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 234/פ"ר 
 בפני מליאת ועדת 

 23-הבחירות המרכזית לכנסת ה
 

 עוצמה יהודית )חזית יהודית לאומית( :תהמבקש
  

 ד ג נ 
 

 הרשימה המשותפת  .1 :המשיבים

 היועץ המשפטי לממשלה .2

  
 14:20(, שעה 2019באוגוסט  14יום רביעי, י"ג באב התשע"ט ) תאריך הישיבה:

 
, בהתאם 23-מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 23-לכנסת הרשימת מועמדים לקביעה כי  בקשות
  1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טל 63וסעיף יסוד: הכנסת -חוקא ל7לסעיף 

  
 גביר; עו"ד חנמאל דופרמן-עו"ד איתמר בן :בשם המבקשים

 סאוסן זאהרעו"ד  :1המשיבה בשם 

 אודי איתןעו"ד  שפטי לממשלה:בשם היועץ המ

  
 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 , סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת כחול לבןגיל 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  

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  2עמוד 

 1 ערן מרינברג  

 2 נטע אטיאס  

 3 מרדכי שוקרון  

 4 ערן יאראק  

 5 חה"כ אופיר כץ  

 6 יעקב דקל  

 7 ל הררייגא  

 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 ה"כ אוסמה סעדיח  

   27 

 28 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 29 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   

   30 

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



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  3עמוד 

 1 פרקליטות המדינה - עו"ד יונתן ברמן  

 2 פרקליטות המדינה - עו"ד שרון אבירם

 3 פרקליטות המדינה -  ד עידעו"ד רנא  

 4   פרקליטות המדינה -  עו"ד אודי איתן  

 5 

 6 חנה כהן   קצרנית:

 7 פ ר ו ט ו ק ו ל

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

 9 אני מחדש את הדיון.  

 10 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 11 אנחנו נתחיל עם עו"ד איתמר בן גביר, בבקשה.  

 12 ביר:עו"ד איתמר בן ג

 13אדוני, אנחנו מבקשים לחלק את הזמן ביני לבין עו"ד דורפמן, שהוא גם ב"כ עוצמה יהודית,  

 14 חמש דקות הוא וחמש דקות אני. 

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

 16 בוא נאמר כך, שאם אתה עומד בחמש דקות שלך, ניתן גם לו חמש דקות. אדוני יתחיל.  

 17 יר:עו"ד איתמר בן גב

 18 אדוני לא סומך עליי, הא? 

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

 20 להפך, אני בטוח שתעמוד בזה.  

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22צהריים טובים לכולם, אנחנו נהיה כאן קצרים. המבחנים לפסילת רשימה מוכרים לכולנו. אני  

 23ה ומדקדקים בראיות, אין מנוס אלא חושב שאם עוברים התבטאות אחר התבטאות, ראיה אחר ראי

 24מלפסול את הרשימה הזאת, שהיא רשימה של תומכי טרור, רשימה של מטיפים לרצח יהודים וצריך 

 25 לפסול אותה מלהתמודד בבחירות.



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  4עמוד 

 1אני אחלק את הזמן ביני לבין עו"ד דורפמן. הוא ידבר על העיקרון של שלילת המדינה היהודית, 

 2התמיכה מטעם גם בל"ד, גם חד"ש, בעצם כל מרכיבי הרשימה הזאת. ואני אדבר על ענייני הטרור ו

 3 הבאנו מספר דוגמאות, למען האמת הרבה דוגמאות, ואני אגע בכמה מהן. 

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

 5אני אכוון אותך, מבלי  –סליחה שאני עוצר אותך, אבל כמו שעשיתי בדיון הקודם, גם כאן  

 6מדה. יש שאלה, שהרי לא מזמן העניין נידון בפני הוועדה ובפני בית המשפט העליון, ותצטרך להביע ע

 7 באיזשהו שלב , גם אם בקצרה, להתייחס לנושא הזה מאחר שזה נידון.  בבקשה. 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9נכון. אומר שני דברים: קודם כול, בית המשפט כבר נגע בנושא של רשימה שהיא לא איזה עיר  

 10 מקלט למספר מפלגות קטנות שמרכיבות אותה ומסתתרות מאחורי הרשימה הגדולה. 

 11דבר שני, אנחנו הבאנו את הראיות כדי להראות שיש מאסה קריטית. זה נכון שחלק מהראיות 

 12עמדו בפני בית המשפט, אבל חלק אחר לא עמד בפני בית המשפט. כאשר מזקקים את הראיות האלה 

 13שו בזמנו התנועה הרפורמית בעניין בן ארי ובעניין שלי, שלא סיפרו שדנו בזה, ואנחנו, בניגוד למה שע –

 14אנחנו באים ובכל הקדמת פרק אומרים שבזה דנו ובזה לא דנו. אבל כאשר רואים את המכלול מבינים 

 15 שיש כאן רשימה של תומכי טרור. 

 16ברים ברורים, תמיכה ברוצח סמיר קונטאר. הודעה רשמית של בל"ד. ד – 59אני מפנה לסעיף 

 17 אי אפשר להסתיר אותם וכו';

 18מפרסמת מפלגת בל"ד פוסט בפייסבוק  והיא מכנה מחבלים שרצחו  2015בנובמבר  22ביום 

 19 ישראלים "שהידים". כן, רוצחי ישראלים, רוצחי יהודים, הם שהידים.  

 20ם מאוד דומיננטית לפי המבחני-הלאה. יש לנו את ד"ר שחאדה, שהוא מה שנקרא דמות מאוד

 21של בית המשפט העליון, הוא אחד המובילים של הרשימה, הוא אחד האנשים הבולטים, הדומיננטיים. 

 22תמונה בהפגנה סמוך לעזה. זו לא הפגנה, זה אירועי רצח. רצים  2018במאי  4ד"ר שחאדה מפרסם ביום 

 23בזכות לעבר הגדר, זורקים מטענים. ומה אומר ד"ר שחאדה? "אנחנו נתמוך בגיבורי עמנו בעזה ו

 24השיבה". עו"ד דורפמן ידבר עוד מעט מה הפירוש של זכות השיבה ולמה זה סותר ושולל את קיומה של 

 25 מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. 

