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 עמדה  מטעם  היועץ  המשפטי  לממשלה

 

, מתכבד היועץ המשפטי הנדל' נ השופטכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם להחלטת  .1

 שבכותרת. הלממשלה להגיש את עמדתו ביחס לבקש

 

על פסילת להורות , ועדת הבחירות()להלן:  מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית במסגרת הבקשה .2

 יסוד: הכנסת.-לחוק (2)א7זאת, בהתאם לסעיף , 23-הבבחירות לכנסת  מהשתתפותהמשיבה 

 

 הידחות.דינה של בקשה זו ללעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  .3

 

 על הזכות להתמודד בבחירות
 

הזכות להתמודד בבחירות לבית המחוקקים היא בין זכויות היסוד החוקתיות החשובות  .4

"זכות יסוד רון השוויון הפוליטי. זוהי והמכריעות ביותר במשטר דמוקרטי. בסיסה הרעיוני הוא עק

מדינית, אשר באים בה לידי ביטוי רעיון השוויון, חירות הביטוי וחופש ההתאגדות, ומכאן כי זכות 

בפסק דינו הנשיא מ' שמגר  וד, ראו דברי כבזו היא מן הסימנים המובהקים של חברה דמוקרטית"

 225( 2, פ"ד לט)זית לכנסת האחת העשרהניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכ 3/84, 2/84עב ב

יאסין נ' רשם  7793, 7504/95רע"א  ; וכן ראו264בעמוד  (,פרשת ניימן הראשונה( )להלן: 1985)

 (.2003) 61-60(, מפי כב' הנשיא ברק, בעמ' עניין יאסין( )להלן: 1996) 45( 2, פ"ד נ)המפלגות

 

, 145( 4, פ"ד נז)יו"ר ועדת הבחירות נ' פייגלין 11243/02לעניין זה גם כתב כב' השופט לוי בבג"ץ  

 (, כי: 2003) 156

 

טול מאדם או מקבוצת אנשים את הזכות להיבחר, ושללת מהם את הזכות לתת ביטוי "
להשקפה פוליטית שהם גיבשו, ואף את הזכות להשתתף בעיצוב פניו של השלטון 

 ולהשפיע על מהלכיו". 
 

יסוד: הכנסת, -לחוק 6חירות לכנסת מעוגנת בספר החוקים הישראלי בסעיף הזכות להתמודד בב .5

הוא בן עשרים ואחת שנה  …כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדיםהקובע כי ככלל, "

 ". …ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת
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גבולותיה היא, הגבלת זכותה של רשימת מועמדים או של מועמד להיבחר לכנסת מתפרשת מעבר ל .6

שהרי הגבלה כאמור מצרה אף את זכות הפרט לבחור, שהיא עצמה זכות יסוד חוקתית, המעוגנת 

 : 264 - 263בעמודים  הראשונה, בפרשת ניימןיסוד: הכנסת. וכך נכתב -לחוק 5בסעיף 

 

מבחינת הבוחר, יש בהגבלת הזכות להיבחר גם צמצום עקיף של חירות הביטוי, שהרי "
ידי כך היכולת להתחבר יחד עם אחרים לשם קידום השקפותיו -על נשללת ממנו

 ידיו היה מציגן."-ודעותיו, כפי שהמועמד המבוכר על
 

הגבלת זכותם של מועמדים ורשימות מועמדים להתמודד בבחירות, הפוגעת בזכויות לבחור  .7

 ולהיבחר, מהווה ניסיון לתת מענה ל"פרדוקס הדמוקרטי". 

 

פ"ד  ,16-טיבי נ' ועדת הבחירות לכנסת ה 11280/02בפסק דינו בא"ב הנשיא ברק  כבודכך  עמד על

בקובעו כי ה"פרדוקס הדמוקרטי" משקף מתח הקיים  (,עניין טיבי( )להלן: 2003) 1( 4נז)

בדמוקרטיה בין העיקרון הדמוקרטי של שוק חופשי של דעות, לפיו הזכות לכל רשימה ומפלגה, גם 

לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה, לבטא את דעותיהן ולהתמודד באופן שוויוני  אם הן מבקשות

 (. 14בבחירות, לבין זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה )שם, בעמ' 

 

ועדת , 1095/15לפסק דינה בא"ב  7עוד ראו לעניין זה את דבריה של כבוד הנשיאה מ' נאור בסעיף 

ועדת הבחירות המרכזית נ'  1096/15וא"ב  כ חנין זועביהבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' ח"

 עניין :( )להלן10.12.2015, ונימוקים מיום 18.2.2015)פורסם באר"ש, פס"ד מיום ברוך מרזל 

 (.מרזל

 

מחשיבותן וממרכזיותן של הזכויות החוקתיות לבחור ולהיבחר לכנסת נובעת הזהירות הרבה,  .8

 ם להגביל את הזכויות ולצמצמן. שבה יש לפעול, עת באי

 

על כן קבעה הפסיקה, כי הטלת מגבלות על רשימה או על מועמד מלהציג את מועמדותם בבחירות 

לכנסת תיעשה אך במקרים חמורים וקיצוניים, וכי פירוש הוראות החוק המגבילות את הזכות 

 להיבחר ייעשה בצמצום ובדווקנות, כפי שיפורט להלן. 

 

 יביתהמסגרת הנורמט

 

 יסוד: הכנסת, שכותרתו "מניעת השתתפות בבחירות", בנוסחו כיום, קובע: -א לחוק7סעיף   .9

 

ולא יהיה אדם מועמד בבחירות )א( רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת "
או במעשיו של האדם, לרבות , אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה לכנסת

 עניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:, לפי הבהתבטאויותיו
 

 .שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (1)

 .הסתה לגזענות (2)

תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד  (3)
 מדינת ישראל.



  
 

3 

לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים  ( 1)א
רשימת המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה  שקדמו למועד הגשת

 במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת.
 

)ב(   החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות טעונה 
 אישור בית המשפט העליון.

 
 )ג(     מועמד יצהיר הצהרה לעניין סעיף זה. 

