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 231/פ"ר 
 בפני מליאת ועדת 

 23-הבחירות המרכזית לכנסת ה
 

 מפלגת העם הישראלית –אני ואתה  :תהמבקש
  

 ד ג נ 
 

  "יתנושראל ביהמועמדים "רשימת  .1 :המשיבים

 היועץ המשפטי לממשלה .2

  
 16:30(, שעה 2019באוגוסט  14יום רביעי, י"ג באב התשע"ט ) תאריך הישיבה:

 
, בהתאם 23-מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 23-לכנסת הרשימת מועמדים בקשות לקביעה כי 

  1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טחוק הבחירות ל 63וסעיף יסוד: הכנסת -חוקא ל7לסעיף 
  

 ר אלון גלעדי"ד :בשם המבקשים

 יתן הברמןאעו"ד  :1המשיבה בשם 

 יונתן ברמןעו"ד  בשם היועץ המשפטי לממשלה:

  
 פ ר ו ט ו ק ו ל

 1 

 2 :נוכחים

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, כב' השופט ניל הנדל חברי המליאה:

 4 ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת כחול לבן , סגן יושב ראשגיל סגל  

 5 , סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת הליכודחה"כ דוד ביטן  

 6 חה"כ עודד פורר, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ישראל ביתנו  

 7 חה"כ משה ארבל, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ש"ס  

 8 חה"כ איתן גינזבורג

 9 שמעון בראון  
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 20מתוך  2עמוד 

 1 ערן מרינברג  

 2 נטע אטיאס  

 3 מרדכי שוקרון  

 4 ערן יאראק  

 5 חה"כ אופיר כץ  

 6 יעקב דקל  

 7 יגאל הררי  

 8 חנה בן זקן  

 9 יעקב מצא  

 10 אלידור כהן  

 11 שלום יוסף חיים רוזנבוים  

 12 דורון אטיאס  

 13 חיים בעדני  

 14 מנשה לוי  

 15 רומן גרביץ  

 16 עומרי שגב  

 17 ריצ'רד פרס  

 18 אורי זכי  

 19 רונית חייקין יעקבי  

 20 וויאם שביטה  

 21 שי נתן  

 22 אברהם יוסטמן  

 23 אברהם ובר  

 24 אריאל סלע  

 25 יוסף פדילה  

 26 חה"כ אוסמה סעדי  

 27 זביסלבקידור   

   28 

 29 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 30 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   

   31 



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  3עמוד 

 1 פרקליטות המדינה - ברמן עו"ד יונתן :מוזמנים

 2 פרקליטות המדינה - עו"ד שרון אבירם

 3 פרקליטות המדינה -  עו"ד רנאד עיד  

 4  פרקליטות המדינה -  עו"ד אודי איתן  

 5 ד אורי הברמן"עו  

 6  גרד מישל נ"עו  

 7 

 8 חנה כהן   קצרנית:

 9 פ ר ו ט ו ק ו ל

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 11 אני מחדש את הישיבה.  

 12 ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"לית 

 13. ד"ר גלעדי, בבקשה, עשר 'ישראל ביתנו'נגד  'אני ואתה מפלגת העם'בקשה של נדון בעכשיו  

 14 דקות. 

 15 ד"ר אלון גלעדי:

 16ראש, חברות וחברי -ראש הנכבד, המנכ"לית הנכבדה, היועץ המשפטי, סגני היושב-כבוד היושב 

 17אנחנו סבורים שמונחת כאן  הוועדה הנכבדה, זו בקשה מטעמה של אני ואתה מפלגת העם הישראלית.

 18בקשה שהיא אולי הבקשה החשובה ביותר מזה שנים רבות שהונחה בפני הוועדה נכבדה. לוועדה 

 19הנכבדה יש כעת הזדמנות היסטורית לומר אמירה אמיתית ומהותית שכל כך דרושה לחברה הישראלית  

 20גיטימציה לציבורים שלמים א לחוק יסוד: הכנסת: לא לגזענות, לא להסתות, לא לדה ל7במסגרת סעיף 

 21 בחברה הישראלית. לא בבית ספרנו. בדיוק כפי שהורה בית המשפט העליון בהלכה האחרונה.

 22אני רוצה לפתוח את הדברים בדבריו של הנשיא היקר שלנו, ראובן רובי ריבלין: האמירות 

 23מיות של שנשמעות כלפי הציבור הערבי והחרדי וכלפי נציגיהם בכנסת חותרות תחת עצם הלגיטי

 24ציבורים אלה במדינת ישראל, מעמיקות את הקרע הקיים ממילא, ואני דורש מכל מי שמדינת ישראל 

 25להפסיק אחת ולתמיד עם אמירות מכוערות אלה. אסור  –והיא בהחלט יקרה לליבנו  –יקרה לליבו 

 26יחושו להגיע למצב שתוצאות הבחירות יובילו לכך שקהילות נהדרות, שהן בשר מבשרה של המדינה, 

 27 שוב ושוב כי הלגיטימציה שלהם מחוללת. 

 28אנחנו לוקחים את האמירה הזאת בשתי ידיים, גם לפני האמירה הזאת וגם אחרי האמירה 

 29  הזאת, וראוי שהרבה ייקחו אותה בשתי ידיים. 
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 20מתוך  4עמוד 

 1עוסקת אך ורק בהתבטאויות ושאין טוען היועץ המשפטי לממשלה שהבקשה שמונחת לפניכם 

 2, וכי יש עוד איזושהי 2015הרבה הבדל לעומת הבקשה שהיתה בפני הוועדה בבחירות לכנסת בשנת 

 3תוספת של אמירה כזאת או אחרת של גיס חמישי, אבל שהמשיבה טוענת שלא מדובר בציבור הערבי, 

 4רה מטעם היועץ המשפטי. מדובר אלא מדובר רק בנציגים. ולא היא, אני חושב שכאן נפלה טעות חמו

 5כאן בחזונה הדומיננטי ביותר של המשיבה, לא בהתבטאויות כאלה ואחרות, בחזונה הדומיננטי, 

 6בהתבטאויות הדומיננטיות, באנשים הדומיננטיים, במוביל, במוציא, במייסד מר ליברמן שהוא והיא 

 7 חד הם. 