 26לבקשה שלנו. הוא אומר: המפלגה  84עוד פוסט ששחאדה כותב זה על צעידת השביתה, סעיף 

 27אבק העממי. למעשה הם קוראים קוראת להסלמה של המאבק העממי. אדוני, קוראת להסלמה של המ

 28 לאינתיפאדה. קוראים לאינתיפאדה. זו המפלגה, אלה האנשים. 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  5עמוד 

 1נעבור הלאה, חברת הכנסת יזבק. אנחנו לא נרחיב את הדיבור עליה, אבל כל מה שאמרנו מקודם נכון 

 2 לעכשיו.  מה שמדהים, אדוני, בית המשפט העליון קבע שיש בעייתיות עם האמירות שלה, עם הדברים

 3מה  –שלה. במקום להתנער ממנה, במקום להגיד לה לכי, את לא יכולה להיות שותפה למפלגה שלנו 

 4, 1מס'  –עושים כאן? מחבקים אותה,  מכניסים אותה לתוך הרשימה. ואדוני יראה מי יושב כאן איתנו 

 5ריך לזרוק את . כל הרשימה באה ואומרת: הנה, אנחנו כולנו יזבק. אם כולנו היבה יזבק, צ3, מס' 2מס' 

 6 כולם מהכנסת. 

 7חבר הכנסת ג'בארין כותב כל מיני פוסטים וצריך לשים לב לתמונה מהפגנה  - 192, 191הלאה.  

 8 שהוא נמצא בה.

 9 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 10  - - -אתה רוצה שיחליפו מהר שטחים 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 זה דגל של טרור. . 192של מי התמונה הזאת? זה דגל של ארגון טרור, אדוני. סעיף 

 13 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 14  - - -יוסף עם דגל  

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 אדוני, אני זוכר את אדוני שהשתיק אותי על כל מילה.  

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

 18 כן, אבל אדוני לא ישאל שאלות, אלא יאמר משפטים.  

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20סלימאן רוצה שנתייחס אליה? אני אתייחס גם אלייך, גב' תומא סלימאן, לא נשכח גב' תומא  

 21 אותך.  

 22בזמנו דיברו על חברי, על ד"ר בן ארי, על גזענות. אני זוכר עד היום את שאלת שופטי בית 

 23המשפט העליון את מרזל: האם אתה תמכור נכס לפלסטינים? אז בואו נראה מה אומרת תומא סלימאן 

 24ו הפגנה פוליטית, צודקת, ניסיון למנוע כניסתו של הפטריארך לכנסייה בכפר ריינה. הייתי בהפגנה: ז

 25מצפה שהוא בעצמו יתבייש להגיע, וכו' וכו'. ומה עושה הפטריארך? הוא מוכר אדמות. הוא מוכר 

 26 אדמות. 

 27 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  6עמוד 

 1 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 2 שהן לא שלו.

 3 קריאה:

 4 אתה עושה סלט. אדמות של הכנסייה.  

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

 6 אתה צריך לטעון את הטיעון ולא להפנות אליהם שאלות. תטען את הטענה. יש לך מה לטעון.  

 7 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 8 תהיה ענייני, אדמות של הכנסייה.  

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 אם מפריעים לי, אני מבקש שלא תורידו לי מהזמן.  

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

 12 אני לא אוריד, אבל בכל מה שאדוני יפנה בשאלה ואז הוא מופתע שיש תשובה, אז נוריד.  

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14הם גם גזענים.  האנשים האלה, חוץ מזה שהם תומכי טרור, חוץ מזה שהם מהללי שהידים,  

 15 גזענות זה מגעיל אותי. 

 16 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 17 בר על גזענות? מי הדובר? הוא אומר שהוא נגעל מגזענות. מי מד 

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

 19 זו לא אחת מהעילות.  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 גזענות היא לא אחת מהעילות? אדוני, בן ארי נפסל על גזענות. מרזל נפסל על גזענות.  

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

 23 לא. אדוני אמר בהתחלה שהוא יטען לגבי עילה מסוימת.  

 24 
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 27מתוך  7עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אז אני מדבר גם על גזענות.  

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

 4  - - -לא, זה לא הזמן לתקן עכשיו. אתה אמור לטעון  

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 לא לתקן, כתבנו גם גזענות.  

 7וני, אני מסיים. אנחנו לא נקפח כאן, שלא נעליב את אחמד טיבי. טיבי, צריך לשים לב, זה אד 

 8מאוד מעניין, חברי הוועדה, יש טיבי בערבית וטיבי בעברית. טיבי בעברית זה אחד שהולך להסתחבק 

 9 - - -פחם -באולפני הטלוויזיה והוא חבר של כולם ואוכל חומוס ואוהד את הפועל אום אל

 10 מד טיבי:חה"כ אח

 11  - - -חומוס זה לא של ערבים  

 12 קריאה:

 13 מה עם הפלאפל?  

 14 חה"כ אחמד טיבי:

 15  - - -אם היה אומר גפילטע פיש  

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 וטיבי של הערבית  

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 גפילטע פיש תאכל בעצמך.  

 20 חה"כ אחמד טיבי:

 21 זו גזענות.  

 22 קריאות:

 23 גזען, גזען.  

 24 
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 27מתוך  8עמוד 

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

 2 אתה רוצה לסיים את הטיעון? 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4  - - -אדוני, אם הוא לא ישמור עליי  

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

 6 לא. אדוני טוען בצורה מסוימת שגוררת תגובה.  

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8אחמד טיבי בערבית  חמד טיבי, אחמד טיבי בערבית. אני רוצה לקרוא את הדברים של א 

 9אומר את הדברים הבאים. הוא הולך לשבח את מרואן ברגותי, המפקד, הסמל, הלוחם, החבר: "אנחנו 

 10מתמידים בביקור האסירים, במיוחד את אחי מרואן". מי זה מרואן? מי זה מרואן? רוצח נאלח. 

 11ני שנה. כל מפגש של מרואן איתי או עם אוסמה או עם "במיוחד את אחי מרואן". "עד שמנעו מאתנו לפ

 12לאומי, -עמיתינו הוא מפגש מחשבתי, פורה, מסר משמעותי".  ואז הוא מדבר על זה שבכלא הפוליטי

 13פוליטי. רצח אנשים וזה פוליטי לשיטת אחמד טיבי. "בייחוד בכלא, הכובשים הזרים, הרוב  –פוליטי 

 14 ". והוא קורא לו "לוחם", ו"לוחם", ו"לוחם". המוסרי הזה של הסוהרים, בטל ומבוטל

 15רבותיי, אנחנו יכולים לעצום עיניים ולחשוב שאחמד טיבי הוא זה שאנחנו רואים באולפני  

 16הטלוויזיה. אחמד טיבי הוא תומך טרור והרשימה הזאת היא רשימה של תומכי טרור, ואנחנו צריכים 

 17 להוציא אותם מהכנסת. תודה רבה. 

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

 19תודה רבה. נותרו שלוש דקות לעו"ד דורפמן. אתה צריך להתייחס לעילה של מדינה יהודית  

 20 ודמוקרטית. 

