
 הכנסת :א לחוק יסוד7לפי סעיף  תגובה לבקשה

, מתכבדת המשיבה להגיש 23-זית לכנסת הרכהמבהתאם להחלטת כב' יושב ראש ועדת הבחירות 

 . (בקשהה )להלן: כותרתאת תגובתה לבקשה שב

 7כב' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו האמורה בסעיף 

, ולדחות על 2019 –או מועמד לכנסת, התשע"ט  יםדמת מועמשות לפסילת רשילנוהל הטיפול בבק

 הסף את בקשת המבקשת, באשר אינה מגלה עילה שבדין כלפי המשיבה. 

רטוב של וועדת הבחירות הנכבדה תתבקש לדחות בקשת סרק זו באשר אין בה ולו קלחילופין, 

בן , רוטענות יקה שישה עמודי, בקשת הפסילה מחזכפי שעוד יובהר. כמפורט להלן –ממש 

ת ת מועמדים או רשימוהקשר של פסילבהעניפה בפסיקה ן כל אחיזה אשר אין בהופרכות מ

הוועדה )להלן:  23-מרכזית לכנסת ה, מפאת כבודה של ועדת הבחירות האתעם ז. מועמדים

 .ה של המשיבה בפירוט הראויסותחייתובא הת (המרכזית

  .סיעת מרצ תוגש בנפרדת טיעון לתגובה זו מטעמה של יוער כי השלמ

 פתח דבר

ינת מעונים אותו המבקשת ג הבדימצורור עיני כל האבסורד הבניכר להבקשה ח כבר בפת .1

משפט ": גובה זובכותרת לתי שמופיע המבוקש של רשימת המועמדים הינו כפ צור. שמהיל

, נן במקורתגובה זו איות ב)ההדגש "ולשחרור יגאל עמירצדק, לרפורמה במערכת המשפט 

משפט צדק, לרפורמה במערכת הינה מטעם "שה פי שהוגת הבקשה כו כותרלואי מ("הח

 . דגשהמוא " ללא הסיפשפטהמ
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, ְוגַ ר  ה  " .2 ְשת  -םַצְחת  בבקשה זו,  (.י"טכ"א, מלכים א', )ב את אחאהנביא מוכיח אליהו  "י ר 

נהיג ומ רעייתו של הרוצח השפל של ראש הממשלה –כמו מבקשת הגב' לריסה עמיר 

 זהאחר שההרסנית של בעלה כך שלורשתו מאת המשיך לן ז"ל, , יצחק רביתנועת העבודה

ביתו עת הגיע השלב לנטרל את כ ראליתבדמוקרטיה הישו רביןפגע אנושות בהאחרון 

ם אמצעים ותותיהם בארעיונמלקדם את יכי דרכו נוע ממשמגי ולהפוליטי והאידאולו

  . אשר בעלה ביקש למנוערטיים קדמו

ת בכנסת ם סיעה פוליטיייתו מבקש להקי, באמצעות רערוצח ראש הממשלה, כעת .3

גין . בכת המשפטורמה" במערפ"ר שחרורו ותחולל, תביא למעשיו תשתכשיר א

ר אולם הסיפור הקפקאי שנוצ פרדתמשיבה בקשה נהגישה ה הם האמורהתארגנות

שידעה הפוליטיקה  שפלהמרגעי לה של המבקשת הוא אחד פסית הבקשמסגרת ב

על  של בקשה זוה לדחיית' יו"ר הוועדה המרכזית להביא כבמתבקש ל כן וע תישראליה

 .הסף

רשימת מועמדים שכל רבב לא נפל מחזיקה  יבההמשכי דגיש לה חשובמיותר לומר אך  .4

רמ"ח בכל למדינה ונאמנים פטריוטים , ם ציוניםרשימה שהעומדים בראשה ה. םבמעשיה

  .ם, וכך אף הרשימה עצמהיהאבר

 על הזכות החוקתית להתמודד בבחירות

והמכריעות  חוקתיות החשובותיות היסוד ההיא בין זכולכנסת הזכות להתמודד בבחירות  .5

מדינית, אשר  זכות יסודעקרון השוויון הפוליטי. זוהי "בסיסה וב רטיתר במשטר דמוקביו

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

א מ' שמגר בפסק ", ראו דברי כב' הנשיהיא מן הסימנים המובהקים של חברה דמוקרטית

, פ"ד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת העשרה ן נ'ניימ 84/3, 84/2ב "בע ינוד