 8ו: מפלגה חייבת להגדיר את עצמה אנחנו מפנים לחזון  שצירפנו לבקשה. אומרת ישראל ביתנ

 9בצורה הברורה והגלויה ביותר. בלי לטשטש, בלי להסתיר. מה הם מסתירים? מהו חזונה, ולהעמידו 

 10 שנה.  20לציבור. חזון זה לא השתנה במהלך התקופה של 

 11ומה היא אומרת בתוכנית המדינית ביטחונית שלה? אומרת כך: ישראל ביתנו מבינה כי הסכסוך 

 12ישראל אינו רק סכסוך טריטוריאלי עם שכנינו הפלסטינים, אלא סכסוך תלת ממדי: סכסוך  של מדינת

 13עם מדינות ערב, הפלסטינים וערביי ישראל. מעניין מאוד, ערביי ישראל הם אויבים. מעניין מאוד. לכן 

 14ם ההסדר עם הפלסטינים חייב להיות חלק מהסדר כולל שיכלול הסכמים עם מדינות ערב וחילופי שטחי

 15ואוכלוסיות של ערביי ישראל. פשוט לא להאמין למשמע הדברים האלה. חילופי שטחים ואוכלוסיות 

 16 של אזרחים ישראלים.

 17 2017צירפנו מספר ראיות ולמעשה כולן אושרו, חוץ מראיה אחת. יש פה ראיה, כתבה משנת 

 18.. אומרת המשיבה: שנאמר בה מפי ליברמן: אין סיבה שהערבים יהיו אזרחי ישראל, להעבירם לפלסטין

 19זו פרפרזה. טוב, אנחנו קוראים את הפרפרזה, ופשוט לא להאמין. מה כתוב? "הדרך היחידה להגיע 

 20להסדר בר קיימא היא חילופי שטחים ואוכלוסיות כחלק מהסדר אזורי כולל. לא ייתכן שתוקם מדינה 

 21"ולעומת זאת  –ים עם זה אנחנו מסכימ -פלסטינית הומוגנית ללא יהודי אחד, מאה אחוז פלסטינים" 

 22לא ערביי ישראל  - 22%פלסטינים". פשוט לא יאומן כי יסופר,  22%לאומית עם -ישראל תהיה מדינה דו

 23אזרחי ישראל, פלסטינים. "אין שום סיבה ששיח' ראאד סלאח, איימן עודה, בסאל גטאס או חנין זועבי 

 24יך להפריד בין היהודים לערבים במערב ימשיכו להיות אזרחי ישראל". זה מצטרף לאמירות אחרות שצר

 25 הירדן וכד'. 

 26אזרחים ישראלים  50, רק 50אנחנו רוצים לומר למשיבה הנכבדה שגם אם היתה דוגלת בכך שצריך רק 

 27, גם אז מקומה לא היה 20או רק  40, או רק 45להעביר לישות אחרת, בהסכמת הישות האחרת, או רק 

 28פה רשימה שתדגול בכך שאזרחים ישראלים יהיו נטולי  בכנסת ישראל. לא יעלה על הדעת שתהיה

 29לא הזכות לעלות לאוטובוס, לא הזכות להיכנס לאיזשהו יישוב, אלא  –זכויות. למה? נטולי כל הזכויות 

 30שנה  71כל זכויותיהם יינטלו מהם. למה? מפני שהם שייכים למגזר האתני ערבי. יש פה ערבים שהם 

 31משמעית. וכאשר יש גזענות, -עת שתהיה בכנסת רשימה כזאת. חדאזרחים ישראלים. לא יעלה על הד
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 20מתוך  5עמוד 

 1הגזענות מתפשטת. בדיוק כפי שאמרה ההלכה, כשכבודו גם היה במסגרתה, נדמה לי שבחודש יוני, 

 2שעסקה בעיקר בנושא הגזענות. גזענות לא בבית ספרנו. לא גזענות ולא גזענות שמובילה לעניינים אנטי 

 3 לא תהיה שום סבלנות לגזענות.  דמוקרטיים מהמעלה הראשונה.

 4וזו גזענות. מדוע? מפני שזו הדרה ודה לגיטימציה לא של אחד, לא של שניים, לא של כמה 

 5נציגים. של אוכלוסיות שלמות. וכמובן שמה שקורה עם גזענות הוא שגזענות הולכת ומתפשטת. ומה 

 6חמורות, שאנחנו פירטנו, וכד'. קורה, איך היא מתפשטת? עכשיו זה למגזר החרדי. זה עם התבטאויות 

 7כאן, להבדיל מעמדת היועץ המשפטי לממשלה, לא מדובר כלפי המגזר הערבי, התבטאויות כלפי המגזר 

 8 החרדי, אלא הכול ביחד: מטרות דומיננטיות, התבטאויות דומיננטיות, מעשים דומיננטיים. 

 9שיבה לכך, היא הפנתה למעשה המשיבה לא ה –רק לפני זמן לא רב אומר חבר הכנסת ליברמן 

 10 . פשוט לא השיבה לסעיף הפרפרזה. 14לאיזשהו סעיף 

 11הגיע הזמן לקרוא לכל הדברים בשמם: הרשימה המשותפת היא גיס חמישי. גיס חמישי. אחרי 

 12שהוא קרא לאיימן עודה נציג טרור. לצערי גם המפלגות החרדיות הופכות לאנטי ציוניות ושיפסיקו 

 13ן: לא התכוונו, התכוונו רק לנציגים, לא התכוונו לציבור. אני אומר שאולי לבלבל את המוח. ולאחר מכ

 14מר ליברמן והמשיבה יפסיקו פשוט לבלבל את המוח. אם הם מדברים על העברת אוכלוסיות שלמות 

 15הפלסטינים, אז מדובר ברשימה  22%-לישות אחרת, אם זה ואדי ערה, אם זה המשולש, אם זה כל ה

 16 ה שלא יכירנה מקומה בישראל ובכנסת ישראל. גזענית מהמעלה הראשונ

 17והוא ממשיך שם: אחרי שאמרתי אי אפשר שהחרדים יסחטו את שתי המפלגות הגדולות וכל 

 18 הזמן הביכו, צריך לא לתת להם מרחב תמרון.

