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 2/22פ"ר 
 

 בפני מליאת ועדת 
 22-הבחירות המרכזית לכנסת ה

 
 חזית יהודית לאומית –עוצמה יהודית  .1 יםהמבקש

  איתמר בן גבר .2
 ד ג נ 

 
 הרשימה המשותפת .1 :יםהמשיב

 היועץ המשפטי לממשלה .1

 18:18(, שעה 2019באוגוסט  14יום רביעי, י"ג באב התשע"ט ) תאריך הישיבה:

 
יסוד: -לחוקא 7לפי סעיף  22-מלהתמודד לבחירות לכנסת ה הלקביעה כי רשימת מועמדים מנוע בקשה
  1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טא 63-ו 63וסעיפים  הכנסת

  
 פ ר ו ט ו ק ו ל

 1 

 2 :נוכחים

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר :וועדהחברי ה
 4 ביטןדוד "כ חה  
 5 אלי כהן קגן  
 6 יגאל הררי  
 7 יעקב מצא  
 8 שאול דבוש  
 9 הדסה גטשטיין  
 10 אלידור כהן  
 11 יוסי שלום חיים רוזנבוים  
 12 חנה בן זקן  
 13 גיל סגל  
 14 נטע אטיאס  
 15 שפרית כהן חיו שרביט  
 16 און-שמעון בר  
 17 אסף גולדפרב  
 18 יאראקערן   
 19 ערן מרינברג  

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


  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  2עמוד 

 1 רון קורמוס  
 2 עידית וקסלר צח  
 3 וויאם שביטה  
 4 חה"כ אוסמה סעדי  
 5 עלי סרוג'י  
 6 נתן חסון  
 7 הושעיה יפת הררי  
 8 נעם וייס  
 9 מנשה לוי  
 10 אביעד אושרי  
 11 רומן גרביץ  
 12 אברהם יוסטמן  
 13 אברהם ובר  
 14 רונית חייקין יעקב  
 15 וליד חליל אלהואלשה  
 16 עלי ג'סאר  
 17 שי נתן  
 18 סמי שלמה שושן  
 19 ריצ'ארד פרס  
   20 

 21 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 22 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   

   23 

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

 25 פרקליטות המדינה - עו"ד יונתן ברמן  

 26 1/22ב"כ המבקשת, פ"מ  -  עו"ד עודד גזית  

 27 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22ב"כ המשיבים פ"מ  -  איתמר בן גביר  

 28 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  -  ברוך מרזל  

 29 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  - ציון גופשטיין-בן  

 30 1/22ר , פ"3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  - ד"ר אדוה ביטון  

 31 2/22ב"כ המשיבה פ"ר  - עו"ד חסן ג'בארין  

 32 2/22פ"ר  - חה"כ יוסף ג'בארין

 33 2/22פ"ר  - חה"כ היבא יזבק

 34 

 35 חנה כהן   קצרנית:

 36 ל ו ק ו ט ו ר פ

 37 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2חברים, אני מחדש את הדיון. כפי שהודעתי קודם, אנחנו נעבור לדיון בבקשת הפסילה של  

 3. כדי שלא יהיו ויכוחים, אנחנו נעשה פסק זמן של חמש דקות 2/22פסילת רשימה  –הרשימה המשותפת 

 4להצבעה על הפסילות הקודמות של המועמדים, בהבדל מהרשימה. השאלה אם אתם רוצים בשעה 

 5תהיה הצבעה על הפסילות של המועמדים של  19:15צריכים להיות כאן. אוקיי, בשעה . כולם 19:15

 6 תהיה הצבעה.  19:15-רשימת עוצמה יהודית שאותן דחינו. אני מודיע לכולם להתארגן שב

 7דבר שני, העברתי למר מרזל הצהרה שהוא אמר שהוא יחתום עליה. הוא ובא כוחו יוכלו לעיין  

 8. כתוב שם שזה יוגש לפייסבוק עם העתק 19:15י מצפה שהיא תוגש לי לפני בהצהרה הזאת. כמובן שאנ

 9 לוועדה. 

 10 אנחנו עוברים לבקשה לפסול את הרשימה המשותפת.  

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 גם מר גופשטיין מוכן לחתום על הצהרה כזאת.  

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 14 שרות לחזור, להבהיר, והוא אמר שהוא לא חוזר בו מהדברים. נתתי למר גופשטיין את האפ 

 15 

 16 ציון גופשטיין:-בן

 17 אין לי קשר לפייסבוק. הם לא מאפשרים להזכיר גופשטיין בפייסבוק.  

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 19לא נותנים לפעמים בדיחותא מפיג את המתח, אבל לפעמים גם כל המוסיף גורע. זה שפייסבוק  

 20 לו בכלל לפתוח חשבון, זה גם אומר משהו. 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 אבל יש תביעה שלו, אדוני. 

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 24אני יודע, אבל הוא הוסיף שהם לא פתחו. בהבדל ממרזל שיש לו חשבון, רק שהוא אומר שזה  

 25 לא על דעתו ואת זה הסדרנו. 

  26 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 .2/22פסילת רשימה  –אנחנו נעבור לדיון בבקשת הפסילה של הרשימה המשותפת  

 3 עו"ד בן גביר, בבקשה, עשר דקות.  

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5אדוני, בדיון הקודם, אולי בהצבעה, ראיתי את המוטיבציה של חלק מהשמאל, לרוץ, ולקרוא  

 6לנציג של מפלגת העבודה, כי חייבים לשמור על הדמוקרטיה. אז בואו נראה את האבירים של השמאל 

 7שומרים על הדמוקרטיה. מה שאני אעשה זה בסך הכול אצטט. אנחנו מדברים על הרשימה המשותפת. 

 8לחבריי הרפורמים לא אמרנו שנגיש עוד פעם לבית המשפט את אותם חומרים, גם לוועדת  בניגוד

 9הבחירות, שהיו לפני הבחירות, אלא הלכנו לכיוון אחר לחלוטין. מה שנפסק על ידי בית משפט, נפסק 

 10 על ידי בית המשפט. יש שופטים בירושלים ואנחנו מכבדים אותם. 

 11 שופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' ה

 12 כבר יש שינוי לטובה.  

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 אני אומר שיש שופטים בירושלים.  14לא, אדוני, זה לא בסדר. אדוני יודע שכבר מגיל  

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 16 אדוני חושב שרק לו יש את הזכות להתבדח.  

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 מכבד שופטים. לפני זה פשוט לא הכרתי אותם. אני  14מגיל  

 19עכשיו נציג את אותם אנשי הרשימה המשותפת. בבקשה שלנו פירטנו כמה דברים ועכשיו נפרט  

 20עוד כמה: "נפגשנו ביום שבו התרחש הפיגוע בצומת אריאל. שאלתי אם פגיעה בחיילים או במתנחלים 

 21אמר מייד: לא נתייחס לזה. יזבק הוסיפה: לגיטימית בעיניהם. ד"ר שחאדה העומד בראש הרשימה 

 22אנחנו מתראיינים בהארץ כדי שלא ישאלו אותנו את השאלות הללו. כשהתעקשתי לברר את עמדתם 

 23לגבי כלי המאבק הפלסטיני הלגיטימי בעיניהם, אמרה: הוא מבטיח לעם תחת כיבוש להילחם ולהיאבק 

 24העולם מכירות בזכויות האלה, מי אנחנו  למען שחרור לאומי. לדברי יזבק, אם האו"ם וכל מדינות

 25שנבוא ונגיד כאן שאנחנו רוצים לגנות? מי אנחנו, מי אתם הישראלים, שתטיפו לעם תחת כיבוש? באשר 

 26לשאלה אם היתה עולה כמו זחאלקה, חנין זועבי ובסאל גטאס למשט לעזה, השיב שחאדה: לא ניכנס 

 27טואציה תהיה. כבר עכשיו התחילו לתקוף אותנו לזה. אי אפשר לדעת איך תתנהג בזמן אמת, עוד סי

 28 ועוד לא אמרנו כלום".
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 1אדוני, כשמדברים על מעשה רצח שזה כלי פלסטיני לגיטימי, האוזניים כאן צריכות לרעוד. 

 2כשמצדיקים רצח, חבריי בשמאל, זה לא רק רצח של אנשי ימין. זה נכון, אנחנו ספגנו אבדות, אנחנו 

 3ח לשם רצח. כשיורים, לא מבדילים בין חייל שבא מהשמאל לחייל שבא ספגנו קורבנות, אבל זה רצ

 4 מהימין. 

 5"באשר לחוק השבות, הצהירו חברי המשיבה כי בכוונתם לבטלו". אדוני, אפרופו הדיון שהיה 

 6בבית המשפט העליון בעניין הזה. "אני שואלת אותם לדוגמה על חוק השבות. תגובתו הראשונה של 

 7כשאני מתעקשת הוא אומר: אנחנו רוצים שוויון מלא, שוויון מהותי ואנחנו  שחאדה: לא ניכנס לזה.

 8 בעד חוקים מפלים".

 9 אני שואל: האם זו לא עילת הפסילה שאנחנו מדברים עליה? האם הדברים כאן לא זועקים? 

 10"באשר לעזמי בשארה מסר שחאדה: ברור שהיינו מעדיפים שהוא היה נשאר איתנו". ברור 

 11שהוא היה נשאר איתנו? אדם שמכוון טילים של האויב? ברור שהיינו מעדיפים שהוא שהיינו מעדיפים 

 12 היה נשאר איתנו?

 13 "יזבק לעומתו נחרצת יותר: הוא קורבן של רדיפה פוליטית". 

 14אדוני, כיהן כאן חבר כנסת, קיבל כספים מכנסת ישראל, קיבל לשכה ועוזרים פרלמנטריים, 

 15כדי שתפגע באזרחים שלנו. אגב, כשטילים נופלים זה לא יהודים  ובזמן מלחמה הוא מכוון מדינת אויב

 16ולא ערבים, הטילים לא מבחינים בין יהודי לערבי, בין ימין לשמאל. אני רוצה לראות אתכם חבריי 

 17 בשמאל מה אתם תצביעו, מה אתם תגידו על הדבר הזה.

