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תשובת המשיבים לבקשה למנוע השתתפותם כמועמדים 
 22בבחירות לכנסת ה

 
ועל אף לוח הזמנים הקצר  ,חיותהשופטת, אסתר , הנשיאהבהתאם להחלטת כב' 

, מוגשת בזאת תגובה מטעמם שנכתבה 4ו  1-2מאוד שעמד לרשות המשיבים  
ה בים לא עמדו חודשים רבים כדי להכין בקשכאשר יודגש שלמשי –בקצירת האומר 

ב המקומות בשיטת גזור העתק הדבק לועדת הבחירות ולאחר מכן ערעור שנכתב ברו
ת תוך התעלמות ברורה מהוראות יו"ר הועדה, המשנה לנשיאת בישל אותה בקשה, 

לא קיימו  שקבע קביעות בעת הדיון והמערערים המשפט העליון השופט מלצר
כפי שנתנה בא.ב.  נכבד זה,  תוך זלזול בהחלטת בית המשפט זלזול  החלטותיו, תוך

רים להלן פרשת כסיף( כאשר המערע -עיסאווי פריג') ח"כ ליברמן נ'  1806/19
הופכים גם החלטה זו לאות מתה, ותוך התעלמות מוחלטת באירועים שהתרחשו 

 בועדה והבהרות שנתנו אך אצל המערערים עולם כמנהגו נוהג....
 
 

השימוש שמנסים המערערים לעשות בבית המשפט העליון של  – תח דברפ .א
 :מדינת ישראל

 
ערערת משל סיעת כחול לבן ) ר נשוא כתב התשובה הוגש בשמןהערעו .1

( 15עבודה)מערערת (סיעת ה14מערערת המחנה הדמוקרטי)(סיעת 13
ובהם ח"כ עיסאווי פריג')  22חברי ועדת הבחירות לכנסת ה  12ועוד 

  .(11( ומר סמי שושן) מערער 10מערער 

 

דא עקא שרק מרשימת מערערים אלה , ניתן ללמוד שמאן דהוא מבקש  .2
 לעשות שימוש בבית המשפט לצרכים תקשורתיים ופוליטיים ודוק: 

 

) סיעת כחול לבן( בבקשתה בפני ועדת הבחירות כלל לא 13המערערת  (1)
 . רים() נספח ה' לתיק מוצגים של המערעביקשה לפסול את המשיבים

 

) המחנה הדמוקרטי וח"כ פריג'( כלל לא  10והמערער  14מערערת ה (2)
...) נספח ג' לתיק הראיות של 1-2פסול את המשיבים ביקשו ל

 המערערים(.
 

אשר מבקש לפסול  11מס'  ואילו הגדיל לעשות מר סמי שושן המערער  (3)
את המשיבים כולם, דא עקא שמר שושן, נעלם בעת ההצבעה על 

שה בדיון בפני ועדת הבחירות, הדיון עליו הוא מבקש הפסילה ולמע
הסתלק מהדיון בעניין רשימת עוצמה לערער כיום, מר שושן, 

 . 4יהודית ונמנע מלהצביע בעד פסילת המשיבה 
 

הנה כי כן, עסקינן לפחות בחלק מהמשיבים אשר ברור כי הם מבקשים  .3
בר לעשות שימוש בבית המשפט לצרכים תקשורתיים!!! היישמע כד

הזה שמערערת לא מבקשת למנוע התמודדות מאדם או מרשימה ורק 
בבית המשפט העליון במסגרת ערעור, היא נזכרת לבקש פסילת משיבים 

 שכלל לא ביקשה פסילתם ?? 
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 "הואיל בטובו"היישמע כדבר הזה כי מערער שכלל  לא היה בדיון, ולא  .4
,  4משיבה לחכות להצבעה בפני ועדת הבחירות על מנת לפסול את ה

יטריח תשעה שופטים של בית משפט נכבד זה, ויבקש מהם להתכנס 
ולהורות על פסילת המשיבה שלא הייתה לו סבלנות לחכות ולהצביע 

 לפסילתה ??

 

של בית המשפט  שופטים 9מדוע מר שושן הנכבד סבור כי  .5
הנכבד צריכים להתכנס ובכלל לדון "בערעורו" לפסול רשימה, 

למצפה רימון וסבר שאין להישאר  כאשר הוא היה בדרך
 ???להצבעה בשעת ערב מוקדמת 

 
 

 זלזול בהחלטת בית משפט נכבד זה בפרשת כסיף. ב. 
  

אלא שעניין העמדות השונות שנשמעו בפני הועדה אל מול העמדה  .6
 המוצגת בערעורים, אינה הקושי היחיד העומד בפני המערערים... 

 

תשעה שופטים של בית המשפט מסרו  18.7.19ביום טו בתמוז התשע"ט  .7
העליון את פסק דינם בעתירה של חלק מהמבקשים כאן שביקשו למנוע 

לצערם של  התמודדות ד"ר מיכאל בן ארי ועו"ד איתמר בן גביר לכנסת.
, נדון בפני 1של המשיב המשיבים ד"ר בן ארי נפסל אולם מועמדתו 

 . ו נדחהוהערעור בגין החלטת הועדה שלא לפסול אות הועדה בהרחבה

 

אותם תשעה שופטים כמו גם ועדת הבחירות לכנסת שדנה בעניין זה  .8
כגוף מעיין שיפוטי, נחשפו לעשרות מסמכים הקלטות וראיות בעניינו 
של עו"ד בן גביר כמו גם לחומרים שונים בעניין מפלגת עוצמה יהודית 

 ולאחר שבחנו את החומרים הגיעו למסקנה כפי שהגיעו. 

 
קום לקבל עליהם הכרעת בית המשפט, לתדהמת הח"מ במ .9

וכבר הוגשו בקשות  כבודכםהרי שעוד לא יבשה הדיו מהחלטת 
לפסילה בועדת הבחירות כאשר לכל הפחות בעניין עוצמה 

מהטענות הן אותן טענות חלק גדול  –יהודית ואיתמר בן גביר 
והכל עמד בפני תשעה , חלק גדול מהחומרים אותם חומרים 

 . שפט הנכבדשופטים של בית המ
 

זו אלא אף זו, כבר בתחילת הדיון בועדה, הסב יו"ר הועדה את לא  .10
מתקיימות  22תשומת לב החברים הנכבדים, כי הבחירות לכנסת ה 

ולהליכים שהתרחשו בבקשות השונות לפסול  21בסמיכות לכנסת ה 
אני רוצה " מועמדים ורשימות ) פסק דין כסיף( וכה אמר כב' השופט:

ואני גם לא קובע בזה  –מת הלב, שבכל מה שנוגע להסב את תשו
לדברים שנדונו והוכרעו בפסק הדין אני מציע שלא נפתח  –מסמרות 

את הדברים מחדש. אם יש דברים חדשים, ראיות חדשות, או מעשים 
בנוסף  לאחר המועד ההוא אפשר לדון.חדשים או התבטאויות חדשות, 

לגבי –גת ראיות בערעור זה כמו מבחן של הצ –אם יש ראיות חדשות 
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מעשים או התבטאויות ישנים צריכים בהבדל מראיות חדשות, לגבי 
דברים שקרו אחרי האירוע בפסק הדין, צריך להסביר, ולא רק להביא 

מאחר שיש כאן  למה הם לא הובאו בהליך הקודם,את הראיה, 
שחקנים חוזרים  ויכול להיות שיכול היה להגיש מישהו ראיות חדשות 

אבל מי שהיה בהליך בהליכים האחרים.  ן, והוא לא היה שחקכאלה
הקודם צריך להסביר מה קרה שהוא לא השיג את הראיות הללו 

ראו גם דברי כב' השופט מלצר  – 2משורה  7עמ' )  בסיבוב הקודם"
ועוד ועוד ציטוטים  6משורה  22,עמ' 19, עמ' 23לפרוטוקול ש'  18בעמ' 

 .(דגשות שלי.א.ב.גכל הה –ר הועדה מפי כב' יו"
 

היו טענות  1הטענות נגד המשיב שבדיון הסתבר כי חלק גדול מ ,אלא .11
שאמנם  טענותישנות שהוצגו כבר בפני בית המשפט... חלק אחר, היו 

אך הם קדמו לדיון בועדת הבחירות ) לעיתים  ,לא הובאו לבית המשפט
 ולנציגי המערערים לא הייתה כל תשובהבמרחק של מספר שנים..( 

ש'  19) עמ' ולא הובאו בעבר 22לכנסת ה  מדוע הובאו לועדת הבחירות
25). 
 

לא צורף כל תצהיר הסבר, לא נתנה כל תשובה לשאלה מדוע נזכרו   .12
מלפני  1ירות של המשיב שיו אמנציגי המערערים לצטט כביכול רק עכ

ת את הערעור נגד ולמעשה ניתן כבר בשלב הזה לדחומספר שנים 
המערערים מביאים גם בערעורם לא יותר מתשע  – על הסף 1המשיב 

"ראיות חדשות" ) ולא חמישים כפי שטענו ! (, כאשר גם ספירה זאת 
המועד שלהם, הוא  תשע הטענות שפורטו היא בחסד שהרי רוב רובן של 

לפני פסק הדין של בית משפט נכבד זה שלטעמנו מהווה נקדות אל חזור, 
 אה...והספירה אמורה להתחיל ממנו והל

 

המדובר , – "הטענות החדשות"למעשה כאשר מנתחים את זאת ועוד,  .13
יכולות באמירות ספורות ובודדות שגם אם היה בהם רבב ודאי שלא היו 

 להיות בבחינת מסה קריטית.. 
 

)גם החדשות  טענות ה שכלבפרק העובדתי נעסוק בכך יתרה מכל אלה,  .14
לות להקים עילה למנוע כו, לא י1בעניינו של המשיב  וגם אלה שלא ...( 

)רובן  דים את המבט והעיון על אותן טענותהתמודדותו וכלל שממק
הוא איש אמת, שהגיע והצהיר לועדת  1מגלים שהמשיב ככולן!!!( 

שפט נכבד זה את האמת ואת כל האמת והוא עקבי הבחירות ולבית מ
  בדרכו לאורך כל השנים.

 

ו נכון( מלמד כי המשיב בן ציטוט אחר ציטוט ) לכל הפחות אלה שצוטט .15
גביר מבדיל ומפריד בין מי שנאמן למי שלא נאמן, גורס כי יש ערבים 
רבים שהם נאמנים למדינת ישראל, אינו מצדד בשום אידאולוגיה 

ולמעשה כל שצריך לעשות במסגרת ערעור זה הוא לתקן אמירת גזענית 
למד על עיון בחומרים מ -היועץ כי המשיב בן גביר קרוב לקו האסור

 מרחק אדיר ורב מהקו האסור שכלל לא קשור בעניין בן גביר... 
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אלא שבמקום לקבל עליהם את הדין, החליטו המערערים)שכזכור  .16
(, להתעלם לא רק מהחלטות 1חלקם כלל לא ביקשו את פסילת המשיב 

אלא מדבריו של כב' השופט מלצר משל הן היו  ,בית המשפט הנכבד
  בבחינת המלצה בלבד....

 
התנהלות זאת מצביעה על זילות וזלזול בחברי ועדת הבחירות ובית  .17

הן בעניין הפרוצדורלי, הן בעניין הבאת החומרים שכבר עמדו  –המשפט 
בפני בית המשפט ) בבקשתם מודים המערערים כי שלושים אחוז 

לערעור..( והן  182סעיף  –מההתבטאויות כבר הובאו בפני בית המשפט 
 ים ישנים ללא כל הסבר וסיבה מספקת....בעניין הבאת חומר

 

ויובהר: התנועה הרפורמית מנהלת דוחות שלמים של מאבק נגד  .18
גזענות. שמה לה למטרה להגיש תלונה במשטרה כמעט על כל אמירה 

לא  –גזענית שנאמרת ובשנים האחרונות הוגשו מטעמה מאות תלונות 
סיון לטעון כמעט לא נזכר בהן ולמעשה הני 1בכדי ששמו של המשיב 

בגין טענות המתייחסות לאמירות מלפני שנים נועד לכשלון עוד לפני 
שמבררים את עצם הטענות וכפי שאמרנו כאשר מבררים אותן לגופן 

קרוב לקו  1הנתון היחיד שצריך להשתנות היא הטענה כי המשיב 
 האסור.

 

. עיון בבקשה (4) המשיבה מס'  עוצמה יהודיתבעניין רשימת הוא הדין  .19
בעניין  בועדת הבחירות כמו גם הערעור לבית המשפט העליון מלמד כי

בלבד וכל יתר הדברים עמדו "חדשות" טענות  4עוצמה יהודית הובאו 
ולמעשה מוגש בפני בית  להם במסגרת הערעור נגד בן גביר ונגד בן ארי

 המשפט ערעור על ערעור.
 

כפי שנפרט   ! היו בעייתיות ) ולא היא טענות  4יצויין כי גם אותן  .20
כדי לעבור את המשוכה הראשונה) הוכחה  וגם אם היה בהן בהמשך(

) בהמשך  לפסול בגינןשהוצאו על ידי עוצמה יהודית( הרי שלא ניתן היה 
נדון בקצרה על המבחנים לפסילת רשימות(, אולם מכל מקום עיון 

 מגלה שאין שום בעיה ושום התקרבות לקו האסור. טענותב
 

, אולם 2019ן מרזל, אמנם הדיון בעניינו לא היה בשנת ואחרון בעניי .21
התכנס בית משפט רם זה)ובתוכו מספר שופטים שיושבים   2015בשנת 

 שמוגשות שוב.... הטענות חלק גדול מ ועמדו לפניו גם היום בדין(
 

ושוב נזכיר ונצטט את דבריו של כב' יו"ר הועדה שגם אם הוגשו חומרים  .22
, הרי נשאלת השאלה איך 2015ו לדיון בשנת שלא הוגשו בעבר והם קדמ

וכיצד אפשר להגיש חומרים אלה כאשר אין שום הסבר ונימוק מפורט 
מגובה בתצהיר מפורט ומנומק מדוע לא הוגשו החומרים הללו בדיון 
הקודם ) אגב, עו"ד לחובסקי המייצגת את המערערים היום הופיע גם 

 (.... 2015בערעור של מרזל בשנת 
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 אומרים ראיות למה הם מתכוונים ....כשהם  .ג

 

ואם לא די בשני הפרקים הראשונים הגיעה השעה לטעום במעט, על המונח  .23
" שהמערערים משמשים בו שוב ושוב כדי לתאר את הטענות שלהם ראיות:"

ערעור המסורבל והמוצף עד לעייפה אלא שעיון ומיקוד הדברים בכתב ה
ראיות על חומרים שמבקשים  מלמד שאין מרחק רב יותר מהגדרת המושג

 המערערים להגיש.

 

שבו צוטט  228בבקשה המקורית שהוגשה לועדה, מופיע סעיף כך לדוגמא,  .24
פוסט שעלה בדף הפייסבוק של ברוך מרזל) עוד נעסוק בדף זה, בעובדה  שמי 

לועדה,  2שהפעיל אותו לא היה ברוך מרזל ובכל מקרה בהצהרות המשיב 
ת הן לא הצהרות בעלמא( ובאותו פוסט נכתב כי ומעשיו שהוכיחו שההצהרו

עוצמה יהודית בקלפי, תיישם כאן חוק לאום אמיתי, שישלול אזרחות :"
 " הזהויגרש מהארץ את האויב הפנימי 

 
יחד עם ד"ר מיכאל  2מתחת לדברים שנאמרו, מופיעה תמונתם של המשיב  .25

 ר מייד כי ": יאמיוציא מכאן את האויבימין אמיתי " בן ארי תחת הכותרת
אין בדברים דבר וחצי דבר המקים גזענות) אלא אם כן יוכח כי במילה אויב 

מתכוון המכוון לכל הערבים( אולם בדיקה אקראית שנערכה ) המדובר 
לבחון ולהגיע אליהם במשך הזמן המצומצם   במאות סעיפים ויש קושי

פייסבוק כי בפוסט המקורי באותו  גילו המשיבים העומד לרשות המשיבים(, 
ה אמנם התמונה של מרזל ובן ארי והכיתוב ימין אמיתי יוציא מכאן מופיע

מופיעה תמונתם של אלה  את האויב, אולם מתחת למילים
 ומסמנים סימני ניצחון. מפגינים האוחזים דגלי אשף

מצ"ב התמונה המקורית שמלמדת על נתון מדהים! בתנועה הרפורמית לא 
מודעים לתמונה המקורית מהפוסט כביכול  רצו שחברי ועדת הבחירות יהיו

רואה בכל הערבים  2ויתרה מזאת, רצו לתת תחושה כי המשיב   2של המשיב 
 התמונה המקורית עולה נתון אחר...כאויב בעוד שמ
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 –כאשר נתפסו המערערים בקלקלתם, והח"מ הפנה למעשה החמור שנעשה  .26
החלו המערערים  -כוונה בפוסטצנזור קטע רלוונטי ביותר שמעקר את ה

 : (104/105) פרוטוקול הדיון בועדת הבחירות, עמ'  לגמגם וכך זה נשמע

 

: בהתחלה אני אציג לכם את השקר והמניפולציה, שביקשו עו"ד איתמר בן גביר"
 228המבקשים לעשות על כולם, כך גם נשמעת רמת הטיעונים שלהם, בסעיף 

מי, ימין אמיתי, יוציא מכאן את האויב. הציגו לנו ברוך מרזל, העמוד הרש
כמשפטן, לא שיש בסיפור הזה איזושהי בעיה, אבל אדוני ישים לב לטריק, זה מה 
שהרפורמים הציגו, ואנחנו הצלחנו לאתר את המודעה האמיתית, וזו היא המודעה 
האמיתית, אדוני יראה שבמודעה האמיתית לכאורה, רואים מי האויב, הפגנה של 

 אשף. אני אומר לאדוני שהדבר הזה מלמד על כל הבקשה.  המון דגלי

: בוא נברר, נעשה את זה בכל זאת כמו דיון יו"ר ועדת הבחירות כב' השופט מלצר
 משפטי. אתם אומרים שזה לא הוגש אצלכם? 

 : לא הם לא הגישו... עו"ד אורלי אורלי ארז לחובסקי

 מה זה. בודאי זה ראיות הזמה תלמדי  עו"ד איתמר בן גביר:

: אתם הגשתם את זה, והוא מראה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט מלצר
 שחתכם את התמונה. 

 לא חתכנו.: עו"ד אורלי ארז לחובסקי

 : אז מה עשיתם?עו"ד איתמר בן גביר

.... 

 אבל זה לא קריטי..: אני לא יודעת עו"ד אורלי ארז לחובסקי
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יקרת ואת אומרת שזה לא קריטי? את מה זה לא קריטי, את ש עו"ד בן גביר:
מרמה את ככולם, ואת אומרת שזה לא קריטי, את לא יכולה לצנזר למה חתכתם ? 

 למה חתכת??? 

  אני לא יודעת.....: עו"ד אורלי ארז לחובסקי

 

המערערים מגישים לבית  כן תמצית ההתנהלות על "רגל אחת":  הנה כי .27
ם נתפסים בקלקלתם, פתאום המשפט חומר מצונזר, ערוך, חתוך, כאשר ה

....(, "כי זה לא היה בחומר"לפתע הם מתנגדים להגשת הראיה המקורית ) 
ה, חינה משפטית אין למנוע ראיות הזמלאחר מכן כאשר הם מבינים שמב

כאשר  הם לא חתכו את המסמך,טוענת ב"כ המלומדת גרסה ראשונה לפיה 
", ולאחר מכן ריטישזה לא קהיא מעומתת עם הדברים היא טוענת לפתע "

שהיא לא יודעת מדוע היא כבר לא עומדת על הטענה שלא חתכו אך מוסרת 
 חתכו.... 

 

ואם לא די באלה, מדהים לקרוא את מה שנכתב על ידי המערערים במסגרת  .28
יצויין כי כתב הערעור שלהם בבחינת לנסות להקדים תרופה למכה:" 

ל וזאת מפאת בבקשת הפסילה נשמט חלקה של התמונה שהובאה לעי
טעות טכנית שנעשתה בתום לב,) התמונה הועתקה מדף הפייסבוק בשני 
חלקים וצופרה בטעות רק התמונה העליונה(, בדיון בפני ועדת הבחירות, 

לי תילים על ההשמטה האמורה, אולם ניסה ב"כ המשיבים לבנות תי
ומכל מקום, התמונה הנראית בתחתית  –כאמור מדובר בטעות טכנית 

לקוחה מתוך ההפגנה של הציבור הערבי כנגד חוק הלאום, ולפיכך  הפוסט
יש בה כדי לחזק את הטענה שמבחינת מרזל, כלל ערביי ישראל הם אויבים 

לכתב הערעור ואילו מצורף גם קישור  248)סעיף שיש לסלקם מהמדינה" 
 מהכתבה באתר האינטרנט של הארץ:

https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.6365044 ) 

 

ואולם בדיקה קלה באותה כתבה, מגלה שהסאגה לא רק שלא הסתיימה  .29
עיון באותו קישור, מגלה שקיים סרטון מההפגנה ובו אלא נמשכת !!! 

נראים לא המון ולא כלל הציבור הערבי במדינת ישראל אלא 
ת בדגלי אשף וצועקת: ברוח ודם נפדה את קבוצה שמנופפ

 פלסטין... 
 

כי כבר בשלב  הנה כי כן, אלה "הראיות" של המערערים, והמשיבים יטענו .30
זה, יש לפסול את כל החומרים מחמת חוסר ניקיון כפיים וניסיון להטעות 

בדיקה אקראית וכאמור לא ממצה  את ועדת הבחירות ואת בית המשפט: 
ראיות, להצהיר המערערים לא מהססים לחתוך ולצנזר כלל וכלל מלמדת כי 

כאשר הם נתפסים בקלקלתם הם מנסים להתכחש הצהרה שאינה אמת ,
הם טוענים שאין לצנזורה שום משמעות קריטית,  למציאות, לאחר מכן,

ובסופו של יום הם לא מהססים לחזור לנרטיב השקרי ) התמונה מדברת על 
ם בסרטון בהפגנה כי מדובר בקומץ המניף כל הערבים( כאשר רואים גם רואי

 דגלי אשף ורוצה לפדות את פלסטין ברוח ודם ! 
 

https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.6365044
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, מי 2, מי שעושה כן אינו נאמן, לטעמו של המשיב 2לטעמו של המשיב ! כן  .31
שמנופף בדגל אשף ורוצה לפדות ברוח ודם את פלסטין בהפגנה בתל אביב  

שהחלום שלו זה הסיוט  לא צריך להיות פה, לא בגלל שהוא ערבי אלא בגלל
 של העם היהודי. 