 7504/95וכן ראו רע"א ; 264, בעמוד (פרשת ניימן הראשונה  להלן:( )1985) 225( 2)לט

, מפי כב' הנשיא ברק, (עניין יאסיןלהלן: ), (2003) פורסם בנבו, המפלגות יאסין נ' רשם

 .61-60 בעמ'

ו של מועמד להיבחר לכנסת רשימת מועמדים את זכותה של בלהג, סבר להלןפי שיוכ .6

שהרי הגבלה כאמור מצרה אף את זכות הפרט לבחור, שהיא , לותיהמתפרשת מעבר לגבו

יסוד: הכנסת. וכך נכתב בפרשת ניימן -לחוק 5בסעיף  עצמה זכות יסוד חוקתית, המעוגנת

 : הראשונה

ירות  צום עקיף של חהיבחר גם צמש בהגבלת הזכות ל"מבחינת הבוחר, י

ידי כך היכולת להתחבר יחד עם אחרים -נשללת ממנו עלי הביטוי, שהר

 " יו היה מציגןיד-ודעותיו, כפי שהמועמד המבוכר על לשם קידום השקפותיו 

התמודדות תה של רשימה מפסילבה עת מתבקשת חשיבות זו נדרשת זהירות רמתוך  .7

מועמד מלהציג את רשימה או על  כי הטלת מגבלות על ה הפסיקה,על כן קבע .לכנסת

ירוש הוראות לכנסת תיעשה אך במקרים חמורים וקיצוניים, וכי פ מועמדותם בבחירות

 .להיבחר ייעשה בצמצום ובדווקנות, כפי שיפורט להלן החוק המגבילות את הזכות
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 עילות הפסילה מהתמודדות לכנסת

היא בין הזכויות החשובות בחירות לכנסת בהתמודד הזכות ל, לעילכפי שהוסבר  .8

זכות, אין זו זכות בלתי מוגבלת.  אולם ככלמעותיות הקיימות במדינה דמוקרטית. והמש

יש לנקוט בבואנו להגביל זכות שמשמעות חשיבותה של הזכות להתמודד בכנסת והזהירות 

פגוע ים למי שמבקשאין משמעותה כי הדמוקרטיה אינה רשאית להגן על עצמה מפני  ,זו

גנת בסעיף תפיסה זו מעו .ובראשם עקרונות השוויון והכבוד –סיים ביותר ונות הבסיבעקר

 כך: א לחוק יסוד: הכנסת הקובע 7

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד 

בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו  

במפורש או במשתמע, אחד  ענין,לפי הויותיו, תבטאת בהלרבושל האדם, 

 מאלה:

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

 ה לגזענות; הסת (2)

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

 מדינת ישראל.

 ובין זכותה שלר לכנסת הזכות להיבח ןבי בצעסעיף זה מבטא את האיזון שבחר המחוקק ל .9

 הדמוקרטיה להגן על עצמה:

יסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה כי "דמוקרטיה רשאית א לחוק 7סעיף "

להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש  

היסוד  א לחוק 7בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה"... סעיף 

קרטיה  החירות שהדמו צלנו בין מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה א

ות ובדעות שעליו היא מבוססת מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפ

לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את אופייה של 

הוא שומר על אופייה של ישראל כמדינה  ...ישראל כדמוקרטיה מתגוננת

סת השש  כזית לכנועדת הבחירות המר 11280/02א"ב ) ".יהודית ודמוקרטית

 . (17, בע' טיביענין )להלן:  ' טיביעשרה נ

רק לגבי אותם מקרים אשר יש  א7ת לממש איזון זה באופן מיטבי ולהפעיל את סעיף על מנ .10

קבעה הפסיקה שורה  ,בהם כדי להצדיק את הפגיעה החוקתית בזכותו של מועמד להיבחר

שנקבעו המבחנים ומצו שם א בייט ענייןבכן שנקבעו בפרשת ניימן השנייה ו) של מבחנים

 : (ה גם לעניינו של מועמדלעניין רשימ

)להבדיל מדברים שהם של המועמד  יםומרכזי יםדומיננטי ומעשיםמטרות נבדקות  .א

. שוליים שהשלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית ורצינית(
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. תהת של זהומטרות ומעשים המשקפים את מהותה של הרשימה ושהם תולדה טבעי

הן והן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר  יםנלמדמעשים המטרות וה

 המשתמעות באופן חד משמעי.ממסקנות מסתברות 

לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי. יש להראות כי רשימת המועמדים "פועלת   .ב

למען מימוש מטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו". חייבת להיות "פעילות 

המדובר  המטרות מהכוח אל הפועל. הוציא אתדה לשנועדית ספור שאינהח" בשט

פעילות זו צריכה  במעשים אשר לשם קידומם מבקש המועמד ליטול חלק בבחירות.

