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 בפני מליאת ועדת 

 23-הבחירות המרכזית לכנסת ה
 

 חה"כ יצחק שמולי .1 :מבקשיםה

 גשר -סיעת העבודה  .2
  

 ד ג נ 
 

רשימת המועמדים "משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט  .1 :המשיבים
 ולשחרור יגאל עמיר"

 היועץ המשפטי לממשלה .2

  
 13:30(, שעה 2019באוגוסט  14יום רביעי, י"ג באב התשע"ט ) תאריך הישיבה:

 
לסעיף , בהתאם 23-מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 23-בקשות לקביעה כי מועמדת לכנסת ה

  1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טא ל63וסעיף יסוד: הכנסת -חוקא ל7
  

 כ יצחק שמולי"הח :בשם המבקשים

 ד מיכאל ליטווק"וע :1משיבה הבשם 

 ונתן ברמןיעו"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 לבן , סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת כחולגיל 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  
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  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  2עמוד 

 1 חה"כ איתן גינזבורג

 2 שמעון בראון  

 3 מרינברגערן   

 4 נטע אטיאס  

 5 מרדכי שוקרון  

 6 ערן יאראק  

 7 חה"כ אופיר כץ  

 8 יעקב דקל  

 9 יגאל הררי  

 10 חנה בן זקן  

 11 יעקב מצא  

 12 אלידור כהן  

 13 שלום יוסף חיים רוזנבוים  

 14 דורון אטיאס  

 15 חיים בעדני  

 16 מנשה לוי  

 17 רומן גרביץ  

 18 עומרי שגב  

 19 ריצ'רד פרס  

 20 אורי זכי  

 21 רונית חייקין יעקבי  

 22 וויאם שביטה  

 23 שי נתן  

 24 אברהם יוסטמן  

 25 אברהם ובר  

 26 אריאל סלע  

 27 יוסף פדילה  

 28 חה"כ אוסמה סעדי  

   29 

 30 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 31 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  3עמוד 

   1 

 2 מנהל מח' הבג"צים, פרקליטות המדינה -  עו"ד ענר הלמן :מוזמנים

 3 פרקליטות המדינה - עו"ד יונתן ברמן  

 4 פרקליטות המדינה - עו"ד שרון אבירם

 5 פרקליטות המדינה -  עו"ד רנאד עיד  

 6   פרקליטות המדינה -  עו"ד אודי איתן  

 7 

 8 חנה כהן   קצרנית:

 9 ל ו ק ו ט ו ר פ

 10 

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

 12 הריים טובים, אנחנו ממשיכים בסדר היום. צ 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14אנחנו נקיים עכשיו את הדיון בבקשה של חבר הכנסת איציק שמולי נגד רשימת המועמדים  

 15משפט צדק לרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולשחרור יגאל עמיר. מי שיטען בשם המבקש הוא 

 16 חבר הכנסת שמולי בעצמו. עשר דקות, בבקשה. 

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

 18חיל. אני לא אומר דברי פתיחה, אני רק אומר שפה השאלה היא אם יש עילה. אני לא לפני שנת 

 19מתכוון בכך שיש עילה או שאין עילה, אבל זה דורש התייחסות. אכן התייחסת לזה בכתובים ותתייחס 

 20 לזה גם עכשיו. תודה לך. 

 21 חה"כ איציק שמולי:

 22 בסדר גמור, כבודו.  

 23ראש, לחברי הוועדה, למנהלת הוועדה ולכל -היושבהריים טובים. אני מודה לאדוני צ 

 24שנה לאחר שחוקק בכנסת ישראל חוק יגאל עמיר, נכנסים לכאן ברגל גסה גם רעייתו  20המכובדים.  

 25וגם סייעניו ורושמים מפלגה שכל המטרה שלה היא אחת ויחידה: להפיץ את משנתו הרעילה ולהביא 

 26 לשחרורו של הרוצח המתועב מהכלא. 