 

ברוח ודם נפדה את פלסטין?? איפה בתל אביב ? יפו ? ובכלל מה הדם  .32
 שורה ??? שמדובר עליו ואיזה רוח 

 

מכל מקום, הדוגמא דנן מלמדת על כך ש"הראיות" מטעם המערערים הן  .33
ראיות פסולות ששום בית משפט לא יכול להסתמך עליהן. אין סיבה 

עליהן כאשר המדובר בתיק כה רגיש וחשוב שבו מתבקש סעד של  להסתמך
 מניעת השתתפות של אדם או רשימה מלהתמודד בבחירות לכנסת. 

 

בפרשת טיבי כזכור בית המשפט עמד על כך שהראיות בעניין פסילת אדם  .34
יהיו ראיות שישכנעו את בית מהשפט בדרגת השכנוע של המשפט הפלילי, 

אם היה מדובר במשפט פלילי האם הנימוק של ועולה ומזדקרת השאלה, 
המערערים והגמגומים שלהם וגרסתם המתפתלת לגבי החומר שצונזר, היו 

יכולים לשכנע שופט ?? האם המערערים יכולים בכלל להיכנס לטרקלין 
החומרים שהביאו כלל לא מתמוללים על ולדרוש פסילת מועמדים כאשר כל 

באשר לתמלילים לא באשר לחומר ידי מתמלל מקצועי, אין תצהיר לא 
 הודיאו, הכיצד אפשר לנהל כך משפט ????? 

 

 המסגרת המשפטית:
 

לאחר שהקדמנו ואמרנו את אשר אמרנו הגיעה השעה לומר מספר מילים  .35
א)א( לחוק יסוד: 7סעיף קצרות על המסגרת הנורמטיבית בה אנו נמצאים. 

 כך: הכנסת קובע
 

לכנסת ולא  רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות"
יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או 

ין, יבמעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי הענ
 לה:במפורש או במשתמע, אחד מא

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

 הסתה לגזענות;( 2)
 תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון( 3)

 ."טרור, נגד מדינת ישראל
 

בית המשפט העליון קבע בשורה של פסקי דין, כי מניעת השתתפותה של מפלגה  .36
היא צעד קיצוני ביותר וכי הזכות  ושלילת זכותו של מועמד להיבחר בבחירות

"היא זכות חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר וכי ההגבלות  לבחור ולהיבחר
ת מינימאליות ועליהן להגן על אינטרסים המוטלות על זכות זו צריכות להיו

, פ"ד מט ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה הישראלית 5364/94בג"ץ ) חיוניים ביותר"
(1 )758 ,801-800 (1995.) 
 

א)א( לחוק יסוד הכנסת. בתיקון זה הוסמכה ועדת 7תוקן סעיף  2002בשנת  .37
דם לכן הבחירות המרכזית לפסול מועמד בנוסף לסמכות שהייתה קיימת קו
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לפסול רשימת מועמדים. כמו כן נוספה לחוק היסוד עילת הפסילה הקבועה כיום 
תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור, נגד  –( 3א)א()7בסעיף 

 מדינת ישראל.
 

תוקן החוק תיקון נוסף, הפעם בעקבות ביקורים של חברי  2008בנוסף, בשנת  .38
גם לאחר תיקונים אלה הפסיקה נותרה בשלה,  כנסת במדינות אויב ללא היתר.

ונפסק כי רק במקרים קיצוניים ומצומצמים ניתן יהיה להפעיל את הסמכות 
 א)א( לחוק יסוד: הכנסת.7הקבועה בסעיף 

 
)פורסם בנבו( הטעים כב' השופט  פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות 11243/02בע"ב  .39

 אדמונד לוי ז"ל כי:
 

אנשים את הזכויות להיבחר "טול מהאדם או מקבוצת 
ושללת מהם את הזכות לתת ביטוי להשקפה פוליטית 
שהם גיבשו ואף את הזכות להשתתפות בעיצוב פניו של 

 השלטון ולהשפיע על מהלכיו".
 

ו על שישה מבחנים לפסילה, וכך הנשיא הצביע ברקשמגר ולאחריו הנשיא הנשיא  .40
השש עשרה נ' אחמד טיבי  ועדת הבחירות לכנסת 11280/02בא.ב. בפרשת  ברק 

  "(:פרשת טיבי" )פורסם בנבו( )להלן:
 

אל מטרותיה של רשימת מועמדים. פניה זו הינה  ראשית, יש לפנות .א
כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות  למאפיינים הדומיננטיים, הניצבים

א לחוק יסוד: הכנסת אינה מיועדת 7. הסמכות שהוענקה בסעיף של הרשימה
ו שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה לדברים שהי

 .תופעות המהוות יעד שליטמשמעותית ורצינית. הכוונה הינה ל
 

מהצהרות שנית, מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה נלמדות הן  .ב
ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן והן  היגד ישירשיש בהן  מפורשות

 .משמעי-חד
 

. יש להראות כי רשימת לא די במטרות בעלות אופי תיאורטישלישית,  .ג
. פועלת למען מימוש מטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתוהמועמדים 

. פעילות זו להוצאת מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל פעילות בשטחנדרשת 
 לא די בפעילות ספורדית.חוזרת ונשנית.  צריכה להיות

 
ידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. רביעית, הפעילות צריכה לבוא ל .ד

אכן, הדמוקרטיה אינה נוקטת בפעולות כלפי מי שאינו נוקט בפעולות כלפיה. 
זוהי הדמוקרטיה המתגוננת, אשר אינה מונעת השתתפות בבחירות של 

, אלא מתגוננת כנגד מעשים רשימת מועמדים רק בשל מטרותיה של הרשימה
 .המכוונים כלפיה

 
 .משמעיות-משכנעות, ברורות וחדיות צריכות להיות חמישית, הרא .ה

 
 המצדיקות את פסילת הרשימה. מסה קריטית של ראיותשישית, נדרשת  .ו

 

העקרונות שאומצו באשר לפסילת רשימה אומצו גם באשר לפסילת מועמד, כך  .41
בפסק הדין בפרשת טיבי, כך פסק דין מאוחר יותר בעניין חנין זועבי, בא"ב 

"פרשת זועבי )להלן  נ' חנין זועבי 19ירות המרכזית לכנסת הועדת הבח 9255/12
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( כאשר במסגרת פסק דין זה קבע כבוד הנשיא )כתוארו דאז( גרוניס הראשונה"
 כי:

 
 –"מטרותיה המרכזיות של רשימה ובמקרה של מועמד 

מעשיו של המועמד נלמדים הן מהצהרות מפורשות שיש 
ופן בהן הגד ישיר, והן ממסקנות המסתברות בא

 משמעי".

 

 בנוסף, בעניין טיבי נקבע כי: .42
 

"יש ליתן משקל מיוחד להצהרה )ותצהיר( של מועמד 
 2בדבר עמדתו ודרכיו ולהצטרפותו כמועמד מספר 

ברשימת מועמדים המשתתפת בבחירות. אמת לתשתית 
האובייקטיבית חשיבות בפני עצמה אולם שעה שתחולתו 

ל מעשיו של א לחוק יסוד :הכנסת מבוססת ע7של סעיף 
המועמד , הרי שבמסגרת זו יש ליתן משקל ראוי 
להצהרתו של המועמד ולהצטרפותו לרשימת המעומדים 

 המשתתפת בבחירות".
 

גם בפרשת זועבי הראשונה חזרו השופטים על עניין הצהרת המועמד, על עניין  .43
המסה הקריטית של ראיות המצדיקות שלילת השתתפות בבחירות לכנסת, ועל 

עת השתתפות גם ממועמד בודד היא צעד קיצוני וראוי שפרשנות העילות כך שמני
א תהא צרה ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה ותיוחד 7המנויות בסעיף 

 למקרים חריגים ביותר בהם לא ניתן להתמודד בכלים הדמוקרטים הרגילים.

 

קה על פי המבחנים שקבעה הפסיבכל הפרשות שהוזכרו הודגש שוב ושוב כי  .44
לפסלות רשימה על בסיס העילה של שלילת המדינה היהודית, יש להוכיח על 

", ואין מסה קריטיתובדרגה של " משמעיות-משכנעות, ברורות וחדבסיס ראיות 
לא די באימרות מוכחות, , די בהוכחות קיומן של רעיונות, שאיפות או מטרות

א בתופעות לא די בפליטות פה אל, במצע או במעשים ספורדים ואקראיים
אשר  "פעילות בשטח"יתה ידומיננטיות המהוות יעד שליט וכן המוכיחות שה

פעילות זו צריכה להיות "נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. 
 , נקבע."חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית

 

ת בפרשת טיבי ציינה השופטת דורנר, בדומה לעמדת השופט אנגלרד, כי על הראיו .45
בבקשת פסילת רשימה מהשתתפות בבחירות להיות בדרגת שכנוע כזו הנדרשת 

 ת טיבי(.לפסק הדין בפרש 98-97עמ' ) במשפט הפלילי

 

א וחוט 7בפרשת זועבי השנייה עמד בית המשפט על העילות השונות לפי סעיף  .46
השני עסק במאפיינים הגרעיניים המינימליים הדרושים לצורך מניעת השתתפות 

 .בבחירות

 

: נקבע כי שלילת קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטיתכך לדוגמא בעניין  .47
ליים" של הדיבור "מדינה... דמוקרטית" מ"מיני-מאפיינים ה"גרעיניים" וה

מבוססים על הכרה בריבונות העם, המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות; הכרה 
, שלטון החוק בגרעין של זכויות אדם, ובהן כבוד ושוויון; קיום הפרדת רשויות

פי גישה "גרעינית" זו, רשימת מועמדים השוללת את -ורשות שופטת עצמאית. על
לאומי פוגעת בגרעינה של הדמוקרטיה, -פי מבחן אתני-זכות הבחירה על
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המבוססת על שוויון בזכות לבחור ולהיבחר. בדומה, רשימת מועמדים התומכת 
ולה להשתתף בתהליך בשימוש באלימות כדי להביא לשינוי במשטר אינה יכ

 ע.הדמוקרטי שהיא מבקשת להפיל בכוח הזרו

 

כך גם בעניין הסתה לגזענות. נקבע כי המאפיינים הגרעיניים של עילה זו כוללים  .48
 בתוכם:

 
אתני המביא -יבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי"ל

איבה ומדנים ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של 
ון של חלקי אוכלוסיה זכויות, לביזוי שיטתי ומכו

 .אתני"-מוגדרים, המאובחנים לפי יסוד לאומי
 

ראוי לציין ולהדגיש, באשר לשלילת אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל נקבע  .49
 והודגש בפרשת ירדור כי מטרה לא חוקית המצדיקה פסילת רשימה:

 
"אין פירושה מטרה השואפת לשנות סדרי השלטון. 

נויים אינו פשע שנענשים סדרים אלה אינם קדושים ושי
 עליו".

 
 7504/95גם באשר להסתה לגזענות נקבע מפורשות כי בפסק הדין בעניין רע"א  .50

כי עקרונות מצע בסגנון ארץ ישראל כולה לעם  גנאם יאסין נ' רשם המפלגות
 ישראל בלבד ואף חוקה ומשפט על פי התורה אינן עילה לפסילה: 

 
ול אגודה בשל כך "וחלילה לנו לשלול זכות זאת, ולפס

בלבד שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לשאוף לשינוי 
 המצב החוקי הקיים במדינה".

 
לא נסיים פרק זה לפני שנזכיר כי בפרשת זועבי הראשונה נקבע שיש בעייתיות  .51

להסתמך על קטעי אינטרנט כתשתית ראיית לעניין הפסילה )ראו פסק הדין של 
 פט הנדל(.הנשיא גרוניס וכן פסק דינו של השו

 
על הדברים חזרו השופטים בפרשת זועבי השנייה )שדנה גם בעניינו של ברוך  .52

מרזל( כאשר הוסיפו שלא רק קטעי עיתונות בעייתיים אלא גם ציטוטים 
 מהפייסבוק וכדברי כב' הנשיאה נאור:

 
הראיות שהוצגו לעניין זה מבוססות ברובן על ידיעות "

יתונות ועל שפורסמו באתרי אינטרנט, על קטעי ע
פרסומים בפייסבוק. אלו ראיות אשר משקלן נמוך. מולן 
עומדת הצהרתו של מרזל כי יש לתת לדברים פרשנות 

פסקה  ,בל"ד שונה מזו שנתנו לה המבקשים )ראו: עניין
 (".ביניש לפסק דינה של הנשיאה 19

 
 בעניינה של חנין זועבי אותה פסלה הוועדה קבעה הנשיאה נאור כי: .53
 

ק מהראיות היו מטרידות ביותר... חלק "אמנם חל
מדבריה של זועבי בייחוד בעיתוי בו הם נאמרו אכן 
מקוממים. מסכימה אני כי דברים שאמרה עשויים 
להפרש כדברי שבח לפעולות טרור  וכי ראוי היה שלא 
יאמרו, עם זאת נדרשים אנו לתת משקל משמעותי 
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ור להסבריה והצהרותיה של זועבי... עם זאת יש  לזכ
שבפנינו הונחו רק האמירות הקשות ביותר שצוטטו בכלי 
התקשורת מפיה של זועבי אשר אל מולן עומדות 
הצהרותיה בלבד.. לכן איני סבורה כי יש לתת משקל רב 
יותר להתבטאויותיה של זועבי בתקשורת מאשר 

 להצהרותיה לפנינו"... 
 

ת הנתונה היקף הסמכו נקבע על ידי כב' הנשיאה כי:"בפרשת כסיף,   .54
לבית המשפט בהליך אישור אינו זהה לזו הנתונה לו בהליך ערעור. 

בהקשר זה נפסק כי על בית המשפט להימנע מביטול החלטה הנתונה 
לערעור גם אם הוא עצמו לא היה מקבל החלטה דומה, ככל שזו 

חוקית ואינה חורגת ממתחם הסבירות. לעומת זאת בהליך אישור 
ת לבחון אם הוא עצמו מאשר את פסילת נתונה לבית המשפט הסמכו

 ". ...המועמד מהשתתפות בבחירות אם לאו

 
עוד נפסק כי ישנה חשיבות רבה להצהרות המועמדים ) ראו בעניין בן ארי  .55

(  וסיכם את הדברים כב' השופט הנדל 47, ובעניין בן גביר סעיף 44סעיף 
משמעי וקיצוני. המסקנה מכל האמור היא כי זהו מקרה חד       בקובעו כי:"

ודוקו, בן ארי לא הביע חרטה, אלא דגל בעמדתו תוך מתן הסבר שהוא לא 
גזען וכי אינו שולל את הערבים מכוח לידתם. למען הבהרת התמונה, נשווה 
אותו לעו"ד איתמר בן גביר ולמועמד לשעבר ברוך מרזל. ניתן להניח כי יש 

שתם התמודדו דמיון אידיאולוגי בתפיסות של השלושה, שהרי שלו
במסגרת אותה רשימה. ואולם, בית משפט זה נמנע מלפסול את מרזל וכן 

פסילת בן גביר בהליך דנן התקבלה פה אחד. מה ההבדל -את בן גביר. אי
בינו לבין בן ארי, שנפסל ברוב של שמונה שופטים? נראה כי המבחנים של 

ך. ונאיר עוצמת הראיות, כמותן, איכותן וחד משמעיותן הם שהובילו לכ
קריטריון נוסף: הבעת חרטה. הן מרזל והן בן גביר הודיעו כי בכוונתם 

לפעול לפי דרישות החוק, לרבות עילות הפסילה הקבועות בו. גם אם בעבר 
נהגו אחרת, נכון לתקופה הרלוונטית הם הצהירו כי כך ינהגו. הם הבינו 

שותף  והפנימו את תנאי הכשירות למועמדות לכנסת. בן ארי לא היה
לבחירה זו. הוא ממשיך לתמוך בעמדות שהביע. לא מדובר בחסרון טכני או 

באי הבנה. כשם שיש לכבד את הדרך שבה בן גביר ומרזל הציגו את 
טענותיהם ברגע האמת, כך יש לכבד את עמדתו של בן ארי שמצדיקה את 
פסילתו. חבריי דיברו על כך שדווקא העם היהודי, בשל ההסטוריה שלו, 

ך להיות רגיש כלפי אמירות כמו אלה שהשמיע בן ארי. להשקפתי יש צרי
להוסיף: לא רק ההסטוריה של העם היהודי אלא גם אמונתו. ברם, האמת 

תיאמר שאין צורך בכך. בנסיבות כאלה אין אפילו צורך להמחיש את 
הדברים באמצעות תרגיל מחשבתי, במסגרתו היו מושמעות עמדותיו של בן 

 "רת כלפי יהודיםארי במדינה אח
 

 מכאן נתייחס באופן ספציפי לכל אחד מהמשיבים המיוצגים על ידי הח"מ:  .56
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 איתמר בן גביר 

 ) על השקפת עולמו בקצירת האומר(

בתצהיר שהוגש לועדה ) ושצורפו אליו גם התצהיר שהוגש בפעם הקודמת כמו  .57
 כי:אומר המשיב בעניין השקפת עולמו  (1גם התגובה הקודמת של המשיב 

 
אימי . , גדלתי בבית חילוני במבשרת ציון76אני יליד שנת  ,כפי שציינתי בעבר"

ז"ל שכילדה הייתה באצ"ל ולאחר מכן קצינה בצבא ואבי ז"ל שלחם במלחמות 
עוד בצעירותי חונכתי לעצמאות  .חינכו אותי ליושר, אמת ואהבת הבריותישראל, 

ה, כאשר החלטתי ללכת אני זוכר את עצמי בתקופת האינתיפאד .מחשבתית
להפגנות, הצטרפתי תחילה לנוער מולדת,  ומאוחר יותר לנוער כך. לצערי לא 
זכיתי להכיר את הרב כהנא שנרצח, אך למדתי בישיבת הרעיון היהודי שהיא 

ל סירב לגייס אותי "בשל התערבות פוליטית צה .ישיבה חוקית ולגיטימית
בת רעב במשך שלושה ימים כדי לשורותיו, והייתי היחיד במדינת ישראל שש

באשר לתיקים המפורטים בבקשה, יש להצטער כי המבקשים להתגייס. 
 –מצפצפים על החלטת כב' יו"ר הועדה המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 

, אך מכל עדה לאות מתהוכב' השופט חנן מלצר, ומנסים להפוך את החלטתו בו
ינת ישראל מהם ניתן ללמוד מקום נזכיר כי אני מחזיק בשיא זיכויים במד

התיקים שנפתחו התרחשו לפני שנים רבות,  שנרדפתי על ידי גורמים שונים.
מאז כאמור התחתנתי הקמתי משפחה, למדתי משפטים, הפכתי לעוזר 
פרלמנטרי בכנסת, הוסמכתי כעורך דין, והיום אני עומד בראש משרד, מוביל 

חרדים, חברי הקהילה , גבעות במלחמה על זכויות אדם ומייצג בין היתר נערי
ערבים ששיתפו פעולה עם האתיופית, וגם )למרבה ההפתעה של המבקשים(, 

ואני המשכתי  ,תנועת כך נסגרה לפני שנים רבות מדינת ישראל ודאגו לביטחונה.
ם, כעוזר פרלמנטרי שכבר למד משפטי .בעשייה הציבורית, אך בכיוונים שונים

קה בלשכתו של ד"ר מיכאל בן ארי, ועיון הייתי אחראי גם על תחום החקי
בהצעות החוק שהגשנו מלמד כי בין יתר הצעות החוק הגשנו  הצעת חוק איסור 

רוב  –הצעת חוק בתי המשפט  הכחשת שואה, הצעת חוק נאמנות בקולנוע,
בוועדה לא רק למינוי בעליון אלא גם במחוזי ובשלום, הצעת חוק נציב תלונות 

צעת חוק לתיקון לפקודה למניעת טרור והרחבת הגדרת הציבור על שוטרים, ה
ארגון טרוריסטי, הצעת חוק העמותות המגבילות את שכר יו"ר העמותה, הצעת 
חוק האוסרת לשלול אספקת מים חשמל וטלפון במקרים של בניה לא חוקית, 

. אכן, ניתן ועוד ועוד חוקים מהם ניתן ללמוד שאין שחר לטענות על גזענות כלפי
אך בין כך ובין הטענות  .ניתן שלא להסכים איתן. על הצעות כאלה ואח' לחלוק

יה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יעל גזענות או שלילת אופ
דווקא הצעות אלה מחזקות את מעמדה של מדינת  !המרחק עצום ורב. אדרבא

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. דמוקרטיה אין פירושה כפי שבחלק 
המדינות המערביות מפרשים את המושג כמתן חופש מוחלט ללא גבולות. מ

ולשיטתי  בדמוקרטיה זכותו של הרוב להתגונן מפני תופעות כאלה ואחרות,
דווקא יוזמות כגון נאמנות בקולנוע )הצעה שלא לממן את מי שחותר נגד קיומה 

פש חושל המדינה(, הן הן אשר מחזקות את יציבות המדינה ולא מאפשרות 
לגורמים אנטי דמוקרטיים המבקשים למחוק ולפגוע במדינת פעולה 

נשאלתי בהרחבה על ידי יו"ר ועדת מכל מקום כפי שזכור לכולם, .ישראל
הבחירות כב' השופט מלצר באשר לעמדותיי דהיום ובקשר למה שאני מסכים 

 " השבתי בהרחבה והתשובות לא השתנו. או לא מסכים עם הרב כהנא
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ובאו ציטוטים והפניות שמלמדות לא רק כי אין גזענות במעשי בתצהיר, ה .58
 הח"מ אלא גם שפיו וליבו שווים וכך בתצהיר:

 
בתצהיר הקודם שלי ובתגובות הקודמות שכאמור מצורפות בזאת ומהווה חלק "

בלתי נפרד מתצהיר זה, הפניתי  לראיונות רבים המלמדים על השקפת עולמי, אך 
דשים אבקש להפנות למס' קטעים חשובים )שניים בשל העובדה שעברו מס' חו

 מהם אובייקטיביים לחלוטין( שיש בהם כדי לשפוך אור על עמדותיי: 
 

התראיינה שרת המשפטים לשעבר איילת שקד למוסף   26.7.19בתאריך  .א
שבעה ימים של ידיעות אחרונות. דווקא משום ששקד החליטה לצטט מתוך 

ות רבה לדברים שנאמרו בשיחה וכך מפגש שנערך בארבע עיניים יש חשיב
בכתבה: "שקד ובנט הקימו ערב הבחירות הקודמות את הימין החדש כדי 
להתנער מהרבנים הקיצוניים ולהתרחק מהכהניסטים. בשבועות האחרונים 
היא דווקא גילתה פרטנר פוליטי חדש, איש תנועת כך לשעבר איתמר בן 

ד מפלגות הימין יש גם מקום גביר. שאלנו את שקד אם ברצף הדעות של איחו
לכהניסטים: "אני מכירה את בן גביר, גם אתם מכירים אותו. אני לא אוהבת 

)כהניסטים( אני גם לא חושבת שהוא עצמו משתמש    להשתמש במונח הזה
לוגית. ישבתי איתו לשיחה ובמונח זה. זה נכון שיש בנינו תהום אידיא

יי ישראל ושהם צריכים "אני מאמינה בדו קיום עם ערב ואמרתי לו:
קידמתי הרבה שופטים גם מבני המיעוטים. . להשתלב בחברה הישראלית

יש לך בעיה עם זה? הוא אמר לי לא אין לי שום בעיה. אמרתי לו אני בונה 
אין שום בעיה  ,בית משפט בעיר ערבית. יש לך בעיה עם זה? הוא אמר לי לא

 עם זה".
 