 חוזרת ונשנית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. להיות 

פות של עת ההשתתהראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מני .ג

ונדרשת מסה קריטית , ת "משכנעות, ברורות וחד משמעיות"צריכות להיו המועמד

 . של ראיות להצדקת הפסילה

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתעילה של ה

יהודית מדינת ישראל כמדינה ת את אופייה של שיבה "שוללהמנטען כי הבקשה במסגרת  .11

  תמודד.ותה מלהא פסוליש לשכך " ומודמוקרטית

משפטיים או ן תימוכיבהעדר ת וטיעוניה בעמימואת  ה המבקשתהשאירלא בכדי  .12

. ראל ובכללבמדינת יש של דמוקרטיהותה ממהמתעלמת ניכר כי המבקשת . עובדתיים

ואזרחית במדינת ן לכל אזרח ווי, שיל המבקשת הסכמי שלום עם שכנותינוש לשיטתה

"שלילת אופייה אינם אלא ת אזרח ת וזכויוישות הפלסטינהרם עניים דרים מדי, הסישראל

 . "ת ישראל כיהודית ודמוקרטיתשל מדינ

קורס אף אינה  למתחילים היאשיעור באזרחות ניה לסאכערכאה מכובדת זו אינה  .13

פסדים של רשימה זו יבוכרו הרי נהה ם רעיונותי, אולםוא .ארץ ישראלוריה של היסטב

המפלגות הפוליטיות בישראל רוב שכן ה אות נו מכיריםשאנחכפי ל ישראל צה ששהגיע קי

כרת בראשה עמד מנחם בגין העומד ליכוד אשר , מפלגת ה. כךסתדדות לכנמותפסלו מהיי

 -יותר מאוחרים נהיגיה המו גם מכרבית של מצרים ליקה העברפוה את חוזה השלום עם

ויתורים  וחלקן כללאשר )שכנותינו עם אשר הגיעו להבנות  -לרבות ראש הממשלה הנוכחי 

ר מבקשות ליתן , בעבר ובהווה אשלמפלגות אחרותבאשר נכון הדבר  . כךטריטוריאליים(

הגרי עבודה ם מ)שאינ למבקשי מקלטו, למיעוטים בהילת הלהט"לקבסיסיות יות זכו

ה געך עד להלמרבה הצער ישנה עוד כבר דרבה וילגישתה של המש. נוים בתוכהחיגרידא( 

 בחור ולהכריע. בור לזה עניין לצים אלו אך מיבתחו הרצוילמצב 

 

כמובן  ,אתז. עיל ללא כחל וסרקתומכת בכל האמור למרצ  -גשר  -ת העבודה רשימ, ודוק

לכל ובו שוות ות האזרח ויבה זכ רטיתמוקהודית ודתה של מדינת ישראל ילצד שמיר

 . ת ישראלינבמד לבית לאומי, ושלו בלבד, הודיזכותו של העם הי

 1מש/ תומסומנ תמצורפשל מפלגת העבודה הישראלית סוד אמנת הי -
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פסק שיבה להזכיר את תבקש המ תפרכת של המבקשתה המועל טענאת הגולל  וםדי לסתכ .14

 בפסק דין זה . (3)יטפ"ד  ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת הששית 65/1ע"ב בהדין 

