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המחנה הציוני, השמאל של ישראל,  :רשימות המועמדיםן של השתתפותאת בקשה למנוע 
 1202פ"ר  –בקשתו של פרופ' בודניק  : 02-הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת הו

 
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

בקשה למנוע השתתפות  – 02/1חברים, אנחנו פותחים את הדיון בתיק פסילת רשימה  
. 1/-מות המועמדים המחנה הציוני, השמאל של ישראל, הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת הירש

 הטוען הוא המבקש פרופ' בודניק. 
 

 פרופ' סולומון בודניק:
 

שלום רב לכולם, הרשימות שבבקשה שלי, אין ספק שמדובר במפלגות שעוברות עבירות  
שלילת קיומה של מדינת ישראל הוא ל, להשמדת עם ישראל. פשע זה פליליות נגד מדינת ישרא

כמדינה יהודית. מדובר גם בגזענות ואפליה גזעית של יהודים לטובת תושבי רשויות טרור ברמאללה 
בכיבוש מאזן -ועזה. מדובר גם בהסתה לטרור ולהקמת מדינה בלתי חוקית, טרוריסטית, של אבו

נגד מדינת פלילי לארגוני טרור יוע סושטחים ישראליים לאומיים וריבוניים. בנוסף, מדובר בתמיכה 
בניגוד לחוק המפלגות לחוק יסוד: הכנסת,  9ותיקון מס' א 7בניגוד לסעיף  הפשעים האלהישראל. כל 

 )א(.36סעיף ובניגוד לחוק הבחירות , 4עד  0סעיפים 
 

מאזן -ואבלמפלגות העבודה ומרצ, הם הביאו את ערפאת, כראוי העובדות וההוכחות: 
לרצח שטחים לכיבוש וכן נשק בלתי חוקי ונתנו להם  ,מסודן בחזרה לישראלוארגוני הטרור שלהם 

 לאומני של יהודים. 
 

ינתיפאדות ורצח אלפי נציגי מפלגת העבודה גם חתמו על הסכם אוסלו וגרמו בזה לשתי א
 יהודים. 

 
 גרמני.-נאצי נוןלגירוש יהודים וגירשו אלפי יהודים בסג כל המשיבות בנידון גם מסיתות

 
 שבתאי קטש:

 
שאני  –בין יהודים לבין סגנון  למה אתה משווהמה ההשוואות האלה? בלי השוואות כאלה. 

 אפילו לא רוצה לחזור על דבריך?
 

 פרופ' סולומון בודניק:
 

 וזרקו אותם  מבתיהם. כי בפועל הם השתמשו בצה"ל  
 

 שבתאי קטש:
 

 אבל מה זה קשור להשוואה לנאצים? 
 

 פרופ' סולומון בודניק:
 

 ככה. זה סגנון נאצי. גם נאצים זרקו יהודים.  
 

 ערן יארק:
 

 בך מדבריך, כי זה בלתי נסבל. אני מבקש שתחזור  
 

 פרופ' סולומון בודניק:
 

 בסדר.  
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 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

לך, הפרופסור, שהקצבנו לך  טוב, הוא חזר בו מדבריו. אדוני יכול להמשיך. אני רוצה להזכיר 
 עשר דקות.

 פרופ' סולומון בודניק:
 

 בסדר גמור.  
 

בפשע נגד האנושות כאמור, מדובר גם בגירוש אלפי יהודים, בעבירה אתנית נגד יהודית ו
 כדי לקרב אותם לגבולות ישראל.  ,לטובת אש"ף וחמאס

 
הפגינו נגד מדינת המשיבות התנגדו במפורש לחוק של מדינת ישראל כמדינה יהודית ו כל

 ושלילת קיומה. כמדינה יהודית, ישראל 
 

, וגם פסילת הרשימות האלה מלהשתתף בבחירותהמחיקה והעבירות בנידון מצדיקות את 
 .ועדת הבחירות בגין גזענות לכאורה  ידי-עלת כהנא לפי פסילת מפלג

 
אין שום  של המשיבות ובתשובות שלהן נגד הבקשה שלי,עבירות הני מדגיש כי בכל לסיום א

וליועץ המשפטי לממשלה אין שום סמכות  ,טענה, עובדה וראיה כבסיס שיפוטי לדחיית הבקשה שלי
ראל כמדינה יהודית ושימוש לרעה לבקש לדחות את הבקשה שלי, כי מדובר בשלילת מדינת יש

 בתפקידו. 
 
 ובראן:'הבחירות השופט סלים גר ועדת "יו
 

 ת היועץ המשפטי לממשלה נשמע מפיו של עו"ד אודי איתן. את עמדתודה רבה, פרופ' בודניק. 
 

 יהודה אבידן:
 

 אם נפסול את כולם, מי ירוץ לכנסת? –כבוד השופט, אתה צריך לשאול אותו  
 

מבקש לפסול את  כבודו, למה אתה לא מבקש לפסול גם אותנו? סתם להבין, למה אתה לא 
 ש"ס.

 
 שבתאי קטש:

 
 גם הם תמכו באוסלו.  

 –פרופ' סולומון בודניק יוצא מהאולם  -
 

 נדב עשהאל:
 

 הוא יוצא. אדוני, בוא תשמע מה אנשים אומרים.  
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

 הוא לא רוצה, אי אפשר להחזיק בכוח אנשים.  
 