אר שבע שנועד לשכנע מצביעים התקיים חוג בית בב 27.3.19בתאריך  .ב
מתלבטים,  ומעניין להתרשם מכתבתו של כתב הארץ שנכנס למקום והביא 

"בחוג הבית של איתמר בן גביר, מועמד עוצמה יהודית  מרשמיו וכך הכותרת:
 הוא הגורם הממתן"...

 
באופן מפתיע בן זכרי מפרט את רשמיו טרם הגעתי למקום ואז כותב: "הכתב  .ג

לאירוע הייתה כמו שפיכת מים צוננים על הקהל שמנה כבר הגעת בן גביר 
ולא פעם  – אורחים. נוכחותו כך נדמה העניקה מעיין ממלכתיות לאירוע 25

כשאחד המשתתפים הציע "לנקות את המכללות  הוא שימש כגורם ממתן.
ברסיטאות מדיקנים שמאלנים קיצונים" בן גביר מיהר לציין יואת האונ

י אבל חופש ביטוי לכולם. בכל פעם כשהצליף באחד שהוא בעד חופש ביטו
ממוסדות השלטון הוא דאג להבהיר שבחלקים מסוימים הוא דווקא מעריך 

כשדיבר על הערבים ובהם הבדואים הדגיש כי אינו מכליל, ושהבעיה אותם. 
 שלו היא רק נגד מי שמסית נגד מדינת ישראל"...

 
-https://www.haaretz.co.il/news/elections/colorzone/.premium

1.7063840 
 

https://www.haaretz.co.il/news/elections/colorzone/.premium-1.7063840
https://www.haaretz.co.il/news/elections/colorzone/.premium-1.7063840
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התראיינתי אצל נסים משעל בתוכנית הרדיו השבועית שלו   2.8.19בתאריך   .ד
העניין של הכהניזים  וכך בין היתר )החל מהדקה הראשונה(: "נסים משעל:

לוגיה שלנו זהה לכהנא אבל הדרך אחרת, ודיאיתה פעם אמרת, האאצלך, א
כלומר אתה עובד עלינו"? איתמר: "לא לא, הציטוט לא מדויק, אבל בוא 
נאמר את הדברים בצורה הכי חד משמעית, אני מעריך מאוד את הרב כהנא, 
הרב כהנא היה גיבור ישראל, להגיד לך שכל הצעת חוק שהוא הציע הייתי 

בערך כשהוא הציע שיהיו חופים  8? ממש ממש לא, אני היית בן חותם עליה
 נפרדים ומי שייצא עם ערבים יקבל מאסר וכל מיני כאלה, אני לא שם".....
נסים משעל: "אז במה אתה כהניסט"? איתמר: "אני כהניסט באהבת 
ישראל, אם הכוונה בכהניסט לאהבת ישראל אני שם, אם הכוונה, ברב כהנא 

ישראל, היה מנהיג ישראל שנלחם על המדינה שלנו נלחם על שהיה גיבור 
נגד האויבים שלנו אני שם, אני שם בזה שאני חושב שאיימן עודה ואחמד 
טיבי לא צריכים להיות בכנסת ישראל, אני שם בזה שחושב שצריך לתקן את 

ד ופסלו אדם צדיק כמו בן "בית המשפט ולא יכול להיות שהם אישרו את בל
"אתה בעצם כמו שבית  נסים משעל: ושב שהרב כהנא"...ארי. אני ח

המשפט העליון אמר על חבריך שנפסל, אתה בעצם מאמץ את השיטה 
איתמר: "ממש לא, אתה שמעת גזענות? אתה הגזענית של הרב כהנא?" 

שמעת גזענות בדברים שלי?? אגב גם הרב כהנא לטעמי לא היה כזה אבל 
עם אמרתי על גזענות? אני מדבר אתך על אתה שואל אותי על עצמי? אני אי פ

כל הערבים?? אז הנה אני אומר תודה שאתה נותן לי את ההזדמנות, יש 
 ...".יתוהרבה הרבה ערבים שנאמנים למדינה ומי שנאמן למדינה אני א

 
tps://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HJLDIIht

c41t4nzVQ=EL& 

 
התראיינתי בתכניתם של אודי סיגל ודני סידס ולאחר  2.8.19 בתאריך .ה

שהסברתי מדוע תלויה אצלי בסלון תמונה של ד"ר גולדשטין )אגב, הסבר 
ני אגיד א(: איתמר: "2:44מפורט ניתן בהליך הקודם( השבתי )החל מדקה  

! יש ערבים ןלך יותר מזה, שאלו אותי, מה יש ערבים טובים? התשובה היא כ
טובים ויש לא מעט ערבים טובים שהם נאמנים למדינה, אבל שלא תהיה 

תפסיקו . טעות, אני כן אפעל וכן חושב שצריך לטפל במי שלא נאמן למדינה
אלה לחיות אשליות שהערבים האלה שוב אני אומר, לא כולם, אבל  

ששונאים אותי אוהבים אתכם , הם לא רוצים אותי בחברון ולא רוצים אתכם 
" אודי סגל: "מה הכוונה בלטפל"? איתמר: "לטפל זה לעשות בתל אביב

ומי שלא נאמן מי שזורק בקבוקי תבערה, מי שרוצה פלסטין, תכנית הגירה 
י שאנחנו כמעט מאבדים אותו, עם דגלי פלסטין, מ ,מי שמסתובב בצפון

אומר יחי החמאס ושברהט זורק אבנים על שוטרים, מי שביפו  מסתובב 
ובהמשך  ".....ואטבח אל יהוד, פתח וכל מיני דברים כאלה צריך לעוף מכאן

"תוכנית ההגירה לערבים זה מרצון או כפיה"? איתמר:  ( אודי סגל:4:57)
לא עוד פעם אתה מכניס לי ערבים לאחר שחמשת אלפים פעם אני אומר לך "

. אודי סגל: "נכון אמרת לערבים שלא נאמנים איתמר: כל הערבים"
"בדיוק". אודי סגל: "שאלתי אם זה ברצון או כפיה"? איתמר: "זה לא 
בכפיה, זה בעידוד להגר אותם ולשלוח אותם מכאן ושוב אני אומר יש הבדל 

תראו  היו אצלי לפני כמה שבועות חבר'ה דרוזים מעוספיה,  שמים וארץ,

https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HJLDII&c41t4nzVQ=EL
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HJLDII&c41t4nzVQ=EL
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י להם ואיך קיבלתי אותם עשיתהייתם צריכים לראות איזה קבלת פנים  אתם
ואהבתי אותם, מבחינתי יש קו גבול מאוד מאוד ברור, מי שאיתנו, מי שהוא 
משלנו אין לי בעיה. הדרוזים יש לי ברית דמים איתם, הם כתף אל כתף איתי, 

ם שהם יש גם הרבה מאוד ערבים מה שנקרא, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרי
  רוצים שתהיה כאן מדינה יהודית והם מקבלים את זה"....

 

http://102fm.co.il/shows/27?listen=5d43ec9f9149d377005b1acb&b=2 
 
 

בפני  1של המשיב דברים אלה מדברים בעד עצמם ומלמדים כי כל ההצהרות  .59
אלא  מתקיימות לא רק בנאומים פומביים ובראיונות  הועדה ובפני כבודכם

אפילו בשיחות ארבע עיניים שלא היו אמורות בכלל להיות מפורסמות 
 בתקשורת... 

 
, היא שיש לא מעט ערבים נאמנים, שמי שנאמן אין שום 1עמדתו של המשיב  .60

די מנטורי קרתא לא צריך להיות בעיה איתו. שמי שלא נאמן גם אם הוא יהו
פה, אין בתפיסה זאת שום רבב של גזענות, ואין בדברים משום התייחסות 

 לערבים כקולקטיב. 
 

כאמור המשיבים בבקשה בפני הועדה ובכתב הערעור שלהם, טוענים לא מעט  .61
 טענות שטענו כבר בהליך בפרשת כסיף ויש להצטער על כך. 

 

 (.ןטענות שבית המשפט דן בה) 
 

כאמור חלק עיון בחומרים בערעור מלמד כי דין הערעור להידחות על הסף שכן  .62
הדברים הופיע בפני הועדה ובפני בית המשפט העליון בשבתו משמעותי מ

התנהלות המבקשים היא הבעת , בהליך הערעורים. כפי שציינו בתחילת הדרך
 יםסבור המערערים האם  –אי אמון בוועדה ואף בשופטי בית המשפט העליון 

שניתן  המערערים סבוריםשחברי הועדה והשופטים לא עברו על החומר? האם 
לשנות מספר עמודים וסעיפים ולהגיש את אותה הגב' בשינוי אדרת ולקבל 

 תוצאה שונה?
 

חלק גדול מסעיפים  בפירוט התבטאויותיו ומעשיו של בן גביר"בפרק העוסק " .63
ם: )סעיפי שפט העליון.הופיעו כבר כאמור בפני חברי הועדה ובית המ

81,102,104 ,)(
105,106,107,112,114,116,118,119,127,128,128,130,134,135,136,137,140  

            142,143,158,166,167,169,170,273,175,176,177 
 

כפי שחזרנו ואמרנו לא ייתכן כי ועדת הבחירות הקודמת תדון, בית המשפט   .64
רים ינסו לעשות היום מקצה שיפורים על בפרשת כסיף ידון ולמעשה המערע

אותם דיונים ולשכנע שוב מחדש, שהחומרים, אותם חומרים שבית המשפט 
 בבחירות.  1דן בהם ועבר עליהם היום מצדיקים מניעת השתתפותו של המשיב 

 

http://102fm.co.il/shows/27?listen=5d43ec9f9149d377005b1acb&b=2
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אלא  1התאפקו ושוב שילבו תיק פלילי של השיב  ועוד, המערערים לאזאת  .65
ובאירועים שהתרחשו  2007דין שניתן בשנת  בפסקשמעבר לעובדה כי מדובר 

)!!!( הרי שכבר נאמר למערערים שהעבר הפלילי התיישן  2002- 2001בשנים 
אך חרף זאת הם מגישים אותו כאילו ניתן לעשות בו שימוש כלשהו ולהכניס 

 אותו לרשימת השיקולים..
 

ידי  במאמר מוסגר נציין כי גם לתשובה זו מצורף התצהיר הקודם שהוגש על .66
בהם  הח"מ ובו יש תשובות לגבי אותם חומרים, אך לטעמו של הח"מ הדיון

סופיות הדיון בעניין שכבר מהווה זילות בית המשפט, ואי כיבוד הכלל של 
 הסתיים והוכרע. 

 
 ) טענות על אמירות שנאמרו לאחר הדיון בועדה והחלטת בית המשפט(. 

 
ים חדשים שהתרחשו לאחר כאמור חלק קטן מהטענות הן טענות בדבר אירוע .67

רו שהוגש, גם אם אכן, הדיון בבית המשפט העליון וכפי שהח"מ כתב בתצהי
ה אחרת המקימה מהטענות הללו כדי להסית לגזענות ו/או עיל היה בכל אחת

הטענות  –מסה קריטית ) השוו לעניין זה פרשת כסיף  פסילה הרי שאין בהן
רים שלצערנו לא תומללו בידי האזנה לאותם חומנגד ד"ר בן ארי(, ואולם 

דווקא מלמדת זמן לעשות זאת(  ערערים למרות שהיה למחברה מקצועית )
כדי להוכיח כי אין כל  יש  גם בטענות אלה של המערערים עצמם בדיוק הפוך! 

 עילת פסילה והבקשה שהוגשה היא בקשה מופרכת... 
 

 המשיב מצוטט  93.4.1יחס לראיון מיום המתי לערעור  93בסעיף כך לדוגמא  .68
ש הרבה ערבים שהם לא נאמנים ומי שלא נאמן לא צריך שיבאנגלית כאומר 

 ברים הללו הם בדיוק ההוכחה שדבריהדלכך שלהיות פה! אלא שמעבר 
אינם גזענות ומי שחושב שאמירה כזו היא גזענית לא מבין גזענות מה  המשיב 

ם לסורם כפי שלמעשה שבי מערערים היא, הרי שיש להצר על התנהלות ה
 שעשו בפעם הקודמת ומביאים ציטוטים חלקיים ביותר.

 
אני לא רוצה לגרש את מי שחושב " (7:16וכך הציטוט המדויק: )החל מדקה  .69

זכותו של בן אדם לחלוק עלי, אני  ., שאומר דברים שאני חולק עליהםאחרת
באתי מבית חילוני מותר לחלוק, אין לי בעיה עם אנשים שחושבים אחרת, 

ך אם יש מי ששמח שיהודים נרצחים מישהו שרוצה לרצוח אותי ואותה א
.... אני ואותך, והוא לא מבדיל בין האנשים אני לא רוצה שהוא יהיה אזרח

ד"ר גולדשטיין . ערבים, זה לא נכון להגיד את זה 29לא  חוגג את הרצח של 
יש  ח ערבים, זה נכוןוהציל רבים מחבריי ממוות אבל אני לא מאמין בלרצ

 .הרבה ערבים שלא נאמנים ומי שלא נאמן לא צריך להיות כאן"
 

 ו...יש להצטער כי הדברים לא נרשמו ולא הובאו ולמעשה צונזר .70
 

, בתאריך שקיים המשיב באשדוד יש התייחסות מכנס בחירות   631בסעיף  .71
אולם עיון בדברים שמצוטטים מלמד שאין גזענות בהם, נהפוך הוא!!!  7.4.19

ם , נדהרמלהב ועם משפחת ן אליה על שבת שהוזמפר לשומעים מסהמשיב 
לא מורשים לשחק בגני משחקים עם זענות נגד ילדים יהודים שילויי גלגלות ג
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המשיב קובל נגד הגזענות, בז לה, יוצא נגד  ערבים ואם ייכנסו יוכו נמרצות,
התוקפים ומדגיש גם בדברים החלקיים שציטוט העותרים כי הוא  לא מדבר 

 ל הקולקטיב.ע
 

את הציטוטים המדויקים  ערערים לא ציטטו ועוד,  יש להצטער שהמזאת  .72
 (:18:30)מדקה  המשיב אומרשבאו עוד לפני דבריי על תופעות האלימות וכך 

ייתי בשבת ברמלה, באמת אתם לא מבינים איזה מציאות חיים שם ה"
י ניצן, לא אנחנו כמובן כן, לידיעת המאזין שאנשים, יש שם הרבה ערבים, 

... אבל יש נגד כל הערבים, מי שהוא נאמן אין לנו בעיה איתו, אהלן וסהלן
 .שם הרבה ערבים לא נאמנים"

 
 ( 94 ים ) סעיףהללו דבר, ולכן מנסשאין באמירות  מערערים יודעים היטב ה .73

שתוך כדי  דברים שאומרת אחת ממשתתפות הכנס )!!!( 1לייחס למשיב 
המשיב לא יכול לשמוע וברור שברור שת שונות אומרת אמירו והדיבור של

סוף דבריה של הגב' שמדברת על הכלה ומשהו  לקראת  –שאינן מחייבות אותו 
יך לדבר ואז היא ממש המשיב רואים מפורשות שהיא מדברת ו – בסגנון

אולם מכל מקום כלל חדש מבקשים  – מתייחס... המשיב מדברת ורק אז
פסילה. מעתה לא רק דבריו של המועמד המערערים ללמד אותנו בהלכות 

 מחייבים אותו אלא גם אמירות מהקהל..... 
 

  –  נוקטים המערערים בשיטת העבודה הקבועה שלהם צנזורה 120בסעיף   .74
מערערים עושים מעשים שלא ויוער כי ה 2.4.19יסבוק מיום בראיון לאולפן פי

ר שהרב כהנא יעשו ושוב מצנזרים את דבריו המשיב שמסביר במה הוא סבו
הרב כהנא, מנהיג ישראל, מנהיג ישראל, תלמיד חכם הוגה מסירות ": צדק 

נפש אדירה לעם ישראל לארץ ישראל, מי שדיבר אם אין נאמנות אין 
אזרחות, מי שדיבר על חוק עונש מוות למחבלים וליישם אותו מי שפעל למען 

 .".יהודי ברית המועצות..
 

ו של המשיב הן בעת הדיון ק עם הצהרתדיוהדברים הללו עולים בקנה אחד ב .75
אלא שהמערערים לא   ,22והן בעת הדיון בועדה לכנסת ה  21בועדה לכנסת ה 

 נותנים לעצמם להתבלבל עם העובדות... 
 

)כדי לנפח ולהראות כביכול שיש  2.4.19איון מיום ימובא הר , 138 גם בסעיף  .76
עשה מדובר באותו הרבה סעיפים הוחלט להפריד בין הדברים למרות שלמ

טוענים המערערים כנגד המשיב כביכול על תמיכה שלו הפעם . איון..(יר
בפני יו"ר  ל המשיב אלא שמעבר להצהרות שבמעשה של ד"ר גולדשטיין 

הועדה וחבריה, ובפני שופטי בית המשפט מסתבר כי שוב, ההצהרות לא 
ש פשוט אומר בתוכנית )בקטע שהמבק המשיב החוץ וכך  נאמרו מהשפה אל

הוא עדיין אחראי לרצח, איתמר: ואני לא : : מראיין28-( מהדקה הצנזר...
אני נגד לקחת נשק  מחנך את הילדים שלי שצריך לרצוח ואני נגד רצח...

 ולירות בערבים כי הם ערבים..! 
 

איון, )ושוב י)מה לא עושים כדי לנפח..( שוב יש ציטוט מאותו הר 153גם בסעיף  .77
אלא שלצערו של המשיב הדברים לא נמצאים ואגב בהנחה  –אין הפניה לשעה( 
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ה שלמה, ישהיו נמצאים מוכחת שוב גישתו של המשיב שלא מכלילה אוכלוסי
 אלא אך ורק את מי שמבקש לפגוע במדינת ישראל. 

 
לצערי לא מצאתי את הדברים אך בהנחה שהדברים נאמרו הרי שגם כאן  .78

יה אלא רק את אלה שלא ימוכחת גישתי שלא מכלילה את כל האוכלוס
)להוותנו יש פוליטיקאים ישראלים נאמנים ורוצים לפגוע במדינת ישראל 

 רבים שמכללים את כל אוכלוסיית עזה וכדומה..( 
 

לא כל כך ברורה  באשר לדברים על ד"ר בן ארי כי הוא אדם הכי מוסרי בעולם, .79
משיב הרחיב ה אך ראוי להדגיש כי -כמו ביתר הסעיפים .. –מה עילת הפסילה 

אומר את הדברים בצורה הברורה  הן בועדה והן בתצהירו הקודם וכך אמר:"
ביותר, אני מכיר את מיכאל כשעוד הייתי נער, ראיתי אותו בזמנים שמחים 
מאוד ועצובים, אני חושב שנגרם לו עוול על ידי בית המשפט אולם בכל מקרה 

כשיו! ראיתי אותו לגבי אמירתי על המוסריות שלו אני חזור עליה גם ע
בהרבה רגעים קשים כשאישה מגיעה למשרד שפתח בשכונת התקווה 

. בהרשמה וציא מהכיס..)לשכה פרלמנטרית(, ובוכה שאין לה אוכל, והוא מ
הפעם היחידה בשנה ששום חבר כנסת  –לטיסה לאילת לטקס יום הזיכרון 

 נוק......תנדב כי אין בכך שום יוקרה ופיהכמעט לא מתנדב לטוס ורק הוא 
ם בלילה, אני אומר לו מיכאל קח יבזה שאנחנו מסיימים יום עבודה בשתי

כ המתגורר במרחק מירושלים זכאי לאירוח חינם בבית "מלון, אתה יכול )ח
מלון בימים שבהם הכנסת עובדת(  והוא אומר לי, מה פתאום, למה שמשלם 

 ".המיסים ישלם לי את זה..
 