נת ישראל מדינתו של העם היהודי כפי ובדת היותה של מדיט, כי עאגרנ הנשיאכב' בע ק

 : כדלקמןתית חוקהעצמאות היא עובדת יסוד  שבא לידי ביטוי בהכרזת

וכך מלמדים ברורות הדברים, שהוצהרו   -והנה, לא יכול להיות ספק בדבר 

מדינה   כי לא זו בלבד שישראל הינה -על הקמת המדינה  בשעתו בהכרזה

ומאופיינת על ידי משטר של שלטון  השוחרת חופשית, עצמאית, ריבונ

ראל", כי האקט של יש העם, אלא גם שהיא הוקמה "כמדינה יהודית בארץ

של  הקמתה נעשה, בראש וראשונה, בתוקף "זכותו הטבעית וההיסטורית

העם היהודי לחיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, וכי  

לת ישראל...משמעותו שאיפת הדורות לגאו הגשמת ה משוםבאקט ז יה בוה

ומר: "נצחיותה  ואם תמצי ל -הוא, שדבר המשכיותה  "של אותו "אני מאמין

 .(385-386)קונסטיטוציונית".  של מדינת ישראל מהווה עובדת יסוד -

 ר. ך זיל גמודואיבעד עצמה ה מדברת המרכיבות את הרשימל המפלגות שיסטוריה הה .15

 ן נגד מדינת ישראלק מזוייכה במאבתמ עילה שלה

ישראל". נגד מדינת מזוין במאבק לתמיכה "טענת סרק נוספת של המבקשת נוגעת  .16

נת המבקשת . למעשה, טועדמתף עולה על זו הקו, אהלמרבה הבוש, מופרכותה של טענה זו

  .שראלנגד י ך במאבק מזויןתוממה הוא יטחון לשעבר העומד בראש הרשיי שר הבכ

תרומתם של ם את גבראש הרשימה כמו  יםהעומדשל  םרומתל את תיכה מלההיריעקצרה  .17

שי , אנ, חברי כנסתאשר ביניהם שרים ה, לביטחונה ולשגשוגה למדינת ישראלחברייתר 

  ואף זוכה פרס ישראל. מדע ומשפט רוח

"לשון הרע" עולות כדי ר במסגרת תגובה זו להתגונן מפני ההכפשות אשף אין כל כוונה א .18

ישראל מראשית ת ח"כ עמיר פרץ שירת את מדינכי  רעם זאת יוזכה. וחברי הרשימהגד נ

שורה בשירת גלו( ות ברנפצע קשירותו כאשר במהלך ש) לוקצין בצה"כחייל חייו הבוגרים 

 . יד שר הביטחוןקידים ציבוריים בכירים וכן בתפקשל תפ

ר על שמולו ת ישראלנעל תושבי מדיידו על מנת להגן ר לאל יו עשה כל אשבפעולות

היה ם האחרונות ניתן עמדה ישראל בשניהמערכות בהן אחת מ. נדמה כי בכל הביטחונ

 של מדינת ישראל. טחונה לבי ם לתרומתו של ח"כ פרץמיליוני עדילמצוא 

את עילת  פסק הדין(ל 13)פסקה  ףכסיבעניין ' הנשיאה א' חיות מה כבאך לאחרונה סיכ .19

 נדונה באומרה כלדהלן:ה הפסילה

לחוק היסוד עניינה תמיכה ( 3א)7עילת הפסילה השלישית הקבועה בסעיף 

מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. עילה  במאבק

ם ורשימות,  ההצדקה הרעיונית המרכזית לפסילת מועמדי זו מבוססת על

שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או   מי תגוננות מפניה –קרי 

עניין  )הדמוקרטי בדרך של מאבק מזוין  לפגוע ביסודות קיומה ובאופייה
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הנשיא א' ברק בקשר לעילה זו   בעניין טיבי ציין( 29זועבי הראשון, בפסקה 

עמדים אשר  רשימות מו כי: "הדמוקרטיה רשאית למנוע את השתתפותן של

שם,  )המשטר"  ות באלימות כמכשיר לשינוי פניימות או תומכנוקטות אל

מכוח  מניעת התמודדות . 69ראו עוד עניין זועבי השני, בפסקה (; 26בעמוד 

עילה זו תתאפשר כמובן מקום שבו מועמד או רשימה נוטלים בעצמם חלק 

וכן מקום   במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד המדינה פעיל

תומכים בו תמיכה חומרית, פוליטית או  זה או מאבק כ ודדים שבו הם מע

בפסקה  )עניין בל"ד, ; 27עניין טיבי, בעמ'  ראו עוד ;( 69שם, בפסקה )אחרת 

פסילת רשימה או מועמד  , כמו כן ( 29בפסקה )עניין זועבי הראשון,  ; (7

ינת אויב  מד מכוח עילה זו תתאפשר רק אם התמיכה היא במאבק מזוין של

,  ראו עוד עניין זועבי השני  ; (27יין טיבי, בעמוד נע)רגון טרור או של א

 .(16-19בעמ' )להרחבה בסוגיה זו ראו גל וקרמניצר,  (69בפסקה )

