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 09:30(, שעה 2019באוגוסט  14יום רביעי, י"ג באב התשע"ט ) תאריך הישיבה:

 
לפי סעיף  22-בקשות לקביעה כי מועמדים ורשימות מועמדים מנועים מלהתמודד לבחירות לכנסת ה

  1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טא 63-ו 63וסעיפים  יסוד: הכנסת-לחוקא 7
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 13 נטע אטיאס  
 14 שפרית כהן חיו שרביט  
 15 און-שמעון בר  
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 1 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 2 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   

   3 

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

 5 פרקליטות המדינה - עו"ד יונתן ברמן  

 6 1/22ב"כ המבקשת, פ"מ  -  עו"ד עודד גזית  

 7 2/22ב"כ המבקשת, פ"מ  -עו"ד אורלי ארז לחובסקי  

 8 3/22ב"כ המבקשת, פ"מ  -  עמרי שגב  

 9 1/22ב"כ המבקשת, פ"ר  - עו"ד אורי הברמן  

 10 1/22פ"ר - חה"כ תמר זנדברג  

 11 1/22פ"ר  -  סתיו שפיר  

 12 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22משיבים פ"מ ב"כ ה -  איתמר בן גביר  

 13 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  -  ברוך מרזל  

 14 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  - ציון גופשטיין-בן  

 15 1/22, פ"ר 3/22, פ"מ 2/22, פ"מ 1/22פ"מ  - ד"ר אדוה ביטון  

 16 2/22ב"כ המשיבה פ"ר  - עו"ד חסן ג'בארין  

 17 2/22פ"ר  - חה"כ יוסף ג'בארין

 18 2/22פ"ר  - חה"כ היבא יזבק

 19 3/22ב"כ המשיבה, פ"ר  - עו"ד ערן מרינברג

 20 

 21 חנה כהן   קצרנית:

 22 ל ו ק ו ט ו ר פ

 23 

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

 25בוקר טוב, אני פותח את הדיון בנושא הפסילות. אני רוצה להתנצל על זה שאנחנו מתחילים רק  

 26איחר  ,אבל שחקן ראשי כאן, עו"ד בן גבירבדרך כלל אנחנו נוהגים להתחיל במועד שנקבע, עכשיו, 

 27 זו הסיבה לכך שהתעכבנו.  רק בנוכחות כל הצדדים.מהסוג הזה ואנחנו מקיימים דיונים 

 28 עו"ד איתמר בן גביר:

 29 . ולבקש את סליחתו של אדוני וסליחתם של חברי הוועדה אני מבקש להתנצל



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  4עמוד 

 1אני מבין שהיתה עוד בקשת פסילה שלא ראינו, הבקשה דבר מאוד חשוב. בהזדמנות זו, אדוני, 

 2ם בקשות כדי לרוץ יש כאלה שמבקשישל כחול לבן. לצערי, איך אמר פעם כבוד השופט חשין, 

 3  לא קיבלתי את הבקשה של כחול לבן.אני די בהלם שבאמת. אותן אבל לא לקיים  ,לתקשורת

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

 5דבר כאם קרה אז  , מאוחר בלילהאתמול הגיעו  -גם ההודעות האחרונות  –מאחר שכל הדברים  

 6 ותוכל לקבל. עכשיו קיבלת?הזה ממילא הדיון כאן יתמשך 

 7 עו"ד עודד גזית:

 8 זה נשלח במייל מהוועדה. 

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

 10 . עכשיו יר את העניין הזהדבכל מקרה נס אני מבקש שתיתן לו עותק עכשיו. 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 אותם.קטעים שצריך לבדוק כאן יש הוא המציא לי עכשיו, אבל 

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

 14תוך את זה יקרא אדוני בדרך כלל יודע להגיב מהר ולכן זמנים, לוח מאחר שאנחנו באילוץ של  

 15 יגיב. אז כדי ו

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17אם אני לא אשב ואעבור על  זו רשלנותאם הייתי עורך דין במשרד של אדוני, אדוני היה אומר ש

 18אני יודע שאדוני הפסקה, כרגע אני לא מבקש  אדוני יודע שזו רשלנות לא לעבור על החומר. .החומר

 19 .בקשר לזה כי זה נשמע לי הזוי אומר שאני שומר על זכותי לטעוןרק אני יעיל ורוצה כל הזמן לקדם, 

 20 .ולא מקבלת מספרים שיש בקשה והכלה לא יודעת מגישים בקשה, רצים לכלי התקשורת,

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

 22 . לפני שראיתי אותם מוגשיםבכלי התקשורת הרבה דברים ראיתי בדיון הזה גם אני  

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 . ואנחנו נדבר על זה אני מסכים, היועץ המשפטי הדליף דברים

 25 

 26 
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 1 

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

 3אנחנו דנים היום במה שקרוי בשפת העם ברשותכם, אני רוצה לפתוח את מסגרת הדיון.  

