/או מפלחוסן לישראהליכוד ו/או מפלגת  מפלגתא יעלה על הדעת שלשהרי 
ג רשימת מטרות  רשימת המועמדים המתמודדת מטעמן, תצי , ודה הישראליתהעב

 פלגה;לו של המ שונות מא 

לבקשה  המשיל ל , אותו ניתן המקדמיכבר בשלב  -כמתחייב  -זה היה נעצר ך מהל
 ם נקיות; המשפטית לפעול בידייחלה החובה  בו , לסעד מן היושר

ית להירשם  תנועה זהה וכי ניסכי באמתחתך  ההעובד למשל  -ציון פרט חשוב  אי
 יים; קיון כפ בהעדר ני לוקה בחוסר תום לב ו  - בעבר ונכשלת

יש בהם כדי להוות תנא דמסייע  מימים ימימה,  ליוןה, כי הלכות בית המשפט הענדמ
 : כלהלןמה המתחזה להתמודד, ישלאפשר לר שלא   הדריש ל

  -פט ושר הנתון לשיקול דעתו של בית המש"בבקשת סעד מן הי
עלולים התנהגות בלתי הוגנת   -צו מניעה וכזאת היא בקשה למתן 
בית המשפט, להביא לדחיית   הטעות את מצד המבקש, או נסיון ל

הבקשה על הסף. הבא לבית משפט של יושר חייב לבוא בידיים  
צריכה להיות ללא  נקיות. התנהגותו בענין המשמש נשוא הדיון 

 בית המשפט הוגנת וישרה.    דופי, מעשיו ללא רבב, ועמדתו כלפי

ה, או הסתרת האמת במתן עדות  עלמת עובדות חשובות בבקש ה
נחמד נגד ביג'יו,  { ".לים להיות בעוכרי המבקשפט, עלובבית המש

שפע נגד   ראה גם ולא רק:; 578, 581-582( 2, פ"ד יט)121/65ע"א 
וכן בש"א )ירושלים(   165, 168( 5, פ"ד מז)4196/93שפע, רע"א 

,עמ'   25459(, 2)2002מח -. תק אריק זמיר נ' בנק לאומי - 2116/02
 . {ההדגשה הוספה, הח"מ ;(25461

 דנן:המסכת  לוב כזמורה על בד על  אחר, שגם הוא שובמקום 

כלל יסוד במשפט המינהלי הוא כי העותר המבקש סעד נדרש  "
 "נקי כפיים ובר לבב".  לבוא לבית המשפט בידיים נקיות, בבחינת 

ם שונות, שאחת מהן כפיים עשוי להתבטא בדרכי חוסר ניקיון
הפרת  קשור ל א פעולה בניגוד לחוק, וכאשר הסעד המבוקשהי

חוק מצד העותר, עשויה העתירה להידחות על הסף )בג"ץ  
יב לפסק  -קלקודה נ' רשות שדות התעופה, בפסקאות יא 5812/11

א' רובינשטיין ובפסק דינו של   דינו של השופט )כתוארו אז( 
  ק זמיר הסמכות המינהלית כרך ג ח; יצ (1.2.2012ט פוגלמן )השופ

2018-2022  (2014 .) 

עתירותיהם של עברייני   ס...רו אז( גרוניט )כתואוכדברי השופ
גע לסעד  תכנון ורישוי נדחו בעבר מחמת חוסר ניקיון כפיים שנו

יגן אירועים בע"מ  טרופ  5972/16המבוקש )עניין קלקודה; בג"ץ 
וכמה שקיימת  , ועל אחת כמה (10.8.2016) נ' מדינת ישראל

 הצדקה לדחות מטעם זה את העתירה המונחת בפנינו. 

ובהר, כי לא כל התנהגות פלילית חוסמת בהכרח את  גב כך יא
של בית המשפט  דרכו של העותר, והתוצאה מסורה לשיקול דעתו 

נהלי: משפט מינהלי  ארז משפט מי -בהתאם לנסיבות )דפנה ברק
 (.  134-133(; שרגא ושחר, בעמ' 2017)  383-378דיוני 
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  גם אם נאמץ גישה מצמצמת, הרי שהמקרה שבפנינו קיצוני 
ו, הן מבחינת חומרת העבירה והן משום הזיקה ההדוקה  בחומרת

ק לטעמי את דחיית  בין העבירה לבין הסעד המבוקש, ולכן מצדי
 סף.  העתירה על ה

הפונה  . ..פתח דלתותיו למי שעושה דין לעצמובית המשפט לא י"
]...[ מדובר  שפט כי יפעל בניקיון כפיים לבקש סעד מבית המ 

פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק  לעניין בכלל המוגדר כעילת סף 
על כן, בעל דין הפועל  או לבית המשפט לעניינים מינהליים. 