 27ראש הוועדה, -הדברים אומר לכם, ואני אתייחס בהמשך הדברים לבקשה של יושב כבר בפתח

 28ורשם המפלגות  –שאין לי שום כוונה לשתף פעולה במשחקי התופסת והמחבואים שהרשימה המתחזה 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  4עמוד 

 1הניסיונות שלה להסתתר ולהסתיר את זהותה ואת מטרתה  -כבר קבע שמדובר ברשימה מתחזה 

 2ל שולחן הוועדה את העובדה הפשוטה, שנחשפה גם באמצעי התקשורת האמיתית. אני מתכוון לשים ע

 3בחודשים האחרונים, שמי שעומד מאחורי ההתארגנות הזאת, בכבודו ובעצמו, זה הרוצח המתועב 

 4 מאחורי כותלי הכלא. 

 5אסור בשום פנים ואופן שהכתם הזה ידבק בכותלי הבית הזה והעתירה הזאת מטרתה לוודא 

 6 את הסרתו. 

 7תועב שרצח את ראש מפלגתי וגם את ראש ממשלתי הוא טרוריסט שביקש לשנות הרוצח המ

 8סדרי עולם בכוח הנשק. הרוצח הזה  לא רק שלא קיבל את ההכרעה הדמוקרטית, אלא החליט להתנקש 

 9בה. עתה, חברי וחברות הוועדה, הוא מבקש באופן ציני לנצל את הדמוקרטיה הישראלית, את כוחה, 

 10-פיץ את משנתו הרעילה ברבים ולהביא לשחרורו המוקדם. אם, כבוד היושבאת כלליה, על מנת לה

 11ראש, מפני פוגעיה ומתנקשיה לא תדע הדמוקרטיה הישראלית להתגונן, אז בפני מי ובאלה נסיבות היא 

 12 תוכל לעשות זאת?

 13מדובר במפלגת צללים שמטרותיה כוזבות ויש לה קשר ישיר ובלתי  –ובמה הדברים אמורים 

 14אני מפנה את כבודכם  –וק לרוצח המתועב וגם לתנועת נורא דאליבא. רשם המפלגות קבע ניתן לנית

 15שמדובר ברשימה מתחזה שיש לה קשר ישיר ובלתי ניתן לניתוק   -בעתירה שהונחה על ידנו  9לעמ' 

 16לרוצח המתועב ולאותה התנועה. התנועה הזאת, אומר לכם, מטרותיה הן שתיים: פועלת לשחרורו של 

 17 לבירור האמת לגבי רצח רבין.  -אני מצטער שאני אומר את הדברים בבית הזה  –יר וכביכול יגאל עמ

 18אני גם אצטט משפט אחד, ברשותכם, מדברי הרשם שאומר בהקשר הזה: "אומנם אינני בוחן 

 19כליות ולב, ואף שיש אפשרות תיאורטית שרעייתו של הרוצח החליטה לעמוד בראשה של מפלגה ללא 

 20מטיל ספק של ממש בכנותה של ההכחשה  –כלומר, רשם המפלגות  –ל הרוצח, אני קשר לעניינו ש

 21 הגורפת שנזכרה בתגובתה...". ההמשך פחות רלוונטי. 

 22 אברהם ובר:

 23 הוא קיבל אותה בסוף?

 24 חה"כ איציק שמולי:

 25 הוא רשם. תכף אני אסביר תחת אלו נסיבות, אדוני. 

 26את המטרות האמיתיות שבשמן ולטובתן הם  מייסדי המפלגה ידעו גם ידעו שאם ילכו ויציגו

 27ביקשו להתמודד לכנסת, רשימתם לא תאושר ולא יאושר להם להתמודד. בתחבולות ובמרמה הם 

 28הקימו מפלגת צללים שמטרותיה נשגבות, אך הן אינן אמיתיות. הם ניסו גם להסתיר חלק  מהמייסדים, 

 29 שהם גם קרובי משפחתו של אותו רוצח. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  5עמוד 

 1סד ועד הטפחות, כל כולה היא והרוצח חד הם. תכליתה היא מאוד ברורה: המפלגה הזאת, מהמ

 2להוות זרוע ארוכה של הרוצח. היא שואבת את חיותה ואת סיבת קיומה ממצבו כמי שנמצא מאחורי 

 3 סורג ובריח ומטרותיה הן אך ורק לקדם אישית את מהלכיו. 