דא עקא שמבקש מצטט שאלה של  ,30.3.19ך מובא סרטון מתארי  159 בסעיף .80
וצפייה לא מגלה שנשאלה שאלה כזאת בדקה  4:40ומפנה לדקה  פהצו

האמורה. רק מטעמים אלה דין סעיף זה להיפסל, אולם למעלה מן הנדרש 
ים דווקא  ניתן לראות מהציטוט שמביאובהנחה שאכן השאלה נשאלה 

תורם עוד יותר להגנת המשיב  – 4:40ולא נשמע ציטוט כזה בדקה -המערערים 
המשיב לא מכליל, לא מתייחס לערבים כקולקטיב, ועל פי דברי  שהרי 

מי שנאמן אהלן וסהלן, מי שבעד המדינה " ::המערערים עצמם המשיב אומר 
הזו אין לי בעיה איתו, מי שלא נאמן צריך לשלוח אותו מכאן ולהעביר אותו 

 ".לארצות אחרות...
 

אציין כי אני לא סבור " הירו בפני הועדה ציין המשיב כי:בתצלמען הבהר ספק  .81
ליון וחצי ערבים לא נאמנים במדינת ישראל וכפי שאמרתי כבר לא ישיש מ

אין לי שום בעיה איתם  –פעם, יש לא מעט אזרחי ישראל ערבים נאמנים 
 ואין לי שום רצון שלא לראות אותם כאן. 

 
ושוב דווקא ממנה ניתן   31.3.19בהתבטאות מיום   160הוא הדין בסעיף  .82

מדבר מפורשות על מי  המשיב הרי  –ללמוד על עד כמה אין כל עילת פסלות 
המשיב כבר הסביר וחזר והסביר אין ספור שלא נאמן למדינת ישראל, הרי 

ואפשר להסכים להם  פעמים על תפיסתו והשקפתו. אפשר לחלוק על דבריו, 
ות ודאי לא עילה לפסילה של גזענ בקורטואך ודאי שאין בהם שום 

 מהתמודדות לכנסת... 
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חוזר המשיב לעניין השבת שעשה ברמלה, ( 6.4.19)כנס מיום   162בסעיף   .83

והותירה עליו רושם קשה ) אגב העבריינים ברמלה לא רק פוגעים ביהודים 
ים שמצטטים , ושוב דווקא הדבר!!( ! לידיעת המערערים אלא גם בערבים !

מרחק מזרח  מהמשיב עד כמה עילת הפסלות רחוקה מוכיחים המערערים 
הרי כשם שהמחוקק הישראלי והחברה כולה לא רוצה גזענות נגד ממערב: 

יוצא נגד אפליית  המשיב ערבים כך גזענות נגד יהודים היא פסולה: כאשר 
יהודי, נגד העובדה שלא נותנים לילדים לשחק במגרש משחקים בגלל שהם  

 שהוא גזען ???  האם זה מוכיח –יהודים 
 

ללא שום זגזוג בדיוק  ו העקבית של המשיב ת גישתשוב מוכח 164וגם בסעיף   .84
ועדה ובבית המשפט: אכן מי שלא נאמן לא וכשם שהתבטאה בהצהרות ב

עמדת המשיב, זו גישתו, אין צריך להיות כאן. מי שאויב צריך ללכת מכאן ! זו 
 בה כל גזענות.

 
ת מזלם אולי אמירה של המשיב בעניין בנצי מנסים המערערים א 171עיף בס .85

גופשטיין תהיה בה  משום גזענות, אלא שעיון בדברים מלמד כי המשיב מדבר 
התופעה לצערנו קיימת. מדינת ישראל משקיעה הון על תופעת ההתבוללות, 

והמשיב מקווה מאוד שהמערערים לא בארץ ובחוצה לה כדי למנוע נושא זה 
 מד בראש הסוכנות היום ונלחם בתופעה הוא גזען... סבורים שבוזי הרצוג שעו

 
המשיב שכן של גופשטיין, משמש כעורך דינו, רואה אותו ואת רעייתו  מקימים  .86

יעים לבנות, שומע את אותן בנות וסבור כי גופשטיין ימקלטים לנשים, מס
ורעייתו ראויים לפרס על פועלם: אפשר לחלוק על כך ואפשר להסכים אבל 

 לבין עילות הפסילה...  מה בין אלה
 

אפילו בפרק העוסק בטענות חדשות נגד המשיב   סופם של דברים בפרק זה,  .87
הציטוטים  –ניתן  ללמוד שאין כל קשר בין עילות הפסילה לעניינו של המשיב 

החדשים מלמדים כי המשיב רחוק מאוד מרחק מזרח ממערב לקו האסור 
לא רק שיש לדחות את  שהחוצה אותו מנוע מלהשתתף בבחירות ועל כן

 הערעור אלא גם לקבוע מסמרות בעניינים אלה. 
 

 ) טענות על אמירות ישנות שנאמרו(.
 

ייכתב בקצירת האומר שהרי השופט מלצר אמר את דבריו והדיון פרק זה  .88
בועדה התנהל תוך שהשופט מבקש מהצדדים להתייחס רק לטענות החדשות. 

שופט, ורק מחמת הזהירות נביא המערערים כהרגלם לא מתייחסים להחלטת 
 כלדהלן: 

 

הוא ניסיון דמגוגי זול! אמנם מן הדין היה לדחות אותו על הסף   82סעיף  .89
ותר משמע לפני י 24.12.14מיום  בטענות על אמירות כביכול מאחר ועסקינן 

ציגו שום סרטון ו/ הקלטה אל המערערים לא המארבע וחצי שנים, זאת ועוד, 
אולם אחרי כל אלה ולמעלה מן הנדרש, יש לשים לב , מול הכחשת המשיב

זכורה לכולנו אמירתו של ד"ר בן ארי בפעם שעברה כי לניסיון הדמגוגי הזול: 
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 מנסים המערערים הפעם  –תשעים ותשעה אחוזים מהערבים לא נאמנים 
גם אם היו הדברים  תזכיר את  אותם דברים אךכביכול ש להביא אמירה

יש הבדל בין סברה כי תשעים  נאמרת ) ולא היא(  נכונים והאמירה הייתה
ותשעה אחוזים מהערבים לא נאמנים ) פרשת כסיף( לבין שלילת הטענה כי 

האם מי שסבור שרק תשעים  תשעים ותשעה אחוזים מהערבים כן נאמנים... 
אחוזים מהערבים או שמונים אחוזים או שבעים אחוזים או שישים אחוזים 

 דינו להיפסל ???  –נה מהערבים נאמנים למדי
 

הוא עוד הוכחה מדוע  – המערערים גם במתכונתו המצונזרת על ידי  – 83סעיף .90
המשיב אלא שהיה ראוי כי המערערים יצטטו אין כל עילה של גזענות כלפיי 

בן "הלברטל: רק חבד וחרדים יצביעו לכם.  (:13:10)החל  מדקה במדוייק: 
שים שעושים קידוש השם, אתה נגד גביר: מה יש לך נגד חבד, חבד זה אנ

כולם, כל דבר ששונה ממך , אתה נגד חבד נגד מזרחים נגד אשכנזים..... יש 
הלברטל: "מה אתה מדבר אצלי גם  ובהמשך:. "משהו חיובי בחיים שלך?

ערבי שנאמן איתמר: )מסתייג(  ערבים הם אנשים. אצלך בכלל לא בני אדם"

יש .הלברטל: מי שלא נאמן למדינהלמדינת ישראל אני אוהב אותו..אבל 
ערבי אחד שנאמן למדינה? יש ערבי אחד שנאמן 

איתמר: "כן בוודאי, יש יש, כמויות .. ויש גם למדינה????
הלברטל: "ערבי ארץ ישראל נאמנים למדינת  "אחרים

איתמר: "הבעיה שלך שאתה כל הזמן  ישראל??
 ...אתה מכליל את כולם, אנימכליל...אל תכליל אף אחד

מדבר על גופם של דברים, מי שלא נאמן ולא משנה אם זה 
אחד או מליון, שילך מכאן שיטוס ומכאן, ומי שנאמן אהלן 

הלברטל: תשמע מאז שהוציאו את הרב כהנא מחוץ לחוק אתה  וסהלן.
איתמר: הרב כהנא לא הוציאו מחוץ לחוק... את כך הוציאו  נזהר בדבריך...

 ה אפילו לא יודע...מחוץ לחוק אחרי שהוא נרצח. את
 

יש להצטער כי המערערים  בחרו להשמיט את הקטע שבו אומר המשיב כי יש  .91
רבים מהערבים שהם נאמנים למדינת ישראל. הדברים נאמרו גם בתצהיר 

 שהוגש לועדה, וחרף זאת המערערים ממשיכים בשלהם... 
 

בסעיף  המשיב כלל לא מתקרב לרף של הגזענות. הוא דוגמא מדוע  85גם סעיף  .92
אך בכל מקרה  ,שודאי לא ניתן לייחס לה גזענות 2016מוזכרת אמירה משנת 

לאחר  (6:30)החל מדקה יש להצטער על הצנזורה שעשו המערערים  וכך  נאמר 
 המשיב מסביר מדוע אינו דוגל בגירוש כל הערבים ומובאות דוגמאות:ש

וגם מי שלוקח בן ארי:  איתמר: מי שמניף דגלי אשף באום אל פחם לגרש....
את הדגל ושם אותו איפה ששם )מתכוון לפעילת שמאל קיצוני שהחדירה 
את הדגל לישבנה( איתמר: לגרש, וזו ההוכחה שאנחנו לא גזענים, זה היה 

מיכאל: בחדש יש חבר כנסת יהודי דב חנין.  יהודי ואנחנו לא מפלים....
 .ותו...."אנחנו לא מפלים, איך ברוך מרזל אמר, נזרוק גם א איתמר:
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ניתן שלא לאוהב  ,סטיים(יודוק, ניתן שלא לאהוב את הדברים )החצי הומור .93
את הסגנון ולחשוב שמאן דהוא שרוצה לגרש מישהוא עושה מעשה לא מוסרי 

אולם ודאי שהדברים  )כמו בגוש קטיף כאשר גירשו עשרת אלפים יהודים...(
 ך. לא מתקרבים לרף של גזענות ואין להם בכלל שום קשר לכ

 

...( 2016השיח באולפן )בשנת  שהוא עוד דוגמא לדמגוגיה,  86כך גם בסעיף  .94
שהודיעה שאינה רוצה ללדת עם  'היה על רעייתו של השר בצלאל סמוטריץ

יולדות ערביות, ועל הקו הייתה כתבת ידיעות אחרונות יפעת ארליך שסיפרה 
במסגרת ... גם היא אינה רוצה ללדת עם ערביות שהן "באות בחמולה",כי 

התוכנית שדנה בשאלות אקטואליות בסגנון המילה האחרונה בגלי צה"ל, 
כמצביעת ( של פעילת מרץ שכתבה לתמר זנברג: "32)מדקה  הקריא המשיב 

, מרץ רוצה להבהיר כמה דברים, קודם כל את הלידות שלי העברתי בסורוקה
זה  ים היו איתי ערביות בחדר וזה לגיטימי אך מה שעברתי שםיפעמ

 טראומתי, חמולות, צרחות לתוך הלילה שום התחשבות...".

 
העניין שאני אני אומר לך יפעת, ": הגיב המשיב על הדברים ומצוטט אז  ווא .95

הבעיה הגדולה ה, חושב כאן זה לא החפלות והחמולות, וכן הלאה וכן הלא
אם  ...מבחינתי זה מול מי אתה נמצא ואגב אין לי בעיה עם ערבים כערבים

ערביה שמוכנה להצהיר נאמנות למדינת ישראל, אבל אני בעד לעשות  יש
הצהרת נאמנות גם ליולדות, מי שמצהירה הצהרת נאמנות למדינת ישראל 
שהדעות שלה הן לא בעד להשמיד ולמחוק את המדינה, את יודעת מה עזבי 
את החמולות עזבי את החפלות, אני דוחק את זה אחורה, אבל בואי נפסיק 

שחלק מאותן יולדות וחלק גדול מהמבקרים שלהם רוצים לרצוח  להצטעצע
 ...".להרוג את התינוק שלך שנמצא איתך שם בחדר

 
 הדברים הפוכים ממה שביקשו המערערים לטעון... הנה כי כן,  .96

 
גם כאן המשיב לא מדבר על הקולקטיב ויש לשים לב למה שלא   87 סעיף  .97

נות של חלקים גדולים ממגזר "חוסר נאמ ק:הודגש בדבריו ובמי הוא עוס
אינם מכירים  ,ני שוב מדגיש אני לא אומר כולםשלם, שחלקים ממנו א

במדינה שלנו, הדגל איננו דגלם, הם שמחים שרוצחים יהודים ומשטרת 
 ".ישראל לא אוכפת את החוק, לא מסוגלת לאכוף את החוק...

 
נה לתוכנית ז, עוסק בתוכנית הומור עם יותם זמרי ונעם פתחי, הא88סעיף  .98

...( 2016)עסקינן בתוכנית משנת  וסאטירית  ילהקלמלמדת שהיא נעשית 
שהמשיב מקפיד אולם בכל מקרה אפילו שם, אפילו בתוך ההומור ניתן לראות 

 נאמנות.  –על קו רצוף ועיקבי 
 

אולם בכל מקרה  ,2016שוב אמירה משנת  , 89הקו הזה ממשיך גם בסעיף  .99
הוא  –תו של המחבל נשאף מלחם יגב בהפגנה מול בשעוסק א –הקו של הדיון 

 עקבי ורצוף. 

 
המשיב חוזר ומדגיש  2016גם באותה תכנית שוב משנת   90הוא הדין בסעיף  .100

המבקש מצנזר את , אגב כהרגלוכי בעייתו היא רק עם מי שלא נאמן. 



24 
 

 

יו"ר האמירות ולא מספר שהדיון באולפן היה דווקא על אמירתו של 
לא צריכים להגיע לקלפיות... דווקא  הערבים שכלדד בכך שצי הקואליציה

  המשיב גילה קו מתון הרבה יותר.

 

הרי שטענתם  מבקשים להוביל,  המערעריםשנכון את הקו  משיב הבין אם ה .101
הערבים  באשר לאחוז כרגע היא לא באשר להכללה ולקולקטיב אלא 

ניתן  בה ולא ךוהפוך בה ושהרי הפ) לשיטת המשיב  הנאמנים והכמות שלהם
מובאים למען הבהר ספקלערבים כקולקטיב...(  המשיב  שום יחס של למצוא 

כפי שאמרתי בתקופה האחרונה )ולא רק  :"כאן הדברים מתצהיר של המשיב
( כי אני סבור שיש ערבים רבים שהם נאמנים וטובים, שלטעמי 2016בשנת 

תפות ואין לי חלק נכבד מערביי ישראל מבקשים להתגורר כאן בכבוד ובשו
אולם מאידך, אני שב ומדגיש שיש חלק אחר, שהוא אינו . כל בעיה עם כך

מסתכם באחוזים ספורים לצערי, שרוצה לראות בחיסול המדינה, יש 
שזורקים אבנים, יש שזורקים בקבוקי תבערה, יש שמטילים אימה 

 כל אלה לטעמי אינם נאמנים ואינם צריכים להיות פה!  –ומתפרעים 

 

המערערים שאינם מספרים מה הנושא המדובר יש צביעות של   91סעיף גם ב .102
בעניין המשיב  שומרון, ויש לשים לב להצהרות שלבשאלת הסיפוח של יהודה ו

שפט העליון מיגיעו עתירות לבית המשפט העליון ובית ה" (2:57)החל מדקה:
כל את  יבוא ויגיד מי שמתגורר בשטח, אם הולכים על ריבונות צריך לאזרח

 .הערבים שמתגוררים באותם שטחים, יש כאן בעיה מוסרית..."

 
ואילו דווקא דב הוא אינו מכליל,   כיהמשיב מגלה זאת ועוד, עיון בדבריי  .103

סנוט בו שאינו אמיץ המשיב והשמאל הקיצוני( מביע אכזבה מהלברטל )איש 
שימו לב למה שקורה למערערים כאשר נגלה לעיניהם ו כמו הרב כהנא 

א איש השמאל הקיצוני מתגלה כגזען ואילו המשיב נוקט בקו שאינו שדווק
מכליל.... בצר להם מבקשים המערערים לטעון כי המשיב לא מחה מספיק 

אכן טענה חדשה... ועילת פסלות באיש השמאל על גזענותו של האחרון...... 
חדשה... אם לא מחית )לא משנה שהדיון התקדם מאז למחוזות אחרים 

 י אתה גזען....ובכלל( אז
 

בין המשיב לבין מר הלברטל ויש (2017עוסק בדיון באולפן )משנת   92גם סעיף  .104
"תגרש את כולם. אתה בעצם כהנא  הלברטל:": לשים לב לדברים שנאמרו

( 6:20לא!!! אני לא אומר לגרש את כולם"... )מדקה  :איתמר שת".ובתחפ
כי יוציאו אותו מחוץ הלברטל: זה  מחליא אותי שהוא לא אומר את האמת, 

 איתמר: "אתה קשקשן אני אומר לך את זה חמש מאות תוכניות... לחוק"
הוא )איתמר( אומר שמי שלא נאמן למדינת ישראל לא צריך   :)יוסי( המנחה

הלברטל: אתה  איתמר:  אני אומר את זה חמש מאות תכניות. להיות פה...

איתמר: ם מקום אתנו. צריך להגיד כמו שאני אומר לך עכשיו, אין לערבי
יוסי: הוא אומר מי שלא נאמן.  לא!!!!! )מילה זו הושמטה..(

"הוא פחדן". איתמר: אני פחדן ואתה גזען... כי אני לא  תבדיל". הלברטל:
גזען, אני בא ואומר דבר כזה", הלברטל: "כהנא היה גזען..." איתמר: הרב 

תן לי איתמר: . ם"כהנא לא היה גזען. הלברטל: "הוא לא דיבר על נאמני
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להסביר למה אתה גזען, אתה בן אדם שמכליל את כולם...אני לא מכליל את 
כל הערבים, יש ערבים שמקבלים שיש כאן מדינה יהודית ושארץ ישראל 
כולה שלנו,  ויש כאלה ויש כאלה, תתפלא יש לא מעט כאלה... יש כאלה 

 שיחיו כאן בשלום ושלווה.... 

 
 ם... הדברים מדברים בעד עצמ .105

 
בערעור מתייחס  לטענות שנטען שהמשיב אומר באשר לרב כהנא,  פרק אחר,  .106

וכאן המקום אלא שהדברים נכתבו בתצהיר בצורה נרחבת ושוב נצטט מהם: "
עדת הבחירות, ולשוב ולהזכיר למבקש את הדברים שאמרתי בהרחבה גם בו

ערי לא הרב כהנא שאותו לצ –גם בבית המשפט העליון וגם בתצהירי הקודם 
זכיתי להכיר היה מבחינתי מנהיג, אדם דגול וראוי, הוגה איש ספר ואיש 
דעות, נרצח על קידוש השם ועשה רבות למען יהודי ארץ ישראל ויהודי ברית 

אבל מה לעשות שאני שונה ממנו בלא מעט דברים, אני לא מתחבר המועצות, 
 –להם, אני  להצעות החוק שלו בעניין חופים נפרדים וכדומה ואף מתנגד

מהעצרות שלו לא חושב שצריך להכליל את כל  בניגוד לדברים שאמר בחלק
 הערבים כערבים ואני לא מדבר עליהם כקולקטיב. 

 
הערכתי ועדיין אני מעריך את הרב כהנא הי"ד וסבור שהוא מסר שאמת היא  .107

הוא נרדף בחייו, נרצח במותו, פגעו בו ועשו לו דה  .נפש למען עם ישראל
מציה ולא אפשרו לו להביא את האני מאמין שלו בכלי התקשורת לגיטי

ובממסד הישראלי. גם ההתנהלות ולפיה כנסת שלמה יוצאת כאשר הוא 
אם הכנסת של היום מכילה , ומדבר היא לצנינים ומנוגדת לרעיון הדמוקרטי

את אחמד טיבי ואיימן עודה אני סבור שהיא בהחלט יכולה הייתה להכיל 
י"ד, אולם מכל מקום גם כאשר אני כותב עליו ואומר עליו את הרב כהנא ה
אין בהם כדי להביע הסכמה עם הצעות החוק שהגיש ו/ או  מילות הערכה,  

הכללת כל הערבים באשר הם ערבים, ובנושא הזה הסברתי והסברתי שוב 
ושוב ושוב, הייתי בן שמונה כאשר הרב הציע הצעות חוק שכאלה, איש לא 

ציע אותם ולמעשה באותה תקופה הייתי בבית ספר מולדת שאל אותי אם לה
)כך שלא נראה לי שהרב כהנא גם אם היה מכיר  'במבשרת ציון בכיתה ד

אותי אז היה מתייעץ..( ובכל מקרה, אין בכך שאני מעריך את הרב כהנא כדי 
  "להסכים לכל פרט ופרט ממשנתו ותפיסת עולמו.

 
 ",יש נביא בעירו"..(  2015)משנת   108על רקע אלה ברור כי האמירה סעיף  .108

ערבים אבל כן חלה בהחלט על דרישת כל הלא חלה על רעיונות כמו גירוש 
הנאמנות, לא חלה על חופי ים נפרדים אבל כן חלה על דרישת חוק עונש מוות 

 למחבלים. 

 
עוסק בדרישה לבטל את ההכרזה של תנועת כך כארגון טרור ולבחון   109סעיף  .109

המערערים שכחו כי המשיב ברים. מעבר לעובדה שכפי הנראה מחדש את הד
הרי שבכל מקרה הדרישה הזאת היא לגיטימית ואגב עולה  הוא עורך דין 

בג"ץ  )ראוה שיש לדון בהכרזה כל פעם  מחדשבקנה אחד עם הפסיקה שקבע
 (.520( 5פדרמן נ' מדינת ישראל, פ''ד נג)  547/98

 



26 
 

 

 ן אותם העקרונות עליהם המשיב מדבר. הוסבר כבר למעלה מה ה  110ף סעי .110

 
הדברים הוסברו בהרחבה ועמדו לנגד עיני בית  111-113 פיםכך גם בסעי .111

 המשפט העליון כאשר ניתן פסק דין בהרכב של תשעה שופטים. 