 
בוועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון ולעניין  )ד(   פרטים לעניין הדיון

 .]ההדגשות אינן במקור[ .הצהרה לפי סעיף קטן )ג(, ייקבעו בחוק"
 

. בתיקון זה הוסמכה ועדת הבחירות המרכזית 2002יסוד: הכנסת, תוקן בשנת -א)א( לחוק7סעיף  .10

 לפסול רשימת מועמדים.  לפסול מועמד, בנוסף לסמכות שהייתה קיימת קודם לכן

 

"תמיכה במאבק מזוין  –( 3א)א()7כמו כן, נוספה לחוק היסוד עילת הפסילה הקבועה כיום בסעיף  

בנוסף, נקבע בתיקון נוסח אחיד לסעיף  של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

 . 1992-( לחוק המפלגות, התשנ"ב1)5( בחוק היסוד ולסעיף 1א)א()7

 

א לחוק יסוד: הכנסת פעם נוספת, בעקבות מספר ביקורים של 7תוקן סעיף  2008בנוסף, בשנת  

( האמור, 1א נוסף במסגרת תיקון זה סעיף קטן )א7חברי כנסת במדינות אויב ללא היתר. לסעיף 

הקובע חזקה הניתנת לסתירה, לפיה שהייה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד 

המועמדים, יראו בה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. חוק היסוד גם קובע,  הגשת רשימת

כי ההוראות בדבר הגבלת הזכות להיבחר בשל נסיעה למדינת אויב יחולו על נסיעה שאירעה החל 

 (.39ביום תחילתו של חוק היסוד )תיקון מס' 

 

ס חסעיף הוסף, בירישא של העם נוספת, כך שליסוד: הכנסת פ-לחוק א)א(7תוקן סעיף  2017בשנת  .11

(. על פי האמור בדברי ההסבר לתיקון 46" כמצוטט לעיל )תיקון לרבות בהתבטאויותיולמועמד: "

יובהר כי התיקון המוצע מעגן במפורש את הגישה המקובלת בפסיקה בעניין זה, אשר לפיה זה: "

ות. כמו כן, התיקון לא נועד לשנות את א לחוק היסוד נכללות גם התבטאוי7ב"מעשים" לפי סעיף 

א לחוק היסוד תיעשה בצמצום ובאופן דווקני כדי להגן 7פסיקת בית המשפט ולפיה הפעלת סעיף 

דברי הסבר אלו מבהירים כי אין בתיקון לחוק בכדי  ".על האינטרסים החיוניים ביותר של המדינה

 ילת מועמדים.לשנות את המצב המשפטי ששרר ערב התיקון, בכל הנוגע לפס

 

יסוד: הכנסת. העקרונות הכלליים שנקבעו -א)א( לחוק7התייחסה בהרחבה לסעיף הפסיקה  .12

בפסיקה לעניין פרשנות הסעיף, העוסק בפסילת רשימות מועמדים, נגזרו מחשיבותן העליונה של 

 הזכויות הבסיסיות לבחור ולהיבחר לקיומו של משטר דמוקרטי. 

 

יסוד: הכנסת, תעשה רק במקרים -א)א( לחוק7כי הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף  לפיכך נקבע, 

ניימן נ'  1/88ע"ב קיצוניים, וכי עילות הפסילה יפורשו בצמצום ובאורח דווקני. לעניין זה, ראו: 

 (. פרשת ניימן השנייה( )להלן: 1988) 177( 4פ"ד מב), 12-יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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הנשיא  ידי כבוד-יין פסילת רשימה סוכמו עלא)א( לענ7העיקרים המנחים לצורך הפעלת סעיף  .13

בעניין טיבי הנשיא ברק  ידי כבוד-לפסק הדין( ואומצו על 196)בעמ'  השנייה בפרשת ניימןשמגר 

 : בעניין טיביוכך קבע כבוד הנשיא א' ברק . לפסק הדין( 6בסעיף )

 
ין זה בין חלקי המשוואה, נקבעו על ידי בית משפט זה כדי לקיים איזון עד"   

במספר פסקי דין מסקנות פרשניות, אשר לאורן יש ליישם את הוראותיו של 
יסוד: הכנסת. פסיקה זו חלה על כל אחת מהעילות למניעת -א לחוק7סעיף 

בעניין זה ניתן להצביע על מספר אמות מידה פרשניות ...ההשתתפות בבחירות 
יסוד: הכנסת, והמשקפות -א לחוק7בפסיקה להפעלתו של סעיף אשר נקבעו 

, הפניה אל מטרותיה של רשימת מועמדים היא פניה ראשיתמגמה מצמצמת זו: 
בין השאיפות או הפעילויות של  כמרכזיים, הניצבים דומיננטייםאל "מאפיינים 

א אינה מיועדת לדברים שהיו 7, שם(. "הסמכות שהוענקה בסעיף שםהרשימה" )
שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמעותית 
ורצינית. הכוונה לתופעות... שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים 

(. עניין לנו, איפוא, 196, עמ' שםבין השאיפות או הפעילויות של הרשימה" )
בדיון בפני ועדת במטרות המהוות יעד "שליט" )בלשונו של השופט מ' חשין 

, מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות שנית(; 612, עמ' שם, 16-הבחירות לכנסת ה
ובאותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת  –של הרשימה 

נלמדות הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות  – מועמדים
, לא די במטרות שלישית(; 188, עמ' שםמשמעי )-מסתברות המשתמעות באופן חד

בעלות אופי תיאורתי. יש להראות כי רשימת המועמדים "פועלת למען מימוש 
-פרשת בן; ראו גם 196, עמ' שםמטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו" )

(. חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות 284, בעמ' שלום
צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די  הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו

בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת 
(. אכן, הדמוקרטיה אינה נוקטת בפעולות כלפי 66, עמ' פרשת יאסיןעוצמתה )ראו 

מי שאינו נוקט בפעולות כלפיה. זוהי הדמוקרטיה המתגוננת, אשר אינה מונעת 
של רשימת מועמדים רק בשל מטרותיה של הרשימה, אלא  השתתפות בבחירות

, הראיות המבססות את המטרות לבסוףמתגוננת כנגד מעשים המכוונים כלפיה. 
או של מועמד והמעשים המביאים לידי מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים, 

פרשת ניימן משמעיות" )-, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחדבבחירות לכנסת
  "... (250, עמ' פרשת ניימן הראשונה; 196, עמ' השניה

 
 

עניין )להלן:  נ' כסיף 21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19בא"ב  הדיןפסק  וכן ראו את 

הנשיאה חיות את ההלכה הפסוקה ביחס לרף הראייתי הנדרש לפסילת  (, שם סיכמה כבודכסיף

 רשימת מועמדים או מועמד, כדלקמן:

 

 דה לעניין הרף הראייתי הנדרשאמות המי"

 

לחוק  א7בסעיף . לצד הפרשנות המצמצמת של עילות הפסילה הקבועות 16
היסוד, הוסיפה הפסיקה וקבעה במהלך השנים שורה של אמות מידה 
מחמירות לעניין הרף הראייתי הנדרש לצורך התגבשות איזה מן העילות. 