 4ראיונות בתקשורת ל –בהתייחס למה שאמרת, אדוני חבר הוועדה  –אני מפנה אתכם 

 5שהתקיימו לאחרונה כחלק מהאפשרות של רשם המפלגות לאפשר לאותה רשימה להתמודד. הוא דרש 

 6חתימה של רעיית הרוצח, ומי שמובילה את הרשימה הזאת. הוא ביקש שייחתם תצהיר שבו ייכתב 

 7ראש  שבשום פנים ואופן הקמת המפלגה לא מהווה הצדקה או עילה למעשה של הרוצח או לרצח של

 8 ממשלה. 

 9בעתירה שהגשנו. אתם יכולים לעשות גם עכשיו, בזמן אמת,  6עד  4אני מפנה אתכם לעמודים 

 10ראש המפלגה ותחברו את זה למינוחים כמו "רצח רבין" או "הרוצח האמיתי" -גוגל על השם של יושבת

 11ת את אותו ותגלו כפטריות אחר הגשם, פטריות מורעלות אחרי הגשם, תגלו שלל התבטאויות שסותרו

 12 תצהיר שעליו היא חתמה ועל בסיסו אפשר רשם המפלגות לאותה מפלגה להתמודד. 

 13הציטוטים האלה יש בהם הצדקה חמורה ביותר למעשה הרצח. אני אומר לכם שמעבר לפן 

 14הציבורי, וברור לי שהעילה לפסול רשימות ומועמדים להתמודדות לכנסת צריכה להיות מעוגנת היטב 

 15אבל אני בכל זאת רוצה לומר לכם, תחשבו על האפשרות שהיום בערב תצא מהבית א לחוק. 7בסעיף 

 16הזה כותרת שבעצם ממשיכיו ועוזריו וסייעניו של הרוצח המתועב, שהתנקש לא רק בראש הממשלה, 

 17אלא גם בדמוקרטיה הישראלית כולה, קיבלה הכשר ולגיטימציה ממלכתיים כדי לעמוד ככול המפלגות 

 18קרטי ולנסות לגייס לעצמה תמיכה. היא עושה זאת כאשר היא מוליכה שולל לא רק על קו הזינוק הדמו

 19 את רשם המפלגות, אלא עתה היא מנסה להוליך שולל גם את חברי הוועדה. 

 20אני בכל זאת אני אתייחס לסעיפים, ואסיים בכך, שנמצאים בליבת החוק ואומר לכם: יגאל 

 21יה, אלא בחר להתנקש בה. זה נכון שהדמוקרטיה עמיר הוא טרוריסט שלא קיבל את כללי הדמוקרט

 22תכליתה לאפשר לרעיונות שונים להישמע, אבל היא ממש לא חייבת לסוכך ולהגן על זכותו של מי שירה 

 23שלושה כדורים בגבה. עצם הקמת המפלגה זאת והתייצבותה על קו הזינוק בהכשר ובלגיטימציה 

 24  ממלכתיים, הוא הישג עצום לרוצח ולסייענים שלו.