 18  - - -נמשיך עם הדברים. מסתבר שיזבק הזאת יש לה פה לא קטן והיא אומרת  

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 20 אדוני יתייחס יותר נאה.  

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22עמדה כאן סתיו שפיר, קיללה אותי ממש, אחרי זה היא גם כתבה בטוויטר שאני היטלר. היא 

 23 לא פגעה בי, היא פגעה בשישה מיליון יהודים שנרצחו ונספו. זה בסדר.  

 24 חירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הב

 25עו"ד בן גביר, לא אמרתי שזה בסדר וראית שהגבתי גם כלפיה וגם כלפיך. למיטב ידיעתי הגברת  

 26 זה לא מכובד.  -יש לה פה  –שאתה מדבר בה איננה גברת סתיו שפיר. אין קשר בין הדברים. לתאר אדם 

 27 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אני מספר על המעשים שלה. 

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 4 לא מתאים לך.  -לגבי המעשים לא הפרעתי לך. ברגע שאמרת "יש לה פה, יש לה פה גדול"  

 5  עו"ד איתמר בן גביר:

 6בינואר  28-חבר הכנסת דוד ביטן שאל לגבי מעשים. אז הנה כמה מהמעשים של הגברת יזבק. ב

 7בפברואר  26-עיסאווי. ב-פלסטיני שהיא קוראת לשחרור, סאמר אל היא מעלה תמונה של מחבל 2013

 8היא העלתה את תמונתו של ראווי סולטאני. חבריי בכחול לבן, אתם יודעים מה עשה ראווי  2014

 9סולטאני? אתם יודעים על מה הוא יושב בכלא? בואו אני אספר לכם. הוא תכנן להתנקש בגבי אשכנזי. 

 10היא תלתה תמונה שלו ואת האישה הזאת אתם מאשרים. בנצי גופשטיין, תכנן להתנקש בגבי אשכנזי. 

 11 ברוך מרזל, אותי, אתם רוצים לפסול. את האישה הזאת, כן. 

 12 יוסף ג'בארין:

 13 אתה יודע שזה לא נכון. 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15אני מחפש את התצהיר שלה. הגברת תבוא לכאן להיחקר, נכון? אני בטוח בזה. כמו שאנחנו 

 16 כאן, אין לי ספק שגם היא. אני רוצה לחקור אותה, שתבוא.  עמדנו

 17היא פרסמה את תמונתו של האסיר עיסאווי וכתבה כי שחרורו הוא יום  2013באפריל  23ביום 

 18האסירים האחרים הכלואים בבתי כלא של הכיבוש  4,900הניצחון. יזבק הוסיפה כי "אסור לשכוח את 

 19 אסירים? 4,900ול". מה עשו אותם ועל ידי שחרור כולם יהיה ניצחון גד

 20נמשיך הלאה. תמונתו של נאצר, מי שהיה ראש החזית הערבית מול ישראל, מי שרצה להשמיד  

 21הגברת יזבק מפרסמת תמונה שלו. אני רוצה שהיא תבוא ותסביר מה  2016ביולי  23ביום  –את ישראל 

 22 המשמעות. 

 23, אלה שקפצו שלבן גביר יש תמונה בבית. כל פרסומי התמונות. כן –ואחרון חביב בעניין שלה  

 24, יום אחרי חיסולו, פרסמה יזבק תמונה של 2015בדצמבר  20אז בואו נשמע מה אתם אמרים שביום 

 25 המחבל סמיר קונטאר. סמיר קונטאר רצח משפחה. בואו נראה אתכם, חבריי מהשמאל.

 26שותפת, אמורים אדוני יודע שהם, חברי כנסת מהרשימה המ –אני ממשיך הלאה. ג'בארין 

 27מצהירה אמונים. ומי  21-, מעכשיו, חומר חדש, הכנסת ה2019באפריל  3להצהיר אמונים לכנסת. ביום 
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 1לא בא? ומי לא מגיע? יוסף ג'בארין. ומה הוא אומר? "מדובר באירועים עמוסי טקסים וחגיגות 

 2 שם".  למיניהם. לא השתתפתי, לא התלהבתי להשתתף. ממילא אני מרגיש זר לכל הסמלים

 3אני רוצה להבין, מה זה "כל הסמלים שם"? סמלים של מי זה? של מה זה? אתם רצים לכנסת,  

 4 לא.

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 6 בסופ של דבר הוא לא הגיע?  

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8 הוא לא בא.  

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 10  עד היום? 

 11 יוסף ג'בארין:

 12 מצהירים בישיבה הראשונה של הכנסת. 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 14 אפשר להצהיר גם בישיבה נדחית. עד היום לא הצהרת? 

 15 יוסף ג'בארין:

 16 הצהרתי, בטח.  

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 18  אז לא מדויק.  

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 הוא לא בא לטקס. היה כאן טקס והוא לא בא. אני רוצה לחקור אותו למה לא בא. 

 21 אוסמה סעדי:

 22 זה עילת פסילה? 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 אה, זו לא עילת פסילה? אדוני שומע? זו לא עילת פסילה.  



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  8עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 , אדוני הצהיר אמונים?21-. בכנסת החדשה, הכנסת האני רוצה להבין. אדוני היה חבר כנסת 

 3 יוסף ג'בארין:

 4 כן.  

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 ואמרת את זה "מדובר באירועים עמוסי טקסים, אני ממילא מרגיש זר"? אמרת את זה או לא? 

 7 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 9ת כל הזכויות. בינתיים אתה על הדוכן והוא לא בינתיים אתה טוען ואתה לא מקבל חסינות וא 

 10 על הדוכן. 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 אני מקווה שהוא יעמוד כאן על הדוכן כדי שאני אוכל לחקור אותו.  

 13  - - -. הוא אומר 2019ביולי  7-אני רוצה לחקור אותו על עוד דבר, אדוני, על עוד אמירה ב

 14 חנן מלצר: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט

 15 אני לא יודע אם הוא נתן הצהרה בכלל.

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17לא, הם לא נתנו שום הצהרה. זו אחת הבעיות. אני מקווה שהפעם בית המשפט העליון ייקח 

 18 את זה בחשבון. 

 19"כולם רואים את צעדות השיבה בעזה. ואני רוצה לומר זאת ישירות: צריכה להיות יותר תנועה 

 20ינו בשטח, בעזה וגם בגדה המערבית". למה התכוון המשורר? עוד צעדות שיבה, גם המונית של אנש

 21 ביהודה ושומרון? מטענים על הגדר, יריות לעבר חיילים, רצח של יהודים? 

 22כותב שהוא מזדהה עם יאסר ערפאת. רק לאחרונה  2019באוגוסט  2-אדוני, אחמד טיבי כתב ב

 23, ליטבק נגד הרשות הפלסטינית. טיבי כותב את הדברים 2538/00בית משפט מחוזי בירושלים, בת"א 

 24הבאים כשבית המשפט המחוזי קובע שהרשות אחראית לרצח ולפיגועים: "ההשוואה שעשה עמית סגל 

 25באולפן שישי בין  התמונה של יאסר ערפאת בלשכתי לתמונה של גולדשטיין שתולה בן גביר בביתו, היא 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  9עמוד 

 1יג העם הפלסטיני הנבחר, סמל לאומי ואבי האומה. ערפאת, זיכרונו השוואה נלוזה. ערפאת הוא מנה

 2 לברכה, זכה בפרס נובל לשלום יחד עם רבין ופרס...".

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 4 אדוני סיים את מכסת הזמן. 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6אסיים בכך: יאסר ערפאת הוא  כתבתי עוד דברים בבקשה שלנו. אני רק שואל שאלה אחת, ואני

 7רוצח המונים. יאסר ערפאת עומד עומד מאחורי רצח של אלפי יהודים. אני לא פונה לאנשי הרשימה, 

 8למרות שאני מבקש לחקור אותם, אני חושב שלכולם יש הרבה שאלות. גם אני רוצה לחקור אותם, כמו 

 9 אותנו.  שאדוני, ובצדק, העלה אותנו אחד אחד על הדוכן ואפשר שיחקרו

 10אני שואל שאלה אחת, והשאלה היא אליכם, חברי הוועדה מצד שמאל של המפה. שאלה אליכם 

 11נציגי מרצ, כחול לבן, מפלגת העבודה וכל יתר הנציגים: איך אתם מסוגלים? איך אתם מעיזים? איך 

 12אגב,  –ואים אתם יכולים להיות עם מוטיבציית שיא כדי לפגוע בנו וכדי לפסול אותנו ומצד שני אנחנו ר

 13גם היועץ המשפטי, כהרגלו, בעניין של הרשימה המשותפת נותן חסינות, אבל נדמה לי שעל חברת 

 14  - - -הכנסת יזבק לא חושבים טובות 

 15 חה"כ דוד ביטן:

 16 בן גביר, לפי איך שאתה מתלהב בטיעונים, עדיף שתישאר עורך דין ולא חבר כנסת.  

 17 אברהם ובר:

 18 מרוויחים יותר כסף.  

 19 איתמר בן גביר: עו"ד

 20 אותי לא מעניין כסף, מעניין אותי עם ישראל. 

 21 יגאל הררי:

 22 הוא יכול להיות הרבה יותר טוב בתור שר המשפטים.  

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24ולכן אני שואל, אני מישיר מבט אליכם ואומר: תסתכלו לי בעיניים. תסתכלו לי בעיניים, כי 

 25את הילדים של איתמר בן גביר, הם מעודדים לרצוח גם את האנשים האלה לא רק מעודדים לרצוח רק 

 26 הילדים שלכם. תודה.

 27 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  10עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2תודה רבה. עו"ד ג'בארין, אני מפנה את תשומת הלב, אם אתם רוצים להביא מישהו שיצהיר,  

 3 יחקר גם נגדית. הברירה בידכם. הוא צריך להקדים את הטיעון של אדוני ואז הוא גם יוזהר כעד וי

 4 חה"כ דוד ביטן:

 5 אם אין הצהרה, מה הדין?