 19 אני רק שומע את הדברים האלה, כיהודי, אני מזדעזע. 

 20 –בכנסת. חייבים לתת לו אופציה אחר כך: צריך להעניק לראש הממשלה יכולת לפסול חקיקה 

 21הדברים הולכים ומתמשכים. מדובר פה בשילוב חמור גם של גזענות וגם של אנטי דמוקרטיות שעומדת 

 22בכל מבחני הפסיקה. דרך אגב, הפסיקה, כפי שגם נאמר בהלכה האחרונה,  נאמר בה שלא צריך שום 

 23 ישראל. מבחן הסתברותי כשמדובר בגזענות. אנחנו לא נסבול גזענות ב

 24הראיות שהמשיבה צירפה רק מעמיקות את הדברים. הם מפנים לספר של מר ליברמן, האמת 

 25שלי, שאני מבין שעליו הוא נאבק ונלחם. ושם כתוב לא על גירוש, לא על טרנספר בכוח ולא על טרנספר 

 26יך מרצון, אלא על חלוקה מחדש, כך שכל היהודים יהיו בצד אחד וערבים בצד אחר. ואז הוא ממש

 27 ואומר: לא יהיה מנוס, הזזת אוכלוסיות יהודית וערבית והזזת יישובים יהודים וערבים. 

 28אני רוצה לומר שאני שומע מפי הרבה אנשים מיואשים לנוכח המצב של החברה הישראלית, 

 29מאוד -שאומרים שהם מתגעגעים לימים אחרים. אני חושב שהדברים מאוד ברורים, מאוד חדים, מאוד

 30וסיף עוד דבר, כאשר מנסה המשיבה להסתתר מאחורי המהות שלה, מאחורי החזון שלה, חדים. אני א
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 1ראיתי באיזה משהו שהם צירפו: אנחנו לא מתכוונים לאזרחים. האזרחים הערבים הם נאמנים ברובם. 

 2דרך אגב, הם גם טוענים שהיו רק כמה עשרות מקרי טרור מקרב האזרחים הערבים ישראלים, כאשר 

 3ון ערבים ישראלים. אלוהים ישמור. אז אם הם נאמנים, איך אתם מעיזים לדרוש להעביר מילי 1.8יש 

 4מישראל ולשלול את כל הזכויות האזרחיות מערבי או ערבייה ישראלית אחת? זו הגזענות במהותה 

 5 שעלינו להילחם בה ולהיאבק בה, בדיוק כפי שאמר נשיא המדינה. ולא רק נשיא המדינה. 

 6צה להפנות לשלושה: הראשון, כפי שגם שמעתי לא מזמן, לא אגיד מפי מי, לקראת סיום אני רו

 7לדברים של  –אפרופו פרפרזה  –געגועים לאנשים אחרים. געגועים למציאות פוליטית אחרת. ובפרפרזה 

 8מנחם בגין, זיכרונו לברכה: ערבים? חרדים? מזרחיים? אשכנזים? חילוניים? חרדים? דתיים? כולנו 

 9 יהודית ודמוקרטית, ובל ירים איש ידו על אזרח או אזרחית אחת מבינינו.  ישראלים בישראל

 10 - - -דבר נוסף שאני רוצה להפנות אליו הוא הדברים הראשונים שציטטה כבוד הנשיאה חיות 

 11 יגאל הררי:

 12  - - -מה אמר מנחם בגין 

 13 ד"ר אלון גלעדי:

 14דודו טופז: מזרחיים?  אמרתי פרפרזה על הדברים של מנחם בגין. הוא אמר בנאום לגבי 

 15 אשכנזים? כולנו ישראלים.

 16אני רוצה להמשיך ולומר שהדברים הראשונים שציטטה כבוד הנשיאה חיות בהלכה לגבי  

 17הגזענות, שמרחיבה את נושא הגזענות לא רק לעניין אתני, כפי שכבוד היועץ המשפטי לממשלה ציטט 

 18דתי. אנחנו לא נסבול דברים כאלה. ראוי לקרוא מפי הנשיא שמגר, אלא גם לעניין קהילתי, וגם לעניין 

 19את הדברים. בכלל, השופטים אומרים את הדברים פעם אחר פעם בצורה חריפה וחמורה. את כבוד 

 20  - - -השופט ברנזון 

 21 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 22 הזמן שלך הסתיים. יש לך עוד דקה, בבקשה. 

 23 ד"ר אלון גלעדי:

 24פט ברנזון: ניתן לצפות שלא נלך בדרכים הנלוזות של הגויים ובהתחשב בעצמאותנו כבוד השו 

 25במדינת ישראל עלינו להיזהר ולהישמר מכל צל של אפליה ומנהג של איפה ואיפה כלפי כל אדם לא 

 26 יהודי שומר חוק.

 27גל אחת: אני רוצה לסיים במה שאמר אחד מחכמינו, זיכרונם לברכה, על התורה שעומדת על ר

 28 לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך. ואהבת לרעך כמוך. 



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  7עמוד 

 1 אנחנו מבקשים מהוועדה הנכבדה לעשות היסטוריה ולקבל את הבקשה הזאת במלואה. תודה. 

 2 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 3 תודה לך.  