 25לכן אני קורא לכם, ואני מבקש אתכם גם בשם מפלגתי, קודם כול בשם מפלגתי, לנעול את שערי 

 26הבית הזה בידיעה גמורה שמי שעומד מאחורי הרשימה הזאת הוא הרוצח המתועב, בידיעה גמורה שמה 

 27שנעשה כאן זה מעשה רמייה שתכליתו להערים על רשם המפלגות ועל ועדת הבחירות ולעקוף את 

 28 א לחוק שבעטיין לא יכולים לאשר רשימות, מפלגות ומועמדים מסוימים. 7ות שמנויות בסעיף הסיב

 29בסוף דבריי אני רוצה להודות קודם כול למפלגתי, שהיא חלק בלתי נפרד, חלק מרכזי מהעתירה 

 30את העתירה, עורכי הדין רונן אביאני וגיא בוסי הזאת; ליועץ המשפטי שלה וכמובן מי שמוביל, כתב 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  6עמוד 

 1את הרישום של אותה מפלגה.  –ומבחינתי גם למנוע בצדק  –שהובילו את המאבק עוד בניסיון למנוע 

 2 אני מודה לכם. 

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

 4 תודה לך. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 דקות לרשותך.  10שלה, עו"ד יונתן ברמן. בשם היועץ המשפטי לממ 

 7 עו"ד יונתן ברמן:

 8 אפילו פחות.  

 9ראש, חברי הוועדה הנכבדים, חברי עו"ד הלמן עמד על המסגרת הנורמטיבית ואני -אדוני היושב

 10לא אחזור, גם הכול כתוב. השאלה שחברי הוועדה צריכים לשאול את עצמם היא לא אם האמירות 

 11ת נעימות לכל אוזן, והיא גם לא שאלה אם הם מסכימים, אם הם בקונצנזוס. שצורפו לבקשה הן אמירו

 12השאלה היא אם הם עומדים בעילות הפסילה שמנויות בחוק היסוד. היועץ המשפטי לממשלה סבור 

 13שהגם שחלק מההתבטאויות הן מקוממות ומעוררת על פניהן שאט נפט לנוכח ההקשר של רצח ראש 

 14לברכה, הרי שהביטויים לא באים בגדרי עילות הפסילה וממילא לא הממשלה יצחק רבין, זיכרונו 

 15 עומדים ברף הראייתי שנדרש.

 16במסגרת הדיון הקודם עמדנו בהרחבה על הרף הראייתי, שרק כאשר התגבשה מאסה קריטית, 

 17וגם שכל ראיה וראיה צריכה להיבחן לאור העילה. הפסיקה צמצמה עוד יותר את העילות האלה, בפרט 

 18 של שלילת קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית.  גם העילה

 19אני רוצה לצטט מדברים שגם רשם המפלגות ציין בהקשר הזה ממש: "האיום על האופי היהודי 

 20הדמוקרטי צריך להיות מרכזי ובסיסי. הוא צריך לפגוע בגרעין המאפיין את המדינה כיהודית 

 21 ודמוקרטית". 

 22ים שפתחתי איתם, של כב' השופט סולברג בעניין אני רוצה לצטט עוד ציטוט בהקשר של הדבר

 23עופר כסיף: " כוחו של חופש הביטוי אינה הכרה בזכותי לשמוע דברי נועם, אלא כוחה זו הוא בהכרה 

 24בזכותו של הזולת להשמיע דברים הצורמים את אוזניי והצובטים את לבי, ובפרט כאשר מדובר בזכות 

 25 לבחור ולהיבחר".

 26צורפה, וגם  –יומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לגבי העילה של שלילת ק

 27המבקש הפנה להחלטת רשם המפלגות,  בסופו של יום רשם המפלגות, מעילות שהן זהות, כלומר 

 28שאפילו יש עילה נוספת לאי רישום, החליט לרשום את המפלגה לאחר שמצא שגם ההתבטאויות 

 29לתצהיר שהגישה יו"ר המשיבה, אינן כאלה ששוללות הנוגעות לרוצח ראש הממשלה, בפרט בשים לב 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  7עמוד 

 1את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית או כמדינה יהודית. וגם לגבי העילה הנוספת של תמיכה 

 2אי אפשר לשכוח. כלומר, הלשון של החוק אולי ניתנת לפרשנות כזאת   –במאבק מזוין של ארגון טרור 

 3אפשר לשכוח פסיקה ארוכת שנים שמתייחסת לעילות האלה  או אחרת בצורה מאוד מרחיבה, אבל אי

 4 ומדברת על הפרשנות המצמצמת שצריך להיות להן.