או מועמד  אמות המידה הללו תוחמות את האפשרות לפסול רשימה
מלהתמודד בבחירות לכנסת למקרים מובהקים וקיצוניים בלבד בשל 
הזהירות המופלגת שאותה נוקט בית המשפט כנקודת מוצא בהקשר זה 

, בן שלוםבעניין  ש' לוין; השוו לדבריו של השופט 3, בפסקה בל"ד)עניין 
(. להלן תפורטנה בתמצית אמות המידה 2, בעמ' כך; עניין 248בעמ' 
וו בפסיקה לעניין הרף הראייתי הנדרש להתקיימות עילות הפסילה. שהות

אמות מידה אלה ברובן יושמו תחילה באשר לפסילת רשימות ולאחר 
מועמד הן אומצו בהתאמה גם לעניין פסילת  2002תיקון חוק היסוד בשנת 

 (, ואלו הן:זועבי השניועניין  זועבי הראשוןעניין  ;טיבי)ראו עניין  יחיד
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בסעיף , על מנת להכריע בשאלה האם אחד מהיסודות המנויים ראשית( -) 
מתקיים במטרותיהם או במעשיהם של הרשימה או המועמד, יש  א7

להראות כי מטרה זו היא חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של שאיפות 
וכי לשם קידומם הם מבקשים  הרשימה או המועמד או הפעילות שלהם

; וראו גם עניין 187ליטול חלק בבחירות )ראו עניין ניימן השני, בעמ' 
 .(14; עניין זועבי הראשון, בפסקה 4; עניין בל"ד, בפסקה 18טיבי, בעמ' 

 

, יש להראות כי מטרות מרכזיות ודומיננטיות אלו נלמדות שנית( -) 
מסקנות מסתברות שמשמעותן מהצהרות מפורשות ומהיגדים ישירים או מ

; 18; עניין טיבי, בעמ' 188 משמעית )עניין ניימן השני, בעמ'-ברורה וחד
 (. 14עניין זועבי הראשון, בפסקה  ;4עניין בל"ד, בפסקה 

 

, יש להראות שהרשימה או המועמד פועלים באופן אקטיבי שלישית( -) 
דית להגשמת המטרות האמורות, וכי נעשתה פעילות שאינה ספור

להוצאתן מן הכוח אל הפועל. נפסק כי אין די במטרות בעלות אופי 
תיאורטי ויש להצביע על פעילות שיטתית, חוזרת ונשנית, אשר "צריכה 
לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה" )עניין ניימן השני, בעמ' 

ון, ; עניין זועבי הראש4; עניין בל"ד, בפסקה 18; עניין טיבי, בעמ' 196
 (. 14בפסקה 

 

, הראיות המבססות את המעשים או המטרות, אשר יש בהם רביעית( -) 
-כדי למנוע התמודדות בבחירות לכנסת, צריכות להיות "ברורות, חד

; 18; עניין טיבי, בעמ' 188משמעיות ומשכנעות" )עניין ניימן השני, בעמ' 
(, 250, בעמ' ; השוו: עניין ניימן הראשון34עניין זועבי השני, בפסקה 

ונדרשת "מסה קריטית" של ראיות בעלות אמינות גבוהה להצדקת 
(. נטל 14; עניין זועבי הראשון, בפסקה 43הפסילה )עניין טיבי, בעמ' 

הראיה בעניין זה חל על הטוען לפסילת הרשימה או המועמד וספק 
המתעורר לגבי דיות המסכת הראייתית צריך לפעול נגד הפסילה )עניין 

 "(.3; עניין כך, בעמ' 249-248השני, בעמ'  ניימן
 

א היא צרה ומצומצמת. 7עוד יוסף, כי בהתאם לפסיקת בית משפט נכבד זה, פרשנות עילות סעיף  .14

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי 1095/15בא"ב השופט גרוניס  ודראו דברי כב

 :, כדלקמן(עניין זועבי( )להלן: 2015)

 

השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של  מניעת" 
רשימת מועמדים בבחירות, נוסיף ונזכיר, הם צעדים קיצוניים. על כן, התקבלה 

א תהא צרה 7במשפטנו התפיסה לפיה ראוי שפרשנות העילות המנויות בסעיף 
ביותר בהם ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה, ותיוחד למקרים חריגים 

לא ניתן להתמודד בכלים הדמוקרטיים הרגילים. אכן, "מניעת השתתפותה של 
מפלגה בבחירות היא צעד קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות 
חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר...כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות 

על זכות זו צריכות אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות המוטלות 
 5364/94להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסים חיוניים ביותר" )בג"ץ 

(. 1995) 800-801, 758( 1ראש מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מט)-ולנר נ' יושב
כפי שעמדנו בהרחבה לעיל, פרשנות מצמצמת זו עוברת כחוט השני בפסיקתו של 

ים, ויש לשמרה ביתר שאת שעה שעילות בית המשפט העליון זה עשרות שנ
א. פרשנות זו היא גם 7הפסילה עוגנו בחקיקה והותוו המבחנים ליישום סעיף 

נגזרת של הכלים הנוספים המאפשרים לדמוקרטיה להתמודד עם כוחות 
המבקשים לפגוע בה מבפנים. עצם העובדה שמועמד רשאי להתמודד בבחירות 

שאי הוא לעשות ככל העולה על רוחו. לכנסת אין משמעה כי משעה שנבחר ר
עדיין עומדת האפשרות לשלול חסינותו של חבר כנסת במקרים מסוימים, 
להעמידו לדין אם נמצא כי עבר עבירה פלילית, ולשלול את המשך כהונתו בכנסת 
אם הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון. אכן, האיזון בין ההגנה על הדמוקרטיה 

ינו פשוט. אך בעוד שעומדת לדמוקרטיה זכותה להגן על וההגנה על יסודותיה א

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
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חיותה, עומדת לה גם החובה להגן על עקרונותיה היסודיים ביותר, ועל הזכות 
 להיבחר, שהיא אחת הזכויות הבסיסיות המכוננות את המשטר הדמוקרטי עצמו".

 

 ודמוקרטית שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתעילת הפסילה של 

 

מדינה יהודית שלילת קיומה של מדינת ישראל כהנשיא ברק, כי לדיבור " ודקבע כב בעניין טיבי .15

לחוק יסוד: הכנסת, יש ליתן פירוש מצמצם, שכן הוא נועד לצמצם  (1)א()א7ודמוקרטית" שבסעיף 

 (. 19את זכויות היסוד לבחור ולהיבחר )עמוד 

 

המדינה היהודית  -טוציונית של מדינת ישראל היא כי שני היסודות הנחת היסוד הקונסטי .16

 189בעמוד  ,פרשת ניימן השנייהאינם מושגים סותרים זה לזה )ראו  -והמדינה הדמוקרטית 

 (. לפסק הדין 19בעמ'  ,עניין טיבילפסק דינו של כב' הנשיא שמגר, ודבריו של כב' הנשיא ברק ב

 

א לחוק יסוד: 7, שניתן שנים ארוכות לפני חקיקת סעיף ן שהתייחס לסוגיהפסק הדין הראשו .17

בפסק (. 1964) 365( 3פ"ד יט) ,ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת הששית 1/65ע"ב הוא הכנסת, 

הנשיא אגרנט, כי עובדת היותה של מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי כפי  ודדין זה קבע כב

, ן(לפסק הדי 386)בעמוד  זת העצמאות היא עובדת יסוד קונסטיטוציוניתשבא לידי ביטוי בהכר

 כדלקמן:

 

וכך מלמדים ברורות הדברים, שהוצהרו בשעתו  -והנה, לא יכול להיות ספק בדבר "
כי לא זו בלבד שישראל הינה מדינה ריבונית, עצמאית,  -בהכרזה על הקמת המדינה 

לטון העם, אלא גם שהיא הוקמה השוחרת חופש ומאופיינת על ידי משטר של ש
"כמדינה יהודית בארץ ישראל", כי האקט של הקמתה נעשה, בראש וראשונה, בתוקף 

סטורית של העם היהודי לחיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו י"זכותו הטבעית והה
במדינתו הריבונית, וכי היה בו באקט זה משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת 

ואם תמצי לומר:  -ל אותו "אני מאמין" הוא, שדבר המשכיותה ישראל...משמעותו ש
-386ראו עמודים . )של מדינת ישראל מהווה עובדת יסוד קונסטיטוציונית" -"נצחיותה 

385.) 
 