 21 עו"ד חנמאל דורפמן:

 22ראש הוועדה, חברי הוועדה, אני אדבר בקצרה על העילה של שלילת מדינת ישראל -כבוד יושב 

 23עו המרכיבים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, בין כמדינה יהודית. בפסק דין טיבי נקב

 24הצעת חוק יסוד: מדינת  –היתר שינוי ההמנון, הסמלים. בפסק דין כסיף נידונה הצעת החוק של בל"ד 

 25כל אזרחיה. אומרת הנשיאה חיות, חברי הוועדה, שההצעה עצמה שוללת את המרכיבים הגרעיניים 

 26יהודית. אבל למה הם לא פוסלים את בל"ד? כי חברי הכנסת של בל"ד ביותר של מדינת ישראל כמדינה 

 27שהגישו בזמנו את הצעת החוק הזאת הם כבר לא ברשימה. היום יש לנו ברשימה מתמודדים חדשים 

 28 ולכן לא יפסלו את הרשימה. 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  9עמוד 

 1 קריאה:

 2 גם הם אוכלים חומוס.  

 3 עו"ד חנמאל דורפמן:

 4בפרשת כסיף מפלגת בל"ד תוריד מהמצע את היינו מצפים שאחרי הדברים של בית המשפט  

 5אותה הצעת חוק. אבל מפלגת בל"ד, במצע הרשמי שלה, גם היום אותה הצעת חוק נמצאת, אותם שינוי 

 6סמלים, שינוי המנון, שינוי הדגל, הגדרות מחדש למתן אזרחות, שוויון במתן אזרחות, שעל כך בית 

 7 המשפט אומר שזה ביטול חוק השבות. 

 8גם במצע של מפלגת חד"ש, שמדברים פחות או יותר על אותו  152-ו 149עיפים אני אפנה לס

 9דבר: שינוי הסמלים, שינוי ההמנון, שינוי הדגל והגדרה מחדש של הזכות לאזרחות במדינת ישראל, של 

 10 חוק השבות. 

 11בבקשה הבאנו את הצעת חוק יסוד: מדינה דמוקרטית, שהגישו בעיקר חברי מפלגת חד"ש, אבל  

 12. הצעת חוק יסוד: מדינה 2018-כמעט כל חברי הרשימה המשותפת הצטרפו,  הצעת חוק מ בזמנו

 13בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב שיש לקבוע  -לבקשה  162עד  158אני מפנה לסעיפים  –דמוקרטית 

 14מחדש את סמליה של המדינה, שכן סמליה, דגלה וההמנון שלה הם סימבוליים וטעונים רגשית הן 

 15קהילתיים במדינה. -והן לקבוצת המיעוט ולכן הם בעלי השפעה מיוחדת על היחסים הביןלקבוצת הרוב 

 16לפי הצעת החוק הזאת צריך לשנות את הסמל של מדינת ישראל, את הדגל של מדינת ישראל, את 

 17 ההמנון של מדינת ישראל. 

 18יה. אנחנו חושבים שהצעת החוק הזאת אינה שונה בהרבה מהצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרח 

 19שתי ההצעות קוראות במפורש לשינוי הסמלים, ההמנון והדגל וייקבעו מחדש התנאים לרכישת 

 20אזרחות. ההצעות האלה שוללות באופן מפורש את המרכיבים הגרעיניים ביותר שנקבעו למדינת ישראל 

 21כמדינה יהודית. הצעות החוק האלה מלמדות אותנו שהמצע של חברי הרשימה המשותפת לא נשאר רק 

 22מצע, הם גם מממשים אותו, הם מוציאים אותו אל הפועל. הם מגישים הצעת חוק, הם רוצים לשנות ב

 23 ולהרכיב מחדש את התנאים של מדינת ישראל. 

 24אני מפנה לסעיף  –כשחבר הכנסת ג'בארין עולה לדבר על הצעת חוק יסוד: מדינה דמוקרטית  

 25א אומר: אני רוצה מדינה פלסטינית, הוא נשאל אם הוא לא רואה כאן מדינה יהודית. הו - 162

 26דמוקרטית, כמדינה בישראל דמוקרטית. זה כל הסיפור מבחינת חבר הכנסת ג'בארין ומבחינת חברי 

 27הרשימה המשותפת. הם לא רוצים שתהיה כאן מדינה יהודית. הצעת החוק הזאת והדברים האלה 

 28סטינית לצד מדינה מלמדים שמבחינת חברי הרשימה המשותפת המטרה היא אחת: מדינה פל

 29 דמוקרטית. מבחינתם המדינה היהודית יכולה להימחק. תודה רבה. 

 30 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  10עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 עו"ד אודי איתן יציג את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. עשר דקות.  

 3 עו"ד אודי איתן:

 4המוצא הגשנו עמדה מפורטת ואני אחזור על עיקרי הדברים בתמצית. כפי שכתבנו, נקודת  

 5  - - -לענייננו 

 6 אברהם ובר:

 7 כשאתם מציגים עמדה, זה מתואם אם היועץ המשפטי? איך זה עובד? הוא בעצמו? 

 8 עו"ד אודי איתן:

 9 זו עמדת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה אישר.  

 10ה נקודת המוצא לענייננו זה פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בסיבוב הקודם שם פ

 11אחד, תשעה שופטים, קבעו כי אין עילה לפסול את הרשימה המשותפת. לכן השאלה כרגע היא אם 

 12במסגרת הבקשה הנוכחית הוצגה תשתית ראייתית שהיא עד כדי כך שונה וחמורה שמצדיקה להגיע 

 13לתוצאה שונה של  פסילת הרשימה במלואה. לעניין הזה עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהתשובה 

 14לילית. כן, גם התשתית הראייתית שהוצגה במסגרת הבקשה הנוכחית לא עומדת במבחנים היא ש

 15המחמירים שנקבעו בפסיקה לאורך השנים. ציינו בתגובתנו שחלק לא מבוטל מהראיות שהוצגו גם 

 16לעמדתנו הפנינו  53במסגרת הבקשה הזאת הן ראיות שהוצגו במסגרת ההליכים הקודמים. בסעיף 

 17 קשה נוכחית שכבר הוצגו. לעשרות סעיפים בב

 18כרגע אני אתייחס לעיקרי הטענות שהועלו על ידי המבקשת ונציג את העמדה בתמצית. טענה 

 19אחת שעלתה זה בנוגע למצע של מפלגת בל"ד ולמצע של מפלגת חד"ש. טענת המבקשת היתה שהמצעים, 

 20רשימה המשותפת לכאורה, שוללים את המאפיינים הגרעיניים של המדינה. לעניין הזה, בעמדת ה

 21הובהר כי הרשימה המשותפת נסמכת אך ורק על המצע של הרשימה המשותפת והמצעים האחרים 

 22אינם רלוונטיים. לכן לעניין הזה ברור שטענות שנוגעות למצעים של בל"ד וחד"ש אלה לא טענות 

 23 שיכולות לבסס עילה לפסילת הרשימה כולה. 