 6 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 7 הם נתנו תגובה. 

 8 עו"ד חסן ג'בארין:

 9נגד מועמד ברור שהוא נותן את  –ערב טוב. בדרך כלל, כאשר מוגשת בקשת פסילה נגד רשימה 

 10שנה,  20-אשר מדובר ברשימה, הרשימה רשאית, וכך היה במשך יותר מכ –העדות שלו ותצהיר מטעמו 

 11לבחור גם שני חברי כנסת לצד העורך דין שידברו ויתייחסו לרשימה, כדי שגם ההתייחסות שלהם לא 

 12תהיה רק התייחסות משפטית, אלא התייחסות פוליטית, בגלל שהמהלך כולו פוליטי. לכן השימוש 

 13יתי. יש שני חברי כנסת מטעם הרשימה שיגיבו על הבקשה. אין בקשת במונח "הצהרה" הוא אולי בעי

 14 פסילה אישית נגד מועמד פלוני כדי שיעמוד וייחקר. 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 16דרך אגב, אין בקשת פסילה כי כנראה, אני מעריך, שבבקשת פסילה אישית צריך לצרף חתימות.  

 17 פיק חתימות. כנראה שלא השיגו מס

 18 ערן יאראק:

 19 מה, כל אנשי הימין לא רצו לחתום? 

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 21זה לא מקובל עליי לתת הצהרות, גם לא אפשרתי לאחרים. אחת מהשתיים: אם הם נותנים  

 22 הצהרה, אפשר יהיה לשאול אותם שאלות. אני חוזר ואומר, הברירה בידם. 

 23 ג'בארין:עו"ד חסן 

 24 אדוני, אני מבקש להסביר ואנסה לשכנע.  

 25 

 26 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  11עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2אדוני יכול לנסות לשכנע, אבל אני אומר שככה נהגתי גם בפעם הקודמת וגם עכשיו. אם אדוני  

 3רצה לתת הצהרה שלהם, יכול היה לצרף את זה במסגרת התגובה שלו.זה לא מקום להסברים פוליטיים. 

 4ואמרתי את זה גם קודם. אדוני לא היה כאן  –אם הם רוצים, אני אתן להם, אבל אני אומר מראש 

 5 כל מי שמצהיר פה נחשף גם לשאלות ולחקירה נגדית. אין אחרת. עכשיו הברירה בידכם.  -מהלך היום ב

 6 עו"ד חסן ג'בארין:

 7ברור שאין חשש לענות על שאלות, אבל יש בעיה רצינית, וכבר אמרתי אותה בדיון שהיה לפני 

 8כל שאלה שעל דעתם  יגיש בקשה ויתחילו להעלות –כמו עוצמה יהודית  –שלושה חודשים, שמישהו 

 9ולהעמיד חבר כנסת, שהוא יריב פוליטי והוא מתייחס אליהם כאל גזעניים, ויתחילו לשאול אותו 

 10 שאלות והוא במעמד של חקירה נגדית. 

 11 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 12ית והפסילה יש לכם חיסרון ויתרון. כמו שהם לא השיגו מספיק חתימות כדי למנוע פסילה איש 

 13אני אהיה ליברלי  –היא של הרשימה, אתם יכולים להגיב איך שרציתם. ברגע שלא צירפתם הצהרות 

 14ולמרות שלא צירפתם את זה אני אתן לכם את האפשרות, אבל אז הם נחשפים לשאלות. זה לא הולך 

 15 אחרת. זו ההחלטה שלי.

 16 עו"ד חסן ג'בארין:

 17שרות שכל זרם פוליטי יתחיל לחקור זרם פוליטי אחר. ניסיתי לשכנע. אני חושב שככה תינתן אפ 

 18 זו בעיה רצינית ביותר. 

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 20 יכול להיות, אז אדוני יטען את הטענות שלו.  

 21 עו"ד חסן ג'בארין:

 22  - - -אם בן גביר ינצל  

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 24 וני יטען את הטענות שלו. בבקשה. אז אד 

 25 עו"ד חסן ג'בארין:

 26 - - -כוח, אני לא חושש מחברי כנסת שיעלו על כל שאלה, אבל המעמד הזה -אני בא 

 27 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  12עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2עו"ד ג'בארין, סיימנו את הוויכוח. נתתי לכם את הברירה, ההחלטה שלכם. אני מכבד את  

 3 שלכם. אדוני יטען.  ההחלטה

 4 עו"ד חסן ג'בארין:

 5אדוני, זה טבעי מאוד שעוצמה יהודית, עם פעיליה הכהניסטים, ושיש גם בקשות פסילה  

 6שנתמכות על ידי היועץ המשפטי לממשלה שטוען שצריך לפסול מועמדים ממנה, שתגיש בקשת פסילה 

 7המשותפת, היינו צריכים לשאול מה נגד הרשימה המשותפת. אם לא היו מגישים בקשה נגד הרשימה 

 8קרה למפלגה הזאת. אם אתה נגד הייצוג של האזרחים הערבים, אז אין דבר יותר מאשר לגלם את 

 9ההתנגדות ולהגיש בקשה נגד הרשימה המשותפת בתור הרשימה שמגלמת את ייצוג האזרחים הערבים. 

 10בין בקשתה הטבעית נגד הרשימה ולכן יש הרמוניה טוטלית בין התפיסה הגזענית של הרשימה הזאת ל

 11 המשותפת.

 12הבעיה היא כאשר רשימה גזענית מגישה בקשה לפסול. לא רק שהם מתעלמים מהמשפט 

 13ומסלפים עובדות, כפי שאציג כעת, אלא גם בגלל תפיסתם הגזענית כל טיעון אוניברסלי לגיטימי מהצד 

 14אם הרשימה המשותפת אומרת  האחר, מהצד של הרשימה המשותפת, הם מבקשים הסבר בגינו. היינו,

 15שוויון לערבים זה קעקוע העליונות  –בתור גזענים  –אנחנו בעד שוויון לאזרחים הערבים, מבחינתם 

 16 האתנית ולכן צריך לתת הסבר. את זה אנחנו לא נעשה. לא נשחק במשחק הגזעני שלהם. 

 17לגזענות, היא  לכן, הפתרון שלי, כדי לקעקע את האפשרות של ויכוח ערכי ולתת לגיטימציה

 18אם הם מעלים  -דווקא להיות פורמליסט איתם בתשובה שלי. פורמליסט איתם הוא בדיוק לענות 

 19טיעונים ערכיים גזעניים, התשובה שלי תהיה משפטית בלבד. לא בגלל שאין לי תשובה ערכית, אלא אני 

 20 לא אכנס ואתחיל לשכנע גזענים מדוע הערבי צריך להיות שווה. 

 21אשונה היא אם הוצגו ראיות שעונות על הדרישה שבית המשפט העליון ציין, לכן השאלה הר 

 22 משמעיות ולא מתפרשות לכאן ולכאן. -שהראיות צריכות להיות ברורות, משכנעות, חד

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 24הוא ציטט אותן דרך אגב, נתתי לעו"ד בן גביר לצטט את אותן הלכות של בית המשפט העליון.  

 25כדי להסביר מדוע הוא מתנגד לפסילה של הרשימה שלו. אפשרתי לו לצטט באריכות ואמרתי שהוא 

 26 יצטרך להסביר את הסתירה בין העמדה שלו שם לעמדה פה. 

 27 

 28 

 29 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  13עמוד 

 1 עו"ד חסן ג'בארין:

 2הוא עשה את העבודה שלי. צפיתי בדיון וראיתי שהוא גם השתמש בטיעונים שלנו. זה לגיטימי. 

 3מש בטיעונים שלנו כדי להגן על עצמו. זה מאוד לגיטימי. אין זכויות יוצרים על הטיעונים הוא השת

 4 המשפטיים שלי.

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 קם המלפפון על הגנן.

 7 עו"ד חסן ג'בארין:

 8לכן לגבי כתבות מהאינטרנט, בלוגים, וכתבות בתקשורת כל עוד שלא יצאו מטעם הרשימה  

 9י כלי שני ומשני והם לא עונים על המבחן הזה. לכן מבחינתנו כל דבר המשותפת, הם מוצגים על יד

 10 שנאמר שם הוא מוכחש, כל עוד שלא הודינו במפורש. 

 11דבר שני, בעניין כסיף גם בית המשפט העליון ציין שאין לפתוח עניינים ששייכים לעבר, שכבר 

 12 .2014, 2011, 2013-נדונו. כאן  הבקשה שלהם מתייחסת לפרסומים מ

 13 "ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו

 14זה נכון, וגם אני בהנחיות אמרתי שמה בעבר למעשה נסגר וצריך לטעון לדברים חדשים. אבל  

 15יש כאן שני שינויים שגם עמדנו עליהם בדיונים הקודמים והם: תתייחסו לדברים החדשים, כי יש גם 

 16 ממה שהיתה קודם, שזה גם שינוי מסוים. דברים חדשים; המסגרת עכשיו היא מסגרת שונה 

 17 עו"ד חסן ג'בארין:

 18השאלה שלי לעו"ד של עוצמה יהודית, עו"ד בן גביר, האם אתה מקבל את העיקרון שכתבות  

 19אינטרנט, בלוגים וכתבים אחרים שלא יצאו מצד המועמד או הרשימה לא יכולים לעמוד במבחן 

 20 הראייתי?

 21שאלה שנייה, האם אתה מקבל את העיקרון שמה שנפסק בעניינו אינו רלוונטי לכאן? אם אתה 

 22 מקבל, אנחנו מסיימים את הדיון. 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24יש לך רק בעיה אחת: אני הגשתי תצהיר. על כל מה שאמרנו, הגשתי תצהיר. לך אין תצהיר. 

 25 אני הגשתי תצהירים, זו הבעיה שלך. 

 26 

 27 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  14עמוד 

 1 בארין:עו"ד חסן ג'

 2אתה לא נתת תצהיר. אתה מקבל את שני העקרונות האלה או לא? כי אנחנו יכולים לסיים את 

 3 הדיון.