ח"כ הורוביץ  ס,ח"כ לוי אבקסי, של ח"כ פרץ הםורעיונותי הםט השני עוברים מעשיכחו .20

שכנותיה.  םעישראל לצד קידום השלום ל ונה שלשימור ביטחורבים מחברי הרשימה 

ש )לרבות ראת ראשי ממשלושבויים והנעדרים נפגשו ה לשלום ולהשבתמהמאבק  לקכח

נית ובמדינות רשות הפלסטיביגים ישראליים נוספים עם גורמים ומנהשלה הנוכחי( הממ

פגישתו של . אזרחיהישראל ופעלו נגד מדינת ורמים ם מאותם גרביק כי אין חול. ותאחר

עד שליט ו של גלבים שנעשו עובר לשחרורהר םברקע המאמצי נעשתהח"כ פרץ עם ברגותי 

גם וחרר ישבגדרו אשר רחב מדיני ל מנת לקדם הסדר עזאת  גון הטרור חמאסארמשבי 

ראל הר בישוחררו מבתי הסואכן ש עסקת שליט""במסגרת ף לבסויוזכר כי  .ףהחייל החטו

 רות ביטחון. רוכים בגין עביפטו לעונשי מאסר אשנשם אסירי 1,000-למעלה מ

שיש בכוחו של ברגותי להביא להשבת האמין פרץ "כ חשליט גם לאחר שחרורו של  .21

נהגת ת ולמיתונו של החמאס באופן שיקבל את היינסטהיציבות הפוליטית ברשות הפל

בהסכמי שנקבע כפי  מדיני יחידם רגוובכך יסייע הדבר לישראל להתנהל מול  ,הרשות

עם פרץ "כ חשיחותיו של  .שיחות ותקיימסדרים מתברי הוא שטרם ההגעה להאוסלו. 

 ברגותי היו כאמור ידועות וגלויות לשירותי הביטחון וקיבלו את אישורם מבעוד מועד.

 :בשולי הדברים

הרי שהדברים הם קרא לחיסול ממוקד של יגאל עמיר, פרץ אשר לטענה כביכול שחה"כ ב .22

יו של חה"כ פרץ, אלא פישיר מלא מביאה ציטוט  וגם המבקשת בגדר רכילות עיתונאית

ת נאמנושאינן אשר מדווח על אמירות מכלי שני !" וואלהחדשות "נסמכת היא על אתר 

. יובהר כי : הכנסתדא לחוק יסו7לפי סעיף  הלאמת וממילא אינן מבססות עילת פסיל

, ז"ל ליצחק רביןמהקרובים עמיר פרץ, שהיה אחד פנים, חה"כ  לומכ, מירה זו מוכחשתא

ר ל הניסיונות להקל בעונשו של יגאל עמיכגד כיום, לבאותה עת כפי שהינו מתנד תנגה

 .אה בו כמי שביצע פעולת טרור נגד הדמוקרטיה הישראלית וכך צריך להתייחס אליווור

ביילין ומר אהוד ברק סות למר יוסי חלק מטענות המבקשת מסתמכות על אמירות שמיוח .23

שאין לייחס כך שברור לכל . תאמהבה 2011-ו 2002השנים מה ת העבודחברי מפלגם שאינ
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עם  שא ומתןנחזור ונדגיש כי אין כל פסול לנהל מ –במהות  ,ואולם. משיבה את מעשיהםל

 יטחונה. דבר שיתרום לב –הסדר מדיני לישראל להאויב על מנת להביא 

כותם של המבקשים ומי ששולל את ז –ויכוח הדמוקרטי שנים רבות במדינה וזה לב ה

הוא הוא שאינו מבין דמוקרטיה  –ישים קץ לסכסוך ולשפיכות הדמים שיע להסדר להג

מהי, הוא שחותר תחת עקרון המדינה הדמוקרטית, ודומה שהוא משתמש בדמוקרטיה 

 דות. כקרדום לחפור בו למטרותיו הנפס

 וף דברס

. הסףלדחות את הבקשה על זית ראש הוועדה המרכ-' יושבכב אשר על כן מתבקש .24

 . לגופהכזית לדחות את הבקשה ה המרהוועד, מתבקשת יןפלחילו

כזבים ו בו נטענבמקרה חריג של חציית גבולות מדובר שהואיל  .אשר להוצאותב .25

 ,שיש להרהר בו ,גבולי או אף הקרוב אליו בהליךבאשר לא מדובר  .עובדתיים ומשפטיים

 שב ראשיו כב'הרי שמתבקש לעולם לבוא שלא  ההימוטב בקשה לשבו מקרה אלא 

 לדוגמא מהמבקשת. הוועדה לפסוק הוצאות 

 ')כב 501( 2, פ"ד כ"ו )לביא נ' קצין התגמולים, 71/80ע"א עניין פסיקת הוצאות ראה ל .26

 לישנא: האי כ שופט ברנזון(ה

הלכה היא כל לכל רשות שיפוטית סמכות לפסוק הוצאות בהליכים  "

בכוחה  יין זה יש ויש ם בהעדר הוראה מפורשת בענג [...] המתנהלים בפניה

או דיון   של כל רשות שיפוטית לפי שיקול דעתה לפסוק בקשר לכל הליך

 "  המתקיים בפניה
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