 24ד: מדינת כל אזרחיה, שהוגשה בזמנו על ידי טענה שנייה שעלתה היא בנוגע להצעת חוק יסו

 25חברי בל"ד. בעניין הזה, כפי שציינו, הסוגיה הזאת כבר נידונה על ידי בית המשפט העליון בהליכים 

 26הקודמים. הפנינו לדבריה של כבוד הנשיאה חיות בעניין כסיף, שהתייחסה בחומרה לדברים. אבל שוב, 

 27פעם הקודמת לא נמצא שהוא מקיים עילה לפסילת הרשימה מרגע שמדובר במשהו שכבר נידון ונבחן וב

 28 כולה, גם כאן התוצאה לא יכולה להשתנות. 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  11עמוד 

 1טענה שלישית שעלתה היתה בנוגע להצעת חוק יסוד: מדינה דמוקרטית, רב תרבותית 

 2ושוויונית, שהוגשה על ידי חברי חד"ש. בעניין הזה בבקשת הפסילה צוין שקיימים הבדלים מינוריים 

 3הצעות החוק הללו. ציינו בתגובתנו שהכנסת עצמה ראתה את הדברים אחרת. הכנסת בשעתו,  בין שתי

 4כאשר היתה בקשה להניח על שולחן הכנסת את הצעת החוק של בל"ד, נשיאות הכנסת, בצעד חריג, לא 

 5אפשרה להגיש את אותה הצעת חוק, להניח אותה על שולחן הכנסת. לעומת זאת, לגבי ההצעה של חד"ש 

 6מצא שיש עילה לחסום אותה והיא אכן הונחה על שולחן הכנסת בדומה להצעות חוק פרטיות לא נ

 7אחרות. הפנינו לעמדה של הכנסת שהוצגה לבג"ץ בהליך קודם, שעמדה על השוני בין ההצעות. כלומר, 

 8גם כנסת ישראל לא חשבה שהצעת החוק הזאת שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם 

 9 לכן גם בעניין הזה הוא לא יכול להוות עילה לפסילת הרשימה כולה. היהודי.

 10עניין נוסף שהתייחסנו אליו זה הפרסומים וההתבטאויות השונים של המפלגות וחבריהן. אמרנו 

 11שגם בהפניות לאותם פרסומים שמופיעים בבקשה הנוכחית אין בהם כדי להביא לתוצאה שונה. כאמור, 

 12הוא לא עומד  -כאשר מסתכלים עליו כמכלול  –ים קודמים, וחלק אחר חלק כבר הוצג במסגרת הליכ

 13 באמות המידה המחמירות שנקבעו לפסילת הרשימה כולה. 

 14עוד הוספנו, כפי שצוין בהליכים הקודמים, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אם רשימת 

 15 -אש את פסילתה בל"ד היתה מתמודדת לבד ולא עם רשימות אחרות, אכן היה מקום לשקול בכובד ר

- -  16 

 17 חה"כ משה ארבל:

 18 בכפוף למאסה קריטית. 

 19 עו"ד אודי איתן:

 20אכן. אבל במקרה הנוכחי, מאחר שבל"ד מתמודדת כחלק מרשימה כוללת, ומאחר שלפי הדין 

 21לא ניתן לפסול חלקי רשימה, ולאור הגישה המצמצמת של בית המשפט לאור השנים, אין מקום או 

 22 ה. תודה. עילה לפסול את הרשימה כול

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

 24 תודה. 

 25 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 26 בשם הרשימה המשותפת, עו"ד סאוסן זהר. לאחר מכן חבר הכנסת איימן עודה.  

 27 

 28 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  12עמוד 

 1 עו"ד סאוסן זהר:

 2הבקשה  כבודו, חברי וחברות הוועדה, אני רוצה להתחיל דווקא במניעים הגזעניים ביותר של

 3 ושל המבקשים.

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 כל דבר אצלם זה גזענות. כשאין להם מה לענות זה גזעני.  

 6 קריאה:

 7 אתה גזען, מה לעשות.  

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 כל דבר זה גזענות. הם לא יודעים לדבר מילים אחרות.  

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

 11 בקשה. אנחנו שומעים. ב 

 12 קריאה:

 13  - - -למה אתה קופץ כשמדברים על גזענות. על ראש הגנב  

 14 עו"ד סאוסן זהר:

 15במהלך כל מערכת בחירות מגישה המבקשת עם הנציגים שלה בקשות מסולפות, לא מבוססות,  

 16שנעדרות תשתית ראייתית, עם הצגת דברים שיש בהם פרשנות מסולפת וגזענית לדברים הנאמרים על 

 17כנסת הערבים. לא נשכח שאנחנו מדברים על מבקשים שהם פעילים בתנועת כך הגזענית, ידי חברי ה

 18 - -שכבר סווגה והוגדרה כארגון טרור 

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 את לא מאמינה לתשעה שופטים של בית המשפט העליון? 

 21 עו"ד סאוסן זהר:

 22  - - -וכבר המניע  - - 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 ירושלים. אדוני, יש שופטים ב 

 25 



  4/23פ"ר   מרכזית לכנסתועדת הבחירות ה

 27מתוך  13עמוד 

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

 2 סליחה, היא תטען. זה לא יעזור.  

 3 עו"ד סאוסן זהר:

 4שהמניע שלה הוא אך ורק להוציא חברי כנסת ערבים מהכנסת, כאשר הנציגים שלה עצמם  

 5 נפסלו על ידי בית המשפט העליון, הן באפריל והן בבחירות בספטמבר.

 6יף כמה דוגמאות למה אני לא אומרת את המילה "גזענות" סתם ככה, כי הדברים אני רוצה להוס 

 7  - - -שלנו 

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

 9לא, לא, גברתי, הבנו את הטענה. זה לא הדיון. זה לא דיון נגד המפלגה האחרת, אלא נגדכם.  