 5 לכן אנחנו סבורים שהבקשה הזאת נעדרת עילה ויש לדחות אותה. 

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

 7 תודה. 

 8 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 9 דקות.  15פט צדק, עו"ד מיכאל ליטבק. עומדות לרשותך בשם רשימת המועמדים מש

 10 עו"ד מיכאל ליטבק:

 11 אני לא אעבור אותן.  

 12שלום, צוהריים טובים. הבקשה על שלל טענותיה נועדה להשתקה ולסתימת פיות. רשם 

 13המפלגות הוכיח שהטענות שעלו לא נכונות. כך גם רק לאחרונה היועץ המשפטי לממשלה סמך את ידיו 

 14ת רשם המפלגות. אין קשר בין הטענות שהועלו לבין עילות הפסילה הרשומות בחוק. מה על החלט

 15שמטריד את חבר הכנסת שמולי מתוך כלל מטרות הרשימה היא המטרה לעריכת משפטי צדק חוזרים. 

 16 כן, גם ליגאל עמיר. 

 17ס דווקא שמולי היה צריך להיות מרוצה מהרשימה ומטרותיה. משפטי צדק חוזרים הם  אינטר

 18נעלה של דמוקרטיה. משפטים חוזרים והגעה לחקר האמת הם אינטרס של כולנו. חובה למנוע מצבים 

 19בהם נענשים חפים מפשע. קרה לא פעם שאנשים חפים מפשע הורשעו על לא עוול בכפם. שופטים הם 

 20נ'  , אחמד קוזלי7929/96בני אדם, גם שופטים יכולים לטעות. אני מצטט מתוך פסק דין במשפט חוזר 

 21מדינת ישראל: "מעשה השפיטה הוא מעשה אנוש, וגם השופט עלול לטעות. לא קיימת, וטרם נוצרה 

 22באיזו ארץ שהיא, מערכת משפט העשויה לפעול בשלמות וללא תקלה ולעשות צדק מוחלט. אין לך דבר 

 23הפוגע יותר באמון הציבור בשפיטה מאשר התחושה כי השפיטה סגרה עצמה ונעלה הדלת מפני כל 

 24אפשרות לתקן הרשעה שלא כדין. אכן, כוחה של שפיטה ואיתנותה באים לידי ביטוי בפתיחות ליבה 

 25 ובנכונות לבדוק ולהודות בטעותה".  

 26רשם המפלגות ציין, ובצדק, כי קריאה לשחרור יגאל עמיר כשלעצמה אין בה כל פסול וכי היא 

 27יועץ המשפטי קיבל את החלטת רשם יכולה להיעשות בדרכים חוקיות ולגיטימיות לחלוטין. כך גם ה

 28 המפלגות במלואה.



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  8עמוד 

 1במקום שבו עולות שאלות רבות וקונספירציות קיימת חובה לבירור האמת, החזרת אמון העם 

 2ועריכת משפט חוזר. דווקא מי שלא מאמין לשאלות שעולות ורוצה לשאול את תיאוריית הקונספירציה 

 3מי שמתנגד למשפט חוזר ובחינת הרשעות צריך להיות הראשון להסכים למשפט חוזר. כנראה ש

 4 קודמות, עושה זאת כי יש לו מה להסתיר. 

 5אנחנו מצירים על כך שחבר הכנסת שמולי לא מסוגל להפנים מה האיכות הרחבה של 

 6ראש -דמוקרטיה, חופש הביטוי והזכות לבחור ולהיבחר. מוטב היה לו היה מפנה את טענותיו ליושב

 7 - - -ן שיטתי לשחרור רב המרצחים מרואן ברגותי מפלגתו עמיר פרץ הקורא באופ

 8 עומרי שגב:

 9 סליחה, סליחה, זה לא מהעניין. יש הליך נפרד.

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

 11סליחה, אנחנו לא דנים כרגע בבקשה שאתם הגשתם נגד. אנחנו דנים בבקשה הזאת ורק בבקשה  

 12 הזאת.  