 
 . 109זהה לסעיף  115סעיף  .112

 

אכן כל המפורט על הרב כהנא שהמשיב מונה שם אינו אסור ויש  - 120סעיף  .113
הרב "( 21)החל מדקה  הצנזורה שהמערערים ממשיכים לעשות:"להצטער על 

כהנא, מנהיג ישראל, מנהיג ישראל, תלמיד חכם הוגה מסירות נפש אדירה 
לעם ישראל לארץ ישראל, מי שדיבר אם אין נאמנות אין אזרחות, מי שדיבר  
על חוק עונש מוות למחבלים וליישם אותו מי שפעל למען יהודי ברית 

  ."המועצות...

 
וכך זה  ושוב יש למחות על הצנזורה ו 121בעניין הרב כהנא, בסעיף  ואחרון  .114

רני רהב: לא הייתי בארץ ופתאום ראיתי את השם שלך,  "נשמע באמת:
ליוני אזרחים בישראל, אמנם היית יקיבלתי רעד בגוף, חושב שכמוני יש מ

א עלית , אך צרחת על יצחק רבין והעזת.. משלמים כסף על רבין.. ל16בן 
לקבר לבקש סליחה. איתמר: אתה אוחז חלחלה שאיתמר בן גביר יושב אצלך 

אחמד  באולפן. כשאחמד טיבי יושב אצלך באולפן אתה לא אוחז חלחלה..
רגע אתה  :שרון .טיבי קרא לרצוח חיילי צהל... עכשיו אני אענה לך על רבין

דובר בתמונות איתמר: לא, קודם כל מ תגיב, רוצה להראות את הקטע ותגיב..
דאי ששיניתי את הסגנון, )רני רהב ודאי שהשתנתי.. בוובו שנה.. 25לפני 

מפריע( רוצה להשיב, בתקופת רבין רבין מסר נשק למחבלים, נרצחו יותר 
מאלפים חברים שלי וגם יהודים טובים מתל אביב, אני זעמתי על רבין ושלא 

ני אומר מי שרצח את רבין תהיה לך טעות, אני עדין זועם עליו. אני חשבתי וא
יהודים לא מדברים עם יהודים לא בקנה ולא עם כדורים, עשה טעות נוראית, 

אבל כן, צעקתי שרבין בוגד במדינת ישראל, וצעקתי שמי שמוסר נשק 
 למחבלים עושה מעשים שלא יעשו... ואתה יודע מה הכי מדכא שצדקתי..

התבגרתי, שיניתי " מר:איתמר עבר תהליך, אתה דווקא.... אית שרון גל:
סגנון אין ספק אני לא מכחיש  את זה  הייתי צריך לעשות תרגילים לתקשורת 

למי אתה יותר קרוב לרב רפי פרץ שהתנצל על  ון גל:)בעבר( שר כדי להיכנס
איתמר:  שארגן את מצעד הבהמות". 'דברים קשים נגד להט"ב או סמוטריץ

חד עם זה אתמול הייתי במקרה "אני הלכתי להפגין, מול מצעד הגאווה וי
רני:  בתחנת דלק התחבקתי עם בחור שהוא גיי אמרתי לו שאני אוהב אותו.."

איתמר: זו  "אז למה לחזור לחושך הזה.. מה קהילת הלהטבים עשו לך?..
רני: "מה היה קורה אם היית מגלה  מדינה יהודית עם צביון יהודי..

י"?. איתמר: שאל אותי יותר שבמשפחה שלך יש מישהו  או מישהי שהיא גי
 יי... רני: מה היה קורה? איתמר: הייתימה היה קורה אם הבן שלי היה ג

מחבק אותו... יש לי בעיה עם מצעדים, יש לי בעיה שלוקחים את התופעה 
 ."הזאת והופכים אתה לנורמה

 
אין כל קשר לעילות הפסלות, אולם יש להצטער  גם לפי ניסוח הערעור אמנם  .115

 כי דבריו של המשיב מסולפים ולא בכדי. 
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של המשיב עוסקת בקריאה  המערערים אל המשיב חלק אחר מהתייחסות  .116
שהמערערים לא אלא ניכר , כביכול להחלת דין שונה בין יהודים לערבים

רך דין מצוים בסוגיות המשפטיות העולות מתוקף עבודתו של הח"מ כעו
 לאומניות :  תהמייצג אסירים בעבירו

 

בשאלה האם עבירות הטרור שמשולבים  וןעוסק הדי, 124כך לדוגמא סעיף  .117
בהאשמת בן אוליאל הן במקומן או לא, )ניתן להותיר עבירת רצח גם מבלי 
לייחס חברות בארגון טרור...( והדיון שמתקיים הוא דיון משפטי שבית 

 המשפט דן בו...
 

עולה שאלת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית   125יף בסע .118
 :"(25קטע הלא מצונזר )החל מדקה בופגיעה בערך היהודי של המדינה, וכך 

צ הוא לגמרי "צ.. התפקיד של הבג"נציג דרך חיים: די לדיקטטורה של הבג"
אחר, והתפקיד של המחוקק להוביל את המדיניות.. אין להם סמכויות.. 

"רוצה  צ אין סמכות... איתמר:"צ ניכס לעצמו סמכות... להגדיר שלבג"בג
להקשות עליך,  אם היה רוב שמאלני... והיו מחליטים לפנות, אם הייתי 

צ  היית אומר שאין להם סמכות זו החלטה מדינית? נציג "מגיש עתירה לבג
דרך חיים הייתי צבוע אם לא הייתי אומר שאין להם סמכות...... צריכה 

צ הוא שמאלני למרות שזה "מר שבגוהיות אמירה חד משמעית.. לא רוצה לל
צ לוקח סמכויות לא לו... ולכן צריכה להיות אמירה "נכון אבל הנקודה שבג

צ אין לו סמכויות.. וממלא ההתנהגות שלו שערורייתית  "עקרונית לגמרי שבג
ות כאן ומידי יום רואים את התוצאות של ההתנהלות הזאת ולכן צריכה להי

צ אין לו סמכויות... איתמר: "אני אגיד לך למה אני "בג –אמירה עקרונית.....
)ושוב אני לא רחוק ממה שאתה אומר, אבל עדין יש  חושב שאתה מפספס...

כאן נקודה שאתה מפספס(.... המדינה הזאת לפני שהיא דמוקרטית קודם 
.... ולכן אני ושופט צריך לתת דעתו לערך היהודי של המדינהכל יהודית, 

חושב שזו לא צביעות להגיד שגירוש של יהודים מביתם פוגע בערך היהודי 
דובר דרך חיים:  מדינה וגירוש של אויב מביתו זה משהו אחר לגמרי...ה של

 ".צריך חוקה כמו שמישאל חשין ציטט ואז שיקום בית משפט  לחוקה....
 

שניתן ביום  5376/16בג"צ )ראו  הדיון שנערך הוא דיון משפטי  126גם בסעיף  .119
( וצידוד בכך שאין להרוס בתי מחבלים 23.7.17פן בתאריך ול)הדיון בא 4.7.17

יהודים אל מול בתי מחבלים ערבים אינה גזענות אלא עמדה מנומקת 
 ומפורטת של שלושה שופטים מבית משפט נכבד זה... 

 

שאלות ל מחלוקות משפטיות אלה והפכו המערערים פסחו עיש להצטער כי  .120
 לגזענות....  שרבים מהמשפטנים דנים בהן לשאלות 

 

גם הפרק העוסק בקריאת ללקיחות החוק לידיים או תמיכה במעשהו של ד"ר  .121
 גולדשטיין שטחי מאוד ולא ענייני.

 



28 
 

 

, דא עקא איון עם יוליאן לוינסון )איש שמאל(ירמביא  129כך לדוגמא סעיף  .122
יוליאן למה לא לתת להם את  "מצונזר ויש להביאו כפי שהיה: שהראיון 

השטחים לחכות שהמנוולים האלה יעשו טעות אחת.. איתמר: "זה בדיוק מה 
ה אחת תצא משם ישאמר רבין, איך אתה עושה את ההסכמים האלה, ירי

 יוליאן: ואנחנו נטפל משם.."
איתמר: "במקום  "כמו בגוש קטיף, שאנחנו אמורים היינו לדפוק בהם"...

יוליאן: גם אני  .שהיה מוחק את החיוך לזועבי מהכנסת" להצביע לברוך מרזל
יוליאן:  ?איתמר: למי הצבעת (3:15הייתי מוחק לה את החיוך )החל מדקה 

איתמר: אז גם אתה אשם במקום להצביע לברוך מרזל אתה  .הצבעתי מרץ
הצבעת למישהי שנותנת רוח גבית לטרור...... גירוש כל מי שלא נאמן למדינת 

הצבעת למישהי שמעודדת את הטרור שנותנת רוח גבית  ישראל, אתה
לטרור.. יוליאן: אתה צריך להבין כדי להילחם ולהרוג אותם ולהשמיד אותם 
ולמחוק אותם אתה צריך שתהיה להם מדינה אתה לא יכול להילחם במישהו 

אני לא יודע מה זה אותם.. אתה מדבר כאן קצת גזענות, איתמר:  בלי מדינה.
ומדבר על אותם, אני לא עושה הכללה אבל מי שלא נאמן  אם תרשה לי 

למדינה לא צריך להיות כאן, ומי שמרים יד על יהודי צריך לגדוע לו את היד 
ומי שיורה צריך להחזיר לו ירי, אני בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים אומר 

  ".את זה....

 

שהמערערים  .. כמובןעוסק אגב במחבלות שהגיעו לרצוח אזרחים.  131סעיף  .123
 לא מצאו לנכון לספר זאת.

 

שעוסק במעשה אלאור אזריה )אין מחלוקת שמי שנורה היה   132כך גם סעיף  .124
הלברטל: גישתך לבוא  "(12:04) המערערים כהרגלם מצנזריםמחבל..( וכמובן 

אתה שואל אותי מה גישתי, איתמר: " לבית הכלא ולהרוג את כל המחבלים?
ן בית דין, שיוציא עונש מוות למחבלים, החוק גישתי, האמיתית שיהיה כא

קיים, פשוט אנחנו מסרסים את החוק, יש עונש מוות, ולכן מחבל שלא 
הורגים במהלך הקרב שזה תקלה מבצעית צריך למות בבית דין.. למה 

 אמריקאים יש להם כסא חשמלי, מה שטוב להם טוב לנו"...
 

מצונזר, אך שוב עולה תמיהה  שלצערו של המשיב גם הוא  133הוא הדין בסעיף  .125
 בין מה שנטען בסעיף לבין עילת הפסילה.... 

 

עדה לכנסת ובאשר למעשה ד"ר גולדשטיין ותליית התמונה הרחבנו בדיונים בו .126
עדה ולבית המשפט העליון, ולו וגש מטעמו של המשיבובתצהיר שה 21-ה

רו והמשיב חזר עליהם פעם אחר פעם גם בתצהיהדברים ברורים וידועים 
 הקודם וגם הנוכחי. 

 

גם  יחד עם זאת אי אפשר שלא להעיר על הצנזורה שהמערערים עורכים .127
אני אומר: ד"ר גולדשטיין  :"(19:28)בדקה  139וכך לדוגמא  בסעיף  בהמשך 

היה רופא שהציל חיים של הרבה מאוד  יהודים ולכן תליתי תמונה שלו בסלון 
מר: "ואני לא מחנך את הילדים בתי. מראיין: הוא עדין אחראי לרצח? אית

 שלי שצריך לרצוח ואני נגד רצח..." הדברים כמובן לא הובאו... 
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המערערים שוב בפרק תחת הכותרת התייחסות שלילית למגזר הערבי  .128

שהם מביאים כדי להקים עילת פסלות  ומעבר לכך שאין גם בדברים מצנזרים 
ל כנס ע המדובר , 141 בסעיףהרי שהצנזור עצמו ראוי לגנאי, כך  כלשהי, 

על איסור גזעני על כניסת יהודים  המערערים לא מספריםאך פעילים בעכו, 
לעיר העתיקה של עכו, ואיסור הנפת דגל על רקע זריקת בקבוקי תבערה נגד 

ם על אותם בריוני המשיב מדבר מכל מקום ברור  מהדברים כי  –יהודים 
 על הסילופים הרבים. יש להצטער – ופורעים שמנעו את הכניסה לעיר

 
מבינים המערערים שאין להם דבר וחצי כנראה שלעת סיום  - 144באשר לסעיף  .129

דבר ולכן נכנסים להשערות וספקולציות לא נכונות, וטוענים כי בדבריו נגד 
 אויבי ישראל, מדבר המשיב על כלל ערביי חברון...

 
ים מהצד השני כי המפגינ המערערים לא מספרים שוב צנזורה!!!!  - 145סעיף  .130

הם לא ערבים תמימים אלא פורעים שהשתתפו בהתפרעות, הדברים מופיעים 
  המערערים לא מצאו לנכון לשלב את הדברים... בגוף הכתבה, אבל משום מה 

 
ת עם אנשי ינשאכן הח"מ סבור במיוחד לאור התנסות חוזרת ונ - 146סעיף  .131

לא נקדים את המאוחר לגבי הרשימה המשותפת  הווקף כי מדובר בארגון אויב.
אבל המשיב בודאי סבור שיש לפסול רשימה זאת מלרוץ בבחירות לכנסת לא 

 כי הם ערבים אלא כי הם מסיתים, תומכי טרור, פועלים בגזענות וכן הלאה. 
 

שוב תומכים בעמדת המשיב שהוא בעאד גירוש האויבים  - 147-149סעיפים   .132
 ולא כל הערבים. 

 
מקריא  טענות המערערים שהרי ברדיו המשיב מגיע לשיא חדש ב - 151סיעף  .133

בעבר  אם כי יש לציין כי  ,ואנשים. התגובה האמורה אינה דעת תגובות של
ובית  טרנספר ו/ או גירוש קולקטיביהתמודדה לכנסת מפלגה שביקשה לעשות 

משפט זה אישר התמודדותה ) ימין ישראל( מכל מקום דעותיו של המשיב 
 . הובאו באין ספור דוגמאות

 
וכך  המערערים כהרגלם מצנזרים העוסקים באויבים.  152-156כך גם סעיפים  .134

דאי, אבל זה מתחיל ומה זאת אומרת בו איתמר:: "2:07בדקה  144בסעיף 
קודם כל בגירוש, גירוש האויב, תכנית התנתקות חד צדדית אבל הפעם 

 מהות בירוק )צבעינראה א מהות בכתום, ילדים בכתוםיבמקום שנראה א
, נערים בירוק, את החמאס להעיף מכאן, לגרש את כל מי שלא החמאס..(

  נאמן לעם ישראל, החוצה החוצה החוצה".
 

שאם יכתוב כל אמירה בפייסבוק נכתב על ידי המשיב ) לא  אמנם - 157סעיף  .135
מכל מקום ברור שהדברים עוסקים בתומכי טרור ומי שמגיע  יקרוס( אולם 

רק לשם ההבהרה הבהיר את מ הוא מוסיף כי: "בתצהירו של הח" לרצוח . 
אין לי כל טענה  –מה שהבהרתי עשרות אם לא מאות פעמים בקולי 

קולקטיבית כלפי ערביי אום אל פחם, יש לי גם יש לי טענה על טרוריסטים 
 ."הישנמצאים שם, שמבאישים את ריחה של כל האוכלוסי
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א אמר את הדברים, אך לא מגובה בכל הקלטה והח"מ הצהיר כי ל 168סעיף  .136

יחד עם זאת גם אם הדברים היו נאמרים וגם אם לא היה מדובר בטווח של 
שמונה שנים שמקים כלשעצמו דחיית הטענה על הסף, הרי שאין בדברים 

 משום גזענות והם פורטו בהרחבה. 
 

 
שלא ברורה מה עילת הפסלות כאן אך למען הבהר  172הוא הדין לגבי סעיף  .137

המשיב חשוב וראוי היה לציין כי  של  יסלפו את דבריו דיוק וכדי שלא
ווה שמסתובבים אותם צועדים במצעד הגאיחסות המשיב הייתה כלפי יהת

. יתרה מזאת המשיב התייחס לאנשי הקהילה הגאה באין בתחתונים ברחובות
 ספור פעמים כולל הראיון אצל שרון גל ורני רהב. 

 

יאשו למצוא אמירות של הח"מ אך שהמערערים שיבצו לאחר שהתי 174סעיף  .138
ששיתף את מעבר לכך שהמדובר בפוסט של אחר, ומעבר לכך שהמשיב לא זה 

הפוסט, הרי קריאת המלל הארוך שנכתב, בהנחה שמאן דהוא מהגולשים היו 
כי תכלית הדברים להוציא את האויב מישראל,  קורא את אותו המלל , מלמד

לה, מצא המערער לנכון להבהיר . חרף כל א לחסל את המחבלים וכן הלאה
רק למען הבהר ספק אציין כי אין לי בעיה עם הציבור הבדואי " בתצהירו כי:

וכל מי שנאמן למדינת ישראל אני הראשון לתמוך ולחבק אותו. בחודשים 
האחרונים אירחתי בבתי תושבים מהכפרים הדרוזים והנה תמונת מסכמת 

 מהאירוע: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/400101 
 

מעלים המערערים טענה זו,  175בסעיף  –ואחרון לעניין הפייסבוק שנסגר  .139
אולם יש להצטער כי הם התעלמו מהדברים הבאים שנכתבו בתצהיר 

ענה הייתה חשוב לציין כי מבירור בחברת פייסבוק הט המערער:"
שהצטלמתי יחד עם תמונה של אדם שהוא אישיות לא רצוי בפייסבוק, בכל 
מקרה המבקש רוצה ליצור תקדים מעניין : כל מי שייחסם על ידי פייסבוק 

 לתפארת מדינת ישראל... –ייפסל על ידי ועדת הבחירות מלרוץ לכנסת 
יט רקלפנסיים בדברים שמסר לא אחר מאשר  1הפרק העוסק במשיב ואת  .140

שם  8.5.19המדינה שי ניצן, מר ניצן התראיין לעיתון מקור ראשון, בתאריך 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/400101


31 
 

 

ין פסילת בן ארי לעומת ניעהמדיניות המפלה של הפרקליטות ב בות עלנשאל ר
  :"הראיון כך אמר פרקליט המדינה העמדות לגבי כסיף ועודה ובמהלך

 
 

שבן־ חשב אחד עליון שופט אבל ויכוח", זה על "אין אומר אתה

 את גם לפסול שצריך חשב אחר ושופט לכנסת, לרוץ יכול ארי

 .כסיף

אני באמת לא יודע כיצד אותו שופט ינמק את החלטתו כשיפורסמו "

 הנימוקים. הוא הרי לא יכול לומר שהראיות אינן קבילות, או שאינן

איתמר בן־גביר לא נפסל למרות שהוא עולות לכדי הסתה לגזענות. 

לא פחות 'עוצמה יהודית' מבן־ארי. בן־גביר הרבה יותר זהיר 

 .ממנו, והקפיד לא להתבטא בצורה שעולה כדי הסתה
 
/137923https://www.makorrishon.co.il/news/ 
 
 

 ברוך מרזל
 

 
 ו:באשר להשקפת עולמפירט בתצהירו  2המשיב   .141

 
אבקש לציין כי אינני גזען, אינני שונא ערבים בשל "

היותם ערבים, כמו כן הייתי בעבר לפני שנים רבות פעיל 
בתנועת כך, אולם עזבתי את התנועה ביום שהוצאה אל 
מחוץ לחוק ולמעשה היא כבר לא קיימת שנים כל כך 

 ."רבות וארוכות
 
פני ועדת עמדו ב חלק גדול מהחומרים שהוגשוזה המקום לציין, כי  .142

המטה למאבק בגזענות נ' מרזל  1096/15הבחירות ובית המשפט העליון בא.ב.
ולכן אין כל מקום לשוב ולחזור ולהגישם. כך לדוגמא מעבר לכך שבכל הכבוד 

לא מטעמים גזעניים  –של השופט גובראן  לא לחץ את ידו 2שהמשיב העובדה 
יננה רלוונטית ושקוף א –אלא בשל כך שיצא נגד חיילי צהל ונגד עם ישראל 

, הרי שלא ברור איך מגישים 2המשיב  יסיון להלהיט את דעת השופטים נגדהנ
וכעת לאחר מספר שנים נוספות  2015חומרים אשר עמדו בפני הועדה בשנת 

 מנסים להגישם שוב....
  
כל הטענות המבוססות על כתבות, אין להן גיבוי ראייתי לכך כמו כן,  .143

אין להן כל משקל ו –ו שנאמרו כפי שנטען בכתבות שהדברים אכן נאמרו, א
 .2ן המשיב העליון בעתירה בעניי ממשי. כך פסק בית המשפט

 

https://www.makorrishon.co.il/news/137923/
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לסגנן בצורה שונה,  שהיה עליויש דברים שמודה  2אכן, המשיב  .144
 2למשמעות שהמשיב לא נכונה היא משמעות העולה מקריאתם והמשמעות 

 עות הלא נכונה.רצה ליצור, ובכל מקרה הוא לא מסכים עם המשמ
 
חושב שכל הערבים הם  שאיננו התייחס בתצהירו ואמר 2המשיב  .145

 2. המשיב אמנים למדינה ואינם תומכים בטרוריש ערבים שהם נשאויבים, 
אויב אצלי איננו קשור לדת או לאום ויש גם יהודים שהם " הוסיף כי:

 ".מבחינתי בגדר אויבים
 
פליטות פה, ודברים  ול שהיו 2שעומד בפנינו ברור למשיב מהחומר  .146

בשל טעות בניסוח, בחוסר תשומת לב. כמו  ונאמרו על ידים מתנגד לה הואש
ת של כן יש לציין כי המרכז הרפורמי בעל האמצעים האדירים הגיש תמצי

, ומכאן ברור שמה שהוגש 2של המשיב  ופרסומיםהתמצית מאלפי הופעות 
נשי המרכז שאם לא הוא חלק קטן מאוד ממה שמתרחש בשטח וחזקה על א

הביאו את כל אותם אלפי ההרצאות /שיחות שמתפרסמים גם הם באינטרנט 
 הרי שאין בהם דבר.