השופט )כתוארו דאז( מ' אלון לאופייה היהודי של מדינת  ודהתייחס כב הראשונה בפרשת ניימן .18

 שקל מכריע להכרזת העצמאות והשלכותיה. הוא קבע כי: וייחס אף הוא מ ,ישראל
 

אופייה היהודי של מדינת ישראל מצא את ביטויו בהכרזת העצמאות על ידי עצם " 
הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית, ולא רק של יהודים, על ידי פתיחת שעריה 

 (.297לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות... וכיוצא באלה..." )ראו עמוד 
 

 (4פ"ד מג), עשרה-השתים בן שלום נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 2/88ע"ב ) בן שלום ענייןב .19

נדון ערעורם של רבע מחברי ועדת הבחירות המרכזית, אשר ביקשו לפסול את "הרשימה  ((1989)

של לאחר שזו לא נפסלה על ידי ועדת הבחירות, בעילה של שלילת קיומה  ,המתקדמת לשלום"

((. הערעור נדחה על ידי 1א)א()7מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי )הנוסח הקודם של סעיף 

תיות יפי אמות המידה הראי-רוב שופטי ההרכב, מן הטעם שלא הוכחה עילת הפסילה על

 (. 247כמפורט לעיל )שם, בעמ'  השנייה, בפרשת ניימןאשר נקבעו  ,המחמירות

 

ערעור על החלטתו של רשם המפלגות לרשום את מפלגת "ימין ישראל" בפנקס  נדחה, יןיאס ענייןב .20

וכי יש  ,כי היא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית שבעניינה נטען ,המפלגות



  
 

7 

כי במדינת ישראל קיים ערך  ,הנשיא ברק ודקבע כב . באותו מקרה,במטרותיה הסתה לגזענות

הערך בדבר ה כמדינה דמוקרטית, אותו הוא מכנה "עקרון חוקתי", והוא "חוקתי, בנוסף לערכי

וד (. עוד קבע כב63" )שם, בעמ' "היותה של ישראל מדינה יהודית או מדינתו של העם היהודי

איננו מוכנים לכך כי חופש ההתאגדות כמפלגה פוליטית יגרור אחריו חדלונה כי " ,הנשיא ברק

 -( לחוק המפלגות 1)5ם(. בפרשו את עילת הפסילה המופיעה בסעיף " )שהיהודי של מדינת היהודים

כי עילת  ,הנשיא ברק ודקבע כב -( לחוק היסוד 1א)א()7שלשונה זהה כיום לזו הקבועה בסעיף 

בלא  ,הפסילה מתקיימת אף כאשר הפסול הוא בפגיעה באופייה כמדינה יהודית )או דמוקרטית(

 בגרעיןם זאת, האיום על האופי היהודי צריך לפגוע לפגוע בעצם קיומה של המדינה. יחד ע

 (.66המאפיין את המדינה כיהודית )או דמוקרטית(. )שם, בעמ' 

 

הנשיא ברק אל אותו "גרעין" המאפיין את המדינה כיהודית. הוא קבע כי  ודשב כב עניין טיביב .21

ת ישראל מדינה יהודית מובאים "רק המאפיינים ה'גרעיניים' או 'המינימליים' של היות מדינ

אלה (, וכי במרכזם של מאפיינים 21)שם, בעמ'  ן מניעת ההשתתפות בבחירות"יבחשבון לעני

"עומדת זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל, שהיהודים יהוו בה רוב; עברית היא שפתה 

ית של העם הרשמית המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה משקפים את תקומתו הלאומ

  (.22)שם, בעמ'  היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית"

 

 18-המפלגה הלאומית הדמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-בל"ד 561/09בע"ב  .22

ת על הנשיאה ביניש וחוזר וד, שבה כב(ל"תע-מ"ד ורע"עניין בל( )להלן: 7.3.11 ניתן ביום)

( 1996) 529( 2פ"ד נ) איזקסון נ' רשם המפלגות 2316/96קביעותיו של בית המשפט העליון ברע"א 

(, שם נדונה לראשונה משמעות המונח "מדינת כל אזרחיה". בית המשפט פרשת איזקסון)להלן: 

אם המטרה של היות מדינת ישראל כי " בעניין טיביהעליון שב וחוזר על שנקבע בהקשר זה 

ת כל אזרחיה" מכוונת אך להבטחת השוויון בין האזרחים בתוך הבית פנימה, תוך הכרה "מדינ

בזכויותיו של המיעוט החי בתוכנו, אין בכך כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית. אם, לעומת זאת, המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" מכוונת ליותר מכך, והיא 

יונל המונח ביסוד הקמת המדינה, ובכך לשלול את אופייה של מדינת ישראל מבקשת לפגוע ברצ

כמדינתו של העם היהודי, כי אז יש בכך כדי לפגוע במאפיינים הגרעיניים והמינימליים המאפיינים 

 לנימוקי פסק הדין(.  6" )פסקה את מדינת ישראל כמדינה יהודית

 

בעילה של שלילת קיומה של מדינת  בשארההבחירות לפסול את נדונה החלטת ועדת  בעניין טיבי .23

ישראל כמדינה יהודית, שם נדרש אישור בית המשפט העליון לפסילה, וכן נדון ערעורה של רשימת 

בל"ד על פסילתה בעילה זו. ההתייחסות בפסק הדין לבשארה ולרשימת בל"ד הייתה במאוחד, שכן 

על פעולותיו של ראש הרשימה דאז, בשארה,  עיקר הטענות כנגד פסילת בל"ד, התבססו

התבטאויותיו ותמיכת הרשימה בו. דעת הרוב הייתה, שלא לאשר את הפסילה של בשארה ולקבל 

 את ערעורה של רשימת בל"ד. 