 4 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 5עו"ד ג'בארין, בינתיים לכם היתה הזדמנות לתת הצהרה ולהיחקר. הוא הגיש התנגדות וכרגע  

 6 לשאול שאלות.  הוא לא נחקר. אדוני יכול לטעון, לא

 7 עו"ד חסן ג'בארין:

 8 כי כאן יש צביעות.  

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 10 אדוני יסיים את הטיעון שלו.  

 11 עו"ד חסן ג'בארין:

 12 עדיין לא התחלתי.  

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 14 אם לא התחלת, יש לך בדיוק עוד חמש דקות.  

 15 עו"ד חסן ג'בארין:

 16אדוני, לכן אנחנו רואים בפריטים שמוגשים כאן כעומדים במבחן הראייתי. לא רק זה, הבקשה 

 17אני רואה התייחסות למועמד סמי שחאדה שנתן אותות הוקרה בתור  28מלאה סילופים. למשל, בפסקה 

 18ק באיזה עיתון הדבר חבר עירייה לשניים ששוחררו והרגו יהודים וכו'. אני הולך למסמכים כאן ובוד

 19התפרסם, כי בדקתי בעיתונות הערבית ולא  מצאתי את זה; בעיתונות העברית לא מצאתי. אז מה אני 

 20מוצא? יש משפט, לא ידוע לי מאיפה הוא בא. זה אמור להיות פריט י' ואין לו שום אסמכתא. כלומר, 

 21צטטים אותו. זו דוגמה מובהקת חבר מטעם  עוצמה יהודית כותב בלוג והבלוג הזה הופך לראיה, והם מ

 22 לשקרים.

 23יש ריאיון. אפילו ריאיון מוקלט הם מוכנים לשקר. ריאיון עם חבר הכנסת איימן עודה בערוץ 

 24אני מקשיב לראיון וקורא את התמלול. המילים שהם שמו בשמו  -לבנוני. ראיון ארוך. מביאים ציטוט 

 25 לא קיימות שם. 

 26 
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  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  15עמוד 

 1 ופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' הש

 2אדוני ייתן דוגמאות לזה, כי בדיון הקודם עו"ד בן גביר טען נגד בקשת הפסילה שלהם ונתן  

 3 ראיה. אדוני יפנה עכשיו. 

 4 עו"ד חסן ג'בארין:

 5 כל מה שנאמר שם לא נכון ואין לו תיעוד. -לבקשה שלהם בעניין סמי שחאדה  28בפסקה 

 6 ן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנ

 7 מה הנכון?  

 8 עו"ד חסן ג'בארין:

 9 זה לא קיים.  

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 11 יש שם דברים שלא קיימים? מה נטען שם ומה לא קיים?  

 12 עו"ד חסן ג'בארין:

 13נטען שהוא, בתור חבר עירייה, נתן אותו הוקרה לשני מחבלים שהרגו יהודים. זה לא קיים  28-ב

 14 נכון. ולא 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 16 מה נאמר בראיון ואדוני אומר שזה לא נאמר.  

 17 עו"ד חסן ג'בארין:

 18זה ראיון מקיף.  –בעניין סמי שחאדה. דיברתי על ראיון עם איימן עודה  28אני מדבר על פסקה 

 19 הוא מדבר מדוע קמה הרשימה המשותפת, מה המצע של הרשימה המשותפת. 

 20 

 21 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 22 מה הם ציטטו לא נכון באותו ראיון. זה דיון מעין משפטי. 

 23 חסן ג'בארין:עו"ד 

 24כתוב ש"איימן עודה נתן ראיון ושם הוא טוען כי הוא הצליח לאחד  -בבקשה שלהם  47פסקה  

 25בין ארגוני הטרור פת"ח וחמאס ומדובר בהישג גדול. עוד אמר, כי יש להביא, לאור העובדה שנתניהו 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  16עמוד 

 1את ישראל לעבר  "שיכול להביא  -ציטוט  –הגיע בעניין הגרעין של איראן לסיכום עם ארצות הברית 

 2 - - -החלטות היסטוריות נגד 

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 4 למה אדוני פתאום קורא את זה בשקט? אדוני יקרא את זה בקול רם.  

 5 עו"ד חסן ג'בארין:

 6"עוד הוא הוסיף כי איראן מחויבת להמשיך במה שהתחילה. בהמשך טען עוד כי  גנץ השתתף  

 7  - - -גדולות נגד עמנו, האחרון כמובן הפשע הגדול נגד עמנו בעזה". אני קורא את הריאיון במלחמות 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 9  זה לא נאמר בכלל?  

 10 עו"ד חסן ג'בארין:

 11 איך שהם מצטטים בכלל לא קיים. 

 12 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 13יים? מה נאמר? לפי שיטתך. אם אדוני אומר שזה לא קיים בכלל, אני אתן לו להגיב אז מה כן ק

 14 על זה, כמו שנתתי להם. יש משהו כזה או שאין בכלל?

 15 עו"ד חסן ג'בארין:

 16איימן עודה מעולם לא לקח קרדיט על פיוס בין חמאס  -הציטוטים על חמאס ואיימן עודה 

 17 את הקרדיט. הוא ישמח לקחת את הקרדיט.  לפת"ח. ואם היה פיוס כזה, הוא באמת ייקח

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 19אדוני, כל המוסיף גורע. אני לא יודע אם הוא ישמח לקחת את הקרדיט. אנחנו מדברים עם לקח  

 20אדוני, למה להוסיף לפעמים דברים? כי אם הוא ישמח, אז  –או לא לקח. אם הוא ישמח או לא ישמח 

 21 מתחילה עוד בעיה. 

 22 אני מבקש שתראו מאיפה לקחתם את זה.

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24בהחלט, אני אבדוק את זה. אני רוק אומר דבר אחד, וזה הקושי כאן ואדוני מבין אותו: אנחנו 

 25 הצהרנו, הוא לא  מצהיר. 

 26 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  17עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2לא לדייק זה לא בסדר, אז גם עכשיו. אם זה לא בסדר, אז זה כמו שאדוני טען שלהגיש בקשה ו 

 3 לא בסדר. 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 אני לא מבין את השפה הערבית, אני בודק את זה עכשיו. 

 6 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 7אתם לא מבינים לא באנגלית ולא בערבית לצערי. מר מרזל התראיין באנגלית ואחר כך הוא  

 8 אמר שהוא לא כל כך מבין אנגלית. עכשיו גם ערבית אתם לא מבינים. 

 9 עו"ד חסן ג'בארין:

 10, העניק מר אבו שחאדה אותות הוקרה 2011בדצמבר  26כתוב: "ביום  – 2011-זה מ – 28בפסקה 

 11ושוחררו במסגרת  1987לים תושבי לוד שהורשעו בזריקת רימון על אוטובוס בשנת לשני ערבים ישרא

 12עסקת שליט". מצורף עותק כתבה מסומן באות ט'. אני בודק, אני לא יודע מאיזה עיתון, לא כתוב 

 13מאיפה זה. יש את המשפט, אני לא יודע אם חבר שלהם כתב את זה בבלוג ועכשיו מביאים את זה 

 14ועושים את זה כראיה מוכחת. נדמה לי  7יה, בהרבה מקרים מביאים פרשנות מערוץ כראיה. אין לי בע

 15 שכאן גם חברים שלהם כותבים והדבר הופך לראיה. 

 16רק עכשיו נאמר על הבמה כאן שראווי סולטאני נאשם והורשע בגין ניסיון להתנקש בגבי 

 17טכ"ל וקיבל רק ארבע שנים, אשכנזי. כל אחד כאן יכול לדעת אם מישהו הורשע בניסיון להתנקש ברמ

 18 הוא יודע שיש בעיה. אלה עובדות שקריות. 

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 על מה הוא ישב בכלא?

 21 עו"ד חסן ג'בארין:

 22אלה עובדות שקריות ואני אסביר על מה. אני מודה על השאלה הזאת. מדוע רק ארבע שנים  

 23 לראווי סולטאני? 

 24 חנן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט 

 25 על מעשים טובים הוא ישב ארבע שנים. אדוני יסביר. 

 26 

 27 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  18עמוד 

 1 עו"ד חסן ג'בארין:

 2הוא צעיר שהיה במחנה קיץ במרוקו. נפגש עם צעירים מהעולם הערבי. כשישבו בישיבת צעירים 

- --  3 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5לארבע  אתה רציני? ישיבת צעירים? מה זה ישיבת צעירים? ישיבת מחבלים. בית משפט שולח

 6 שנים על ישיבת צעירים?

 7 עו"ד חסן ג'בארין:

 8והפרקליטות אומרת את זה באופן מפורש בנימוקים  –הציעו לו לעבוד עם חיזבאללה. סולטאני 

 9  - - -להרשעה לעונש 

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 11 זו בוודאי היתה עסקת טיעון. לאדוני יש את עסקת הטיעון? 

 12 סן ג'בארין:עו"ד ח

 13 לא.  

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 15 במה הוא הורשע בסופו של דבר? 

 16 עו"ד חסן ג'בארין:

 17מגע עם סוכן חוץ. גם פרקליטות המדינה כאשר הגנה על עסקת הטיעון ציינה שהוא עשה את 

 18מסר מידע. מדוע  הכול כדי להתנתק מהקשר איתם, מחק את המיילים שלהם, הפסיק לענות ולא

 19 הורשע? בגלל עצם קיומו של המגע. לכן הוא קיבל רק ארבע שנים.

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 אז למה היא תומכת בו?

 22 בארין:’ד חסן ג”עו

 23כאן כתוב שזה על ניסיון להתנקש ברמטכ"ל. בקלי קלות הדברים נכתבים ונטענים ובלי שום 

 24 תיעוד.

 25כראיה,  –התנקשות ברמטכ"ל  –אדוני שאל אותי איפה עסקת הטיעון. מי שטוען טיעון כזה  

 26 אדוני היה חייב לשאול איפה פסק הדין ולא לשאול אותי.