 4 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 5 יועץ המשפטי לממשלה. הדובר הבא: עו"ד יונתן ברמן, בשם ה 

 6 עו"ד יונתן ברמן:

 7ראש, חברי הוועדה הנכבדים, שוב, המסגרת הנורמטיבית כבר מוכרת לכם. היועץ -אדוני היושב 

 8המשפטי לממשלה סבור כי בחינת הראיות שהובאו בבקשה, בשים לב לרף הראייתי הגבוה הנדרש 

 9לא הונחה תשתית המצדיקה ואמות המידה המחמירות לצורך פסילת רשימה מביאים למסקנה ש

 10 היעתרות לבקשה.

 11וגם אז הביע היועץ  20-יחס הרשימה לערביי ישראל גם עמד בפני הוועדה בבחירות לכנסת ה

 12המשפטי לממשלה את עמדתו. גם לגבי העילה השנייה של שלילת אופייה של מדינת ישראל כמדינה 

 13בכלל בשיח הציבורי, שלא מקובלות  יהודית ודמוקרטית לא התגבשה תשתית. יש אמירות שהן אמירות,

 14על שומע כזה או אחר והמקום המתאים לנהל אותן הוא באמת השיח הציבורי, אבל אין בכך כדי להגיע 

 15לעילת פסילה. גם בית המשפט העליון דיבר על כך שמדובר ברף מחמיר ביותר, כאשר המטרה הפסולה 

 16משמעית ונדרשת מאסה קריטית -ורה וחדהיא מאפיין דומיננטי, של הצהרות מפורשות שמשמעותן בר

 17של ראיות בעלות אמינות גבוהה. לעניין הראיות גם המשיבה התייחסה, חלקן ישנות, חלקן כתבות 

 18 עיתונאיות שאי אפשר להישען עליהן בהקשר הזה והמשקל הראייתי שלהן הוא אפסי. 

 19 לכן היועץ המשפטי לממשלה סבור שצריך לדחות את הבקשה. תודה.

 20 דת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר וע

 21 תודה. 

 22 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 23 עו"ד הברמן, בבקשה. 

 24 עו"ד איתן הברמן:

 25ראש של ועדת הבחירות, חבריי כולם, נכבדים כולם, אני רוצה לפתוח בהתנצלות, האדוני יושב  

 26רוכה, כי לא ידעתי שתמהרו כל אם אני חייב אותה. הבנתי שאתם "זכיתם" באשמתי בהפסקה יותר א

 27 כך. 



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  8עמוד 

 1 חה"כ משה ארבל:

 2 באשמתנו, היינו יעילים היום.  

 3 עו"ד איתן הברמן:

 4 אני מתנצל על הדבר הזה. ועכשיו אל העניין עצמו.  

 5 אברהם ובר:

 6 אנחנו מרחמים עליך שאתה מייצג דברים שקשה לך לייצג. 

 7 עו"ד איתן הברמן:

 8 החיים של עריכת הדין הם בדיוק כאלה.

 9 אברהם ובר:

 10 לכן אנחנו מתחשבים בך. 

 11 עו"ד איתן הברמן:

 12האמת היא שחשבתי שאולי הדובר מטעם המבקשת יודיע שהוא מוחק את הבקשה, אבל כנראה 

 13 שמזל כזה אין לי. 

 14 אברהם ובר:

 15 הוא צריך להיבחר. 

 16 עו"ד איתן הברמן:

 17ונוח יהיה להתייחס להליך הזה של הרבה פעמים ניסינו לחפש איזשהו דימוי ציורי כדי שקל 

 18פסילת רשימות או פסילת מועמדים. הדימוי שנהגנו להשתמש בו היה איזה מין סופרמרקט מופשט כזה 

 19של דעות ושל רעיונות, שכל אחד מגיע אל המדף, כל מפלגה מניחה על המדף את הדעות שלה, את 

 20רמרקט הזה ובוחר, כל אחד לפי טעמו הרעיונות שלה, את המסמכים שלה, והציבור צועד לו בתוך הסופ

 21מה שהוא רוצה. זו לכאורה תפיסת העולם של הדמוקרטיה. בעצם התפיסה הבסיסית או היסודית היתה 

 22אומרת שאין פסילה בכלל. אלא שהיו דברים מעולם, הייתי הממשלה של ויימאר,  ומאז ממשלת 

 23משטרים שלא טוב שהיו בעולם  ויימאר, מאז מה שקרה שם, שבאמצעות או בעזרת הדמוקרטיה  עלו

 24הזה בכלל. בעצם מאז התחיל העולם המערבי לבוא ולומר: עד כאן. לא כל דבר יכול להיכנס למדף של 

 25הסופרמרקט הדמיוני הזה. אבל ה"לא כל אחד"  צריך להיות משהו שהוא מרחיק לכת, שהוא דרמטי, 

 26 נים לו, לא יכולים לשאת אותו. שהוא בלתי אפשרי, שדגל שחור משחור רודף אותו ואנחנו לא מוכ



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  9עמוד 

 1שנים, וליברמן, שהוא  21והנה באה הרשימה המבקשת ומתייחסת למפלגה שקמה כבר לפני 

 2ראש המפלגה, בפוליטיקה הישראלית, הרבה זמן קודם  לכן היה בליכוד, ואומרת בואו נעשה -יושב

 3לדברים אחרים או חינוך מחדש. עכשיו אנחנו נפתח בתהליך, איך הם אמרו? משהו שמתגעגעים 

 4למציאות אחרת, כאילו שאנחנו נמצאים באיזה בקשה של מוסד חינוכי וכאילו שאנחנו נמצאים בקורס 

 5של נימוסים והליכות. השאלה אינה שאלה של נימוס ולא של צורת ביטוי ולא דבר מכל הדברים האלה. 

 6ות שאי אפשר לתת השאלה היא אם הרעיונות הבסיסיים של הרשימה הזאת הם ברמה כזאת של פסל

 7 להם להתמודד בתוך הסופרמרקט הדמיוני שתיארתי. 