 

התבססה על התבטאויות רבות וגלויות של בשארה בראיונות, כתבות  בעניין טיביבקשת הפסילה  

אויות פומביות שונות, מצע המפלגה וכתביה, וכן על ראיות עיתונאיות, דברים שכתב, התבט

חסויות )אם כי בבית המשפט העליון טען היועץ המשפטי לממשלה, כי די בראיות הגלויות על מנת 

 לבסס את עילות הפסילה(. 
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ען, שבשארה ורשימת בל"ד דוגלים בהפיכת מדינת ישראל היועץ המשפטי לממשלה טבעניין טיבי, 

ל"מדינת כל אזרחיה", וזאת לא במובן הלגיטימי של שוויון בין אזרחי המדינה, אלא  במובן של 

שלילת צביונה היהודי של המדינה, ובכלל זה ביטול החוקים המעניקים העדפה ליהודים, ובראשם 

ד נטען, כי אין לקבל את הצגת הדברים על ידי בשארה חוק השבות, וכן ביטול הזיקה לתפוצות. עו

כיעד רחוק ותיאורטי, וכי מדובר ביעד מרכזי ודומיננטי, שהרשימה ובשארה פועלים באופן ממשי 

להגשמתו. אף אם לא ננקטו צעדים לביטול חוקים או הושמעו הצהרות מסוימות בהליכי הפסילה, 

 רותי, נטען כי תנאי הפסילה מתקיימים. הרי זה מטעמים פרגמטיים. בהיעדר מבחן הסתב

 

, נתן משקל רב להצהרותיו של בשארה בוועדת בעניין טיביהנשיא ברק, בדעת הרוב  ודכב 

הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון, לפיהן, בין היתר, הוא מכיר בלגיטימיות של מדינת 

א לביטול האפליה נגד ישראל ושל זכות ההגדרה הלאומית המודרנית של העם היהודי, וקור

הנשיא ברק קבע, כי אין בדבריו של בשארה משום שלילת הרוב היהודי  ודאזרחיה הערבים. כב

במדינת ישראל, אין בדבריו שלילת מרכזיותה של השפה העברית כשפת המדינה, אין התנגדות 

רה לחגיה ולסמליה של ישראל כמשקפים את תקומתו של העם היהודי, ועל כן מעשיו של בשא

 לפסק הדין(.  40עולים בקנה אחד עם ההגדרה הגרעינית של מדינת ישראל כמדינה יהודית. )עמ' 

 

לא הונחה בפנינו הנשיא ברק כי " וד, קבע כבבעניין טיביבסיכום הדיון בעילה זו, בפסק הדין 

התשתית הדרושה כדי לשלול את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אמת, 

גישתו באשר להיות מדינת ישראל "מדינת כל אזרחיה" מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות השוללת 

את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. עם זאת, אין בפנינו ראיות משכנעות, ברורות וחד 

לפסק הדין(. כאמור, באותה פרשה עמדו בפני בית המשפט,  43" )בעמ' משמעיות כי הגבול נחצה

צע המפלגה, ראיות רבות וכבדות משקל, ושם גם ביקש היועץ המשפטי לממשלה את בנוסף למ

 .הפסילה, בין השאר בהתבסס על ראיות חסויות

 

 והוסיפה כדלקמן: בעניין טיביהנשיאה ביניש על הקביעות  וד, שבה כבל"תע-מ"ד ורע"בעניין בל 

 

לאחר   ת שנוצרו, שכןדברים אלו מתאימים, ואולי ביתר שאת, לעניין שלפנינו בנסיבו"
שעיינו עיין היטב בכלל הנתונים שהונחו בפנינו, ובכלל זה במצעה של מפלגת בל"ד 

(, מאמריו של ח"כ זחאלקה, האמירות השונות פרשת בל"ד)שלא חל בו שינוי מאז 
לא מצאנו אף הפעם כי ידו(, -שיוחסו לו והתייחסותו לאמירות )שחלקן הוכחשו על

במסגרת ההליך מוכיחות באופן משכנע, ברור וחד משמעי כי  הראיות שהוצגו בפנינו
מפלגת בל"ד מבקשת לשלול את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה 

בנסיבות העניין אף מצאנו ממש בטענת היועץ המשפטי לממשלה  -. זאת ועוד יהודית
וצג בפנינו לפיה מכלול הראיות שהוצגו בפנינו בהליך זה היה פחות מן המכלול שה

, כך שאף מדרך קל וחומר לא הוכח בפנינו כי נתקיימה במפלגה עילת בפרשת בל"ד
, בפרשת בל"דהפסילה הנזכרת. חרף זאת, ובדומה לרוח הדברים שביטא בית המשפט 

אין להתעלם מכך כי גם הפעם נותר בליבנו ספק שמא הביטויים והעמדות שעלו מן 
רידה ומדאיגה לרעיון של שלילת מדינת החומר הם מהסוג המצביע על קרבה מט

של פסק הדין  -הכלליות והפרטניות  -לאור קביעותיו ישראל כמדינה יהודית. עם זאת, 
בפרשת הראיות שהוצגו בפנינו למול הראיות שניצבו בפני בית המשפט  בפרשת בל"ד,

, הדברים שעלו מתצהירו של ח"כ זחאלקה בפני ועדת הבחירות בערעור המונח בל"ד
לפנינו, ובהתחשב בנקודת המוצא לפיה במצב של ספק הרי שעליו לפעול לטובת 

אבנר ארליך נ'  2600/99ע"ב ; 43, בעמ' פרשת בל"ד)ראו:  החירות לבחור ולהיבחר
לא מצאנו אף ((, פרשת ארליך( )להלן: 1999) 43, 38( 3)ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד נג

הפעם כי מסת הראיות שהוצגה בפנינו עלתה במשקלה ובעוצמתה כדי הרמה הגבוהה 
א, וכי בראיות שהוצגו בפנינו היה 7הצריכה לצורך הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עב%202600/99&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עב%202600/99&Pvol=נג
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 ההדגשות אינן] ".כדי לחצות הגבול החד המשמעי הנדרש לצורך הוכחת עילת הפסילה
 . [במקור

  

. וכך נקבע בעניין זועביעוד נבקש להפנות בעניין זה לדבריה של כבוד הנשיאה מ' נאור בפסק דינה  .24

 לפסק הדין: 67בסעיף 

 

סבורני כי לא הוכח שיש באמירותיה ובמעשיה של זועבי כדי לשלול את מרכיבי "
זועבי -בפרשות טיבי ו. הגרעיניים המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית

נקבע כי השאיפה לכינונה של מדינת כל אזרחיה והחתירה לסיום הכיבוש, אין 
. דומה שעניין זה משמעותן בהכרח שלילה של יסודותיה היהודיים של מדינת ישראל

כן די לעמדתי בדיון -אף לא עמד במרכזן של הבקשות שעומדות לדיון בפנינו עתה, ועל
 ."(43; והשוו: עניין טיבי, בעמוד 24-20יין זועבי )פסקאות שנערך בהקשר זה בענ

 

הנשיאה חיות את עילת הפסילה של רשימות  וד, סיכמה כבכסיף בענייןבמסגרת פסק דינה  .25

 יסוד: הכנסת, כך:-( לחוק1א)א()7ומועמדים הקבועה בסעיף 

 

 מניעת עניינה הכנסת: יסוד לחוק (1()א)א7 בסעיף הקבועה הראשונה העילה. 13"
 במעשיה או במטרותיה יש אם מועמד או מועמדים רשימת של בבחירות השתתפות

 של קיומה שלילת משום בהתבטאויותיו לרבות המועמד של במעשיו או הרשימה של
-הגרעיניים" המאפיינים נקבעו יטיב בעניין. ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינה

-גרעיניים"ה המאפיינים נקבעו וכן יהודית כמדינה ישראל מדינת של" המינימליים
 העשויה זו היא אלה במאפיינים שפגיעה ונקבע, דמוקרטית כמדינה שלה" המינימליים