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  19עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2אל תדאג, גם השמאלנים הביאו על מרזל בלי להביא פסק דין. אבל עדיין לא הסברת למה לתמוך 

 3 בו?

 4 בארין:’ד חסן ג”עו

 5מתייחסים  19, 30-. מתוך ה30אדוני, ספרתי את כל הפריטים שמתייחסים אליהם. יש להם 

 6 לדברים שהוכרעו או הוכרעו באופן ישיר או בעניין הרשימה. 

 7 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 8ור הדברים שאתם רוצים לחז 11-הנותרים? יש משהו מ 11-הוכרע. מה לגבי ה –מה שהוכרע  

 9 בכם, להביע צער, חרטה, להגיד שהדברים הוצאו מהקשרם?

 10 בארין:’ד חסן ג”עו

 11 לא. 

 12 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 13 אתם שלמים עם זה. בסדר. 

 14 עו"ד חסן ג'בארין:

 15 אדוני לא צריך לקבל את הפרשנות שלהם. 

 16 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 17 אני שואל, כי בעבר קרה שהבהרתם, חזרתם בכם, הבעתם צער. זכותכם גם לא לעשות את זה.  

 18 בארין:’ד חסן ג”עו

 19 כאשר היתה טעות, אבל לא כאשר מפרשים עובדות באופן מסולף. 

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 21הרה ושום חזרה. אני רוצה הפרסומים שהם אקטואליים, אין שם שום הב 11למען הסדר, כל  

 22 שזה יירשם. 

 23 בארין:’ד חסן ג”עו

 24אדוני, אנחנו הגשנו תגובה וכל דבר שאנחנו מתייחסים אליו כעובדה נכונה, התייחסנו לזה. 

 25דברים אחרים לא התייחסנו, כי הם דברים שקריים. אני לא צריך להתייחס לכאשר בן גביר אומר 



  2/22פ"ר   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  20עמוד 

 1ת משנה את השם כי יש נצרת אחת ושנצרת עילית קמה על שיוסף גבארין אמר שהוא שמח שנצרת עילי

 2רקע הפקעת אדמות של ערבים. גם אם הציטוט הזה לא מדויק, אני לא חוזר בו גם אם הוא נכון. אתה 

 3רוצה להעמיד אותי להתייחס לדברים שהם מובנים מאליהם. שערבי אומר על עצמו שהוא פלסטיני זו 

 4 בעיה. 

 5 כב' השופט חנן מלצר: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית,

 6 זו זכותכם. אני גם לא רואה בציטוט כזה עילה לפסילה.  

 7יש שלוש עילות  –עו"ד בן גביר, צריך להבדיל בין המוץ לתבן. לא כל אמירה שלא נראית לך 

 8מוגדרות ואין עילות נוספות. חופש הדיבור מאפשר גם להגיד דברים לא נוחים, מרגיזים צד כזה או 

 9 אחר. 

 10אין בזה עילת פסילה, אבל אני שואל את אדוני, כי עברתי על הדברים, יש דברים אחרים לכאורה 

 11שיכול והם נכנסים לעילות פסילה. אם אתם לא חוזרים בכם, זה בסדר. כיד כישרונו הטובה, תמיד  

 12 אדוני לוקח את הדוגמאות שהן קלות לו.

 13 עו"ד חסן ג'בארין:

 14 גם מהו קל. דווקא אני נהנה מהקושי, כי הקושי מסביר

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 16. אדוני כבר עבר בהרבה את הזמן. אני נותן לו עוד שלוש 19:15-בעוד עשר דקות אנחנו מגיעים ל

 17 דקות לסיים. 

 18 בארין:’ד חסן ג”עו

 19אדוני, כאשר מבקשים פסילת רשימה, הדבר הראשוני ביותר זה לפסול רשימה בדיוק כפי 

 20ני הסביר לפני ההצבעה האחרונה. לפני הדיון הזה אדוני הסביר את המצע של עוצמה יהודית. שאדו

 21קודם כול, צריך להתייחס למצע. פוסלים רשימה ללא התייחסות למצע ולהראות שהמצע הוא בעייתי, 

 22 הבקשה עצמה פסולה. התנאי הראשוני בבקשה שלהם לא מתקיים. 

 23י, כדי לפסול רשימה. אין הצהרות כלשהן, כרוזים, התנאי השני, אין בבקשה בפניך, אדונ

 24הודעות  מטעם הרשימה המשותפת. אי אפשר להגיש בקשה לפסול את הרשימה המשותפת מבלי 

 25 להתייחס למצע שלה, להצהרות שלה, לכרוזים שלה, למודעות שלה. 

 26חסות תנאי שלישי לפסילת רשימה זה להצביע על פעילות פרלמנטרית של הרשימה. היתה התיי 

 27אחת, מצחיקה, שחבר הכנסת יוסף ג'בארין נעדר מהישיבה הראשונה. אז גם התנאי השלישי לא 

 28 מתקיים. 
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 1תנאי רביעי לפסילת רשימה זה התייחסות לפעילות בשטח. הפעילות בשטח שהתייחסו אליה 

 2י תחת זה היא מפגש עם אבו מאזן שבו מסבירים לו מדוע הם הצביעו בעד פיזור הכנסת. המפגש השנ

 3 הוא ברכות לראש הממשלה הפלסטיני. אלה הפעילויות בשטח של הרשימה. 

 4יש  -עוד, אדוני, אם רוצים לדבר משפט, אני אדבר רק משפט. לפעילות בשטח של מועמדיה 

 5התייחסות אחת: יוסף ג'בארין משתתף בכינוס בלונדון. ואיך מציגים אותו? השתתפות עבריינית בניגוד 

 6תיקה. מה לא גילו לאדוני? כי ההשתתפות הזאת היתה באישור ועדת האתיקה. לחוק, בניגוד לכללי הא

 7 זו הפעילות היחידה שהם מתייחסים אליה.  

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 9 עד כאן. תודה רבה.  

 10 בארין:’ד חסן ג”עו

 11ת או נחקר בגין בכל הבקשה אין התייחסות למי מהמועמדים שעבר עבירה פלילית, עבירה אתי

 12עבר פלילי. אין שום התייחסות לכך. לכן לא במקרה בן גביר מתחיל את הדברים: לא מה שיש בראיון 

 13בהארץ או מה שאין בו, אלא הם לא גינו, הם לא אמרו את העמדה שלהם לגבי חוק השבות. לא בגלל 

 14 המעשים. 

 15סיקה של בית המשפט. בן אדוני, יש בפניך בקשה שלא עונה על אף תנאי שאתה היית שותף בפ

 16 גביר, אתה יכול לדבר עד מחר על דברים שאתה חולק עליהם, לא התייחסת לשום תנאי. 

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 18 אמרתי שאת כל התנאים בפסיקה, גם מה שבן גביר ציטט.  

 19 בארין:’ד חסן ג”עו

 20בקשה להתחיל לפתוח בחקירות כאשר הוא לכן לדעתי לא היה צריך לאפשר למי שהגיש את ה

 21לא בחוסר ניקיון כפיים, מציג עובדות שקריות ולא עונה על אף תנאי מתנאי הפסילה. לפני שישאלו 

 22אותי מה עשה ראווי סולטאני, היה צריך לשאול את מי שהגיש את הבקשה אם הוא עונה על תנאים 

 23 אלה. 

 24 אני מבקש מחבר הכנסת יוסף ג'בארין לדבר. 

 25 ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו"

 26 אמרתי שאני לא אאפשר את זה. אמרתי מראש שזה היה צריך להיות בפתח הדברים. 

 27 
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 1 בארין:’ד חסן ג”עו

 2 בפתח הדברים לא חזרתי בי שאני רוצה להגיד אותם. זו פעם ראשונה שזה קורה דבר כזה. 

 3 מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן 

 4 אז טוב שעושים תקדים כזה. תודה רבה.  

 5 עו"ד חסן ג'בארין:

 6 אני מבין שביקשתי והבקשה שלי נדחית.  

 7 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 8 אדוני הבין נכון.  

 9 עו"ד בן גביר, אני מבקש את ההתייחסות שביקשתי.  

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11ל אדוני שם לב שהוא לא ענה לכל הדברים המהותיים. הוא אנחנו בודקים את הנושא, אב

 12 התחמק מכל הדברים המהותיים, אין בפני אדוני שום תצהיר, שום דבר, וזה מדבר בפני עצמו. 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 14  נציג היועץ המשפטי לממשלה, בבקשה. 

 15 עו"ד יונתן ברמן:

 16וועדה. התייחסנו בכתובים ואנחנו לא נאריך בדיבור. אנחנו נמצאים אדוני היושב ראש, חברי ה

 17פה מספר חודשים ספורים לאחר פסק דין של בית המשפט העליון בעניין כסיף. בהקשר הרלוונטי הוא 

 18בל"ד. הדברים הם רלוונטיים ביותר, מכיוון שכרגע -מתייחס גם לרשימות חד"ש, תע"ל וגם לרע"ם

 19 שימה המשותפת שמורכבת מארבע המפלגות שהזכרתי. הבקשה שהוגשה מתייחסת לר

 20תע"ל אושרה -כאמור, בפסק הדין שניתן אך לאחרונה, שתי הרשימות באותו מקרה, חד"ש

 21-להתמודד ובית המשפט העליון דחה את הערעור שהוגש נגד אישור ההתמודדות שלה. רשימת רע"ם

 22ם שנאמרו שם יפים גם לנקודת הזמן בל"ד  נפסלה, אך בית המשפט העליון קיבל את ערעורה. הדברי

 23הנוכחית. בית המשפט העליון, ואני לא ארחיב, שמעתם את כל הדברים ואת אמות המידה העקרוניות 

 24במסגרת הדיון הקודם, אבל בהקשר של רשימה, התנאים לפסילה זה קיומה של מסה קריטית של 

 25עילות בפועל. אני לא אחזור, משמעיות ומשכנעות ופ-ראיות, שהראיות יעמדו במבחן של ראיות חד

 26 ציטטנו את הדברים בהרחבה.
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 1העניין, בפרט של בל"ד, עמד בפני בית  -מבחינת הרקע ההיסטורי, הדברים גם צוינו בתגובה 

 2המשפט העליון במספר פרשות שציטטנו אותן. הפסיקה בעניין האחרון, בעניין כסיף, שהיא בעצם 

 3 ת וגם מפנה לבקשות הקודמות. נקודת המוצא כרגע, הנורמטיבית, היא נשענ

 4בסופו של יום, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהראיות שהוצגו בבקשה כאן, בשים לב 

 5לכך שאך לפני מספר חודשים בית המשפט העליון נדרש בנפרד לעניינה של חד"ש, תע"ל רע"ם ובל"ד, 

 6י כזה בתשתית הראייתית כאשר רשימות המועמדים היו דומות בעיקרן, לא חל שינוי, לא הוצג שינו

 7 שמצדיק את פסילת הרשימה. 