 10 שלך. זה נרשם וכו'.  אמרת את מה שאמרת, שמענו, ועכשיו תמשיכי בעניין

 11 עו"ד סאוסן זהר:

 12במהלך חודש אפריל ובספטמבר המבקשת הגישה בקשות לפסילה נגד  ממשיכה. רק בבחירות 

 13הרשימה המשותפת, וגם אז לפני שהיה איחוד ביניהם, וגם אז לא הסתמכו על המצע של הרשימות 

 14הרשמיות שהגישו את המועמדות לכנסת. בעניין כסיף הנשיאה חיות תקפה את זה ואמרה שזה לא 

 15 לא הביאו את המצע של הרשימה המשותפת, נפסלה הבקשה. מספיק, ובגלל היעדר הסתמכות ואפילו 

 16בבחירות הקודמות בחודש ספטמבר הראינו והוכחנו שראיות הובאו עם תרגום מהשפה הערבית 

 17לעברית תוך סילוף הטקסט בערבית. הבאנו כמה דוגמאות שהיו מאוד אבסורדיות, של קטיעת דברים 

 18, בבחירות בספטמבר, הנשיאה חיות  העירה על זה מריאיון, תרגום לא נכון ותרגום מסולף. גם אז

 19 ודחתה את הטיעונים.

 20ראיות שרק תשע מהן נוגעות לתקופה  105עמודים שיש בה  300אנחנו מדברים על בקשה של 

 21 ועד היום. כל התשע, אפס ראיות, הן לא מכוונות לרשימה המשותפת.  2019מהבחירות בספטמבר 

 22מיוחד ליושב ראש הוועדה, אנחנו מדברים על בקשה במיוחד בהקשר הזה, אני פונה כאן ב

 23שמוגשת לוועדה מעין שיפוטית, שלפחות צריכה להיות מבוססת על תשתית ראייתית. ובהיעדר תשתית 

 24בקשה כזאת חייבת להיפסל על הסף,  –ואני מפנה לכתב התשובה  –כזאת, כפי שפירטנו בכתב התשובה 

 25 וך בה בעצם יתמוך בבקשה גזענית. אפילו בלי דיון ובלי הצבעה, וכל מי שיתמ

 26אני רוצה להביא כמה דוגמאות. גם הפעם, כפי שהבהיר היועץ המשפטי, אין כל זכר לעניין של 

 27מצע הרשימה המשותפת, במיוחד כשמצע זה נמצא באתר של כל המפלגות שמרכיבות את הרשימה 
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 27מתוך  14עמוד 

 1הראינו בתצהירים  המשותפת. כל המפלגות האלה מחויבות במצע של הרשימה המשותפת, כך גם

 2 שמגבים את כתב התשובה. 

 3לא רק שאין הסתמכות על המצע של הרשימה המשותפת, כפי שאמרתי, אין בכלל התייחסות 

 4 לפעילות הפרלמנטרית של הרשימה המשותפת. 

 5דבר נוסף, קיימות הרבה ראיות בבקשה הזאת שלא מפנות לא לתאריך, לא לנספח מסוים. אי  

 6ו אותן, אי אפשר ללמוד מה המקור שלהן, תמונות שלא ידוע מי צילם אותן, אפשר ללמוד מאיפה הביא

 7מי הביא אותן. כמובן שהבאת ראיות כאלה, לא מגובות, לא מגובות בתצהיר, לא הובא המקור שלהן, 

 8ראיות  11אין ציון לתאריכים שלהן, זה רק מחזק שאין כאן תשתית שמאפשרת אפילו דיון בבקשה. יש 

 9 כאלה. 

 10של  2011-נוספת, הבקשה הזאת נסמכת על ראיות ישנות מאוד. אפילו נאום השהידים מנקודה  

 11-חבר הכנסת טיבי נכנס לתמונה, למרות שהוא ישן מלפני שמונה שנים וגם נידון בבחירות לכנסת ב

 12. המבקשים אפילו לא מאזכרים את זה, לא מאזכרים עובדות כאלה. רבות מהראיות, אותן 2012

 13לכתב התשובה, חוזרות הרבה אחורה. כאן אני רוצה להפנות לבקשה של בן גביר עצמו  5פירטתי בעמוד 

 14בפני הוועדה ובפני בית המשפט בבחירות הקודמות, כאשר הוא ביקש שהמבקשים לא יסתמכו על 

 15ראיות ישנות. כבוד השופט מלצר וגם בית המשפט קיבלו את זה, כי אמרו שלא ייתכן שתהיה הסתמכות 

 16ת. לא רק זה, השופט מלצר הבהיר בבחירות בספטמבר שמי שהגיש בקשה רק לאחרונה על ראיות ישנו

 17ולא ציין ולא נתן הסבר מדוע הוא לא הביא את הראיה הזאת  –זו היתה התייחסות לבחירות באפריל  –

 18לפני, הוא מנוע ואינו יכול להביא את הראיה. והנה בן גביר עושה בדיוק את אותו הדבר. לא רק משהו 

 19ביקש של יתייחסו אליו לגביו, אלא משהו שגם בית המשפט וגם הוועדה התייחסו לכך ופסלו  שהוא

 20 אותו. 

 21עו"ד בן גביר גם לא מביא ונסמך על ראיות שנידונו בעבר, לא רק ראיות ישנות שהתייחסנו 

 22, 21-ראיות מהבחירות לכנסת ה 22, 2012-אליהן, אלא ראיות שנידונו בעבר. ראיה אחת מהבחירות ב

 23, ואפילו לא טורח, אפילו לא בראיה אחת, להסביר שהדברים נידונו ונדחו על 22-ראיות  מהכנסת ה 14

 24 ידי ועדת הבחירות. 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 לא נכון, את לא צודקת. לא קראת את הבקשה. כתבנו את זה. 

 27 עו"ד סאוסן זהר:

 28 אז אם זו לא בקשה מסולפת, אני לא יודעת מה כן.  
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 27מתוך  15עמוד 

 1הביא עוד נקודה קטנה. חשבתי שעו"ד בן גביר אחרי השואו שהיה בבית המשפט, אני רוצה ל

 2אחרי שחשפתי את התרגומים האבסורדיים, בלשון המעטה, שהוא הביא, שהוא ילמד לקח, שלפחות 

 3יביא תרגומים נאמנים למקור או שיביא חוות דעת מהמתרגם. אבל לא והאבסורד מתגלה שוב גם כאן 

 4ב' בערבית, שלא יודע שהם תורגמו לא נכון. כך -ת שאין אף בר דעת, שיודע א'בתרגום טקסטים מערבי

 5. הוא מתחיל במילה 2019שמתייחס לתרגום פוסט של חבר הכנסת שחאדה ממאי  84למשל, בסעיף 

 6"התכנסות". אני מסתכלת על זה, לא מבינה מאיפה זה בא. אחר כך אני מסתכלת על הטקסט המקורי 

 7אלתיג'מועה, במקום לתרגם את זה לבאלד, הוא  –א, ואז נופל לי האסימון ולא מבינה מאיפה זה ב

 8מתרגם לאסיפה. כך גם לאורך כל התרגום. כמובן שיש הרבה דוגמאות, אני מתעכבת רק על חלק קטן 

 9מהן. יש תרגום על כך שמחר אנחנו מכריזים על יום ג'דב כותרי, שזה ארצי. ואז מר בן גביר מתרגם את 

 10קטן. נו, באמת, איך אפשר לקחת את הדברים האלה ברצינות. מילים שלא נמצאות במקור זה ליום כעס 

 11 ונוספו. 