 
ח כאזר 2המשיב חשוב גם להבין שבכל מקרה הדברים נאמרו על ידי  .147

שתמש ישלא  הצהיר בתצהירו 2המשיב רגיל, ולא כנציג ציבור כאשר 
היה חבר יכש –איתם  מסכים וושאיננ –בהם  בביטויים מהסוג שהשתמש

יברמן נ' עיסוואי לאביגדור  1806/19)על חשיבות הצהרה זו ראו בא.ב.כנסת 
 בעניין עופר כסיף(. –פריג 

 
 לטענות המערערים.מכאן להתייחסות ספציפית  .148

 
ן אך ליתר ( שאינן מקימות עילה לפסילה בשל חלוף הזמ2015כתבות ישנות )לפני 

 :הזהירות נתייחס אליהן
 

אין כל בעיה עם אמירה זו. זו אמירה שאין בה שבב של  – 195סעיף  .149
, לא בשל מוצאו. זוהי קריאה לממשלת באויבגזענות אלא פתרון למלחמה 

ישראל לנקוט בפתרון של הפרדה מהאויב, כפי שנקטה כלפי מתיישבי גוש 
 .2המשיב  קטיף )וצפון השומרון(. לא ברורה הטענה כלפיי

 
ל"כתבה" בלבד, ללא כל תימוכין )אין מדובר בקישור  – 196סעיף  .150

הקלטה(. בנוסף, מחצית מהמבזק אלו מילים של האתר עצמו, כאשר לא ברור 
. בכל מקרה מדובר 2מייחסים למשיב הקשר בין מילים אלו לציטוט אותו 

 .בקטע עיתונות מוכחש ומסולף, וכאמור יש לפסול את הטענה על הסף
 
ללא כל תימוכין ראייתיים לכך  שוב, מדובר בכתבה בלבד, – 197סעיף  .151

כאמור, יש לפסול שהדברים אכן נאמרו, או שהם נאמרו באופן המצוטט. 
. זאת ועוד: מדובר בציטוט חלקי באופן מגמתי. זהו הציטוט טענה זו על הסף

 20-אין דבר יותר סמלי מהעובדה שביום השנה ההמלא של הכתבה: ""
שיך את מאבקו באויב הערבי להירצחו של הרב כהנא מגיעים תלמידיו להמ

. "זכותנו לצעוד ולדרוש אמר מרזל בתחילת השבועמהתנועה האיסלמית", 
אנו דורשים, להוציא אל מחוץ  – מול תנועת הטרורשתיפסק ההתרפסות 

 "".לחוק את ראאד סאלח וחבריו
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 , בשני דברים נוספים:ם, כהרגלאים המערעריםבכך חוט .152
 

בעת הצעדה, אלא  2המשיב  הטענה אמרין מדובר בדברים שלפי שא הסתרה .א
 בדברים שכביכול נאמרו "בתחילת השבוע" ולא ברור המקור לכך.

 
לפי  2המשיב מדגיש  בו הרלוונטי ביותרהמשך הציטוט המערערים השמיטו  .ב

היא התנועה האסלמית של  –מכוונים כלפי תנועת הטרור  והייחוס, שדברי
 ראאד סאלח.

 
ובג"ץ אישר את ההתמודדות. שוב,  –הקודמת כבר נדון בבקשה  – 198סעיף  .153

. אף לגופו של 2011מדובר הן בכתבה בלבד ללא סימוכין והן בחומר ישן משנת 
ערך עליון שעמד  –עניין, מדובר היה, לפי הטענה, בהתבטאות נגד התבוללות 

בראש סדר העדיפויות של העם היהודי לאורך כל הדורות. סביר להניח שאם 
הרי שהיא הובאה בהקצנה באותה  – 2מצד המשיב לשהי הייתה התבטאות כ

 כתבה, ואין מדובר בציטוט מדויק.
 

ובג"ץ אישר את ההתמודדות. שוב  –כבר נדון בבקשה הקודמת  – 199סעיף  .154
 בסרטון באתר "וואלה!" שנאמר מפי הציטוט היחידעיוות וסילוף של ציטוטים. 

לשים מאפריקה לא : "איפה שאנחנו מסתובבים המסתננים והפו2המשיב 
 .מסתובבים"

 
בכלל, ניכר שהמרכז הרפורמי שם לו למטרה להשתיק כל מי שדעותיו אינן  .155

תואמות את תפישות המרכז ולהוציא מהמנגנון הדמוקרטי את מי שלוחם למען 
ערכי המדינה היהודית. שהרי על מה הטרוניה? על כך שקיימת תופעה של 

כך שהם "התנחלו" בעיקר בדרום  הסתננות לא חוקית ממדינות אפריקה ועל
ת"א והביאו עמם תופעה של פשיעה גואה כלפי תושבי המקום. אנשי דרום ת"א 
כבר זועקים שנים על כך שהם הפכו לקורבנות של תופעת ההסתננות האמורה. 

מטרת הביקור במקום הייתה מתן תחושה בטוחה יותר  –כפי שנאמר בכתבה 
פת החוק כלפי המסתננים ולתת תחושת לתושבים וסיוע למשטרת ישראל לאכי

של מעורבות כלפי אנשים זקנים וגלמודים. הכתבה מ"ידיעות אחרונות" )נספח 
י'( אינה מגובה בהקלטה וממילא לא ניתן לסמוך על הציטוטים שבה כדברים 

 .שכך נאמרו הדבריםשאכן נאמרו או 
 

לא ברורה הטענה כנגד הדברים גם נדון בבקשה הקודמת, ואגב  – 200סעיף  .156
וב מדובר בציטוט חלקי ומגמתי שהוצא מהקשרו. רגע ש ראשית,המצוטטים. 

: "תראו לאיזה מצב הגענו. בשביל לצעוד 2המשיב  אמרלפני המשפט המצוטט 
עם דגל ישראל, המשטרה תראו איזה פחד, אהרונוביץ )השר לביטחון פנים דאז( 
נמצא פה בעצמו יחד עם הליקופטרים וצפלין )בלון תצפית(". לא ברור מה 

צריכים לחשוש להסתובב ברחובות העיר יפו,  האויביםאמירה לפיה  הטרוניה על
 .ודי יוכל להרגיש בטוח להסתובב שםושיה

  
ובג"ץ אישר את ההתמודדות. מעבר  –כבר נדון בבקשה הקודמת  – 202עיף ס .157

אלימות תתפתח  שלאתקווה  הביע 2שהמשיב לכך, גם בציטוט עצמו הובהר 
 .גדולה יותר

 
ובג"ץ אישר את ההתמודדות. יתירה  –כבר נדון בבקשה הקודמת  – 203עיף ס .158

מכך, שוב מדובר בציטוט חלקי, תוך הסתרת חלקים רלוונטיים אחרים 
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כמו אמירה המצדדת בהותרת פליטים בודדים שהם אכן פליטים,  –מהריאיון 
אך לא מסתנני עבודה שהם המאסה העיקרית של המסתננים. גם ביחס לציטוט 

 את תחילת המשפט. בכוונה והשמיט המערעריםשני בסעיף זה, ה
 

הסתמכות על כתבה בלבד ללא הבאת המקור. מכל מקום, חרף  – 204סעיף  .159
נראה הוקם ומנוהל ע"י , שככל ה2שם המשיב העובדה שידוע  שיש עמוד על 

קשר  ולא מנהל עמוד זה ואין ל הוא, הוא הקיםאין זה עמוד ש – ומעריצים של
 .מתמצא בתחום איננופייסבוק ואף  לא מחזיק כל חשבון והוא לתכניו

 
הציטוט מסולף. מצפייה בכתבה עולה שהמשפט הראשון שנאמר  – 205סעיף  .160

"אני מכבד את הערבים ולכן אני יודע שהם לא יוותרו על מילימטר מתל היה: 
ל , בשלב זה נעשה חיתוך בעריכה ואז כביכוהמערערים. בניגוד לנטען ע"י אביב"

, מבלי שהובאו בכתבה המילים "מי שחמאס זה אויב"אלה אויב, יש המשך: 
 שקדמו למשפט זה.

 
המדובר בתוכנית הומוריסטית ידועה! השדר מנחם טוקר הינו איש  – 206סעיף  .161

סטירה פוליטית והראיונות שנערכים אצלו הם לא רציניים. מכל מקום, בעקבות 
אני לוקח לתשומת ליבי שיש מי " מסר המשיב בתצהירו כי: ,המערעריםדברי 

שמבין את הדברים בצורה לא נכונה, וכאשר אהיה חבר כנסת אהיה יותר זהיר 
 ."ולא אדבר כך

 
מה הטענה. מכל מקום, מדובר על עבירות שבוצעו לפני  הלא ברור – 207סעיף  .162

לה פוסלות אדם מלהתמודד למעלה מעשור ומכל מקום לא ברור איך עבירות כא
 לכנסת...

 
ובג"ץ אישר את ההתמודדות. למעלה  –כבר נדון בבקשה הקודמת  – 208סעיף  .163

צעקות כגון דא, ובכל מקרה בכל הכבוד גם אם  לא שמע כל 2המשיב מן הנדרש 
 עמד 2שהמשיב . כמו כן אין ראיה ואות אדם צועק צעקה כלשהי אין זה מחייב

 מוות לערבים, אמעולם לא קר 2המשיב דבר כזה.  ובראש המפגינים ולא זכור ל
 .זאת הוא נלוז ווהניסיון לייחס ל

 
כבר נדון בבקשה הקודמת. לא ברור מה הכתבה באה להוכיח )מעבר   - 209 סעיף .164

לעובדה שמדובר בכתבה ללא גיבוי ראייתי(. יצוין, כפי שצוין בפעם שעברה, כי 
דף הפייסבוק האמור הוסר בשל תלונות של אנשי השמאל הקיצוני, הא ותו לא. 

 .2משיב לממילא, כאמור, אין זה דף השייך 
 

שוב מדובר בנושא שנדון בבקשה  –משאל מי צדק רבין או הרב כהנא  – 210סעיף  .165
הקודמת. מדובר שוב על הסתמכות על כתבה אינטרנטית ללא תימוכין 

 ראייתיים.
 

שוב מדובר בנושא שנדון בבקשה הקודמת. מדובר שוב על הסתמכות  – 211סעיף  .166
אינטרנטית ללא תימוכין ראייתיים. זאת, מעבר לעובדה שהבעת דעה על כתבה 

 לפיה מעולם לא היה דו קיום הינה הבעת דעה עובדתית על המצב ששורר.
 

של לאחר המילה "לשנוא", שהיא בעצם ציטוט  –בפסקה הראשונה  – 212סעיף  .167
את הכתב נחתכת ההקלטה ולא שומעים את המשך המשפט. דהיינו,  2המשיב 

את השנאה, ועורכי  ועל אהבת יהודים אך הכתב ניסה להכניס לפי 2ב המשי



35 
 

 

מדובר רק בתיאור  –הכתבה חתכו את מלוא התגובה. בנוגע לפסקה השנייה 
 שנים. 35-מצב שהיה לפני כ

 
שוב מדובר בנושא שנדון בבקשה הקודמת. מעבר לעובדה שמדובר  – 213סעיף  .168

)ובפוסט האמור ניתן אף  2יב משבפרסום בדף פייסבוק שכאמור אינו שייך ל
(, כתב אותו 2המשיב מה שעוד מוכיח שלא  –לראות שהוא נכתב בלשון רבים 

מדובר באמירה כלפי טרוריסט המסונף לאחד מארגוני הטרור האכזריים ביותר. 
 אסור לקלל טרוריסטים? המערעריםהאם לדעת 

 
ב על הסתמכות שוב מדובר בנושא שנדון בבקשה הקודמת. מדובר שו – 214 סעיף .169

על כתבה אינטרנטית ללא תימוכין ראייתיים. מאחר ולא צורף קישור לפוסט 
האמור וכן לא הוצגה כל ראיה לשיתוף הפוסט בעמוד הפייסבוק הנושא את שמי 

 .להתייחסות לכך)וכאמור לא שייך לי( אין מקום 
 

ל שוב מדובר בנושא שנדון בבקשה הקודמת. מדובר שוב ע – 215-216סעיפים  .170
הסתמכות על כתבה אינטרנטית ללא תימוכין ראייתיים. בנוגע לפרסום בדף 

והדבר אף ניכר בכך שהטקסט  2של המשיב כאמור אין מדובר בדף  –הפייסבוק 
רכאות(. גם לגופו של רה ישירה אלא הובא כציטוט )תחת מלא הוצג בו כאמי

עדת הבחירות שסירוב ללחוץ את ידו של יו"ר ו יםסבור המערעריםעניין, האם 
 סירב 2המשיב בעבר  מהווה עילה לפסילתו מהתמודדות לכנסת???כמו כן,

מה שמלמד שאין כאן שום גזענות אלא  ,ללחוץ את ידו של השופט רובינשטיין
ביקורת לגיטימית על בית המשפט. ודוק, אפשר לאהוב את הצעד זה ואפשר 

 זה.  לפסול על בסיס המערעריםשלא, אך לא ברור מדוע מבקשים 
 

מניע גזעני, הרי שגם לפי  2של המשיב יוער, כי חרף הניסיון לייחס לכל צעד ושעל 
 אין בו בדל של גזענות. – הטקסט

 
מדובר היה במחאה כנגד תומכי ארגון הטרור אש"ף, אשר הגיעו  – 218סעיף  .171

לאשקלון כדי לתמוך במחבל שהיה מאושפז בבית החולים, תוך שהם מניפים 
הם כוונו כלפי אותם  2דברי המשיב הטרור. כפי שעולה מציטוט  את דגלי ארגון

 .כי טרור שהניפו דגלי ארגון הטרורתומ
 

מדובר שוב על הסתמכות על כתבה אינטרנטית ללא תימוכין  – 219סעיף  .172
המשיב  ראייתיים. בסרטון שצורף לכתבה אין כל התבטאות כפי שנטען על ידי

 המערעריםהתכנסות אלימה". ממילא, אף , וגם אין עדות לכך שמדובר היה ב"2
לפיה הקטע  ת אלו. אין גם כל סימוכין לטענתהתבטאויו 2משיב ל יםלא מייחס
חוקית הינו לאחר ההכרזה על האירוע כעל התקהלות בלתי  2המשיב בו מופיע 

 .)אם אכן הייתה הכרזה שכזו(
 

 לא זה שכותב את הטורים הוא 2המשיב ראוי לציין כי  – 220סעיף  .173
כתבים על ידי פעילים נ ו. רוב הטורים המתפרסמים בשמשמתפרסמים

מכל  – ברעיון המרכזי של הטורים אך לא בכל מילה ומילה ושמשתפים אות
הטור אינו מתייחס לכל הערבים באשר הם,  –מקום סוף הטור מעיד על תוכנו 

 ם, אותם אלו שמרימים נשק או אבן ומנסים לפגוע ביהודילאויבים בלבדאלא 
 כל כוונה להכליל. 2משיב ולרצוח אותם, ואין ולא הייתה ל
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". החלק הראשון המצוטט כים"מבר ו"לקלל" ויצא ובא המערערים– 221סעיף  .174
ומי שתומך באויבי ישראל. לגבי החלק  האויבמדבר על הצורך להתמודד עם 

צב בו "כל אומר שמציאות הפחד שנוצרה בציבור גרמה למ 2המשיב  –השני 
המשיב הציבור שחש פחד. ודוק:  ערבי הפך לחפץ חשוד". לא בעיניו, אלא בעיני

דוגמה מכך שבעת שנסע ברכבת הקלה עלתה אישה ערבייה וכולם חששו הביא  2
לשבת לידה, אך המקום לא היה  הרצ 2המשיב וקא ודושהיא עלולה להתפוצץ, 

 .פנוי
 

לאותו אירוע בו בוטלה הפגנה בשל  הוא התייחס –לגבי המשפט האחרון בציטוט  .175
לדברים בהקשר הזה בלבד, התייחס  2משיב ההחשש מהתפרעויות של ערבים. 

 ולא אל כלל הערבים.
 

המשיב ו מעודד חיילים שחיסלו מחבלים שבאו לרצוח 2המשיב אכן  – 222סעיף  .176
את כולם! יהודים, דרוזים  ,אוהב את כל חיילי צה"ל ומפנק אותם שנים רבות 2
 כל חיילי צה"ל צדיקים! ום, אנשי ימין ושמאל מבחינתילונייוצרים, דתיים וחונ

 בסעיף הינה פרשנות סובייקטיבית. ים המערערים המסקנה שמעל
 

מתלמידיו של הרב כהנא הי"ד שנרצח  2שהמשיב אין זה סוד  – 223-224סעיפים  .177
 .בים ומחבליםלאוי התייחס 2המשיב ט. מעיון בטקסט עולה שע"י טרוריס

 
 דיבר –הבחנה   הוא ערךעולה מפורשות ש 2המשיב  משמיעת דברי – 225סעיף  .178

 רק על האויב ולא על כלל הערבים.
 

ראשית, מדובר בלקט, ולא ברור באיזו שנה צולם הסרטון, אולם  – 226סעיף  .179
אין ספק שאין מדובר בריאיון שצולם זמן רב לפני פרסום הלקט ע"י גורמים לא 

את לימד  2המשיב נתון למשפט לפיו  המערעריםהנהי של  מזוהים. מכל מקום,
לא פראייר "איך שמלמדים במזרח התיכון. לפעמים צריך להסביר  הואש ושכני

על דברים  לא דיבר 2המשיב עם הפה ולפעמים מסבירים עם הידיים". יודגש: 
 שלא במסגרת החוק!

 
. המערעריםיה של לא ברור על מה הטרונ – 7בנוגע לציטוט השני, ראיון בערוץ  .180

 זאת, מעבר לעובדה, ששוב, לא ידוע מתי ניתן ריאיון זה וכמה זמן חלף מאז.
 

 2המשיב ראשית מדובר בציטוט חלקי ביותר. השיחה ממשיכה ובה  – 227סעיף  .181
מספר שאמר למח"ט שמתן "סוכריות" למחבלים רק מעודד אותם להמשיך 

הדברים של הריאיון וזה גם  במעשיהם ושיש לנקוט כלפיהם ביד קשה. זוהי רוח
 ! אויביםמה שנאמר בקטע המצוטט. הקטע השני המצוטט מדבר, שוב, על 

 
לארץ בגיל שש שבועות ולכן  היליד ארצות הברית, אך על 2המשיב  – 228סעיף  .182

 – וח להסביר את עצמילא הצלהוא ו ,באנגלית הוא לא גדול והמילים שלאוצר 
היה זהיר יותר ילכנסת  וצהיר כי עם כניסתלאויבים בלבד וממתכוון  2המשיב 

לומר כאיש  ורשה לעצמימה שאמר כאדם פרטי, לא  –בהתבטאויות והאמירות 
 ציבור.

 
הוא צולם בשנת  2המשיב  הסרט נערך לפני שנים רבות ולדעת בקש לציין כינ .183

. ההתייחסות לד"ר גולדשטיין לא עוסקת במעשים שעשה במערת המכפלה 2012
 י כן ואפשר להבין את זה מהסרט.אלא הרבה לפנ
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רסמים, לא זה שכותב את הטורים שמתפ 2המשיב לעיל,  שצויןכפי  – 229סעיף  .184

 וכתבים על ידי פעילים שמשתפים אותוהם נ ורוב הטורים המתפרסמים בשמ
ברעיון המרכזי של הטורים אך לא בכל מילה ומילה. במקרה של המאמר הזה 

חושב אמנם שיש הרבה ערבים שאינם נאמנים  2המשיב כתב אותו ו 2המשיב לא 
למדינה אך וודאי לא מכליל את כולם וערבים שנאמנים למדינת ישראל יתקבלו 

 בברכה.
 

פסול  וולא רא ולא התנגד המערערים – חוגגת בסעיף זה הצביעות  – 230סעיף  .185
בעקירת אוכלוסייה יהודית ממקום מושבה והעברתה למקום אחר. מפלגות 

"ימין"( חוזרות שוב ושוב על הצורך בהיפרדות. אבל אם -חלק מההשמאל )וגם 
. למען הבהר המערעריםזה פסול בעיני  –הוא זה שאומר את הדברים  2המשיב 

ו גם קן את עצמית הואהם אויבים ו 2המשיב ספק לא כל הערבים בעיני 
 –וארגוני שמאל שרוצים להזיז את כלל היהודים  למערעריםבניגוד . בתצהירו

חושב שצריך להזיז את כלל הערבים אלא רק את אלו שלא נאמנים לא  2שיב המ
 למדינת ישראל.

 
 לא ברור מדוע הובא הציטוט בעתירה. אין בו דבר פסול. – 231סעיף  .186

 
. לעיל צויןש, כפי ובעוכריבאנגלית היא  2המשיב  שוב, הרמה של – 232סעיף  .187

לגרש את כל הערבים  בקשלא מ כתב בתצהירו כי הוא 2המשיב למען הבהר ספק 
 .מר בכתבה בהמשך ועוסק רק באויביםאו הואמכאן כפי ש

 
בחלק הראשון מדובר על בעיית ההשתלטות הבלתי חוקית ובנייה  – 233סעיף  .188

 2ה המשיב הפנ –בלתי חוקית נרחבת שדורשת טיפול רציני. בחלק השני 
כמו שפותרים  לפתור את הבעיות מול האויב לא יכוליםאנחנו לפיהם  לפתרונות

בסוריה "או כמו שמילוסוביץ פתר ביוגוסלביה או כמו עמים אחרים. אנחנו העם 
הושמט באופן היהודי, יש לנו גנים אחרים וטבע אחר" )הקטע הנתון בציטוט 

. האויב(. בכל השיחה דובר על פתרון בהתמודדות מול המערעריםע"י  מכוון
יל ומכל מקום מדובר על הרג לגבי חלוקת הפיצות, דובר על כך לע –בהמשך 

 .מחבלים רוצחים
 

 ושכוונת 2הבהיר המשיב בהמשך מדובר בציטוט חלקי.  16:15באשר לנאמר בדקה 
שוויון באכיפה כפי שנעשה כלפי  דרישתלתת האכיפה במגזר הערבי ו ייתהה

מציע לפעול במודל שנעשה בעמונה גם כלפי מי שאינו  2המשיב  המגזר היהודי.
 יהודי.