 המאפיינים לעניין. היסוד לחוק (1()א)א7 ףסעי מתוקף פסילה עילת להקים
 כוללים אלה כי נקבע יהודית כמדינה ישראל מדינת הגדרת את המעצבים" גרעיניים"ה

 היא עברית כי; יהודי רוב יהיה שבה ישראל למדינת לעלות יהודי כל של זכותו את
 םבעיקר משקפים המדינה של וחגיה סמליה כי; המדינה של המרכזית הרשמית שפתה

 הדתית במורשת מרכזי מרכיב היא ישראל מורשת וכי, היהודית המסורת את
 באותה' טירקל י השופט לעמדת השוו; 22' בעמ, טיבי עניין) המדינה של והתרבותית

 בפסקה, הראשון זועבי ועניין 66 בפסקה, השני זועבי עניין עוד ראו; 101' בעמ פרשה
 לוין' ש השופט של דבריו; 66' בעמ, אסיןי עניין: והשוו; 6 בפסקה, ד"בל עניין; 20

 הכנסת: יסוד-חוק זהב-הר ורענן רובינשטיין אמנון עוד ראו; 248' בעמ, שלום בן בעניין
64 (1993 .)) 

 
: יכ נקבע דמוקרטית כמדינה ישראל מדינת של" הגרעיניים" למאפיינים אשר 

 חופשיות בבחירות המתבטאת העם בריבונות הכרה על]...[  מבוססים אלה מאפיינים"
 שלטון, רשויות הפרדת קיום, ושוויון כבוד ובהן, אדם זכויות של בגרעין הכרה; ושוות
 בפסקה, השני זועבי עניין גם ראו; 23' בעמ, טיבי עניין" )עצמאית שופטת ורשות החוק

 זכות את השוללת רשימה כי טיבי בעניין צוין עוד(. 66' בעמ, יאסין עניין: והשוו; 29
 המשטר את לשנות מבקשת אשר רשימה או, לאומי-אתני בסיס על לכנסת הבחירה

 שוללת היא במהותה שכן, בבחירות להתמודד תורשה לא, באלימות שימוש באמצעות
 ניימן ןעניי עוד ראו; 24' בעמ, שם) בישראל המשטר של הדמוקרטיים היסודות את

 "(.30 פסקה, השני זועבי עניין וכן 190' בעמ, השני
 

 עילת הפסילה של הסתה לגזענות

 

לעילת הפסילה של הסתה לגזענות, הקבועה  עניין כסיףבבית המשפט הנכבד נדרש בפסק דינו  .26

לפסק  14 יסוד: הכנסת. לעניין מאפייניה של עילת פסילה זו נקבע בסעיף-( לחוק2א)א()7בסעיף 

 הנשיאה חיות, כדלקמן: ודדינה של כב

 
הסתה לגזענות. על יסודותיה  –היא  (2א)א()7בסעיף "עילת הפסילה השנייה הקבועה 

שאת במדינת היהודים, נעמוד בהרחבה -של עילה זו ועל הרציונלים שבבסיסה וביתר
עת נפסלה, לראשונה לאחר חקיקת  ניימן השניזה, יצוין כי כבר בעניין  להלן. בשלב

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.1
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.1
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/426
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.2
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לחוק היסוד, רשימת "כך" בעילה של הסתה לגזענות, קבע בית המשפט מפי  א7סעיף 
ליבוי  מטרותיה ומעשיה ]של הרשימה[ הם באופן ברור גזעניים:הנשיא מ' שמגר כי "

אתני המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום, קריאה -היצרים השיטתי על יסוד לאומי
לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסיה מוגדרים, 

אתני, ולהשפלתם באופן הדומה להחריד לגרועות -המאובחנים לפי יסוד לאומי
 אינה במקור[ההדגשה ](. 197" )שם, בעמ' שבדוגמאות בהן התנסה העם היהודי

 

( 2א)א()7, כי ביחס לעילת הפסילה של "הסתה לגזענות" הקבועה בסעיף עניין כסיףבעוד הוכרע  .27

 יסוד: הכנסת, אין תחולה למבחן הסתברותי. -לחוק

 

יה או במעשיה רשימת מועמדים אשר במטרות, קבע כי "בעניין טיביהנשיא ברק, בפסק דינו  ודכב .28

, מנועים מלהשתתף בבחירות, ובלבד שהם מקיימים 'הסתה לגזענות'וכן מועמד אשר במעשיו יש 

 ". שעמדנו עליהן -החלות לעניין כל עילות המניעה  -את הדרישות הכלליות 

 

 (1999) 351( 1, פ"ד נג)צומת-גשר-היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת 6709/98ברע"א  .29

צומת -גשר-, נדונה השאלה האם יש במטרותיה או במעשיה של רשימת מולדת(עניין מולדת)להלן: 

בבחירות לרשויות המקומיות בנצרת עילית משום הסתה לגזענות, אשר יש בה כדי למנוע את 

-א לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה39אלה, בהתאם לסעיף השתתפותה בבחירות 

1965 . 

 

צריכה להיות מטרה דומיננטית ומרכזית; הנשיא ברק, כי ההסתה לגזענות " ודזה קבע כבלעניין 

משמעיות ומשכנעות. ספק פועל כנגד מניעת -בראיות ברורות, חד תהיא צריכה להיות מוכח

 ".השתתפותה של הרשימה המשותפת

 

הסתה לגזענות ניתן להסתייע  הנשיא ברק, כי אמנם לצורך פירוש המונח ודקבע כבבעניין טיבי  .30

הנשיא שמגר במסגרת  ודכב ידי-עלא לחוק העונשין, כפי שנקבע 144בהגדרה של גזענות שבסעיף 

יסוד: הכנסת, לבין ההגדרה -" בחוק, אך אין זהות בין המונח "הסתה לגזענותפרשת ניימן השניה

 , כדלקמן:1977-בחוק העונשין, התשל"ז

 

פי פרשנותו ולא -חוקית, ותוכנו נקבע על -מה חוקתית על"ראשית, חוק היסוד מצוי בר
יסוד: הכנסת שונה -א לחוק7פי הוראותיו של חוק רגיל; שנית, התכלית של סעיף -על

-א144היא מהתכלית המונחת ביסוד האחריות הפלילית בגין הסתה לגזענות )סעיפים 
מועמד העונשין(. האחת נועדה למנוע השתתפותם של רשימה או  לחוק 1ד144

 בבחירות; האחרת נועדה להעניש יחיד על מעשה משלו."
 