ף בלא  בחוסר ניקיון כפיים יכול שימצא כי עתירתו תידחה על הס
נים )לא  פלוני נ' שר הפ  384/165ץ בג" " )שטענותיו תידונה לגופן

  3483/05ץ בג"; ראה גם ולא רק: 29.08.2017פורסם( מיום 
  12( בע"מ נ' שרת התקשורת, בפסקה 1998אס. שרותי לווין ) די.בי.

 ; ההדגשה הוספה, הח"מ(.(9.9.2007)

 ומן הכלל אל הפרט: 

 של חברי ועדת הבחירות המרכזית:ם המונח להכרעתכך בדיוק המקרה 

  הרשם וד כב" את  נסיון להטעותכמוה כ", חזההמת הרשימהשל , "אמתהסתרת ה "
  " תנהגות בלתי הולמת הממילא ובעיקר מדובר ב" ,בחירותומכאן את חברי ועדת ה

 ;ר ההתמודדות של הרשימה המתחזה אישו "להביא לדחיית שיש בה כדי "

מושכי החוטים אצל  מובילה למסקנה, כי , נתוני האמתהסתרת זו,  לא זו אף
א  לו  "בבללא ר... ללא דופיקרי: "ה מהם, יגוד למצופ פעלו בנהמתחזה,  הרשימה

 ". הוגנת וישרהעמדה "  חירות הנכבדהועדת הב בפני  הציגו 

כי את מטרותיה האמיתיות  זאת ועוד, הלכה יצאה מלפני בית המשפט העליון, לפיה,  .27
הרמת  אין להימנע מ"" ותבונה וריאליזם של רשימת מועמדים ניתן לבחון מתוך "

 ; ", ויש לבחון בקפדנות את שמבקשים להסתיר מהעין הבוחנתהמסך

במקרים מסוימים ניתן יהיה להבין את אותן כוונות שמנסים להסתיר גם  ומכאן, 
 , כלהלן:ברי הרשימהמתוך מעשיו ופעולותיו של אחד או יותר מח

, יש להתחשב במעמדו של חבר הרשימה, אשר את  ראשית"
דעותיו ומעשיו מבקשים לייחס לרשימה כולה. לא הרי  
התבטאויותיו ומעשיו של חבר בכיר ברשימת המועמדים כהרי  
מעשיו והתבטאויותיו של חבר זוטר ברשימה. קיים שוני ראייתי  

מעשיו של ראש הרשימה לבין התבטאויותיו בין התבטאויותיו ו
, יש חשיבות לשאלה, אם  שניתומעשיו של חבר "רגיל" ברשימה; 

פעמיים, או בהתבטאות או  -עניין לנו בהתבטאות או במעשה חד 
, יש ליתן משקל למספר חברי  שלישיתמעשה החוזרים ונשנים; 

הרשימה השותפים לדעותיו של אחד מחבריה. האם עניין לנו  
אויותיו או במעשיו של יחיד או שמא עניין לנו  בהתבט

,  רביעיתבהתבטאויות ובמעשים של חברים אחדים ברשימה; 
חשיבות ראייתית יש ליתן לתגובה של שאר חברי הרשימה  
להתבטאויותיו ולמעשיו של היחיד. האם אישרו )מראש או  

, משקל  חמישיתבדיעבד( את התנהגותו, או שמא הסתייגו ממנה? 
ליתן למספר הכולל של חברי הרשימה. אין דין פסילת   ראייתי יש 

רשימה של שלושה מועמדים בגין מעשיו או התבטאויותיו של  
אחד מהם, כפסילת רשימה בת עשרים מועמדים בנסיבות דומות; 
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, חשיבות יכולה להיות גם לשאלה אם עניין לנו ברשימת  שישית
שמא  מועמדים חדשה, שטרם הספיקה לגבש מטרות ומעשים או 

  " מדובר ברשימה ותיקה, שהתמודדה בעבר ואולי אף נבחרה
-גשר-היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת 6709/98רע"א )