 13 עו"ד מיכאל ליטבק:

 14אני רק אומר בקצרה שאת טענותיו הוא יכול היה להפנות לאנשים אחרים ולטרוריסטים  

 15 אחרים שבעיני חברי מפלגתו הם מושא הערצה. 

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

 17 אוקיי, בוא נתקדם.  

 18 חה"כ איציק שמולי:

 19 הדמוקרטיה לא כוללת לרצוח ראש ממשלה. 

 20 עו"ד מיכאל ליטבק:

 21 אתה יכול לא להפריע לי? 

 22מתוך ערכים של יהדות ודמוקרטיה בכוונת רשימת משפט צדק להגשים את מטרותיה לפעול  

 23 לרפורמה במערכת המשפט, עריכת משפטי צדק חוזרים ולשחרור יגאל עמיר. תודה. 

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

 25ממש את זכות הדיבור. בבקשה, יש מישהו? אם עכשיו נעבור לאלה מחברי הוועדה שרוצים ל 

 26נעבור להצבעה. גם כאן יש שתי עילות ולכן נפעל כמו בפעם הקודם לגבי התשובה, אם זה חל על  –לא 

 27 אחת מהעילות או על שתיהן. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  9עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2; השנייה העילה הראשונה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

 3 היא עילת תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. 

 4 גיל סגל?

 5 גיל סגל:

 6 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 נטע אטיאס?

 9 נטע אטיאס:

 10 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 ד שמעון בראון?עו" 

 13 שמעון בראון:

 14 בעד הפסילה בשתי העילות.  

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 מרדכי שוקרון? 

 17 מרדכי שוקרון:

 18 בעד הפסילה בשתי העילות.  

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 ערן יאראק? 

 21 ערן יאראק:

 22 גם אני בעד בשתי העילות. 

 23 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 24 ן מרינברג?ער 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  10עמוד 

 1 ערן מרינברג:

 2 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 חה"כ איתן גינזבורג? 

 5 חה"כ איתן גינזבורג:

 6 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 אסף גולדפרב? 

 9 אסף גולדפרב:

 10 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 11 ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"לית 

 12 חגי טבת? 

 13 חגי טבת:

 14 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 חה"כ ארבל לא נמצא פה. מנשה לוי וחיים בעדני אף הם לא נמצאים.  

 17 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 18 חה"כ עודד פורר? 

 19 חה"כ עודד פורר:

 20 בעד הפסילה בשתי העילות.

 21 לית ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"

 22 רומן גרביץ? 

 23 רומן גרביץ:

 24 בעד הפסילה בשתי העילות. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 11מתוך  11עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 שי נתן? איננו. 

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 סמי שושן? 

 5 סמי שושן:

 6 בעד הפסילה בשתי העילות.  

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 עומרי שגב? 

 9 גב:עומרי ש

 10 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12איננו.  –איננו. אברהם ובר  –איננו. אברהם יוסטמן  –רונית חייקין יעקבי? איננה. אורי זכי  

 13 יש מישהו שנוכח ולא קראתי בשמו? אין. איננו.  –אריאל סלע 

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

 15  אני מבקש לספור את הקולות.  

 16 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 17 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. פה אחד.  13תוצאות ההצבעה:  

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

 19 דקות.  20תודה. אנחנו נצא להפסקה של  

 20שימת ר כי - וללא נמנעיםמתנגדים ללא תומכים  31ברוב של  –הוועדה הכריעה : החלטה

 21 "משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט ולשחרור יגאל עמיר"המועמדים שביקשה את הכינוי 

 22בשל שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  23-מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

 23ובשל תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור  יסוד: הכנסת,-( לחוק1א)א()7לפי סעיף  ודמוקרטית

 24 ( לחוק היסוד.3א)א()7לפי סעיף  נגד מדינת ישראל

 25 הסתיים 2/23ר "ה פהדיון בבקש