הנשיא ברק כי גם לעניין מניעת  ודבדומה לפרשנות הדיבור "מדינה דמוקרטית", קבע כב .31

השתתפות בבחירות בשל הסתה לגזענות, יש להתחשב ביסודות "הגרעיניים" או ה"מינימליים" 

בפרשת ניימן הנשיא ברק לדבריו של הנשיא שמגר  ודכב של הסתה לגזענות. בהקשר זה מפנה

אתני המביא איבה ומדנים -ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי, השמים את הדגש על "השנייה

ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסיה 

הנשיא שמגר  ודייה דומה לדבריו אלה של כבהפנ ".אתני-מוגדרים, המאובחנים לפי יסוד לאומי

 .עניין כסיףבהנשיאה חיות  ודנעשתה בפסק דינה של כב

 :בעניין מרזללפסק דינה  32את דבריה של כבוד הנשיאה נ' נאור, בסעיף גם ולסיכום עילה זו, ראו  

 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
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לעניין העילה של הסתה לגזענות: בעניין טיבי נקבע כי ניתן להסתייע בהגדרה "
, לצורך פרשנות המונח "גזענות" הנזכרת בסעיף 1977-בחוק העונשין, התשל"ז שנקבעה

א לחוק, וזאת על אף שאין לזהות בין שתי הוראות חוק אלו, לאור מעמדן הנורמטיבי 7
(. נקבע כי 191; השוו: פרשת ניימן השנייה, בעמוד 25ותכליתן השונה )שם, בעמוד 

מאליים של הסתה לגזענות, אשר באו א יש להתחשב ביסודות המיני7לצרכי סעיף 
לידי ביטוי בדבריו של הנשיא שמגר בפרשת ניימן השנייה, לפיהם הסתה לגזענות היא 

אתני המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום, -ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי'
קריאה לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים, 

 . "(197)שם, בעמוד  'אתני-מאובחנים לפי יסוד לאומיה
 

אח' נ' מפלגת  11-רנין ג'ריס ו 2/20בקשה קודמת לפסילת ישראל ביתנו )פ"ר רקע: 

 ישראל ביתנו ואח'(

 

, נדונה לפני ועדת 2015בשנת  20-הבחירות לכנסת הלמען השלמת התמונה נציין, כי לקראת  .32

שם נוכח טענת המבקשים ל ,פסילת המשיבה מהתמודדות בבחירות. זאתלדומה הבחירות בקשה 

"מסיתים לגזענות נגד המיעוט הערבי בישראל, פועלים כדי לפגוע בלגיטימציה של כי המשיבים 

נציגיו, ומציירים את האוכלוסייה הערבית כולה כמטרה וקבוצת אויב בלתי נאמנה, באופן שלא רק 

עמדת היועץ קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.". מסית לגזענות אלא גם שולל את 

המשפטי לממשלה לעניין בקשה זו הייתה כי אין מקום לפסול את רשימת ישראל ביתנו או את מר 

 . 20-ליברמן מהשתתפות בבחירות לכנסת ה

 

ו ותלת מועמדלדחות על הסף את הבקשה לפסי 20-החליטה ועדת הבחירות לכנסת ה 12.5.15ביום  .33

כי  20-החליטה ועדת הבחירות לכנסת ה –של מר ליברמן, ולעניין פסילת רשימת "ישראל ביתנו" 

א לחוק יסוד: הכנסת, לעניין 7"לא התקיימו לגבי הרשימה ישראל ביתנו העלות הקבועות בסעיף 

רות מניעת השתתפות רשימה בבחירות לכנסת, ועל כן אין למנוע את השתתפות רשימה זו בבחי

 ".20-לכנסת ה

 

ביחס , עמדת היועץ המשפטי לממשלה 20-צילום בקשת פסילת המשיבה מהתמודדות לכנסת ה

 .1מש/מצורף ומסומן  20-לבקשת הפסילה והחלטת ועדת הבחירות לכנסת ה

 

הסף משלא הוגש ערעור בחירות בהתאם -לנגד החלטה זו נדחתה ע לבית המשפט העליון עתירה .34

 (16.2.15אר"ש, ב םפורס) רנין ג'רייס נ' ועדת הבחירות המרכזית 1174/15לדרישות הדין )בג"ץ 

 

 יתהבקשה הנוכח

 

שהן לפי הנטען התבטאויות  –במוקד בקשה זו, התבטאויות של גורמים ברשימת "ישראל ביתנו"  .35

הערבי בישראל, העולות לכדי הסתה לגזענות ביחס לקבוצות הציבור לפי הציבור החרדי וגזעניות כ

 אלו ואף כדי שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
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 עמדת היועץ המשפטי לממשלה

 

רשימת היסוד לפסילת  א לחוק7עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי דין הבקשה לפי סעיף  .36

 . להידחות – 23-נו" מהשתתפות בבחירות לכנסת ה"ישראל בית

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי בחינת הראיות שהובאו בבקשה, בשים לב לרף הראייתי  .37

אמות המידה המחמירות לצורך פסילת רשימה, אל מול הפסיקה המתייחסת הגבוה הנדרש ול

 כי לא הונחה תשתית  המצדיקה היעתרות לבקשה.  לעילות הפסילה, מובילה למסקנה

 

( 2א)7כאמור, הפסיקה שהובאה לעיל לגבי סעיף   – בכל הנוגע לעילת הפסילה "הסתה לגזענות" .38

ליבוי היצרים השיטתי על " -יסוד: הכנסת, הגדירה את עילת "ההסתה לגזענות" כדלקמן -לחוק

ם ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי אתני המביא איבה ומדני-יסוד לאומי

 'כפי שציינה כב ".אתני-שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים, המאובחנים לפי יסוד לאומי

א 7לצד הפרשנות המצמצמת של עילות הפסילה הקבועות בסעיף , "בעניין כסיףהנשיאה חיות 

השנים שורה של אמות מידה מחמירות לעניין הרף לחוק היסוד, הוסיפה הפסיקה וקבעה במהלך 

הראייתי הנדרש לצורך התגבשות איזה מן העילות. אמות המידה הללו תוחמות את האפשרות 

לפסול רשימה או מועמד מלהתמודד בבחירות לכנסת למקרים מובהקים וקיצוניים בלבד בשל 

 (. 16, בפסקה שם" )הזהירות המופלגת שאותה נוקט בית המשפט כנקודת מוצא בהקשר זה

 

, בעניין כסיףאמות המידה אלה, כפי שסוכמו אך לאחרונה בפסק דינה של כבוד הנשיאה חיות  .39

במטרות הרשימה או במעשיה; כי  מאפיין דומיננטישצוטטו לעיל, הן כי המטרה הפסולה היא 

ישירים או ממסקנות  נלמדות מהצהרות מפורשות ומהיגדיםמטרות מרכזיות ודומיננטיות אלו 

באופן אקטיבי להגשמת  פועלת; כי הרשימה משמעית-מסתברות שמשמעותן ברורה וחד

להוצאתן מן הכוח אל הפועל; וכי  פעילות שאינה ספורדיתהאמורות, וכי נעשתה  המטרות

הראיות המבססות את המעשים או המטרות, אשר יש בהם כדי למנוע התמודדות בבחירות 

" של ראיות מסה קריטית", ונדרשת "משמעיות ומשכנעות-ברורות, חדהיות "לכנסת, צריכות ל

 להצדקת הפסילה.  בעלות אמינות גבוהה

 

יחס הרשימה לערביי ישראל, והטענה כי מדובר בהסתה לגזענות ושלילת טענות בדבר בכל הנוגע ל .40

, אז 2/20במוקד פ"ר קיומה של המדינה כמדינה דמוקרטית, הרי שטענות אלה ממש עמדו 

החליטה ועדת הבחירות לאשר את התמודדותה של הרשימה. הראיות שהוצגו במסגרת ההליך 

הנוכחי אינן שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו שם, ורובן אף מוקדמות בזמן להחלטת הוועדה 

ת, נוספו ביטויים שחלקם קשים, כך למשל "גיס חמישי" בהתייחסו לרשימה המשותפ .2015בשנת 

אך אין בהם כדי לבסס עילת פסילה מחמת הסתה לגזענות, אף בשים לב להבהרה שהובאה 

 50בתגובת המשיבה, לפיה אמירות אלה אינן מתייחסות לציבור הערבי בכללותו )ראו סעיף 

 לתגובת המשיבה(. 