;  351 , (1נג), פ"ד עילית-לבחירות לרשויות המקומיות, נצרת צומת
 ההדגשה הוספה, הח"מ( 

 ומן הכלל אל הפרט: 

 של חברי ועדת הבחירות המרכזית:ם המונח להכרעתכך בדיוק המקרה 

המלך,   ןויות שצוטטו לעיל, הן של ימי ההתבטא " מעמדו של חבר הרשימה "  ראשית
המועמדת  , היא מלבד המתנקש בכירה הימנה ברשימה אין, ַהֵטרֹוִריְסטשל רעייתו 

נחשון בן עמינדב, כחלוצה לפני המחנה לקידום  ל המשיל, אותה ניתן לתאחר מספ
 החולניות;  נותיו ו ובאמ במחסל, בתורתוותמיכה 

בהתבטאות או  " ב אין מדובר הביטויים שהובאו לעיל, פרוסים על פני עשור, , שנית
 "; בהתבטאות או מעשה החוזרים ונשנים" " אלאפעמיים-במעשה חד

"  חברי הרשימה שותפים"  לל "יחיד", אלא שכלבהתבטאות ש אין מדובר , שלישית
 ;ַהֵטרֹוִריְסטלדעותיו החולניות של 

  , ה של ועדת הבחירותלעבור את סף דלת  לרשימה המתחזהאלו לעיל אינם מאפשרים  .28
 מלבוא בקהל )מפלגות( ישראל.פסולה היא  -מטרות  ה  -גם לגופן של ש אלא

חזה ולמנוע הימנה  הרשימה המת שדי באמור לעיל על מנת להביא לפסילתה של חרף  .29
בה( מפסק דינו  ור את אפשרות ההתמודדות לכנסת, נבקש להביא מעט )המעיד על המ

 ;ַהֵטרֹוִריְסטאודות השבר הגדול שגרם  , של בית המשפט המחוזי

יבור, הם כלי המלחמה העיקריים של  הזיכרון הקצר של הצו  השכחהנטעים, ו
 להקתו וחבר מרעיו; , ַהֵטרֹוִריְסט

, יהדהדו  ט אדמונד א' לוי המנוחפכבוד השואשר על כן, נבקש, כי דבריו אלו של 
 ה, טרם קבלת החלטתם:ד עמון אצל חברי הו כפע

הנאשם הניצב לפנינו ודומיו הם חלום הביעותים של כל שוחר  "
]...[ כל   דמוקרטיה, ולא חשוב כלל המחנה שאליו הוא משתייך

רצח הוא מעשה נתעב, אך זה הנדון לפנינו נתעב שבעתיים,  
הואיל ולא זו בלבד שהנאשם לא הביע חרטה או צער, אלא ביקש  

קפד פתיל חייו  להראות כמי ששלם עם המעשה שביצע. מי שמ
של אחר בדם קר ובשלוות נפש שכזו, רק מעיד על עצמו לאלו  
תהומות של דלות ערכים התדרדר, והוא אינו ראוי ליחס כלשהו  

 זולת חמלה על שאיבד צלם אנוש. 

העובדה, שצמחו בקרבנו גידולי פרא שכאלה, מחייבת לבדוק אלו  
יל  חלקים במערכת החינוך בישראל כשלו, כשלא הצליחו להנח 

 .  ולבסס את עקרונות הדמוקרטיה בקרב חלק מהדור הצעיר
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מעשיו של הנאשם אינם רק כישלונו האישי ולא עימו לבדו אנו  
באים היום חשבון, אלא עם כל מי שבדרך ישירה או עקיפה,  
במפורש או מכללא, נתנו לו להבין שמותר לגדוע חיי אדם על  

מדינת   498/95 ))תפ"ח( "מזבח ה"מולך" של אידיאולוגיה כלשהי 
; ההדגשה הוספה,  לפסק הדין 53ישראל נ' יגאל עמיר, בעמ' 

 . (הח"מ

לעשות  , וחברי הוועדה הנכבדיםיו"ר ועדת הבחירות תבקש ייל, המקובץ לעכלל נוכח  .30
 . בבחירותמה המתחזה( יששתתפות המשיבה )הרוע את השימוש בסמכותם, למנ

 מצורף תצהירו של המבקש. לבקשה  .31

 . ו זאתלימין המבקש בבקשת שורת הדין ושורת הצדק ניצבות איתנות   .32
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