 8בסוף הדברים אני כמובן אומר שלא כך הם פני הדברים, אבל הייתי רוצה מאוד לפרט קצת  

 9מהגישה של המפלגה, על מנת שהדברים יהיו חדים וברורים. הדברים גם הובאו בפניכם ונמצאים 

 10 בחומר עצמו. 

 11ה את עצמה כממשיכה של ערכי היסוד של זאב ז'בוטינסקי, החזון קודם כול, המפלגה רוא

 12המדיני שלו משותף לה. היא רואה את עצמה כפועלת לעלייה, הגנה על המולדת והתיישבות. אלה 

 13המרכיבים הבסיסיים. המפלגה רואה את עצמה כתומכת במפלגה יהודית ודמוקרטית ובכלל לא מדברת 

 14ה. ההפרדה מבחינת ליברמן ומבחינת המפלגה היא בתצורה של על הרעיון של הפרדה בין דת למדינ

 15 הפעילות של מנהיגות בתוך הקהילה. 

 16 אברהם ובר:

 17 על איזה תאריך את מתכוון לדבר לגבי ליברמן? 

 18 חה"כ משה ארבל:

 19 יש כמה ליברמנים. 

 20 אברהם ובר:

 21 יש כמה, אז תגיד בדיוק לאיזה תאריך אתה מתכוון.

 22 חה"כ עודד פורר:

 23 הסביר לך. אני יכול ל

 24 אברהם ובר:

 25 יש לו כל מיני דקלומים. אז כדאי נדע על איזה יום אתה מדבר. 

 26 

 27 



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  10עמוד 

 1 עו"ד איתן הברמן:

 2שתי טענות מופיעות בבקשה, ואני אתייחס אליהן ממש בקצרה, אבל לא לפני שאקרא מתוך  

 3היא התקנון. כפי שאתם יודעים, בחוק המפלגות יש חובה שלכל מפלגה יהיה תקנון, ובעת הרישום 

 4 21מגישה את התקנון.  תמצית התקנון מפורסמת לציבור וזה עומד למבחן הציבור. התקנון הזה לפני 

 5שנה אמר כך בין יתר הדברים: קיום משטר ממלכתי דמוקרטי במדינה; הבטחת עליונות החוק. אגב, 

 6טיוטה של הביטוי "עליונות החוק",  בשביל ההיסטוריה, זה ביטוי שנולד בשיחה בין בגין, כשהיתה 

 7 התקנון של תנועת החירות המקורית. שם נולד הביטוי "עליונות החוק".

 8 אברהם ובר:

 9היות שאתה ותיק בחירות, אל תשווה בין ליברמן לבגין. כדאי שנשים את הדברים בפרופורציה. 

 10 אל תעשה אותו ממשיך דרכו. 

 11 עו"ד איתן הברמן:

 12 אמרתי איפה נולד הביטוי, לא השוויתי כלום לכולם. 

 13כאמור, הבטחת עליונות החוק; זכויות האדם והאזרח; חופש המצפון; חירות הפרט; שוויון  

 14זכויות והזדמנויות של כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפליה על רק מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה. 

 15 זוהי גישתה הבסיסית, העיקרית, של המפלגה. 

 16 הנושא של טרנספר והעברת ערבים ממקום למקום. המבקשת הרימה קול זעקה נוראי לגבי  

 17 יגאל הררי:

 18לא טרנספר, החלפת שטחים. יש כאלה שלא רוצים אותנו כאן, אז אפשר להחליף אותם. מה  

 19הבעיה. לזה הכוונה. זה היה כשפעם היתה מפלגת ימין, כשליברמן היה ימין זה היה נכון. עכשיו הוא 

 20 שמאל. 

 21 עו"ד איתן הברמן:

 22ולם של ליברמן לגבי הנושא של החלפת שטחים, כפי שאתם קוראים לזה, הובעה תפיסת הע 

 23באופן ברור בספר שלו. כשאדם יושב וכותב ספר ועם עט הוא מתקן כל מילה, הטקסטים משקפים את 

 24התפיסה שלו הרבה יותר טוב מאשר לצטט איזשהו עיתונאי שחושב שכך נאמר. כשאתה בודק את 

 25ואה שלא מדובר בגירוש, ולא מדובר בטרנספר, ולא מדובר בהעברה בכפייה, הציטוט שלו בספרו, אתה ר

 26אלא מדובר בחילופי אוכלוסין כתוצאה מהסדר מדיני מוסכם, שההסדר המוצע יהיה חייב לקבל תמיכה 

 27לאומית, שההסדר המוצע יהיה תוצאה של משא ומתן בין הצדדים -רחבה, בין היתר של הקהילה הבין

 28של ישראל. להסדרה הזאת גם נלקחה דוגמה ממה שקרה בקפריסין. אני לא כל  צדדית-ולא פעולה חד
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 20מתוך  11עמוד 

 1כך חושב שמה ששמענו מהנשיא טראמפ אתמול כל כך שונה מהטקסטים האלה. לקחת את הנושא של 

 2 החלפת אוכלוסין וחלוקה מחדש של השטח, היא לאו דווקא תמונה כמו שהמבקשת ביקשה לצייר. 

 3ר הוא שליברמן חי במשפחה מסורתית. רעייתו שומרת מצוות, הדבר האחרון שאני רוצה לומ 

 4ביתו שומרת מצוות. הוא עצמו אדם שקרוב ומקורב מאוד ומכיר היטב את ההלכה. על אף שהוא איננו 

 5 איש דתי, אבל יש לו הרבה כבוד והרבה סימפתיה אל המסורת. 

 6 אברהם ובר:

 7 והרבה הוא נהנה מהם.  