 יהודה אבידן:
 

לא מכובד. הוא עותר ויוצא. אני חושב שצריך לעצור את הדיון ולשלוח אותו אדוני, זה  
פי -על-פי החוק לא ניתן לקיים דיון. אם בעל דין יוצא, אין מקום לדיון. אף-הביתה. אני חושב שעל

 שאני בעד הפסילה של מפלגת העבודה, אין מקום לדיון.
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
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רבותי, אני רואה שיש רוב להצעה להפסיק את הדיון בגלל שהעותר עזר. אנחנו רואים בו  

 כחזר בו מהעתירה. 
 

 קריאות:
 

 כן, כן. 
 יהודה אבידן:

 
 אולי כדאי שנשמע את עמדת היועץ המשפטי.  

 
 שבתאי קטש:

 
 לא צריך.  

 
 נדב עשהאל:

 
 צריך להפסיק את הדיון. 

 
 יהודה אבידן:

 
 דחייה על הסף. אם כך, 

 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

אם יש מקום לדחות עזב את אולם הדיונים, נצביע יש הצעה לפיה מאחר שהמבקש רבותי, 
 .את בקשתו בגלל שהוא עזב

 
 יהודה אבידן:

 
גה מסוימת ללהצביע על מפלגה מסוימת כן ועל מפבמסגרת ההצבעה על הבקשה  האם ניתן

 לא?
 
 ובראן:'עדת הבחירות השופט סלים גר ו"יו
 

אנחנו נקיים הצבעה.  מי . , אני משאיר את זה לבחירות הבאותמאחר שאין לך הרבה מטלות
 בעד? מי נגד?

 
 דפנה  הולץ לכנר:

 
אדוני, בהתייחס לבקשה, יש לנו הצעה לסדר. היינו מבקשים להציע שייקבע במסגרת הנוהל 

 ראייתי אצל כבודו. סף איזה מבחן יעברו שבקשות מהסוג הזה 
 

 יהודה אבידן:
 

זה לבחירות הבאות. חבל שלא אמרת את זה בדיון הקודם. גם בדיון הקודם היה מקום לומר 
 את זה.

 
 ערן יארק:

 
   , בבחירות הבאות.107/-ב 

 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
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 זה יילקח בחשבון בהפקת הלקחים. הדברים נרשמו. 
 

 ץ לכנר:דפנה  הול
 

 פי הנוהל להחליט לדחות.-לכבודו יש את הסמכות על 
 

 יהודה אבידן:
 

 יכולת לומר את זה בדיון הקודם, זה על אותו משקל.  
 
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

  תודה רבה.  
 

רבותי, מאחר שלפי סד הזמנים הדיון בעתירות הבאות  נקבע לשעה מאוחרת יותר. נעשה  
 הפסקה ונבדוק אם אפשר להקדים.

 
רבותי, מאחר שפורמלית לא קיימנו הצבעה על ההצעה לדחות על הסף את הבקשה מאחר 

זה לדחות את העתירה של פרופ' בודניק בגלל שהוא עזב  –בעד שהעותר עזב, אני מציע לקיים הצבעה. 
 את האולם.

 
 ערן יארק:

 
  ההצבעה צריכה להיות גם לגוף העניין. 

 
 הברמן: איתן

 
 , אמר את מה שאמר והלך. אני חושב שזה לא בסדר שנדחה את זה על הסף. בא אדם

 
 שבתאי קטש:

 
 וזלזל בוועדה והלך. 

 
 איתן הברמן:

 
 ידי זה אם הוא כן באולם או הוא לא באולם,-לא נקבעת על הסמכות שלנו לדון או לא לדון 

אנחנו  וועדה והיו עוד דברים.את הפה אם הוא כן העליב או לא העליב. הוא לא היחיד שהעליב 
 , אפשר לקיים הצבעה לגוף העניין, אבל לא על הסף. הוא הלךצריכים למלא את התפקיד שלנו. 

 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

 הבקשה היא לגוף העניין, לא רק בגלל שהוא עזב. גם לגוף העניין. לדחייה וההצבעה היא 
 

 איתן הברמן:
 

 אם אין אף אחד שרוצה לומר משהו, בבקשה.  
 

 ערן יארק:
 

 אפשר לשאול אם מישהו רוצה לדבר.  
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
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הצבעה. חברים, אם אף אחד מהנוכחים באולם לא מבקש לטעון לגופו של עניין, אני עובר ל
 מי בעד לדחות את הבקשה לגופו של עניין, מי נגד, מי נמנע. הצבעה בהרמת יד.

 
 ה צ ב ע ה 

 
 הרוב –בעד 

ההצעה לדחות את הבקשה לפסילת רשימות המועמדים של המחנה הציוני, השמאל של 
 ישראל והרשימה המשותפת נתקבלה. 

 
 
 ובראן:'ר ועדת הבחירות השופט סלים ג"יו
 

 תודה.  . יתחהבקשה שלו נד ,לגוף העניין
 

מאחר ששאר העותרים הוזמנו לשעה יותר מאוחרת, אני  מציע שנעשה הפסקה למספר דקות 
 וננסה להביא אותם מוקדם יותר. 

 
 

המחנה הציוני, השמאל של ישראל והרשימה הבקשה לקבוע כי רשימות המועמדים  החלטה:
 נתקבלה. לא  1/-המשותפת מנועות מהשתתפות בבחירות לכנסת ה

 
 

 )הפסקה(
 