 

ועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע להתבטאויות ביחס לציבור החרדי, נבקש לציין כי בעבר חיווה הי .41

, כמו גם לגבי ציבורים אחרים כדוגמת את דעתו, לפיה אמירות פוגעניות לגבי הציבור החרדי

אינן מגבשות את העבירה של פרסום מתוך מטרה להסית  "מתנחלים", "שמאלנים" וכיוצ"ב,
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השפלה, רדיפה, ב לחוק העונשין, הואיל והסעיף מדבר על  "144-א ו144לגזענות הקבועה בסעיפים 

 ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה,

" )ההדגשה הוספה( )ראו תיאור עמדת אתני-והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי

 שורק נ' היועץ המשפטי לממשלה 4300/10לפסק הדין בבג"ץ  3היועץ המשפטי לממשלה בפסקה 

( לחוק היסוד 2א)7" בסעיף הסתה לגזענותאמנם, פרשנות התיבה " ((.2.10.11פורסם באר"ש, )

לעיל(,  עניין טיביא לחוק העונשין )ראו 144אינה זהה לפרשנות הנורמה הפלילית הקבועה בסעיף 

מקום להרחבת פרשנות  נראה כי אין –אך בשים לב לעיקרון הפרשנות המצמצמת שעליו עמדנו  

התבטאויות פוגעניות המכוונת לקבוצות נוספות בחברה הישראלית, מעבר לקבוצות  הסעיף אל

 המנויות בהגדרת הגזענות בחוק העונשין. 

 

מכל מקום, גם אם נניח לצורך הדיון כי הסתה לגזענות יכולה להתייחס גם כלפי קבוצות נוספות,  .42

ני", ממילא התשתית הראייתית שהוצגה, את-שלא לפי "צבע, השתייכות לגזע או למוצא לאומי

 אין כדי לבסס עילת פסילה, לפי אמות המידה שהותוו בפסיקה. 

 

, אבל לא ברור כיצד הוא רבה נוחות-מעורר איבוטה והקישור לסרטון שצורף כנספח י', אמנם 

, מה גם שהמשיבה ציינה בתגובתה כי מפרסם הסרטון הסתייג מאופן הצגת מקים עילת פסילה

. דבריו של יו"ר המשיבה ביחס לנציגי הציבור לתגובת המשיבה( 58-57רים )ראו סעיפים הדב

(, אף הם אינם מקובלים על כל שומע, אך רחוקה מאד 1נספח ח' ונספח יג –החרדי )צורפו פעמיים 

 שיש בפרסומם הסתה לגזענות.  היא הדרך עד לקביעה כי מדובר בביטויים

 

ה כתבה המסקרת פרסום בדף הפייסבוק של חבר מפלגת זאת ועוד, מובאת במסגרת הבקש

כי מטעם  –המשיבה )נספח ט'(. אולם, כעולה מהכתבה האמורה, והמבקשים ציינו זאת בבקשתם 

למרות שהדברים הוצאו מהקשרם הם המשיבה הגיבו לפרסום זה, תוך שציינו, בין היתר, "

צירפו המבקשים שני טורי דעה של  . עודלתגובת המשיבה( 56)ראו גם סעיף  "מעוררים שאט נפש

( וכן כתבות המתארת תגובות של חברי כנסת אחרים המבקרים 1פרשנים פוליטיים )נספח יא, יב

הוא בהקשר המשפטי דנן (. משקלם הראייתי של אלה 2, יג2את דבריו של יו"ר המשיבה )נספח יב

ה לפסילת רשימה אפסי. ברי כי אין בראיות אלה כדי לבסס טענה לגזענות המקימה עיל

 מהתמודדות לכנסת. 

 

על כן, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, אין בהתבטאויות ובראיות אשר צורפו לבקשה כדי לבסס  .43

גזענות באופן הנדרש לצורך פסילתה של רשימת מועמדים מלהתמודד ההסתה לאת עילת 

 ת בית המשפט העליון. בבחירות לכנסת, בהתאם לאמות המידה הנוקשות שהותוו בפסיק

 

ם ביחס ג :לעילת "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"בכל הנוגע  .44

לעילה זו, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, רחוקה מאוד הדרך מלקבוע כי הביטויים המובאים 

ת לצורך פסילת אמות המידה המחמירוובבמסגרת הבקשה דנן עומדים ברף הראייתי הנדרש 

 רשימה.

 

כפי שהובהר לעיל, הפסיקה מפרשת בצמצום רב את עילות הפסילה של רשימות מועמדים, והרף  .45

הראייתי הנדרש לשם הוכחת עילת פסילה הוא גבוה ביותר. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, 
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את עילת הפסלות של ידי המבקשים כדי לבסס -במקרה דנן, אין בתשתית הראייתית שהובאה על

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שפורשה בפסיקה, ולמעשה 

. נזכיר, כי 20/2במסגרת פ"ר  20-טענות שנדחו בהחלטת ועדת הבחירות לכנסת ההעלאת מדובר ב

לחזון המשיבה כי תכניותיה לחילופי שטחים ואוכלוסיות )ובהקשר זה הפנתה המבקשת  ציינהאז 

ו'( היא הצעה להסדר בינלאומי מוסכם, -נספח ד', ה' ו –נספח ג', וכתבות עיתונאיות  –המפלגה 

 . לתגובת המשיבה( 49-40)לעניין זה ראו גם סעיפים  צדדי-ולא צעד חד

 

כך שיעדה -לשון אחר, אין בהתבטאויות ובפרסומים שהובאו במסגרת הבקשה כדי להצביע על .46

של המשיבה הוא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית. לאור המרכזי 

הבקשה לפסילת רשימת ישראל ביתנו בשל העילות של שלילת קיומה יש לדחות גם את האמור, 

 .רטיתמדינה יהודית ודמוקשל מדינת ישראל כ

 

 לסיכום

 

שלה היא כי לא הונחה עילה לפסילת רשימת "ישראל לנוכח המקובץ, עמדת היועץ המשפטי לממ .47

 .23-ביתנו" מהתמודדות לכנסת ה

 

 היום,

 ' בשבט תש"פא 
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ילת המשיבה צילום בקשת פס

 ;20-מהתמודדות לכנסת ה

עמדת היועץ המשפטי לממשלה 
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