 12במקור זה כתוב:  –דוגמה אחרת. בהתאם לחוק שנחקק בישראל ואף אחד לא עושה לו חשבון  

 13לאומי שישראל מפרה. אז קצת הגינות כשאתה רוצה לקרוא אפילו את הטקסט -בהתאם לחוק הבין

 14 בערבית.

 15 ד איתמר בן גביר:עו"

 16 לא יעזור לכם, הבאנו תחקירנים דוברי ערבית.  

 17 עו"ד סאוסן זהר:

 18משפט אחרון. כל מה שאני מבינה נמצא בכתב התשובה, אבל חשוב לי להביא אותו שוב גם  

 19לאוזני יו"ר הוועדה הנכבד, רק כדי לטעון שבקשה כזאת שנסמכת על ראיות אבסורדיות, אין בה 

 20ן בה הפניות, אין בה מקור, תרגומים מסולפים, אין בה אפילו תצהיר ערוך כדין, תשתית ראייתית, אי

 21ראש הוועדה, כשאנחנו נמצאים בגוף מעין שיפוטי, ולהורות -ראיות כאלה מחייבות התערבות מצד יושב

 22 באופן מיידי על דחיית הבקשה. 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 א קראה את הבקשה. את קראת את הבקשה? יש נספחים, יש תצהיר. היא ל 

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

 26 אין תשובה כרגע. חבר הכנסת עודה, בבקשה.  

 27 חה"כ איימן עודה:

 28כבוד השופט ניל הנדל, חברי הוועדה, קהל נכבד, זו פעם שלישית תוך שנה אחת שמביאים אותנו  

 29הציבור שלנו. המחזה הזה מזכיר לי את  לתיאטרון של כהניסטים במקום לעבוד יומם ולילה לטובת
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 27מתוך  16עמוד 

 1. זה בדיוק כך. פשוט מאוד, יש בעיה עמוקה של ההגמוניה השלטת במדינת 1984הספר של ג'ורג' אורוול, 

 2 - -ישראל. מה ההגמוניה הזאת אומרת? שאנשים ילידים שנמצאים פה לפני מאות ואלפי שנים 

 3 חה"כ עודד פורר:

 4 איזה אלפי שנים? 

 5 ה:חה"כ איימן עוד

 6נמצאים במולדתם, כשאין להם  מולדת אחרת מלבדה, נאבקים למען שווין מלא בינם לבין  - - 

 7 היהודים. 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 לרצוח תינוקת זה שוויון מלא?

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

 11 לא, זה לא במקום. 

 12 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 זה שוויון, אדוני?

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

 16 הוא רשאי לטעון. הגשת בקשה, אתה תשמע אותו. 

 17 חה"כ איימן עודה:

 18זו תפיסה הכי בסיסית, הכי טריוויאלית בכל מקום בעולם. במדינת ישראל היא נתפסת כגישה  

 19חוק עליונות גזענית וצריך לפסול את האנשים שדוגלים בכיוון הזה. אבל מי שמקדמים את חוק הלאום, 

 20של עם על חשבון עם אחר, הוא נתפס הכי לגיטימי ונבחר לשלוט במדינת ישראל. על ההגמוניה הזאת 

 21 אני מדבר. 

 22, 3, 2, 1אני מדבר על הגמוניה, שיושב ראש כחול לבן מתחיל את מסע הבחירות שלו במספרים 

 23שמאל -, והוא  נתפס כמרכז5ילדים מתחת לגיל  200ילדים,  700הרוגים בעזה, יש בהם  1,400, עד 4

 24 במדינת ישראל. 

 25 אברהם ובר:

 26 אתם הולכים ביחד, מה הבעיה? 
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 27מתוך  17עמוד 

 1 חה"כ איימן עודה:

 2עד כדי כך ההגמוניה מוטה וגזענית במדינת ישראל. עד כדי כך. אבל היבה יזבק במאבק כל כך 

 3אבק נגד צודק בכל מקום בעולם, לא משנה מה הדת, מה הלאום, מה הצבע, שיש זכות לעם הנכבש להי

 4 הכובש. כן, יש זכות כזאת. 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 יאללה אודרוב, תרצחו תינוקות.  

 7 יעקב מצא:

 8 נו, אז שתלך לכל מקום בעולם.  

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

 10 סליחה.  

 11 חה"כ איימן עודה:

 12 ן זה רק בן גביר. כבוד השופט, אני מכיר הרבה דמוקרטים וחנונים, אבל פשיסט וחנו 

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

 14 לא, סליחה, סליחה, אי אפשר ככה.  

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 למה הוא לא יורד מהבמה? - - -אדוני, הבן אדם מחבל. הוא לא חבר ועדה 

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

 18 א נותן לי. אתה לא תעיר לגבי עו"ד בן גביר. אני באמצע לדבר איתו, אתה ל 

 19 אורי זכי:

 20 אתה לא נבחרת לכנסת. 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22  - - -תמר זנדברג לא מוכנה  

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

 24 אם אתה רוצה להשיב עניינית, תשיב עניינית.  
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 27מתוך  18עמוד 

 1 אורי זכי:

 2 מה אתה קופץ כל הזמן? 

 3 יעקב מצא:

 4 תה מנהל את הוועדה?א 

 5 קריאות:

 - - -  6 

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

 8 אבקש לא להפריע ולא הערות מהסוג הזה.  

 9 חה"כ איימן עודה:

 10כבוד השופט, אני איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, מצהיר בפניכם שאנחנו, האזרחים  

 11ה. אנחנו נשמר את עמוד השדרה שלנו, השייכות הערבים, אנחנו ערבים פלסטינים, בני המקום הז

 12הלאומית שלנו. לא נקבל שיכפו עלינו להיות אנוסים. לא נקבל שישבשו את הזהות הלאומית שלנו. יחד 

 13עם זה, למה אנחנו נאבקים? למען שלום על בסיס שתי מדינות. חוץ ממשלת נתניהו, ממשל טראמפ 

 14 - - -בגישה שלנו. אנחנו, בני המקום, נאבקים  ומיקרונזיה, כל העולם, אבל כל העולם, תומך

 15 יעקב מצא:

 16 -בשום מדינת ערב לא הייתם מקבלים  –אתם חיים בגן עדן. בגן עדן אתם חיים. בדמוקרטיה  

- -  17 

 18 חה"כ עופר כסיף:

 19  - א ניתן לפענוחל - 

 20 יעקב מצא:

 21 אתה יהודי מחמד. 