 
 .למי שאינו נאמן למדינהמדובר על פתרון  –( 25:08שך )בקטע שמדקה בהמ

 
הולך בדרך שלא השתנתה אלפי  שהואבהחלט אומר  2המשיב . 33:23בהמשך מדקה 

 !שנים, הדרך של תורת ישראל
 

 את הדברים החשובים שאמר ובאופן מכוון, והשמיט יםכמובן סלקטיבי המערערים
צם מתמצתים את התפישה (, שבע35:40לקראת סוף הריאיון )  2המשיב 

"יש ערבים שאני מוכן להילחם עליהם, שעזרו למדינת ישראל,  :והאמיתית של
הם לא אויבים  – או סתם ערבים שהם נאמנים למדינהצד"לניקים, משת"פים, 
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אני  –. אבל מי שנלחם נגדי הוא אויב ומי שרוצה לסלק אותי או להרוג אותי שלי
 . רוצה לסלק אותו קודם"

 
כל יהודי מאמין מתפלל מדי יום שייבנה בית המקדש, לרבות בעלי  – 234סעיף  .189

מעמד כמו רבנים, חברי כנסת, שרים וגם שופטים, לרבות בבית המשפט העליון. 
שהכוונה  2יר המשיב בהמשך ההקלטה הבה –בנוגע ל"חיילים ביחידת עילית" 

 תיות.היא לחיילי הסברה, בפרט הסברה באמצעות הרשתות החבר
 

על  המערעריםזהו עיוות וסילוף מכוון מצד  –בנוגע למקטע השני המובא בסעיף  .190
חלוקת ירושלים  כנגדבחלק זה של הנאום התבטא  2המשיב הדברים שנאמרו. 

פקטו בידי ממשלות ישראל ע"י חומה שהוציאה שכונות מירושלים והותירה -דה
 אף בעלי תעודות זהות כחולה מחוץ לגדר. 

 
דובר על תופעת הגניבות הנרחבת  –הציטוט הראשון הוצא מהקשרו  – 235סעיף  .191

שוב, פתרון אל  –שבשלה נאלצו להקים שמירה מפני התופעה. הציטוט השני 
 מול האויב.

 
לכתבה ועמד על האבסורד שנוצר כאשר תושבי כפר הפנה  2המשיב  – 236סעיף  .192

כך כאשר גילו ורדים התנגדו לקבלת בני הציבור החרדי, אולם התחרטו על 
בכוונה  שהמערערםשמחצית מהזוכים בקרקעות הם ערבים. קישור לכתבה, 

 : מלצרף ונמנע
http://actualic.co.il/ה-בסוף-חרדים-שיבואו-התנגדו-החילונים 

 

על  ואין לו שליטה 2המשיב  וק שלאין מדובר בדף פייסבשוב,  – 237עיף ס .193
 זאת, מלבד העובדה שדובר שם עם התמודדות עם האויב. התכנים בדף.

 
שגם הגנה עצמית כבר  יםסבור המערעריםלא ברורה הטענה. האם  – 238סעיף  .194

 אסורה במדינת ישראל?
 

ד אנשים שותף להפעלתו יש עו הוא כן, ש2המשיב  ויטר שלגם בטו – 239סעיף  .195
 מסר בתצהירו כי הוא 2המשיב  למרות זאת .והם ציוצים בשמ שמעלים גם

המתפרסמים  עקוב יותר אחרי הדבריםישבתור חבר כנסת  ומקבל על עצמ
 נקוט במשנה זהירות.יו

 
הגורם היחיד שמעלה ציוצים לא הוא  2כאמור לעיל, המשיב  – 240סעיף  .196

מו, האם את הציוץ. באשר לציוץ עצ םרש 2המשיב יטר ובמקרה זה לא בטוו
להגיד  המערערים יודעיםלפרש את שתי המילים ? האם   יםיודע המערערים

האם הכוונה הייתה שבקרוב אצלנו ירצו לגרש יהודים או שבקרוב אצלנו ירצו 
לגרש ערבים או שבקרוב אצלנו ארדואן יבצע את מדיניותו? למען הבהר ספק 

 כזריות של ארדואן.לא חושב שעם ישראל בנוי לחקות את הא 2שהמשיב יצויין 
 

. זאת ואו בשליטת 2המשיב  כאמור, אין מדובר בדף פייסבוק של – 241סעיף  .197
ם שותף בדף הפייסבוק כל ראיה שאותו פרסו הובאהלא שמעבר לעובדה 

(. הקישור אינו מפנה לדף זה, אלא לדף ו)וכאמור אינו של  2משיב המיוחס ל
 אחר.

http://actualic.co.il/החילונים-התנגדו-שיבואו-חרדים-בסוף-ה
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התחייב בתצהירו  2המשיב ד עם זאת . יחהאויבשוב, דובר שם על  – 242סעיף  .198

 להבא שלא להשתמש במילים מכלילות.  ולתשומת ליבלקחת 
 

 .ואו בשליטת 2המשיב  שוב, אין מדובר בדף של – 243סעיף  .199
 

. מכל מקום מדובר היה בתקיפה אלימה, 2המשיב  כתבגם את זה לא  – 244סעיף  .200
ובא לעיל, נאמר כמ .2המשיב  הבנתוהתייחסות שם  למי שאויב לפחות לפי 

 2המשיב יש גם כאלה שמפורשות שאין כל בעיה עם ערבי באשר הוא ערבי, ו
לאותם מנהלים שיפסיקו לכתוב  2המשיב  רילחם בשבילם. מספר פעמים העי

 ו.רים שאינם תואמים את השקפת עולמדב ובשמ
 

 לא כתב את הציוץ. 2המשיב  – 245סעיף  .201
 

 .2משיב ה שוב, אין מדובר בדף של – 246סעיף  .202
 

. למעלה מן הצורך ייאמר, שנראה 2המשיב  שלשוב, אין מדובר בדף  – 247סעיף  .203
כי ההתבטאות שם כוונה כלפי אויבים, ובפרט כלפי המסתננים הבלתי חוקיים. 
כמו כן, גם הכותב אינו חשוד בגזענות כאשר הוא מכניס לתוך המשוואה גם 

 יהודים. 
 

. למעלה מן הצורך ייאמר, 2המשיב  שוב, אין מדובר בדף של – 248סעיף  .204
 שההתבטאות שם כוונה כלפי אויבים.

 
. בכל מקרה עולה ממנו כי יש מחאה לא כתב את הציוץ 2המשיב  – 249סעיף  .205

כנגד אפליה גזענית של מי שאינו ערבי באוניברסיטה העברית, ובפרט אפליית 
 חיילי צה"ל בתוכנית המוצעת.

 
למעלה מן הצורך ייאמר, . 2המשיב  ר בדף שלשוב, אין מדוב – 250-251סעיפים  .206

 שההתבטאות שם כוונה כלפי התמודדות עם הטרור הרצחני של האויבים.
 

חאן אל אחמר הוא דוגמה להיאחזות בלי חוקית, שאף בית המשפט  – 253סעיף  .207
העליון הורה לפנותה לפני חודשים רבים. מדו"ח של תנועת "רגבים" עולה 

ל הרשות הפלשתינית ויהודים תומכי טרור, אשר שמדובר בתוכנית סדורה ש
, תוך הפרה בוטה של הסכמי הביניים. Cמטרתה להשתלט על שטחים באזורי 

תכנית זו נעשית בגיבוי ובמימון ממשלות זרות, ובפרט האיחוד האירופאי )ועל 
כך נכתב דו"ח נפרד ע"י "רגבים"(. הסיור האמור בא למחות כנגד אוזלת ידה 

אל במלחמה בתוכנית זו של רשות הטרור האש"פית. קישורים של ממשלת ישר
 לדו"חות של "רגבים":

-https://regavim.org.il/wp

content/uploads/2018/11/MakimShorashimRegavimReport.pdf 

content/uploads/2015/02/TheLastColony.pdf-https://regavim.org.il/wp 

. למעלה מן הצורך ייאמר, 2המשיב  שלשוב, אין מדובר בדף  – 254סעיף  .208
ר ממוחזר, שההתבטאות שהדברים נבחנו במסגרת הדיון הקודם ומדובר בחומ

https://regavim.org.il/wp-content/uploads/2018/11/MakimShorashimRegavimReport.pdf
https://regavim.org.il/wp-content/uploads/2018/11/MakimShorashimRegavimReport.pdf
https://regavim.org.il/wp-content/uploads/2015/02/TheLastColony.pdf
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שם כוונה כלפי התמודדות עם הטרור הרצחני של האויבים ועל מדיניות במגוון 
 תחומים.

 
. למעלה מן הצורך ייאמר, כי  2המשיב  שוב, אין מדובר בדף של – 255סעיף  .209

 קריאת הטקסט מלמדת שאין כאן שום גזענות! 
 

 ציין המשיב דרש. למעלה מן הנ2המשיב  לא מדובר בציוץ של – 256סעיף  .210
והעובדה שמאן דהוא עשוי לסבור מערערים כי לקח בחשבון הערות ה בתצהירו

ניתן לראות שהכוונה היא למי שהצית ועשה  – שמדובר בכל ערביי לוד ולא היא!
 תג מחיר.

 
ים הריאיון בפועל. הקישור אליו מפנראשית, לא ברור מתי התקיים  – 257סעיף  .211

טיוב פרטי, שבעליו העלה את הריאיון מבלי שצוין הינו אל חשבון יוהמערערים 
מרדכי  –מתי הוא התקיים. שנית, מדובר היה באזכרה במקום בו נרצחו אב ובנו 

 ושלום לפיד הי"ד.
 

מקומם מאוד לראות את הצביעות הנוטפת מהבקשה ומסעיף זה,  –שלישית  .212
כנס אשר היא עצמה צבועה בצבעים עזים של גזענות. בריאיון זה דובר על 

שתוכנן לאותם ימים להתקיים במשכן הכנסת להגשמת תכנית גזענית שכונתה 
"חברון תחילה" שמטרתה הייתה להביא לגירוש יהודי חברון, בשל היותם 

על דבר פרסום הכנס והתוכנית, משתי  ולא נזעק המערערים כמובןיהודים. 
 סיבות:

 
 מדובר על גירוש יהודים ולא ערבים. .א

 
: חברי הכנסת איימן עודה )חד"ש המערעריםביבי מארגני הכנס היו ח .ב

 –הרשימה המשותפת(, ח"כ מיכל רוזין )מרצ(, וח"כ דב חנין )חד"ש  –
הרשימה המשותפת(. בכנס היו צפויים להשתתף ארגוני שמאל קיצוני 
חוץ פרלמנטריים כגון: "יש דין" )שאף הכין "דף מידע" לכנס(, "שלום 

 ".עכשיו", "שוברים שתיקה" ו"בצלם
 

לפסול  המערערים ומיותר לציין שאת מארגני הכנס הגזעני הזה לא ביקש
 מהתמודדות לכנסת.

 
 מצ"ב קישור למידע על הכנס באתר מפלגת חד"ש: 

http://hadash.org.il/א-פניםמ-בכנס-להשתתף-קוראות-שלום-תנועות 

 .http://bit.ly/HebronDataמצ"ב קישור ל"דף המידע" של ארגון "יש דין": 

. למעלה מן הצורך ייאמר, 2המשיב  שלשוב, אין מדובר בדף  – 258-264סעיפים  .213
כמו  שההתבטאות שם כוונה כלפי התמודדות עם הטרור הרצחני של האויבים.

בקש לציין כי חלק מהדברים שהובאו נבחנו כבר על ידי בית המשפט נכן 
 בסיבוב הקודם. 

 
בתחילת  מתבטא כבר  המערעריםשל חוסר ההבנה ראשית,  – 265סעיף  .214

" )ולא מי אשם...(. -מי ה'"כאשר קם אויב שאומר  אמר כי 2המשיב הציטוט. 

http://hadash.org.il/תנועות-שלום-קוראות-להשתתף-בכנס-מפנים-א
http://bit.ly/HebronData
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באותו כנס על הדרכים הרצויות מבחינתו למלחמה  דיבר 2המשיב שנית, 
גם הפניית משאבי  2הציע המשיב במסגרת מלחמת החרמה באויב אויב. ב

 הביטוח הלאומי מהאויב אל מי שזקוק לכך.
 

לא ברור על מה מסתמך המבקש בטענתו זו  –לגבי הסטיקרים הנטענים  .215
 .אותם יץלא הפ 2והמשיב 

 
. למעלה מן הצורך ייאמר, 2המשיב  שלשוב, אין מדובר בדף  – 266סעיף  .216

חתוך ומשום  ורףור לפוסט הנטען וצילום המסך שצקיש פולא ציר שהמערערים
כך ממילא לא ניתן להתייחס לכך אם כי קריאת החלקים שאפשר לקרוא 

העקרונות הללו  –מלמדים שכנראה זה ציטוט מתוך עקרונות עוצמה יהודית 
 נבחנו על ידי בית המשפט ועמדו בפני הועדה והשופטים בפעם הקודמת. 

 
רופולוגיות בריאיון נובעות מתפיסות אנת 2המשיב  האמירות של – 267סעיף  .217

ל מדינת ישראל. מאמין שהרבה ערבים פה הם אויב ש הואוסטטיסטיות לפיהן 
לא  הואערבים ויודע שזה לא כל ה הואשוב ושוב ש הדגיש 2המשיב עם זאת, 

 2המשיב  המילים הדל של בקש לציין על אוצרנ. כמו כן עושה הכללה גורפת
 אנגלית. ב

 
 ביחס לסעיף זה.לא ברור מה הטענה  – 268סעיף  .218

 
האנגלית  ,וגם זה מופיע בקטע המתורגם חזר ואמר 2המשיב כפי ש – 692סעיף  .219

אפשר  לכן בכל הכבוד אי –אומר את זה מפורשות  והואלא טובה  2המשיב  של
המשיב . למעלה מן הנדרש עיון בקטע מלמד שולהשתמש בזה עילה לפסול אות

עוסק בערביי חברון ואירועי תרפ"ט. יש לזכור! חברון היא עיר בשליטת  2
החמאס, כאשר שבעה מתוך שבעה חברי הפרלמנט הם אנשי חמאס וראש העיר 

 .2ן ודיבר המשיב רצח שישה יהודים ואליהם התכווהינו מחבל ש
 

 זהו ניסיון ציני ליצור אנטגוניזם בקרב הרשות השופטת כלפי – 270סעיף  .220
 עליה. ובשל ביקורת 2המשיב 

 
מצפייה בסרטון עולה בבירור שהאמירה הראשונה הייתה הלצה  – 271סעיף  .221

גם  –בלבד וכך גם הבינו זאת שאר הנוכחים. לגבי האמירה השנייה המודגשת 
המשיב  שלהיא נאמרה כהלצה )ואכן הנוכחים צחקו( וגם זו לא הייתה אמירה 

על האיסור  דיבר 2המשיב ין היתר, . בואלא ציטוט של הודעה שמישהו שלח ל 2
זוהי אמירה לגיטימית כתב בתצהירו, כי  2המשיב לוותר )על ארץ ישראל(. 

לחלוטין, שנאמרת ע"י פוליטיקאים ממגוון המפלגות וכן ע"י אישי ציבור. 
של זורקי  הראשיםיוער, שבשורה האחרונה בציטוט נאמר "לרכוש של 

 הפרסום בפייסבוק לא נעשה על ידי האבנים", ולא כפי שנכתב. מכל מקום,
 .2המשיב 

 
 בנוגע לסעיף זה.ה טענהלא ברורה  – 272סעיף  .222

 
 בנוגע לסעיף זה.ה טענהלא ברורה  – 273סעיף  .223

 
. מדובר על אמירה מתונה, שלא קוראת לחיסול הטענהלא ברורה  – 274סעיף  .224

 האויב אלא ליישב אותם בארצות אחרות.
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מבקש למצוא  2שהמשיב  –טענות הוא הה מכל הדבר היחיד שעול – 275סעיף  .225

 2המשיב פתרונות ומענה לאויבי המדינה שמבקשים לרצוח ולפגוע ביהודים. 
מתכוון לכלל הערבים או לאוכלוסייה  נולא אחת במקורות דלעיל, שאינ הבהיר

מסוימת עקב מוצאה, אלא רק לאלו שהינם אויבים או תומכי האויב ומבקשים 
כאמור לעיל,  הבהיר 2המשיב  –דים באשר הם. יתירה מכך לחסלה ולפגוע ביהו

 הוא –שבמצב בו ערבים נאמנים למדינה, ובפרט כאלו שתומכים ומסייעים לה 
 לחם  עבורם. דין הבקשה, אם כן, להידחות מכל וכל. י

 
 

 עוצמה יהודית

 

לא נאריך במקום שנבקש לקצר במיוחד שגם מה שכבר הוגש בעניין עוצמה  .226
ר שברובו עמד בפני בית המשפט בדיונים הקודמים והפעם צורפו הוא חומ

 טענות חדשות שלמעשה שלוש מהן הן אותה טענה... 4מספר 

 .:על השקפת עוצמה יהודית בקצירת האומר

אשון ברשימת כפי שפורט בתצהיר שהוגש מטעם המשיב שעומד במקום הר .227
ראלית שמאגדת עוצמה יהודית היא מפלגה כלל יש"  :עוצמה לכנסת נכתב כי

ים וחילונים, אשכנזים יבתוכה את כל אוהבי ארץ ישראל ועם ישראל, דת
וספרדים, אנשי העיר הגדולה, עיירות הפיתוח והכפרים, מתיישבים 
וחקלאים, כמו גם בני מיעוטים שונים שכל כולם תומכים בערכיה של עוצמה 

, הטמעת יהודית, חיזוק המדינה היהודית, חיזוק החינוך ומורשת ישראל
 עליה ועידוד הגירה של אויבי ישראל.ות, המשפט העברי, התיישב

 

אני '-גם מהמצע של עוצמה יהודית שצורף לתגובה הקודמת ניתן ללמוד על ה .228
שלה ונדמה שלא יכולה להיות מחלוקת כי אם היה מדובר במפלגה  'מאמין

 גזענית המצע היה זועק נושאים אלה. 
 

כך , ועה כי מדינת ישראל היא מדינה יהודיתמצע עוצמה יהודית עוסק בקבי .229
המצע . ערכיה המשפטייםוב גם צריך שיהיה באופייה, בסמליה הלאומיים

עוסק בחינוך ילדי ישראל לאהבת הארץ וערבות הדדית, הכרת ההיסטוריה 
 והמורשת של העם היהודי ואוצר היהדות. 

 
משפט במצע מתחייבת המפלגה לפעול להטמעת המשפט העברי במערכת ה .230

הישראלי ולמלחמה בעיוותי דין והרשעות חפים מפשע, התיישבות בכל חלקי 
 עליה ועידוד יהודים לעלות ארצה )חוק השבות(. וארץ ישראל, פעולת קליטה 

 
במצע התייחסות להשבת הריבונות הישראלית בהר הבית והתייחסות לאויבי  .231

מתן, ושא ישראל כאשר המפלגה דוגלת במלחמה טוטאלית באויבים, ללא מ
 ויתורים וכניעות. 
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בעניין אויבי ישראל שאינם נאמנים למדינה )להבדיל מכל הערבים אשר אין  .232
בעניינם כל התייחסות גורפת במצע(, מוצע להקים רשות לאומית לעידוד 

 הגירה, והפסקה של תופעות של מסתננים וכדומה. 
 

ה תפעל כאשר נקבע מפורשות שהמפלג, במצע גם התייחסות לצורת המשטר .233
למען דמוקרטיה יהודית, כזאת השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום 

נאמנים  אינםיש גורמים ש בה היהודית, להבדיל מדמוקרטיה ללא גבולות
למדינה ונכנסים לכנסת ישראל, מסיתים מתוך הכנסת נגד המדינה 

 ומבקשים למחוק אותה. 
 

אך   .ניתן לחשוב אחרת .בתגובה הקודמת, ניתן שלא להסכים נכתבכן, כפי ש .234
המצע של עוצמה יהודית סותר לחלוטין את טענות המבקשים אשר הצטערו 
כפי הנראה לראות שאין בו לא תורת גזע ולא שנאת האחר אלא אהבת ישראל 

 צרופה. 
 

גם מחומרי התעמולה מטעם המפלגה )בשונה מכל מיני חומרים שלא  .235
ניתן ללמוד על השקפת  קשורים למפלגה והם יוזמות של אנשים פרטיים(

 חומרים אלה לתגובתנו הקודמת ואני מפנה לשם. וצורפוהעולם והדרך 
 

כי אין שום גזענות בדברנו. אין שום יסוד לטענות על הוא, עולה מהחומרים ה .236
אנחנו סבורים  ,שלילת מדינת ישראל כמדינה לא דמוקרטית: אכן

פשר לגורמים שהדמוקרטיה במדינת ישראל הולכת לקצה השני ואסור לא
יש לנקוט ביד קשה כלפי וששאינם נאמנים למדינה להיבחר לכנסת, 

האויבים שמבקשים לפגוע בישראל, ואולם אנו מאמינים בדמוקרטיה יהודית 
שבה יש מקום רב לחמלה, להכיל את האחר והשונה, לקבל גם בני עם אחר 

 שנמצאים ארץ, אך לא  לאפשר לנצל את הדמוקרטיה. 

 
, עמד לנגד עיניו של 21עמד לנגד עיני ועדת הבחירות לכנסת ה מצע יצויין כי ה .237

 בית משפט נכבד זה בדיון בערעור כסיף והדברים נאמרו בהרחבה. 
 
 

 שכבר נטענו וגם כאלה שלא...טענות 

 

( 439-445) הפרק העוסק בעוצמה יהודית הוא פרק דל הכולל סעיפים בודדים .238
סילת רשימה שעליהם עמדנו בזווית וכבר ממנו ניתן להבין שהמבחנים של פ

 המשפטית לא יכולים להתקיים. 