 8יתר על כן, ציינו במפורש בעניין בל"ד, כפי שגם צוין בערעור שהוגש ונדון בפני בית המשפט 

 9העליון, שלו מפלגת בל"ד היתה מתמודדת לבדה, הרי שהיה מקום לשקול בכובד ראש את פסילתה. 

 10שהתייחסה לכך שבל"ד, גם הפסיקה שאישרה את  זאת בין היתר, יש את פסיקת בית המשפט העליון

 11רשימת בל"ד בפסקי הדין הקודמים, דיברה על כך שמדובר על הגבול, כאשר המשקל הנכבד בסיבוב 

 12האחרון ניתן להצעת החוק שהוגשה מטעם חברי הכנסת של מפלגת בל"ד. בסופו של יום, בית המשפט 

 13כפי שציינה כבוד  –סול אותה, בין היתר משום בל"ד וקבע שלא לפ-העליון קיבל את ערעורה של רע"ם

 14ניתן משקל, ובכך היא אימצה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שמדובר ברשימה  -הנשיאה חיות 

 15משותפת, כך שהמשקל הסגולי של בל"ד באותה עת היה כמחצית, כאשר ראש הרשימה היה מטעם 

 16 מפלגת רע"ם. 

 17בקשה שמוגשת מתייחסת לרשימה המשותפת עכשיו הדברים אמורים ביתר שאת, מכיוון שה

 18תע"ל בסיבוב הקודם ועדת הבחירות -כולה, רשימה שמורכבת מארבע מפלגות. נזכיר שלגבי חד"ש

 19 אישרה ובית המשפט העליון דחה פה אחד את הערעור לגבי האישור שלה. 

 20ת לשיטתנו השיקול הזה חל ביתר שאת הפעם, מקום שבו מבקשים לבטל את הרשימה המשותפ  

 21 כולה, כאשר עיקר הדברים מכוונים לחברי הכנסת של בל"ד. 

 22אנחנו לא סבורים שחומר הראיות שהוצג עומד במבחן של בית  –לגבי חומר הראיות עצמו 

 23המשפט העליון שמדבר על מבחן מחמיר במישור הראייתי וגם מבחן מחמיר במישור המהותי, מכיוון 

 24ברים שמבוססים על ראיונות עיתונאיים וכו', מבחינת שאמת המידה היא מצמצמת לפסילה. לכן כל הד

 25 בית המשפט העליון הפסיקה בעניין הזה היא ברורה. 

 26יש כמה דברים שמצאנו לנכון לומר שהם מטרידים, אבל לשיטתנו הם לא משליכים על ההכרעה 

 27 בשאלה הרשימה. 

 28 עו"ד איתמר בן גביר:

 29 הם מתקרבים לרף השחור או שזה עדיין לא?
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 1 תן ברמן:עו"ד יונ

 2מכיוון שהבקשה שמונחת לפתחכם היא בקשה שמתייחסת לרשימה כולה, השאלה של המסה 

 3צומת, שהפנינו אליו -גשר-הקריטית בכל המבחנים שנקבעו בפסיקה כבר מפסק הדין בעניין מולדת

 4בתגובה שלנו, אז גם הדברים שאליהם אני אתייחס לא משליכים לשיטתנו על שאלת האישור או 

 5הרשימה, מכיוון שלשם פסילה של רשימה נדרשת מסה קריטית שמתייחסת לפעילות  הפסילה של

 6 מתמשכת של הרשימה, פעילות אמיתית. 

 7שוב, אנחנו מתייחסים כאן רק לפרסומים שהם לא פרסומים עיתונאיים, אלא פרסומים שנעשו 

 8בשם המועמדים, כלומר הכי קרוב למפי המועמד עצמו. התייחסנו לפוסטים של חברת הכנסת היבא 

 9יזבק וציינו שמדובר בפרסומים מטרידים מאוד שעשויים להתפרש כהבעת הזדהות עם מחבלים שנטלו 

 10ק מזוין בישראל; התייחסנו להעלאת תמונות של ראווי סולטאני, סמיר קונטאר, אמיר חלק במאב

 11מדובר במי שהשתתף בפיגוע בנהריה שבו נרצחו בני משפחת הרן ושני  –מח'ול. לגבי סמיר קונטאר 

 12 שוטרים. 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 נו, אז למה העמדה שלכם לא לפסול? למה רק את מרזל וגופשטיין.  

 15 מצא:יעקב 

 16 אני לא מצליח להבין, אתה אומר דברים כל כך חמורים, אבל עדיין לא מצאתם לנכון לפסול.

 17 עו"ד יונתן ברמן:

 18כפי שציינתי, שני דברים: הבקשה שמונחת לפתחכם היא בקשה לפסילת הרשימה. כאשר באים 

 19ככלל לא יעמדו לבחון פסילה של רשימה, התבטאות, אפילו מספר התבטאויות של חבר רשימה מסוים, 

 20במבחן המחמיר של מסה קריטית של ראיות לפסילת הרשימה כולה. גם אם ההתבטאויות הללו של 

 21הם  –וגם זה נתון רלוונטי  –שש שנים -חמש-חברת הכנסת היבא יזבק, הגם שרובן נאמרו לפני ארבע

 22י, אבל אולי שאלה רלוונטית אילו היתה מונחת לפניכם בקשה אחרת שמתייחסת למועמד קונקרט

 23מכיוון שהבקשה כרגע מתייחסת לרשימה כולה, לשאלת חברי הוועדה, אנחנו לא חושבים שיש מקום 

 24 להרחיב מעבר לכך, מכיוון שמבחן המסה הקריטית של הרשימה לא מתקיים.

 25נזכיר שהפסיקה דורשת לעניין העילה של תמיכה במאבק מזוין, שזו תהיה מטרה דומיננטית  

 26עלת באופן אקטיבי להגשמת המטרה, פעילות שיטתית חוזרת  או נשנית של הרשימה, שהרשימה פו

 27 שצריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. 

 28בהמשך לכך, הרבה מהדברים, גם אם יש ראיה שהיא חדשה כרונולוגית, לשיטתנו היא לא שונה 

 29שפט הנכבד בפסק הדין בעניין מבחינת המהות או מבחינת אופיה. אלה הראיות שעמדו כבר בפני בית המ
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 1תע"ל וכסיף, פסק הדין שאליו הפניתי קודם. לכן אנחנו לא חושבים שחל שינוי -בל"ד וחד"ש-רע"ם

 2 בתשתית העובדתית. 

 3בל"ד. למען -אני אזכיר שוב את השיקול שמתחזק ביתר שאת לעומת פסק הדין בעניין רע"ם 

 4עות שונות על ידי חלק מהשופטים לגבי השאלה הובעו ד –בל"ד -הסדר הטוב, פסק הדין בעניין רע"ם

 5של המשקל שצריך לתת לנפקות של היותה של הרשימה רשימה שמורכבת ממספר מפלגות. פסק הדין 

 6של כבוד הנשיאה חיות נתן לכך משקל, אבל גם השופטים שבחרו שלא לתת לכך משקל, לא ראו לנכון 

 7שלה יש לתת משקל, מכיוון שהשאלה היא בל"ד. שוב, לשיטת היועץ המשפטי לממ-לפסול את רע"ם

 8 שאלת הרשימה. צריך לבדוק אם זו תכלית דומיננטית של הרשימה. 

 9לכן הדברים שנאמרו מפי היועץ והתקבלו על ידי כבוד הנשיאה חיות בפסק הדין בעניין כסיף, 

 10 נכונים ביתר שאת עכשיו, כאשר מדובר בפחות מרבע מהרשימה. 

 11 , כב' השופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 12 תודה רבה. 

 13 ערן יאראק:

 14נושאים, ואני מבין  30אני רואה חשבון אז אני רוצה להבין את הקטע המספרי. אני מבין שהוצגו 

 15הם לפני פסק הדין, ככה שלכאורה, גם לפי דברי ההסבר של כבוד השופט, הם  19-שאין מחלוקת ש

 16זה מהם הם בבחינת ראיה ואיזה מהם בבחינה ראיון אי 11-יורדים. האם אתה יכול לפרט לנו מתוך ה

 17 וכד'.  חלק מהעניין זה המסה, אז להבין מה המסה.  7עיתונאי או ציטוט לא ברור או מערוץ 

 18 עו"ד יונתן ברמן:

 19ציינתי שהדברים שניתן לתת להם משקל ראייתי הם התבטאויות מפי המועמד עצמו, למשל 

 20 מטעם הרשימה. כאלה שנשמעים בקולו; פרסומים רשמיים 

 21 ערן יאראק:

 22 ? 30-ויש כאלה בתוך ה

 23 עו"ד יונתן ברמן:

 24יש פרסומים בעמודי הפייסבוק של חלק מהמועמדים. התייחסתי באופן ספציפי לפרסומים 

 25 בעמוד הפייסבוק של גב' יזבק, שהם פרסומים ישנים. 