 4הכנסת, לגביו נצטרך להחליט היום והוא הבסיס לכל  יסוד:-א לחוק7מדובר בסעיף . "פסילות שונות"

 5רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד " א קובע כך: 7. סעיף יון הזההד

 6בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות 

 7 ין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:יבהתבטאויותיו, לפי הענ

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

 9 הסתה לגזענות;   (2)

 10ן טרור, נגד מדינת תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגו   (3)

 11 "ישראל.

 12 כל עילה מאלה היא בנפרד.  

 13 אומר: לאותו סעיף ( 1א)סעיף קטן 

 14לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו  (1)א"  

 15למועד הגשת רשימת המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת 

 16 הוכיח אחרת.ישראל, כל עוד לא 

 17החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות טעונה אישור   )ב("   

 18 "בית המשפט העליון.

   19 

 20שימו לב, בנושא של פסילת רשימה ההחלטה פה היא החלטה מוגמרת. לעומת זאת, פסילה של 

 21היא לא מושלמת והיא צריכה להתאשר על ידי בית המשפט  -לפי אותו סעיף שקראתי כרגע  –מועמד 

 22אם יש פסילה היא כאן, אבל   –שלבי -בנושא של פסילת מועמד ההליך הוא דוהעליון. במילים אחרות, 

 23בית המשפט ל לכן בפסקי דין שאלא אם היא מתאשרת בבית המשפט העליון.  סיום לא באה לידיהיא 

 24באים . לעומת זאת, ערעורים על פסילה או לא פסילה בהזה אישור מועמדות זה נקרא א"העליון בנושא 

 25 בכותרת של ערעור בחירות. 

 26שלא מתקיימות בו העילות : "מועמד יצהיר הצהרה לעניין סעיף זה". קרי, אומר (ג) קטן סעיף 

 27 לפי סעיף )א(. 

 28"פרטים לעניין הדיון בוועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון ולעניין סעיף )ד( : 

 29נוסח ההצהרה נוסחה על גם פי החוק יש פרטים נוספים ו עלהצהרה לפי סעיף קטן )ג( ייקבעו בחוק". 

 30 פי החוק. 
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 1ובית המשפט נדרש גם לאישור בחירות וגם לערעורי  21-לאחרונה עמדנו לפני הבחירות לכנסת ה

 2פורסמו ערב , היו שם ארבעה תיקים. כמובן שפסקי הדין 1806/19בחירות. פסק הדין נקרא א"ב 

 3 18-לפרסום הנימוקים, ב חודשעבר , אבל הנימוקים פורסמו לאחרונה. עוד לא 21-הבחירות לכנסת ה

 4חיות, אבל כל אחד מהשופטים אסתר הנשיאה השופטת נכתבה על ידי  עיקרית. חוות הדעת ה2019ביולי 

 5בהם פה אחד. בנושאים שהיו  ניתנהברוב הנושאים ההחלטה למעשה לכתוב הערות.  מצא להוסיף או

 6 כאלה ואחרים אני אציין את זה בהמשך הדרך ככול שיהיה בכך צורך. חילוקי דעות

 7שהפסיקה קובעת  – יסוד: הכנסת-לחוק א7אחרי שקראתי לכם את סעיף   –הכלל הבסיסי 

 8שנוכח הזכות החוקתית הראשונה במעלה של הזכות לבחור ולהיבחר, על בית המשפט, וקודם לכן גם 

 9ועדת הבחירות המרכזית, לנהוג בפסילת מועמד לכנסת, ועל אחת כמה וכמה בפסילה של רשימה 

 10פסילה קיצוניים בלבד. הכלל הוא ש ת רבה ולעשות כן רק על דרך הצמצום או במקריםבזהירולכנסת, 