 8 עו"ד איתן הברמן:

 9שבון הטענה שלו היא לא נגד היהודים, והיא לא נגד הדת, והיא לא נגד האוכלוסיה בסופו של הח

 10דתית והיא לא נגד החרדים. ממש לא. הטענה שלו היא טענה פרגמטית, היא לגיטימית, היא במסגרת 

 11א 7א. 7הטיעון לגבי ההתנהגות ולגבי המנהיגות, ואין בזה שום דבר שעונה על הקריטריונים של סעיף 

 12ן רחוקים אחד מהשנים כמו מזרח ממערב. יכול להיות שצורת הביטוי לא מוצאת חן בעיני וליברמ

 13מישהו, יכול להיות שצריך לחנך מחדש את מר ליברמן, כפי שהמבקשת היתה רוצה, אבל לא בשביל זה 

- - - 14 

 15 אברהם ובר:

 16איך הוא מדבר. נשמע את דעתך. אתה אדם השאלה מה אתה חושב, כעורך דין מלומד, על  

 17 מלומד, בוא נשמע את דעתך. 

 18 עו"ד איתן הברמן:

 19אנחנו לא במוסד חינוכי ואנחנו לא מתעסקים עכשיו לא בחינוך ולא בתצורת ביטוי, אלא אנחנו  

 20מתעסקים בסופרמרקט המהותי, החוקתי, היסודי,  של מדינת ישראל, כאשר המבקשת אומרת: שם, 

 21הזה, הדעות של ליברמן או של המפלגה, לא יכולות להימצא. אני חושב שזו שטות בסופרמרקט 

 22מוחלטת. הדעות הן לגיטימיות, האנשים לגיטימיים, ואני מבקש לדחות את הבקשה. תודה רבה לכם, 

 23 ושוב סליחה אם איחרתי. 

 24 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 25 וועדה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. תודה לך. עכשיו נשמע את חברי ה 

 26 חה"כ משה ארבל:

 27אדוני היושב ראש, חברי ועדה יקרים, העיתונאי עקיבא נוביק שנמצא איתנו כאן צייץ לאחרונה  

 28 שוועדה הבחירות הפכה לבדיחה, לצערי הרב. 
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 1 קריאה:

 2 אפשר להרחיב בנושא.  

 3 חה"כ משה ארבל:

 4, שלושה ימים לפני 2019בדצמבר  15-ר נזקים. באשר על כן אני עומד כאן כדי לנסות למזע 

 5, הפיק חבר הכנסת קושניר סרטון בן דקה בו 23-והקדמת הבחירות לכנסת ה 22-התפזרות הכנסת ה

 6נראה מדבר למצלמה בשפה הרוסית, בליווי כתוביות בעברית, בעניין האוכלוסיה החרדית במדינת 

 7י שמופיע בכתוביות: "תאר לעצמך שיש לך מבוגר ישראל. למען הנוחות אני מצטט את לשון הסרטון כפ

 8שתלוי בך. אתה מאכיל, משקה אותו, מלביש אותו, הוא לא עובד, הוא לא לומד, הוא לא משרת בצבא, 

 9הוא לא יודע שום דבר, הוא מתחיל לדרוש זכויות, אומר לך איך לחיות. זה קורה לכל אחד מאתנו. יותר 

 10המדינה מסבסדת  –שקר  –קסית מתקיימים היום על חשבוננו ממיליון נציגים של הקהילה האורתודו

 11אותם על חשבון המסים שלנו, על חשבון העבודה שלנו. מספיק. רק ישראל ביתנו חזקה מבטיחה 

 12ממשלה ללא אורתודוקסים, אחרת נתניהו שוב ייכנע לדרישות דרעי וליצמן. וכך גם גנץ. רק אנחנו 

 13 אנחנו אז מי". נפסיק את התכתיבים של הדתיים. אם לא 

 14וכאילו זה לא הספיק, ואז הפציע סרטון של אותו האיש, קושניר, מסית כנגד טהרת וקדושת 

 15הבית,  מצווה שנשות ישראל בכל הדורות מסרו נפש עליה. בגולה, ברוסיה, נשים שברו את הקרח בכדי 

 16 לטבול במקווה טהרה. 

 17יאשר את בקשה הפסילה של הרשימה לצערי הרב אנחנו יודעים מראש שבית המשפט העליון לא 

 18ראש הוועדה עודד -הזאת, שגזען כמו קושניר מפאר אותה. אילו היו ברשימה יותר אנשים כמו סגן יושב

 19 פורר, המצב היה אחר לגמרי. 

 20לכן אנחנו, סיעת ש"ס וסיעת יהדות התורה, כמחאה נחרים את ההצבעה ולא ניקח בה חלק. 

 21 במרץ. תודה רבה.   2-הללו ב תקוותי שהציבור ישפוט את המסיתים

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 23 תודה.  

 24 אברהם ובר:

 25כידוע אנחנו, סיעת דגל התורה, מתנגדים לכל פסילה של רשימה והסיעה לא משתתפת בהצבעות  

 26לא נשתתף  האלה. אני חושב שזה בכלל לא מתפקידנו, בין כה וכה בג"ץ עושה מה שהוא רוצה. לכן אנחנו

 27 גם בהצבעה הזאת.

 28לגופו של עניין, אני חושב שצדק המבקש של הבקשה שמדובר פה בנושא שדמנו הפקר וכאילו 

 29שאנחנו לא משלמים מסים. מי שרוצה יכול להסתכל, הנה אני משלם מסים. אז לפני שמדברים על 
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 1ת שלו. אומנם משה פרגן משלמי מסים, ועובדים ופרזיטים, אני מציע שגם עודד יחזור מכל מיני אמירו

 2לו, אבל גם הוא צריך. למעשה התלבטתי בשאלה את מי פוסלים פה. לא ידעתי אם קוראים לזה מפלגת 

 3ישראל ביתנו או מפלגת שלגיה ושבעת הגמדים. הרי הוא מתהפך כל יום וכל השבעה אחריו. לכן זו 

 4 שאלה ולא ידעתי באמת את מי אנחנו הולכים לפסול פה. 