 26 ערן יאראק:

 27 , כמה מהם הם אכן ראיות?11-אז מתוך ה
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 1 עו"ד יונתן ברמן:

 2ם החדש מבין הדברים שציטטנו לגבי גב' יזבק הוא העלאת התמונה עם שחרורו של אמיר הפרסו

 3מח'ול. זה מהעת האחרונה. הדברים הקודמים הם דברים שקדמו. הם לא עמדו בפני הוועדה בסיבוב 

 4  - - -הקודם, אבל הם דברים שכרונולוגית 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 היא לא היתה בפעם הקודמת.  

 7 יונתן ברמן:עו"ד 

 8 היא כן היתה. 

 9 חה"כ דוד ביטן:

 10החליפה את כל חברי הכנסת של הרשימה הקודמת, ואז אי אפשר  –בל"ד עשתה שני תרגילים  

 11 היה לייחס לבל"ד את הפעולות לא של חנין זועבי ולא של גטאס.. 

 12 חה"כ יוסף ג'בארין:

 13 גטאס  לא יכול להיות מועמד, הוא בכלא. 

 14 חה"כ דוד ביטן:

 15 ם נפסלים אם הייתם ברשימה. התכוונתי לזחאלקה.  זה תרגיל. היית 

 16תרגיל שני, הנושא של איחוד המפלגות הפך להיות עיר מקלט למפלגות שאפשר לפסול אותן.  

 17 בסופו של עניין זה בלוק טכני. 

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 19 גם אתם משתמשים בבלוק טכני. גם בן דהן זה בלוק טכני.  

 20 חה"כ דוד ביטן:

 21כשיש הסכם מפורש שאפשר להתפצל אחרי הבחירות, אז למה צריך להתייחס אליהם כאל  

 22 מפלגה אחת. 

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 24  גם בן דהן זה היה כך.  

 25 
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 1 חה"כ יוסף ג'בארין:

 2 זה לא תרגיל. 

 3 ערן יאראק:

 4אתה לא הגשת פסילה נגד בל"ד. אם הייתם מבקשים פסילה אישית או בקשה נגד בל"ד, היינו  

 5 שוקלים את זה. הימין שכח או נמנע מלעשות פעולה. 

 6 חה"כ דוד ביטן:

 7 לא שכחתי, אני לא עושה פעולות סרק, גם ככה בג"ץ כבר קיבל החלטה.  

 8תפצל, למה הוועדה לא צריכה להתייחס לזה אם זה הסכם טכני ויש הסכם שהם רשאים לה

 9ולראות אותם כמפלגה אחת לעניין עילות הפסילה? אם ועדת הכנסת יכולה לאשר את זה, גם בית 

 10 החוצה. כל אלה שהם בעייתיים, לצאת החוצה.  –המשפט יכול להגיד שאם זה בלוק טכני 

 11 עו"ד יונתן ברמן:

 12ועץ, ובית המשפט העליון שאימץ אותה, אחד גם הבמדת הי –לגבי הנושא של איחוד רשימות  

 13הטעמים שהובאו היה עניין העלאת אחוז החסימה שגרם לכך שמפלגות קטנות מתאחדות או נאלצות 

 14להתאחד. ניתן לדבר הזה משקל, כלומר הטעם שעומד בבסיס האיחוד הוא לא בהכרח הטעם שאדוני 

 15 מכוון אליו. 

 16 חה"כ דוד ביטן:

 17 אצלם כן. אצלנו לא, אצלם כן. 

 18 עו"ד יונתן ברמן:

 19מפלגות קטנות  3.25-כי יש טעם נוסף שלהבנתנו הוא טעם, שבעקבות העלאת אחוז החסימה ל 

 20 נאלצות להתאחד. זה אילוץ של השיטה. 

 21 חה"כ דוד ביטן:

 22אתה מסכים איתי שאם בל"ד היו בנפרד, היה סיכוי לפסול אותם? מה זה קשור לאיחוד 

 23 ת?מפלגו

 24 ערן יאראק:

 25. אני הצגתי את העמדה והצבענו כולנו פה אחד 2013-נהגנו כך כשביקשו לפסול את זועבי ב

 26 לפסול אותה. היא היתה לא ראויה ולכן אני שמח שהם הוציאו אותה מהרשימה שלהם. 
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 1 עו"ד יונתן ברמן:

 2י אחד ציינו בית המשפט ייחס משקל לכך שחברי הכנסת שהגישו את הצעת החוק, שהיא אול

 3 מהדברים   שכבוד הנשיא חיות עמדה על המשמעות שלה, שהם לא מועמדים ברשימה החדשה. 

 4לגבי השאלה של מספר מפלגות, לגבי בלוק טכני. החוק מדבר על רשימות. הסדרים אחרים 

 5שנקבעו בחוק לגבי סמכות ועדת הכנסת הם הסדרים אחרים. החוק בהקשר של פסילה מדבר על פסילת 

 6 מדבר על פסילת מפלגה. זהו הדין שלפיו שצריך לקבל את ההחלטה ולפסוק. רשימה ולא 

 7 יגאל הררי:

 8 מתי  מתחילה המסה? מתי המדרגה הראשונה? כל הזמן מעלים את המסה הזאת.  

 9 עו"ד יונתן ברמן:

 10 היועץ המשפטי הצטרף ורצה לפסול את מפלגת בל"ד.  2003אני אזכיר למשל שבשנת 

 11 יגאל הררי:

 12  - - -מה המסה? מי שישב על רצח להיות ברשימה 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 14זו בכלל סיבה אחרת. אתה מערבב בין מין שבאינו מינו. מי שהורשע ברצח ונדון למאסר עולם  

 15, יש עילות פסילה אחרות. כאן אנחנו דברים על שלוש עילות הפסילה שהזכרתי קודם. כמו שנאמר

 16אמרתי שצריכים שתהיה התבטאות או מעשה, חוזרים ונשנים, ולא  –הנושא של המסה הקריטית 

 17-פעמית או מעשה חד-פעמי. יש דעת מיעוט של השופט מינץ שגם התבטאות חד-במקרה לא מעשה חד

 18פעמי  יכול לבוא לגדר הסעיף, אבל דעת הרוב בפסיקה היא אחרת. מסה קריטית זה התבטאויות 

 19מעשים אסורים שחזרו ונשנו והם מפי המועמד או מטעמו ולא פרסום כזה או אחר בעיתון. אסורות או 

 20 הדרישה של המסה הקריטית לא משתנה. 

 21 בארין:’ד חסן ג”עו

 22אדוני, קיבלנו את התגובה של היועץ המשפטי אתמול בלילה אחרי שהגשנו את התגובה שלנו. 

 23סתפקנו בכך שאמרנו שבאף פוסט אין קריאה לא היתה התייחסות מפורטת לחלק מהפוסטים בגלל שה

 24לאלימות או לשימוש באלימות. מאחר שהיועץ המשפטי לממשלה התייחס לאחד מהם שהוא חדש,  

 25בעניין של אמיר מח'ול, שגם בפוסט שעלה לא היתה שום קריאה לאלימות או הזדהות עם מעשה זה או 

 26ץ המשפטי לממשלה. ביקשתי את זה ולא אחר, לכן אמרתי, וכעת זה מתחזק לאחר שמיעת  נציג היוע

 27אמרתי שאני נגד עמדת אדוני שיחקור או לא, אלא הסברתי  מדוע לדעתי לא. אבל ביקשתי, שזה יהיה 

 28חלק מההגנה, חלק מהתשובה, ששני חברי הכנסת ידברו בקצרה כחלק מההתגוננות. זו ההזדמנות 
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 1סת יזבק, לתת הצהרה מצדה. כך גם היחידה שניתנה ובעקבות היועץ המשפטי לממשלה, לחברת הכנ

 2 מצד חבר הכנסת ג'בארין. זה חשוב כדי שגם התשתית העובדתית תהיה מלאה. 

 3 בנוסף, הגשנו את כל התגובה בתקופת החג. 

 4 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 5ם להגיש אני לא מאפשר את זה. יכולתם להגיש מה שאתם רוצים. כמו שהגשתם תגובה, יכולת 

 6 תצהיר. ההתבטאות הזאת, על פניה, היא התבטאות מאוד לא קלה. 

 7עכשיו אנחנו מפסיקים את הדיון הזה ואנחנו עוברים להצבעה על הפסילות. זה נדחה כי לא  

 8 רציתי לקטוע את הדיון. לפני כן אני מבקש לקבל את המכתב החתום של מר מרזל. 

 9 (ים הקודמים, וחדש מיד לאחר ההצבעותמשך ההצבעות בדיונהופסק לצורך הדיון ה)

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

.... 11 

 12 סיימנו את התיק הזה. 

 13אני חוזר לבקשה למנוע את השתתפות הרשימה המשותפת בבחירות. מי מחברי הוועדה רוצה 

 14 להתייחס לדיון שהתקיים? 

 15 חה"כ אוסמה סעדי:

 16ראש, חבריי חברי הועדה, אני רוצה להתייחס לבקשת הפסילה של הרשימה -אדוני היושב

 17תע"ל ובל"ד. קראנו ושמענו את הטיעונים של  חד"ש, רע"ם, –המשותפת שמורכבת מארבע מפלגות 

 18המבקשים ואני אומר שאין שום בסיס, לא עובדתי ולא משפטי, ואין שום עילה לפסילת הרשימה 

 19כרשימה. אני מדגיש את הטיעונים של עו"ד חסן ג'בארין, שכאשר מדובר בפסילת רשימה יש להתייחס 

 20הפרלמנטרי והן הפעילות בשטח. לא היתה שום  למצע שלה, לפעילות של חברי הכנסת שלה, הן במישור

 21פלסטיני, אנחנו בעד שלום -התייחסות, ויש לנו מצע ברור, הן בעניין השלום וסיום הסכסוך הישראלי

 22' שבירתה ירושלים המזרחית. אנחנו גם 67צודק והקמת מדינה פלסטינית לצד  מדינת ישראל בגבולות 

 23 ל המיעוט הערבי הפלסטיני במדינת ישראל. מדברים גם על שוויון אזרחי ולאומי מלא ש

 24גם מבחינת הפעילות הפוליטית וגם הפרלמנטרית, חבריי פה יודעים, שיתפנו פעולה בחקיקה  

 25אזרחית. ראיתי ואני מתפלא, אדוני השופט, וגם מתקומם על העמדה של היועץ המשפטי לממשלה 

 26הזדמנות לחברת הכנסת להגן על שלמעשה חרץ גורל של חברת הכנסת יזבק מבלי אפילו שתינתן ה

 27עצמה. מדובר על כללי הצדק הטבעי. איך יועץ משפטי לממשלה, על סמך כמה אמירות וכמה פוסטים, 

 28, כבר אומר שאם היתה מוגשת בקשת פסילה של המועמדת, אז היינו 2015ורק פוסט אחד הוא אחרי 
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 1שה היום להסביר את עמדתה, תומכים. וזאת מבלי שתינתן לה ההזדמנות להגן על עצמה. היא ביק

 2 ואפילו העניין הזה לא ניתן לה. 