 11 מאוד צרה. היא והפרשנות  שכזאת, בין של מועמד, בין של רשימה, היא במקרים מאוד חריגים

 12 מסההצטברות של מחמיר שדורש גבוה ורף ראייתי לצורך פסילה כזאת נדרש מעבר לכך, 

 13דעת מיעוט נושא הזה בכנגד הרשימה או כנגד המועמד. בפסק הדין האחרון היתה של ראיות קריטית 

 14אלא צריך להמיר את זה במבחן איכותי.  ,של השופט מינץ שסבר שזה לא רק מבחן כמותי ואיכותי

 15שמצדיקה את העילה, די בכך כדי  ,חריפה , אבלמשמעית אחת-מספיק שיש אפילו ראיה חדכלומר, 

 16ריך רצף של ראיות זו היתה דעת יחיד של השופט מינץ. שאר השופטים חשבו שצכפי שאמרתי, לפסול. 

 17 של ראיות לאורך זמן. קריטית  מסהו

 18מטרה למועמד יש מספר מטרות והפסילה צריכה להיות על פי הלרשימה או לעתים יותר מכך, 

 19 הדומיננטית והמרכזית אצל הרשימה או המועמד.

 20 בסיום של הדברים הללו, ככול שיש ספק הוא צריך לפעול כנגד מניעת ההשתתפות.

 21שלוש העילות אחת מפסילה אפשרית יכולה להיות רק על פי  להדגיש עוד שני דברים:אני רוצה 

 22אין בהם ככול שהם קשים, מקוממים ומרגיזים, התבטאויות,  ואגם מעשים  שום עילה אחרת;ולא ב

 23 כדי להוות עילה  משפטית לפסילה אם הם לא נכנסים לאחת משלוש הקטגוריות הללו.

 24להסב את תשומת  נפתח בועוד רגע אני רוצה לקראת הדיון ש הצגתי לכם את עיקרי הדברים.

 25לפחות לגבי העילה של הסתה לגזענות. היה עוד לבכם שיש עוד דבר, שקצת רוכך בפסק הדין האחרון, 

 26, וזה מבחן הסתברותי. המבחן ההסתברותי אומר רותחשהוא עדיין קיים לגבי העילות הא ,מבחן

 27 שזה יכול להתקיים. לגבי עילת הגזענותאות במבחן הסתברותי שבנוסף לכל העילות האלה צריכים להר

 28יש מחלוקת הנשיאה חיות, על דעת רוב השופטים, ביטלה את המבחן ההסתברותי לגבי עילת הגזענות.  –

 29המבחן חושבים שצריך לבטל את    –השופטים מזוז, הנדל וסולברג  –, אבל במיעוט שופטיםוחלק מה

 30חושבים שבעילות האחרות,  , בראשם הנשיאה,שאר השופטים אחרות.ההסתברותי גם לגבי העילות ה

 31  הוא איננו תקף יותר.  המבחן ההסתברותי תקף. בעילת הגזענותעדיין בלי לקבוע מסמרות, 
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 1היא גם , השאלה 21-לבחירות לכנסת ה אנחנו בסמיכות מועדיםבבחירות הללו נוכח העובדה ש

 2ואני גם לא קובע  –נוגע ש מה בכלשמה מותר לטעון כאן ומה אסור. אני רוצה להסב את תשומת הלב 

 3אם יש אני מציע שלא נפתח את הדברים מחדש. והוכרעו בפסק הדין לדברים שנדונו  –בזה מסמרות 

 4, אפשר לאחר המועד ההוא או התבטאויות חדשותדברים חדשים, ראיות חדשות או מעשים חדשים 

 5לגבי מעשים או  –זה כמו מבחן של הצגת ראיות בערעור  –ן. בנוסף, אם יש ראיות חדשות לדו

 6, צריך לגבי דברים שקרו אחרי האירוע בפסק הדין צריכים בהבדל מראיות חדשותהתבטאויות ישנים, 

 7כאן שחקנים למה הם לא הובאו בהליך הקודם. מאחר שיש  , ולא רק להביא את הראיה,להסביר

 8ראיות חדשות כאלה, והוא לא היה שחקן בהליכים מישהו ול להיות שיכול היה להגיש חוזרים, יכ

 9בהליך הקודם צריך להסביר מה קרה שהוא לא השיג את הראיות הללו בסיבוב האחרים. אבל מי שהיה 

 10  .הקודם

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 י בית המשפט?על הראיות הישנות שכבר נבחנו על יד אם יש בקשה שכל כולה מבוססתקורה מה 

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

 14 , אבל לדלת פתוחה, ועדיין לא צריך להתפרץ.אדוני התפרץהסברתי.  