 5אלא אם כן באמת יחזרו בתשובה. זו פשוט  –ה שאותו איווט ליברמן ומפלגתו מן הראוי הי

 6מפלגה של איש אחד שכל יום מתהפך. הוא זה שעשה איתי את ההסכם בעיריית ירושלים. מה שהוא 

 7הוא פירק את הממשלה.  –הוא נהנה. למוחרת, אחרי שהמועמד שלו נבחר לעיריית ירושלים  –רוצה 

 8יאולוגיה, ולא כפי שהוא מר שבמפלגתו מילה זו מילה. לכן הוא רק מילים, כל הכול אינטרס, ללא איד

 9יום הדיבורים מתהפכים במקום אחר. אז מפלגת הדיבורים נשאיר אותה ברשתות, בכנסת צריכים 

 10 לעשות מעשים, ומעשים טובים. 

 11 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 12 תודה. 

 13 רלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות או

 14 חבר הכנסת פורר, בבקשה.  

 15 חה"כ עודד פורר:

 16ראשית, חבל שחבר הכנסת ארבל יצא, כי הייתי רוצה להתייחס לדברים שלו באופן אישי לאחד  

 17 –מחברי הכנסת מהרשימה שלנו. חשוב לציין לגבי קושניר, שחבר הכנסת ארבל הוציא את דיבתו רעה 

 18של חבר הכנסת ארבל, אבל  שייטול קורה מבין עיניו כשהוא  אין לי ספק שהחסינות אולי עומדת לזכותו

 19  - - -מדבר על מישהו שהיה מ"פ בגבעתי, לוחם בשירותי הביטחון, חירף את נפשו 

 20 אברהם ובר:

 21הוא פוגע בקודשי ישראל. מה הקשר בין זה שהוא היה מ"פ לזה שהוא הוא פוגע בקודשי ישראל? 

 22ה? עודד, באמת, מה הקשר? כל פעם אתם משתמשים בצבא. שעם ישראל נלחם על זה, בטהרה ובקדוש

 23מה הקשר? האדם אמר את מה שאמר ועוד לא שמעתי את ההתנצלות שלו. כנראה שהוא עוד לא קיבל 

 24 הוראה. 

 25 חה"כ עודד פורר:

 26למרות ההתנהגות שלך הברוטלית וההתפרצות שלך אני כן אתייחס. אם לא שמעת, אז כדאי  

 27ושניר גם אמר לגבי אותו סרטון שאתה מתאר. הוא הוריד אותו ואמר: לא שתבדוק, כי חבר הכנסת ק

 28 היתה לי שום כוונה לפגוע. אבל זה לא קשור, זה לא ממין העניין. 
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 1 אברהם ובר:

 2 הוא אמר מה שאמר.  

 3 חה"כ עודד פורר:

 4 זה בדיוק מראה כיצד אתם מנסים לנהל את הוויכוח בינינו.  

 5 –שעלו גם בבקשה של המבקש. לגבי הנושא שלנו מול הדת אני רוצה להתייחס לכמה נושאים  

 6אמר עו"ד הברמן שאנחנו לא מחפשים להפריד דת ממדינה. מדינה ישראל היא מדינה יהודית, יש בה 

 7סממנים יהודים, כולל יום המנוחה, כולל סממנים נוספים. אנחנו כן רוצים להפריד את הדת 

 8וצה הכי קיצונית באוכלוסיה שתחזיק והיא זו שתהיה מהפוליטיקה. אני לא חושב שצריכה להיות קב

 9אחראית תמיד לקבוע  מיהו היהודי הכשר ביניהם, רק אם הוא חי בדיוק לפי איך שהם חיים. הרי אתה 

 10יודע היטב, הרב ובר, שיש מחלוקת גם בינך לבין הרב סתיו למשל, גם בנושאים של גיור וגם בנושאים 

 11גם אני לא פחות יהודי ממך, למרות שאני לא מתלבש כמוך או לא אחרים. הוא לא פחות יהודי ממך ו

 12 מפרש את כל המצוות בדיוק כמוך. 

 13זה בדיוק העניין וזה לב לבה של התנועה הציונית והמאבק הזה שתמיד היה. ואם כבר הזכירו 

 14אל כאן את בגין, אז בואו נזכיר את בגין. בואו נזכיר גם את האבא של מנחם בגין ואת הסבא של ארי

 15מבקשים בבריסק לעשות אזכרה להרצל בבית הכנסת, כי שם מתכנסים  1904-שרון, שיינרמן, ב

 16היהודים לעשות  גם את התפילות שלהם וגם את האירועים הציבוריים שלהם. אבל הרב סולובייצ'יק 

 17נועל, שם מנעול על הדלת ובגין ושיירמן שוברים את המנעול ומקיימים בכל זאת את האזכרה בבית 

 18כנסת. בניגוד לדעתו של רב, מכובד ככול שיהיה. אין בזה שום דבר נגד המסורת היהודית. יש הבדל ה

 19בין תפיסות עולם של אלה שחושבים שהציונות לא צריכה להיות אקטיבית ולעשות ולפעול בארץ ישראל 

 20ברים לבין אלה שחושבים אחרת. זה בסדר, כולם טובים, כולם יודעים את התורה. על זה אנחנו מד

 21 כשאנחנו אומרים שאנחנו ממשיכי דרכו של ז'בוטינסקי, כי זו דרכו. 

 22אני חייב לומר שהעלבונות שסופגים יהודים כמו אביגדור ליברמן וכמו אחרים, ששמרו את 

 23בניגוד לחוק. האמן לי, הם לא פחות דתם תחת משטר קומוניסטי, ששם זה היה אסור, ששם זה היה 

 24יהודים, גם אם הם לא שומרים שש שעות בין בשר לחלב. וכל מי מהם שמבקש להתחתן במדינת ישראל 

 25ומגיע לרבנות הראשית, ויושב מול שלושה דיינים, ואחרי שהאח שלו ואחרי שהאחות ואחרי שהאימא 

 26, אנחנו רוצים עוד פעם שתוכיח את שלו כבר הוכיחה את יהדותה, באים השלושה ואמרים לו: לא

 27 40יהדותך. למה? כי הוא עם מבטא רוסי? למה, כי מגיע מישהו שעלה מאתיופיה עם צבע עור שחום? 