 22 חה"כ עופר כסיף:

 23  - - -עדיף מלהיות פשיסט גזען  

 24 יעקב מצא:

 25 - - -תר גרוע מכל אתה יו 
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 27מתוך  19עמוד 

 1 חה"כ עופר כסיף:

 2 אני גאה להיות נגד פשיסטים.  

 3 יעקב מצא:

 4 אתה יהודי מחמד, זה מה שאתה.  

 5 קריאה:

 6 אתה גזען ופשיסט.  

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

 8 אני קורא לסדר לשניכם. אני  אוציא את שניכם. אני לא רוצה לעשות את זה.  

 9 קריאות:

 10  -לא ניתן לפענוח- 

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

 12 לא לדבר. אני אוציא אתכם.  

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 תמר זנדברג לא מוכנה שתגיע אחרי שלוש.  - - -לך הביתה כבר  

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

 16 סליחה, לא לדבר כך.  

 17 חה"כ איימן עודה:

 18דל, דיברתי על שלום על בסיס שתי מדינות, כיבוד הזכויות הלאומיות גם של כבוד  השופט הנ 

 19 היהודים וגם של הפלסטינים 

 20 יעקב מצא:

 21 מה עם ערביי ישראל? מה עם ערביי ישראל הפלסטינים? מה עם מי שבחר בכם? 

 22 קריאות:

 23  -לא ניתן לפענוח- 

 24 
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 27מתוך  20עמוד 

 1 יעקב מצא:

 2ביי ישראל? מילה אחת לא מה עם ערביי ישראל, תדבר עליהם. לא רק הפלסטינים. מה עם ער 

 3 אמרתם עליהם. מילה אחת. רק פלסטין.

 4 קריאה:

 5 אנחנו פלסטינים.  

 6 יעקב מצא:

 7 תדבר על ערביי ישראל, הם בחרו אותך. הם בחרו אותך.  

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

 9תצא לחמש דקות,  עו"ד מצא, לצערי אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. חייבים להוציא אותו. 

 10 תירגע, עוד מעט אתה צריך להצביע. אני מצטער, אבל לא היתה לי ברירה. 

 11 קריאות:

 12 יאללה, בארה. בארה, בארה.  

 13 יעקב מצא:

 14 - - -אדוני  

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

 16 אני אוציא גם אותם.  

 17 קריאה:

 18 בארה, בארה. בארה.  

 19 זית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכ

 20 סליחה, לא להפריע.  

 21 קריאה:

 22 יאללה בארה, בארה, בארה, בארה, בארה.  

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

 24 צר לי על זה.  
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 27מתוך  21עמוד 

 1 יעקב מצא:

 2 זו התנהגות? הם לא יגידו לי בארה.  

 3 )יעקב מצא יוצא מאולם הוועדה(. 

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

 5 בבקשה, נא לסיים.  

 6 חה"כ איימן עודה:

 7שנים. אני מכיר את המשפחה שלך ואני יודע שהבן דוד שלך  15היבה יזבק, אני מכיר אותך מזה 

 8. אני מכיר אותך מאז ואני מבין שלמרות הקושי תמיד האמנת 2000סמי יזבק נהרג באירועי אוקטובר 

 9ינטרס האמיתי והעמוק גם לעם שלך וגם לכל האזרחים, על במאבק עממי, מאבק דמוקרטי למען הא

 10 מנת שלא ימותו עוד יותר אנשים.

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 בטח. אתה לא מגנה רצח אנשים. רצח חיילים אתה לא מגנה.  

 13 חה"כ איימן עודה:

 14אני מסכם שאני מאוד גאה בך היבה יזבק. אנחנו נמשיך יחדיו בכנסת הבאה, ניאבק למען שלום, 

 15 שוויון, דמוקרטיה וצדק חברתי על אפם וחמתם של כל הגזענים. יישר כוח. 

 16 קריאות:

 17 - - -כל הכבוד  

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 אדוני הוציא את עו"ד מצא, שיוציא גם אותם.  

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

 21עדה שרוצים להביע עמדה. אם סליחה, עו"ד בן גביר. עכשיו נעבור לשלב של שמיעת חברי הוו 

 22 יש כאלה להביע, בבקשה. 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 שאדוני יחזיר את מצא, אולי הוא רוצה להגיד.  

 25 
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 27מתוך  22עמוד 

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

 2 אני אחזיר אותו לפני ההצבעה, אל תדאג.  

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 אני דואג לחופש הביטוי שלו.  

 5 ד פורר:חה"כ עוד

 6לא תכננתי לדבר, אדוני, ראיתי איך חברי הרשימה המשותפת הופכים את הדיון הזה לשוק, גם  

 7בהתבטאויות שלהם כלפי חברי הוועדה. אבל כן חשוב לציין לפחות כמה דברים שאולי לא הוזכרו. צריך 

 8סת טיבי להבין על מה מדברים כשמדברים על היושבים כאן. הזכירו חלק מהדברים שאמר חבר הכנ

 9הוא  2018באפריל  –לגבי התמיכה שלו במרואן ברגותי. אנחנו לא מדברים על משהו מלפני הרבה זמן 

 10השתתף באירוע של הרשות הפלסטינית, כל כולו לטובת ברגותי. בדבריו הוא מזכיר את הרוצח. צריך 

 11טרור בהם נרצחו  שנות מאסר על אירוע 40להזכיר שאותו ברגותי נדון לחמישה מאסרי עולם מצטברים, 

 12ונפצעו ישראלים רבים. חבר הכנסת טיבי מציג אותו כסמל. כלומר, זה הסמל של אחד מחברי הכנסת 

 13 הבכירים של הרשימה. 

 14כמובן אותו נאום שהידים שחוזרים עליו פעם אחר פעם, שבו הצדיק חבר הכנסת טיבי את 

 15 פעולת השהיד. 

 16סדרתי. כמובן שבעקבות ירי חמאס על  בסוף אנחנו מדברים פה מצד אחד על משבח מחבלים

 17, בזמן 2008-שדרות ואשקלון, למשל, וזה רק מרפרוף קצר, רואים שכשצה"ל יצא לבצע "חורף חם" ב

 18המבצע, התראיין חבר הכנסת טיבי לרשת השידור הפלסטינית והצדיק את ההתנגדות של חמאס 

 19 ומשווה אותה להתנגדות של חיזבאללה, שגם אותה הוא הצדיק.