 15קודמות, מבחירות כמו שהיה ניסיון טוב בפעם הקודמת, בהבדל  –דבר אחרון שאני מבקש  

 16גם תודות לעובדה שאנחנו גם מצולמים, גם מוקלטים וגם מתוקצרים ויש כאן בין השאר זה לדעתי ו

 17זו אני מקווה שכך יהיה גם השקיפות הזאת גרמה לאנשים להתנהג בצורה מאופקת וכלי תקשורת. 

 18 הפעם. 

 19 הערות נוספות אני אעיר במהלך הדיונים. 

 20 עה לסדר של הרב ובר, חבר הוועדה, בבקשה. יש הצלפני פתיחת הדיון 

 21 אברהם ובר:

 22הנושאים הללו צריך לקבוע בחוק שפעם שעברה, שמההלקחים  בזמנו כבר דיברנו, בעקבות 

 23בין כה וכה בית המשפט העליון עושה לבית המשפט העליון. יגיעו ישירות אלא  ,לא יגיעו לוועדהבכלל 

 24בגלל שליברמן כפה את הבחירות לא הספקנו מה שהוא חושב לנכון לעשות ולא בדיוק מתחשב בדעתנו. 

 25חבל על שיגיש ישר לבית המשפט. לחברים שנקבל החלטה שכל מי שרוצה, לתקן את זה. לכן אני מציע 

 26 ה, שייגש ישר לבית המשפט. מציע שנקבל החלטה מראש שמי שרוצאני הזמן שלנו ולכן 

 27 חה"כ דוד ביטן:

 28 אם יש לו חתימות.  

 29 
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 1 אברהם ובר:

 2 . והיעילה זו הצעתי הפשוטהאם יש לו חתימות כמובן. כמובן שצריך לעמוד בתנאי סף. 

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

 4יסוד וגם של חוק הבחירות. -יש כאן הוראה של חוקוגם בנושאים אחרים,  כמו שאדוני אמר, 

 5בהחלט יכול להיות, וגם  לקיים את הדיון פה.לפי ההוראות האלה, וכל עוד הן לא ישונו, חייבים 

 6 ביקשתי, שהדיון יהיה ענייני וקצר, אבל חייבים לקיים את הדיון הזה. 

 7שאנחנו אומרים. נכון במה בית המשפט העליון לא מתחשב ממילא שאדוני אמר הערה נוספת, 

 8אחרי ראש של הוועדה הנכבדה הזאת -יושבאבל אני  ,ראש של הוועדה הנכבדה הזאת-יושבכאן שאני 

 9. בעבר גם דנתי בערעורים על החלטות לשמש כיושב ראש הוועדה שנבחרתי מטעם בית המשפט העליון

 10ורים על דיוני הוועדה ערעבנושא הזה, לתקופותיהם, בנאגד את כל פסקי הדין שניתנו  אם הוועדה.

 11שבית המשפט העליון בהחלט מתחשב בעמדות תוכלו לראות עמודים. -יהיו ספרים רבי אלה זאת,ה

 12 , אפילו היום,. יש אפילו נציגים שאושרו, אבל בהרבה מקרים כןהוועדה. לא תמיד הוא קיבל אותם

 13 זה לא נכון שבית המשפט לא דן בזה. כאלה שעמדות הוועדה כן התקבלו. בניגוד לעמדות הוועדה ו

 14 אברהם ובר:

 15 .לא מתחשבלא אמרתי שלא דן, אמרתי שהוא קיבל את ההחלטות ו

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

 17הוא בהחלט דן בזה. גם בפעם הקודמת, לא מתחשב. אמרת, וטוב שזה מוקלט ומוסרט. אז  

 18אז במהלך הדיון.  םשינו את דעת -ואני לא אחשוף אותם  – בעקבות מה שהושמע פה, חלק מהחברים

 19 ת לזה. יש חשיבו

 20, אלא והוא לא מנתח ראיות לא שומע עדויותהעליון כשהוא דן בזה הוא דבר נוסף, בית המשפט 