 28 שנה לקח לכם, לרבנות הראשית, לקבל את הפסיקה של הרב עובדיה בעניין יוצאי אתיופיה.

 29ק בגלל שהוא עלה ממדינה ל שיש לו מבטא או רלאז לבוא לפה ולהטיח עלבונות במישהו רק בג

 30 אחרת,  זאת שערורייה שאין כדוגמתה, גם עבורך וגם עבור חה"כ ארבל, עד כמה שאני מכבד אתכם. 
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 1 אברהם ובר:

 2 גם זה התברר בבג"ץ, התברר שלא אמרתם את כל האמת. 

 3 חה"כ עודד פורר:

 4בי חילופי לעניין השני בבקשה. חברים, אני שמח דווקא שהנושא הזה של התוכנית שלנו לג 

 5שטחים ואוכלוסיות עולה לדיון כאן. אותה תוכנית שאנחנו עומדים מאחוריה, שגם מגובה בחוות דעת 

 6משפטית שקיבל חבר הכנסת ליברמן כשהיה שר החוץ מהיועץ המשפטי של משרד החוץ לגבי היישום 

 7שמח להראות,  לאומיים אחרים. עכשיו אני-של התוכנית הזאת, ועובדה שהיא גם בוצעה בסכסוכים בין

 8אדוני, ואני רוצה להפנות אתכם, פורסמה אתמול התוכנית של נשיא ארצות הברית, מנהיגת העולם 

 9בתוכנית. אם תרצו תרגום מאנגלית, אני אתרגם לכם מאנגלית.  13החופשי. אני מפנה את כולכם לעמוד 

 10אני שמח שהיא  זה אחד לאחד התוכנית שעליה אנחנו מדברים, שעליה נלחמנו במערכות בחירות.

 11אני גם מאמין שהיא היחידה שתצליח  –אומצה על ידי נשיא ארצות הברית ואני מקווה שבסופו של דבר 

 12 להוביל לשלום בר קיימא כאן בארץ ישראל. תודה רבה. 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 14 תודה. עכשיו אנחנו נעבור להצבעה. יש שתי עילות. בבקשה.  

 15 "לית ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ

 16 גיל סגל? 

 17 גיל סגל:

 18 נגד הפסילה בשתי העילות.  

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 נטע אטיאס?

 21 נטע אטיאס:

 22 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 23 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 24 עו"ד שמעון בראון? 

 25 שמעון בראון:

 26 נגד הפסילה בשתי העילות. 
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 1 בחירות אורלי עדס:מנכ"לית ועדת ה

 2 מרדכי שוקרון? 

 3 מרדכי שוקרון:

 4 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 ערן יאראק? 

 7 ערן יאראק:

 8 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס: 

 10 חה"כ איתן גינזבורג? לא נוכח. 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 ערן מרינברג? 

 13 ערן מרינברג:

 14 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 אסף גולדפרב? 

 17 אסף גולדפרב:

 18 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 חגי טבת? 

 21 חגי טבת:

 22 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 23 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 24 ן?חה"כ דוד ביט 
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 1 חה"כ דוד ביטן:

 2 נגד בשתי העילות.  

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 חבר הכנסת אופיר כץ? 

 5 חה"כ אופיר כץ:

 6 נגד הפסילה בשתי העילות. 

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 יעקב דקל? 

 9 יעקב דקל:

 10 נגד בשתי העילות. 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס: 

 12 יגאל הררי?  

 13 יגאל הררי:

 14 נגד בשתי העילות. 

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 דורון אטיאס?  

 17 דורון אטיאס:

 18 נגד בשתי העילות.  

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 אלידור כהן?  

 21 אלידור כהן:

 22 נגד בשתי העילות.  

 23 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 24 חה"כ עודד פורר? 
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 1 חה"כ עודד פורר:

 2 תי העילות.נגד בש

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 רומן גרביץ? 

 5 רומן גרביץ:

 6 נגד בשתי העילות.  

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 שי נתן?  

 9 שי נתן:

 10 נגד בשתי העילות.  

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 סמי שושן? 

 13 סמי שושן:

 14 נגד בשתי העילות.  

 15 ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"לית 

 16 עומרי שגב? 

 17 עומרי שגב:

 18 נגד בשתי העילות. 

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 רונית חייקין יעקבי? 

 21 רונית חייקין יעקבי:

 22 נגד בשתי העילות.  

 23 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 24 דור זביקלסקי? 



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  19עמוד 

 1 דור זביקלסקי:

 2 נגד בשתי העילות.  

 3 ת אורלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירו

 4 וויאם שביטה? 

 5 וויאם שביטה:

 6 בעד בשתי העילות.  

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 פאדי אבו יונס? 

 9 פאדי אבו יונס:

 10 בעד בשתי העילות.  

 11 אריאל סלע: 

 12 נגד בשתי העילות.  

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 יוסף פדילה? 

 15 יוסף פדילה:

 16 בעד בשתי העילות.  

 17 לית ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"

 18 ריאד מחאמיד? 

 19 ריאד מחאמיד:

 20 בעד בשתי העילות.  

 21 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 22 עלי סרוג'י?  

 23 עלי סרוג'י:

 24 בעד.  



 1/23פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 20מתוך  20עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 אני מבקש לספור.  

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 רים נגד הפסילה, חמישה בעד. לפיכך הבקשה לא התקבלה. חב 21תוצאות ההצבעה:  

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 תמו הדיונים בכל הבקשות. אני מאוד מאוד מודה לכם. ערב טוב. 

 7 הסתיים 231/ה פ"ר בבקשהדיון  