 3הייתי אפילו יו"ר ועדת האסירים ברשימה  2015-אני בעצמי ביקרתי. ב –לעניין ביקורי אסירים 

 4המשותפת. הייתי גם חבר כנסת מטעם האופוזיציה, שוועדת הכנסת ויו"ר הכנסת נתנו לנו אפשרות 

 5תי כדי לעמוד באופן בלתי אמצעי על תנאי המחיה ועל תנאי הכליאה לבקר בתוך כותלי בתי הכלא. ביקר

 6של האסירים. אכן ביקרתי גם את אמיר מח'ול שהיה בכלא וגם את מרואן ברגותי, ועוד אסירים. חלק 

 7מהפעילות שלנו, אדוני השופט וחברי הוועדה, זה שאנחנו נעמוד על תנאי הכליאה, על האפליה בתוך 

 8 יש אפליה קשה נגד האסירים, למשל שהם לא מקבלים אפילו טלפונים. בתי הכלא. אתה יודע ש

 9 יעקב מצא:

 10אני מאוד מחבב את אוסמה סעדי, אבל אפשר להשתגע. חברי כנסת במדינת ישראל שמבקרים 

 11מחבלים. אני מחבב אותך באופן אישי, אבל אתה יושב בפרלמנט הישראלי. זה משהו מטורף. אתם 

 12 מבקרים רוצחים. 

 13 ה סעדי:חה"כ אוסמ

 14 זה באישור. מה, אני מתפרץ לבתי הכלא? השר שלך מאשר את הכניסה שלנו.  

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 16 אנחנו נקיים הצבעות בעוד כמה דקות. ברגע שתהיה הצבעה לא תהיה רביזיה.  

 17 חה"כ אוסמה סעדי:

 18כשמבקרים אותם בתוך בתי הכלא, כאשר הולכים ומבקרים אותם אחרי שהם משתחררים, וגם 

 19 זה לא אומר שאנחנו תומכים במעשים שלהם.

 20 יעקב מצא:

 21 למה אתם לא מבקרים יהודים. במדינה אחרת הייתם בכלא. בכלא. 

 22 חה"כ אוסמה סעדי:

 23אבל יש שרים שביקרו. תשאל את שרת המשפטים איפה היא ביקרה. אתה יודע שהיא ביקרה  

 24 ה מדומא. את החשודים ברצח משפחת דוואבש

 25לכן זה לא אומר, אדוני השופט, שאנחנו תומכים במעשים. העמדה שלנו היא עמדה עקרונית, 

 26שאנחנו נגד כל מעשה אלימות, נגד פגיעה באזרחים חפים מפשע. המאבק שלנו הוא מאבק פוליטי 

 27 במסגרת החוק. לכן, כאשר  מדגישים את העניין הזה עוד פעם ועוד פעם, אין שום בסיס לזה. 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2אני מסכם ועוברים להצבעה. במקרה הזה יש כאן הצעה או בקשה לפסול את כל הרשימה. כפי  

 3שנאמר לכם, לא היתה בקשה לפסול מועמד כזה או אחר כי לבקשה כזאת צריך לצרף חתימות ולא 

 4ספציפיים ונאמר בטיעונים שבגלל המעשים או הושגו החתימות. נטענו כאן טענות לגבי חברי כנסת 

 5 ההתבטאויות של אותם חברי כנסת צריך לפסול את הרשימה כולה. 

 6 ערן יאראק:

 7 היתה ראיה אחת בלבד. 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 9תשומת הלב שחילקנו את זה לראיות מהעבר ולראיות אדוני מתפרץ לדלת פתוחה. אני מסב את  

 10 מעכשיו. 

 11דבר שני, שימו לב שדעת הרוב בפסיקה קבעה שכאשר יש אלמנט בתוך רשימה, מפלגה בתוך 

 12רשימה, שהיתה אולי סיבה לפסול אותה, אבל היא נמצאת ברשימה כוללת, אין היום עילה בחוק לפסול 

 13בפסיקה שהיתה לאחרונה. יש דעת מיעוט שהזכרתי  אותה כשהיא ברשימה כוללת. זה בדעת הרוב

 14 אותה, אבל זו דעת הרוב. 

 15לכן, על פני הדברים, אם מחילים את הלכת הרוב, אין מקום לפסילה. אני חושב שבזה סיימתי 

 16אני רוצה גם לומר שצריך מסה קריטית. נאמר שיש התבטאות אחת שהיא בוטה, לכאורה את הדיון. 

 17  - - -נאמרה ובדרך שהיא נאמרה  היא התבטאות שחבל שהיא

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 אדוני, לא מטריד אותו שהיא שמה תמונות של מחבלים רוצחים?  

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 21  עו"ד בן גביר, אני מבקש. אני לקראת הסיום. 

 22בעה. הזהרתי את כל לאור זה אני מבקש, אחרי שסיכמתי את זה מאוד בקצרה, לעבור להצ

 23 היוצאים שברגע שאני אסיים, תהיה הצבעה. 

 24שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  -ההצבעה היא קודם כול על העילה הראשונה 

 25תמיכה במאבק מזוין של מדינת  –ודמוקרטית;  העילה השנייה, שבמקרה הזה היא השלישית בחוק  

 26 אל. אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישר

 27 נתחיל בהצבעה על העילה הראשונה. גברתי המנכ"לית, בבקשה. 
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 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 3 בעד -  חה"כ דוד ביטן

 4 בעד -  אלי כהן קגן

 5 בעד -  דורון אטיאס 

 6 בעד -  שאול דבוש

 7 בעד -  הדסה גטשטיין

 8 בעד -  אלידור כהן

 9 בעד -  ייגאל הרר

 10 בעד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 11 בעד -  חנה בן זקן

 12 נגד -   גיל סגל

 13 נגד -  נטע אטיאס

 14 נגד - שפרית כהן חיו שרביט

 15 נגד -  מוטי שוקרון

 16 נגד -  רון קורמוס

 17 נגד -  אסף גולדפרב

 18 נגד -  ערן יאראק

 19 נגד -  ערן מרינברג

 20 נגד - עידית וקסלר צח

 21 נגד -  וויאם שביטה

 22 נגד - כ אוסמה סעדיחה"

 23 נגד -  נתי חסון

 24 בעד -  הושעיה יפת

 25   בעד-  רומן גרביץ

 26 נגד - רונית חייקין יעקב

 27 נגד - וליד חליל אלהואלשה

 28 נגד -  עלי ג'סאר

 29 בעד -   שי נתן

 30 נגד -  ריצ'ארד פרס 

 31 
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 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 בלה. נגד, הבקשה לא התק 17חברים בעד,  12תוצאות ההצבעה:  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 4האם יש מישהו ששינה את עמדתו לגבי העילה הנוספת של תמיכה במאבק מזוין של מדינת  

 5 אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל?

 6 שי נתן:

 7 חלק יצאו, אפשר לעשות עוד פעם הצבעה.  

 8 ר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצ

 9 למיטב הבנתי רק מצא יצא, אבל הצביעו במקומו.  

 10 שי נתן:

 11 אבל עכשיו יצאו ולהצבעה הבאה הם לא נמצאים. 

 12 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 13  אדוני צודק, הצבעה נוספת על העילה השנייה.  

 14 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 15 הוועדה או ממלאי מקומם()קוראת בשמות חברי 

 16 בעד -  חה"כ דוד ביטן

 17 בעד -  אלי כהן קגן

 18 בעד -  יעקב מצא

 19 בעד -  שאול דבוש

 20 בעד -  הדסה גטשטיין

 21 בעד -  אלידור כהן

 22 בעד -  יגאל הררי

 23 בעד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 24 בעד -  חנה בן זקן

 25 נגד -   גיל סגל

 26 נגד -  נטע אטיאס

 27 נגד - שפרית כהן חיו שרביט
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 1 נגד -  מוטי שוקרון

 2 נגד -  רון קורמוס

 3 נגד -  אסף גולדפרב

 4 נגד -  ערן יאראק

 5 נגד -  ערן מרינברג

 6 נגד - עידית וקסלר צח

 7 נגד -  וויאם שביטה

 8 נגד - חה"כ אוסמה סעדי

 9 נגד -  נתי חסון

 10 בעד -  הושעיה יפת

 11   בעד -  רומן גרביץ

 12 נגד - רונית חייקין יעקב

 13 גדנ - וליד חליל אלהואלשה

 14 נגד -  עלי ג'סאר

 15 בעד -   שי נתן

 16 נגד - סמי שלמה ששון

 17 נגד -  ריצ'ארד פרס 

 18 

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 נגד, הבקשה לא התקבלה.  17בעד,  12תוצאות ההצבעה:  

 21החליטה שלא לקבוע כי  המרכזית ועדת הבחירותמליאת  –הסתיים  2/22ר "הדיון בבקשה פ)

 22לילת קיומה של מדינת , בעילות של ש22-מלהתמודד בבחירות לכנסת ה הרשימה המשותפת מנועה

 23אויב או ארגון  או בעילה של תמיכה במאבק מזויין של מדינת ה יהודית ודמוקרטית ישראל כמדינ

 24 (טרור נגד מדינת ישראל