 21בנקודות מסוימות  –בית המשפט העליון על פי הערה קודמת של  –מה שהיה פה. גם בפעם הקודמת על 

 22במידת  לא ערוך לשמיעת ראיות וזה הפורום שצריך לעשות את זההמשפט העליון נשמעו ראיות. בית 

 23, אבל יותר קצר מהמקובללעשות אותו הברירה בידכם לכן אנחנו נצטרך לקיים את הדיון הזה. . הצורך

 24 . חייבים לקיים את זה

 25 חה"כ דוד ביטן:

 26להיות חלק החוק ברור, אבל יש כאן בקשות של יחסי ציבור ואני לא חושב שאנחנו צריכים  

 27אני מבקש ו לפני חודשיים, אין שום טעם שנשמע, מזה. למשל, איפה שבית המשפט העליון כבר פסק

 28כבודו לא כל בקשה שהוגשה על עניין שכבר נפסק בבית המשפט העליון,  שר את זה.פאילא שמכבודו 

 29 לעניין הזה. אין שום טעם בזה.  הם אפילו לטעון בקשרייתן ל
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 . כאן אז אפשר למחוק את העבודה

 3 חה"כ דוד ביטן:

 4כן בסמכותו אנחנו פשוט חלק מיחסי הציבור מול הציבור של כל מפלגה ומפלגה. אני חושב שזה 

 5מי שינסה לטעון על דברים לומר שזה יהיה רק על דברים חדשים בלבד. של השופט וכן בסמכותנו 

 6 אחרים, תעצור אותו. 

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

 8שני לזה יש אבך מה שנפסק, לעניות דעתי למעשה נפסק. אני מסכים, אני מסכים להערה הזאת.  

 9ראיות איזשהן לאחר פסק הדין ואם יש או במעשים שאירעו אם מדובר בהתבטאויות  –חריגים 

 10 אז צריך גם להסביר למה זה לא הומצא ו קודם לכן, אבלאצממהותיות שמסיבה כזאת או אחרת לא הו

 11 . קודם לכן

 12 על כניסתם לוועדה. אותם חברי ועדה חדשים ואני מברך כאן כמה אני רואה 

 13לא נשענת לכאורה  הבקשה לפסילת כחול לבןמסגרת הזאת אני מעלה עוד נושא לסדר היום. ב

 14 על אף עילה שכתובה בשלוש העילות של החוק.

 15 

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 גזענות. 

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

 19אם יורשה לי לומר, ככול שמנסים לדחוק את זה לעילה מנסים לדחוק אותה לאחת מהעילות.  

 20גוננות שלו מפני בהתבעילה של הגזענות, זה מנוגד לטיעונים שלו עצמו  ,מי שהגיש את זההזאת, ו

 21 על הסף.  יש גם בקשה לדחייהאם אתם רוצים, אפשר לדחות את זה על סף. בקשה לפסול אותו. ה

 22 חה"כ דוד ביטן:

 23 אין טעם בדיון הזה.  .לשום בקשהלא יצטרף לא תומך בזה והליכוד 

 24  עו"ד איתמר בן גביר: 

 25 - - -אני לגמרי מבין את זה, אבל אני רוצה  

 26 
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 1 אברהם ובר:

 2 .יצאת כבר ידי חובת יחסי הציבור

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4אנחנו לא מתייחסים לערבים כקולקטיב, שלנו היא שהעילה שבגינה הגשנו היא גזענות. הטענה 

 5אני מבקש רשות להגיב על זה כשיגיע התור של הבקשה הזאת. הם כן מתייחסים לחרדים כקולקטיב. 

 6יושבים עם אנשים שהם גזענים. הם גזענים נגד חרדים, הם שונאים  למה אנחנואני אנסה להסביר 

 7 חרדים. 