 

בשלב הראשון יש להסב את תשומת הלב עמדו הסטיקרים האמורים בסעיף  .239
 ונמסר הסבר עליהם.   442

 

שפורסמה בעמוד  למודעה נוגעות שלושה במספר(,טענות אחרות, וחדשות ) .240
ה ועם כיתובים שונים הפייסבוק של המפלגה שבה נראה מחבל שרוע על הרצפ
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באנגלית, אלא שמעבר לעובדה כי המודעה היא מודעה של איחוד מפלגות 
הימין שיצאה מבית היוצר של אנשי האיחוד הלאומי אחרי שאחד הבכירים 

, הרי שעיון בחומר לרצוח אותו ואת בתו הקטנהבמפלגה ירה במחבל שהגיע 
 לה לפסילת מפלגה... מלמד כי אין בו כל גזענות וודאי אין בו להקים עי

 

הקריטריונים לפסילת מפלגה להבדיל ממועמד, לא כוללים את נזכור ונזכיר:  .241
! לא זו אלא אף זו גם ייחס לדיבור אלא יש דרישה למעשיםהתיקון לחוק המת

ולא היא  –אם היה בשלושת הפוסטים האלה כדי להקים עילה לפסילה כלשהי 
ם שנציבים כמרכזיים בין השאיפות הרי הצורך הוא במאפיינים דומיננטיי –

יש צורך  או הפעולות של הרשימה, הכוונה הינה לתופעות המהוות יעד שליט....
בהיגדים ישירים והצהרות מפורשות ולא די במטרות בעלות אופי תיאורטי 
הפעילות באותו עניין חייבת להיות חוזרת ונשנית ולא פעילות ספורדית 

וברורות וחד משמעיות ונדרשת מסה הראיות חייבות להיות משכנעות 
 קריטית....

 

גם הטענות כי לפי חוות הדעת  המערערים כלל לא התיימרו להוכיח נושא זה. .242
ין להיפסל לא יכולות לסייע ראשית היות יש דינם של מרזל וגופשט"של היועמ

ונקווה כי נצליח להוכיח  ובית משפט נכבד זה סוברני להחליט כפי שיחליט
ובית  גם אם אכן חלילה כך יקרה ךידחות אולם חשוב מכשדין הערעור לה

, אין בכך כדי לפסול את הרשימה כולה המשפט יפסול מועמד כזה או אחר
חברים שרק באשר לשלושה מהם הוגשו בקשות פסילה וכל  29המורכבת מ 

כלל לא התבקשה פסילתם וודאי אין בכך כדי להקים עילת פסילה על היתר 
וא דל מאוד, ולא מגיע לרף כלשהו המצדיק דיון הרשימה כאשר החומר ה

 בבקשה. 
 

עוד לנסות ולהפנות את החצים אל הגב' ד"ר אדוה ביטון  המערערים מבקשים .243
, שמצוטטת בכתב הערעור כאילו כנתה את כל הערבים כחיות 4מועמדת מספר 

אדם, אולם יש להצטער כי לפחות בעניין אם שאיבדה את בתה בפיגוע אבנים, 
ים המערערים לצנזר ולסלף למרות שקראו את תצהירה של הגב' ביטון ממשיכ

אני רוצה לציין: הגעתי לדיונים של המחבלים, וכל פעם מחדש  " בו כתבה כי:
גילינו תמונה נוראית של התמודדות מערכת המשפט בכל הקשור לטרור 
ולמחבלים. כך לדוגמא, בדיונים עצמם המחבלים ובני משפחותיהם צחקו 

לא הצלחתי להכיל את הבושה: מי יכול לשמוח וסימנו תמונות ניצחון. עלינו 
? מי יכול לצחוק מרצח של ילדה בכביש??? איזה בן 3על פגיעה הילדה בת 

אנוש מסוגל להסתכל בעיניים של אמא שהבת שלה שוכבת מחוסרת הכרה 
 אני אמא לילדים. אני לא מחנכת את ילדיי לזרוק אבנים ולסמן תנועת ניצחון?

על ערבים בזמנם הפנוי. איזו אמא בעולם תרצה שהבן שלה ישתתף ברצח של 
שנות  15בסופו של יום, הרוצחים קיבלו עונשי מאסר מגוחכים של  ילדה?
לאחר פטירתה של אדל ז"ל בחרתי להמשיך בחיים. הקמתי את  מאסר.

עמותת אדל )אני דואג לאחר(, שמטרתה לסייע למשפחת השכול של אלו 
יקיריהם בטרגדיה אישית. אלה שלא מלווים כמונו על ידי משרד  שאיבדו את

הביטחון ומחלקת נפגעי פעולות איבה, אך זקוקים לא פחות לתמיכה, אוזן 
בחרתי להמשיך הלאה. אני  קשבת, והענקה של מעטפת רגשית תומכת.

פעילה בפורום בוחרים בחיים של משפחות שכולות נפגעות פעולות איבה, 
 יים שעוסקים בקבלת תלמידים והכלתם במוסדות החינוך.ובפורומים חברת

בבקשה של המרכז הרפורמי לדת ומדינה מובאים ציטוטים קצרים על חיות 
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אדם ומרצחי אדם. כיוון שהציטוטים הוצאו מהקשרם, אבקש להפנות 
, בערב בו התבשר עם ישראל כי עמיעד 20לדברים המלאים שאמרתי בערוץ 

 עמו בפיגוע בעופרה נפטר: ישראל, התינוק שנורה במעי

 
"לצערנו הרב זה נהפך להיות כבר חדשות לבקרים כל 
האירועים המתרחשים במדינתנו. התרגלנו. צר לי להגיד 
את זה, אבל בהחלט התרגלנו לזעקת האם ולכאב ולכל 
הטלטלות הללו. ואנחנו נכנסנו לסוג של תרדמת. כך אני 

 מרגישה. 
 

כאם לאם. ובכלל כאדם אני רציתי לכתוב לה, קודם כל, 
מעלות. אני לא  180-שעבר את הטלטלה הזאת, את ה

ייחלתי למציאות הזו. חיי, חיינו השתנו בן רגע. מצאתי 
את עצמי ממציאות פורחת, משגשגת, עם קריירה, באמת 
בשיא הקריירה שלי, פתאום אתה מוצא את עצמך מול 
ילד שנולד כילד רגיל כילד, מדבר צוחק פעיל,  לפני 

עתיים ראית אותו במלוא האקטיביות שלו, ופתאום ש
אתה רואה אותו שבר כלי. החיים שלך משתנים בן רגע 

שעות לחיות, שיחות  24מעלות. מכונת הנשמה,  180-ב
קשות. שנתיים וחצי שהיינו כאן ונאבקנו יחד עם אדל גם 
מול הבירוקרטיה, לא היה לנו פשוט. ולצערנו הרב הסוף 

ושמונה  4לקבור ילד ילד בגיל  – המר שלא ייחלנו לו
 חודשים.

 
המסר שלי הוא בהחלט מסר של בחירה בחיים. מסר של 
תקווה, מסר של תמיכה, מסר של חוזק. מזה שאנחנו עם 
מיוחד; אנחנו להבדיל מהמרצחים השפלים הללו, אנחנו 
עם המקדש את החיים. לצערנו הרב לא מדובר פה 

כתבתי, מדובר באיזושהי מלחמה טריטוריאלית כמו ש
פה במלחמה באמת בין אור לחושך; בין עם מוסרי עם 
אמות מידה שלא צריך ללמד אותנו איך להתנהג ומהי 
תרבות וכולי ולשם מה הגענו לכאן, מול עם, אני לא יודעת 
אם אפשר לקרוא לו אפילו עם, מול מרצחי אדם 
שפועלים, שמה שמניע אותם זה השנאה והנקמנות 

 ל רוע ואיפה להכשיל..והמוות ויצרים ש
 

כל הלבבות של כל עם ישראל יוצאים להורים האלה 
שבאמת איבדו תינוק שעוד לא הספיק לחיות ולו אפילו 
יום אחד בצורה נורמלית. איך היית מסבירה להם, איך 

 באמת לבחור בחיים, איך קמים מבשורה כזאת?
 

... 
 

אני מצפה קודם כל מהמנהיגים שלנו שיושבים שם 
. זה קודם כל. כולנו אלופים בלדבר. כולנו אלופים לפעול

בלדבר ולנהל איזשהו שיח, וכל אחד לועס את זה וחוזר 
על הדברים כמו במנטרה, אבל אנחנו הורים שכולים 
ובכלל, אני חושבת גם עם ישראל שבע כבר מהאמירות 
הללו. אנחנו רוצים לראות פעולות בשטח. אנחנו רוצים 
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היה גבוה. הרי בני העוולה הללו, שכל סל ההרתעה שלנו י
הם חשים באזלת היד שלנו, הם לא טיפשים הם רואים 

 את המציאות המתרחשת בשטח. 
 

מראיינת: תגידי, כשאת מנהלת לעצמך בראש שיחות 
 דמיוניות עם אדל, מה את מספרת לה?

 
אדווה: הן לא דמיוניות. הן נעשות בלייב. אני מדברת עם 

ת כאן. האמונה, אמרתי לך, זה אדל יום יום, ואדל נמצא
כלי אדיר מאוד. זה שהם נמצאים בעולם הבא, יש להם 
את היכולת לראות אותנו, לשמוע אותנו, להוביל אותנו 
ואני מרגישה אותה בעשייה היומיומית שלי, גם בתוך 

קודם כל שתתן לי כוח.  -מיזם אדל. ומה שאני אומרת לה 
ים החיים שיש תתן לי כח להמשיך למען קודם כל הילד

לנו כאן: יש לנו ברוך השם עוד שני בנים שנולדו לאחר 
האבדן הקשה הזה, ואני צריכה להישאר פה אמא 
שפויה, חזקה ובריאה קודם כל למענם. הם לא אשמים. 
הם לא אשמים בטרגדיה הזו. וגם בשביל עצמי, בשביל 
להישאר שפויה. אנחנו חייבים להמשיך הלאה. וזה גם 

לת לזוג האדיר הזה, שבשביל בריאות מה שאני מאח
הנפם שלהם ובעזרת השם בורא עולם יתן להם ויוסיף 
להם עוד ועוד ילדים. הם צריכים להישאר איתנים 
וחזקים עם אמונה ובריאות הנפש ובריאות הגוף. זה מה 

 שאני מאחלת להם מלב אל לב. 
 

מראיינת: המחבל שרצח אותה, לא קיבל עונש כל כך 
 שנה. 15נוראי, רק 

 
כוכבים בכלא של  5אדווה: נכון, נכון. סורג ובריח כלוא ב

 מדינת ישראל. 
  

 מראיינת: ועוד מעט הוא ישתחרר.
 

אדווה: יכול להיות שעוד מעט גם הוא ישתחרר. אנחנו 
רואים את המחבלים הללו צוחקים לנו בעניים, צוחקים 
 לי בפרצוף.  אני הרי הגעתי לדיונים אני ראיתי אותם אחד

 לאחד ואין להם שום בושה לצחוק לי בפרצוף".
 

מי שמסלף את דבריה של אם שכולה ולאחר מכן קורא תצהיר, שומע  .244
 הבהרה וממשיך לסלף את אותם דברים עושה מעשה פסול ולא מוסרי.

 

 בדיון בועדת הבחירות  עמדת היועץ המשפטי לממשלה

ד לרשותנו מסענו צריך להתקצר ולצערנו פרק הזמן המאוד מוגבל שעומ .245
להגשת תגובה זו הוא קצר מאוד אולם לא נוכל שלא להפנות לעמדת היועץ 
המשפטי לממשלה בועדת הבחירות הן באשר למשיב מרזל והן באשר לעוצמה 

 יהודית ולמשיב בן גביר. 
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אמנם המסקנות לשיטת היועץ המשפטי שונות ויש לפסול את מרזל  .246
להצביע על כשל, אותו הכשל  במסגרת זאת נבקשמלהתמודד בבחירות, אולם 

של היועץ הן בעניין מרזל והן בעניין עוצמה ובן גביר כאשר נבקש שלא לקבל 
חוות הדעת של היועץ בכל הקשור להגעה לכיוון הקו האסור גם כלפי מי שהוא 

 אינו מבקש לפסול. 
 

תגובת הצדדים לבקשות בפני ועדת הבחירות נקבעה ליום שלישי, ודוק:  .247
ם הקודמת הוגשה תגובת המשיבים ואו אז נתן היועץ המשפטי , בפע13.8.19

אולם את חוות דעתו והתחשב מן הסתם בטענות שטענו שני הצדדים, 
במקרה שלנו, מסתבר כי היועץ המשפטי כלל לא המתין לתשובות 
המשיבים לבקשות, ולמעשה כאשר כתב את חוות הדעת לא עמדו 

 בפניו תשובות המשיבים.... 
 

 ת יצרה שתי בעיות מרכזיות : התנהלות זא .248
 

היועץ המשפטי כלל לא נתן דעתו לטענות השונות של מרזל ובהן  -לעניין מרזל .א
טענות מהותיות ביותר לעניין דף הפייסבוק, הטויטר, ואף כתיבת טורים 

 ושליטתו בשפה האנגלית. 

 

לעניין עוצמה ובן גביר היועץ המשפטי כלל לא עיין בתשובה המפורטת ולא  .ב
דעתו לעובדה כי המערערים סילפו , צינזרו , חתכו, ולמעשה הביאו נתן 

 אמירות חלקיות ביותר.... 
 

התנהלות זאת של היועץ פגומה, חוות דעתו היא חוות דעת שהוכתבה לאחר  .249
 ששמע צד אחד בלבד, ועל כן משקלה הוא משקל נמוך ביותר. 

 

  בועדההדיון 

 

ערעור מגלה כי למעשה עיון בפרוטוקול הועדה תוך השוואה לכתב ה .250
המערערים כמו גם היועץ המשפטי לממשלה לא נתנו משקל של ממש 
להתפתחויות בדיון, ולמעשה מתעלמים ממה בועדה שעל החלטתה הם 

 מבקשים לערער.... 

 

עמד על דוכן העדים ונחקר ארוכות ועלה מחקירתו כי  1כך לדוגמא המשיב  .251
ן אינן אמירות מהפה אל החוץ, דווקא כל האמירות שלו גם בועדה הקודמת, ה

 והובאו עוד ועוד ראיות להשקפת עולמו שלא כוללת שום רכיב של גזענות. 
 

כב' השופט מלצר שאל לגבי אמירתו של ד"ר בן ארי האם המשיב מסכים לה  .252
 (:" 72שתשעים ותשעה אחוזים מהערבים לא נאמנים וכך השיב המשיב ) עמ' 

 

ני ואני אומר את זה עוד פעם, אני לא חושב שזה תשעים : אמרתי לאדואיתמר בן גבירעו"ד 
ותשעה אחוזים, יש הרבה הרבה יותר נאמנים, אני חושב שיש הרבה מאוד ערבים 
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שהם נאמנים, מי שנאמן אין לי שום בעיה איתו, את זה אני לא אומר רק לאדוני כאן 
 בועדה.

 

בעיה עם מי שחושב : אני שואל אותך כי אתה עכשיו כעד, יש לך כב' השופט מלצר
 שתשעים ותשעה אחוזים לא נאמנים? 

: אני לא מסכים איתו, אני אומר עוד פעם, אני מפנה לראיון אצל אודי סגל,  עו"ד בן גביר
הראיונות האלה חשובים, כי זה לא חוכמה לבוא כאן לועדה ולהגיד משהו  19..2.8ב 

 אחד, ואז לצאת ולהגיד משהו אחר.

 כון..." : זה נכב' השופט מלצר

 

מוקרטיה יהודית בעניין עוצמה יהודית ומצעה נשאל המשיב באשר למונח ד .253
וחרף העובדה כי הדברים נדונו כבר בהליך הקודם בפרשת כסיף ניתן שוב 

 (97-99הסבר ממצה ) ראו לדוגמא עמ' 

  

ואילו בעניינו של ברוך מרזל, הודה מר מרזל כי לא תמיד התנסח נכון ) עמ'  .254
רזל כי עדכן כי הפייסבוק שמופעל על שמו אינו חשבון שלו ) ( הודה מר מ79

 ( ואף בסיום ההליך חתם על מכתב המאפשר הסרת החשבון כולו. 80עמ' 
 

מר מרזל אמר בועדה דברים ברורים, מסר  שאינו סבור שתשעים ותשעה  .255
( הוסיף כי:"אני בהחלט לא רואה 84אחוזים מהערבים הם לא  נאמנים, ) עמ' 

כדבר אחד.יש שם הרבה סוגים ואפילו בחברון שהיא עיר הכי  את הערבים
בחברון היו פעם  –קיצונית, אני מכיר ערבים שהם בהחלט לא ראויים ליחס 

אחת בחירות דמוקרטיות, כשהאמריקנים ניהלו, ושבע מתוך שבעה חברי 
פרלמנט הם אנשי חמאס. ג'יבריל רגוב שהוא רוצח גדול ניסה להתחרות ולא 

ות. מצד שני גם בחברון אני מכיר ערבים וקשור לערבים והם לא זכה בבחיר
אויבים שלנו, ערבים שמוכנים שנחיה איתם, שמוכנים שנהיה איתם, הם לא 

מש'  85עמ' אס ורוצה להשמיד אותי הוא כן"  )אויבים שלנו, מי שתומך בחמ
6 ) 

 

 הנה כי כן הדברים שנאמרו על ידי המשיב מרזל הם דברים ברורים וחד .256
משמעיים. לאורך כל הדיון, הסביר מרזל כי הוא מבין שברגע שהוא ייבחר  
לכנסת הוא לא יפעל כאדם פרטי ויש חשיבות לכל אמירה שלו והוא יהיה 

 זהיר הרבה יותר) ראו עניין כסיף(, 
 

הדברים שנאמרו בועדה הרשימו, בכנותם, ביושרם ואין ספק כי עניינו של  .257
 י כפי שניתח זאת בית המשפט בפרשת כסיף. מרזל, לא דומה לעניין בן אר

 

 דבר. סוף 

 

 הסתיים ונבקש להרחיב בטיעון בעל פה. מסענו  .258
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כל הערעורים על הסף,  פני טיעון זה עולה כי יש לדחות עם זאת עוד ליחד  .259
ן כפי הבחירות והעמדות השונות שלהדת מחמת התנהלות המערערים בוע

 שהופיעו בועדה אל מול העמדה בהליך כאן. 
 

ועוד, יש לדחות את הערעורים, לאור חוסר ניקיון כפיים והסתרת זאת  .260
 פרטים רלוונטיים מבית המשפט. 

 

דת בכללים מנה עואי, היש לדחות את הערעורים שהרי הבקשלא די בכך, אם  .261
 המחמירים של פסילת מועמדים וודאי לא פסילת רשימה שלמה. 

 

הרשימה, עיון בערעור מלמד שאין כל עילה לפסול את הרשימה לגבי  .262
הניחו כל  שלא הרי להםשון צרומהמערערים גם אם בכותרת כתבו שזה ה

 תשתית עובדתית מתאימה בפרט לאור הכללים הידועים לפסילת רשימה. 

 
צוניות אין מסה קריטית, אין הוכחה על פעילות לא הוגשו ראיות חמורות וקי .263

שטח שנועדה להוציא מן הכוח אל הפועל את הטענות נגד הרשימה ולמעשה 
 הפוך בהן הפוך בהן בכל כללי הפסילה וניתן להבין שהבקשה לא יכולה לעמוד. 

 
הוא הדין באשר לעו"ד איתמר בן גביר. כזכור עניינו של הח"מ נבחן בהרחבה  .264

ה ובית המשפט ולא ניתן להגיש את אותם קטעים ולבקש מעין על ידי הועד
 עיון חוזר ... 

 
כפי שציינו בתחילה הקטעים שהובאו ולא עמדו בפני הועדה רובם ככולם  .265

קודמים לדיון בועדה ולהחלטת בית המשפט שיצרה מציאות שכרגע ניתן 
 לשנות רק בראיות חדשות. 

 
ות שלא עמדו  בפני הועדה ובית זאת ועוד, גם אם היה ניתן לבחון את הראי .266

המשפט, הרי שעיון בהם מגלה כי הן דווקא מחזקות את הטענות שאין כל 
 עילת פסילה נגד  בן גביר. 

 
 

לקבוע קביעה מגלה כי יש  (מכל הסוגים והגוונים  )הטענות נגד בן גביר פירוט  .267
נורמטיבית וערכית שבן גביר רחוק מאוד מאוד מהקו האסור וכי פעלו 

גם בישיבות סגורות וכאלה שאינן לפרסום  )ואמירותיו והצהרותיו בכל מקום 
  .אינו גזעני כלל וכלל.. (

 
 

אכן בעניינו של מרזל נדרשו הסברים והם פורטו למכביר, מרזל בניגוד למה  .268
הפייסבוק שלו, הוא אינו שולט די טוב  שניתן היה לחשוב אינו מפעיל את דף

 באנגלית ואין ספק שיש מקום להסברים המפורטים שלו. 
 

זאת ועוד, יש לזכור כי חלק גדול מהחומרים נגד מרזל עוסקים באמירות  .269
 . 2015שהתרחשו לפני שנים רבות עוד טרם פסק הדין שניתן בעניינו בשנת 

 
 מו בעניין יתר המבקשים. יתרה מזאת הדברים של מרזל עוותו, ושונו כ .270
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זאת ועוד, יש לציין כי מרזל אמר את אשר אמר כאשר הוא אינו איש ציבור  .271

ובדומה לעופר כסיף הוא לוקח על עצמו אחריות לנהוג אחרת בעת היותו 
 בכנסת . 

 
 

יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הערעורים ן ולאור כל האמור לעיל על כאשר 
 של גופשטיין תוגש בנפרד. תגובתו  – 4והמשיבה  1-2כנגד המשיבים 

 
 מ מתנצל על כך שבשל לוח הזמנים מוגש המסמך ללא הגהה מתאימה. "הח

 
 

 איתמר בן גביר, עו"ד        
 
 

 
 

 