 20סף, אותו ראש רשימה, שמאוד אוהב לעלות ולדבר במתק שפתיים בעברית, אבל רוחש רשף בנו

 21דין אלקאסם. זו הבחירה -בשפה הערבית. ביום העצמאות הוא בוחר ללכת ולהניח זר על קברו של עז א

 22 של ראש הרשימה המשותפת. 

 23ותו שבוע ראש הרשימה המשותפת בחר להחרים את הלוויה של הנשיא שמעון פרס המנוח ובא

 24 הלך לאזכרה של רב המרצחים ערפאת. 

 25 על הגברת יזבק דיברנו כבר מספיק היום. 

 26בסוף אנחנו מדברים פה רשימה שמורכבת ממפלגתו של עזמי בשארה, המרגל שברח כדי לא 

 27 לעמוד לדין אחרי שנחשד בריגול למען החיזבאללה.

 28 
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 27מתוך  23עמוד 

 1 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 2 "ד, לא מפלגתו של ליברמן. זה לא מפלגת ישראל ביתנו. זה מפלגת בל

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

 4 סליחה, אנחנו לא דנים במפלגה הזאת.  

 5 חה"כ עודד פורר:

 6אותה מפלגת בל"ד גם הצמיחה את המחבל באסל גטאס שניצל את תפקידו כחבר כנסת, כדי  

 7 להבריח פלאפונים למחבלים שיושבים בכלא.

 8על מפלגת חד"ש שפרסמה גינוי לערב הסעודית בגלל שזו בחרה להכניס  אפשר להמשיך ולספר

 9 את חיזבאללה לרשימת ארגוני הטרור. והרשימה עוד ארוכה, אדוני. 

 10אין ספק שמקומה של רשימה כזאת, שלא באה לקדם דבר וחצי דבר בענייניהם של אזרחי 

 11חרי פעולת צה"ל נגד פעיל הג'יהאד ישראל, הוא לא בכנסת ישראל. אני אגיד יותר מזה, רק לאחרונה, א

 12האסלאמי, שפעל רבות גם כדי לדרדר את האזור לאירועים מלחמתיים וגם כדי לירות רקטות על אזרחי 

 13ישראל, הרשימה המשותפת היתה עסוקה בלגונן דווקא עליו. זה לא החמאס, החמאס לא מספיק 

 14הזה, אדוני, אין שאלה ואני מקווה קיצוני. היא מגוננת על הג'יהאד האסלאמי. אני חושב שבעניין 

 15 שחבריי יצטרפו לבקשה. 

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

 17 אני מבקש להחזיר את עו"ד יעקב מצא, ואז נעבור להצבעה.  

 18הפעם יש שלוש עילות. צריך לשים לב, הפעם כל העילות נטענו פה וצריך להתייחס בהצבעה לכל 

 19 המנכ"לית, בבקשה.  אחת מהעילות. גברתי 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 21 גיל סגל?

 22 גיל סגל:

 23 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 24 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 25 נטע אטיאס?

 26 נ
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 27מתוך  24עמוד 

 1 טע אטיאס:

 2 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 עו"ד שמעון בראון? 

 5 ן:שמעון בראו

 6 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 מרדכי שוקרון? 

 9 מרדכי שוקרון:

 10 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 רנאטו ערן יאראק? 

 13 ערן יאראק:

 14 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 15 ורלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות א 

 16 נוכחינו א חה"כ איתן גינזבורג? 

 17 ערן מרינברג? 

 18 ערן מרינברג:

 19 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 21 חה"כ גינזבורג?

 22 חה"כ איתן גינזבורג:

 23 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 24 
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 27מתוך  25עמוד 

 1 י עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות אורל

 2 אסף גולדפרב? 

 3 אסף גולדפרב:

 4 נגד הפסילה של הרשימה בשלוש העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 חגי טבת? 

 7 חגי טבת:

 8 נגד בשלוש העילות. 

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 10 איננו. יעקב מצא? –כץ  ופיראחה"כ  

 11 יעקב מצא:

 12 בעד הפסילה בשלוש העילות.  

 13 בחירות אורלי עדס:מנכ"לית ועדת ה

 14 שלום יוסף חיים רוזנבוים? איננו.  

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 יעקב דקל? איננו. 

 17 יגאל הררי? 

 18 יגאל הררי:

 19 בעד הפסילה בשלוש העילות. 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 21 נם.אלידור כהן? דורון אטיאס? חבר הכנסת משה ארבל? מנשה לוי? חיים בעדני? גם אי 

 22 חה"כ עודד פורר? 

 23 חה"כ עודד פורר:

 24 בעד הפסילה בשלוש העילות.
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 27מתוך  26עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 רומן גרביץ? 

 3 רומן גרביץ:

 4 בעד הפסילה בשלוש העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 שי נתן? איננו. סמי שושן? 

 7 סמי שושן:

 8 נגד בשלוש העילות.  

 9 ורלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות א

 10 עומרי שגב? 

 11 עומרי שגב:

 12 נגד בשלוש העילות. 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 רונית חייקין יעקבי? 

 15 רונית חייקין יעקבי:

 16 נגד בשלוש העילות.  

 17 אורי זכי:

 18 נגד בשלוש העילות.  

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 וויאם שביטה? 

 21 וויאם שביטה:

 22 נגד בשלוש העילות.  

 23 כ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:מנ

 24 פאדי אבו יונס? 
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 27מתוך  27עמוד 

 1 פאדי אבו יונס:

 2 נגד בשלוש העילות.  

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 יוסף פדילה?אברהם יוסטמן? הרב יעקב ובר? אריאל סלע? גם אינם.  

 5 יוסף פדילה:

 6 נגד בשלוש העילות.  

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 8 עלי ג'סאר? 

 9 ג'סאר: עלי

 10 נגד בשלוש העילות.  

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 חה"כ אוסמה סעדי? 

 13 חה"כ אוסאמה סעדי:

 14 נגד בשלוש העילות.  

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 יש מישהו שנוכח כאן ולא קראתי בשמו? אין.  

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

 18 קולות. אני מבקש לספור את ה 

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 חברים נגד הבקשה לפסילה, ארבעה בעד. לפיכך הבקשה לא התקבלה. 18תוצאות ההצבעה:  

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

 22 תודה. אנחנו נצא להפסקה של רבע שעה.  

 23 הסתיים 234/ה פ"ר הדיון בבקש 