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

 9כי חלק מפיתוח העילה יהיה בנושא הזה אולי זה לטובה  אבל אנחנו נדון לפי הסדר,אם כך,  

 10 . אחר כך את האבחון ועו"ד בן גביר יצטרך להסביר עכשיו בדיון 

 11 .1/22בפסילת מועמדים נפתח בטיעוני המבקשת, כחול לבן, 

 12 עו"ד עודד גזית:

 13כי בכל מקרה הדברים מגיעים לבית  ,הרב ובר אמר שההחלטות של הוועדה הזאת לא חשובות 

 14מוסרית וערכית לשים קו לוועדה הזאת יש אחריות  –ההפך הגמור את המשפט העליון. אנחנו חושבים 

 15 –ובפעילות שלהם חותרים  שים חוצים את הגבול של הלגיטימיאיפה אנ ,מה מותר ומה אסורברור 

 16שביקש אדוני  תחת יסודות הקיום של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. את הזהירות –ממש ככה 

 17הגשנו אך ורק את הבקשה על בסיס הראיות שהיו בפנינו על עצמנו ו מכל חברי הוועדה שמנו גם

 18 בן ציון גופשטיין.  כי מדובר במקרה קיצון, ואני מדבר על שמבחינתנו היתה תמימות דעים

 19לות של האיש הזה. יהפעאת לא מספיקה כדי לתאר את העילה ו "גזענות"אני חושש שהמילה 

 20כיהודי ולא אליו  מתייחסתאדם מכל תכונה ושמפשיטה תורת גזע מבוססת, יסודית, מעמיקה, לנו יש 

 21סול את בן ארי לפני מספר הספיקה לפ, שהיא השכבה שהזכיר אדוני, שעל השכבה הזאת .יהודי

 22, אלימה ומסיתה, בראש יש פעילות שיטתית של הוצאה לפועל של אותה תורה גזעניתחודשים, 

 23 . , אבל לא רקשהאיש עומד בראשו ,להב"ה ובראשונה על ידי ארגון

 24מקווה שתיקחו את תפקידכם באחריות באמת אני לא יהיה לנו זמן לעבור על כל הדוגמאות, ו

 25כל הדגש שאני אתן במספר דוגמאות קצרות הוא שהרחב שהוגש.  , גם שלנו וגםותעברו על תיק הראיות

 26בהם הוא אין לו עוד נושאים שמשמעיים. -הם ברורים, הם חדהדברים שאומר גופשטיין הם בקולו, 

 27משמעית -, ברורה, חד. מדובר במטרה דומיננטיתבציבוריות הישראלית אליהם הוא מתייחסמתבטא ו

 28 פסולה לפי החוק הישראלי. ו
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 1שמגדיר את עצמו כתלמידו של הרב כהנא. היוזר שלו ברשתות זה איש  את הרקע כולם יודעים.

 2 כל הדברים האלה אתם מכירים. את ריקודים עם סכינים.  "; תמונות,כהנא צדקהחברתיות זה "

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 ?רק תדייק, הוא רקד עם סכין

 5 עו"ד עודד גזית:

 6לא הוא   -ציון גופשטיין ושתיהן אינן אמת. הראשונה -שתי תשובות כלליות, עקרוניות, יש לבן

 7זה בזה שהוא מגדיר את כל הערבים אפשר היה לפתור את האויבים. ערבים באופן כללי, אלא נגד נגד 

 8מבחן לוגי שלא כולם יכולים לעמוד בו. אולי לא רק זה, לא צריך ללכת עד לשם, כי זה כאויבים. אבל 

 9ואם לא תהיה ברירה, נוציא אותם מכאן"; "צריך לפנות אותם בנחישות וברגישות" ניקח את הילדים, "

 10שאתם  הצהרות, לפחות תעמדו מאחורי הדבריםאמירות וכל כך הרבה . יש כל כך הרבה "לגרש אותם

 11הוא לא היה מגיש אוכל אלא ערבי בנקמה אין עניין של חפים מפשע"; "אם היה פה מלצר . "אומרים

 12מחפש את בית החולים"; "ערבי שמתחיל עם יהודייה לא צריך לדבר"; "החבר שלך היום הוא המחבל 

 13 של מחר". 

 14שזו הנקודה, כאילו שמישהו מדבר  פסט שלם על מניעת התבוללות, כאילומנידרך אגב, כתבו 

 15בטרם ימצצו שוב  הבה נסלק את הערפדים מארצנו"ההתבוללות היא כסות. על התבוללות כן או לא. 

 16היום את המחבל של מפטרים כשאומרים "זה נאמר על נוצרים, לא בקשר של התבוללות. . את דמנו"

 17לקחת את הערבים להפשיט אותם מכל  מדיניות של הפרדה, של הסתה, של  , זו לא התבוללות, זומחר"

 18 סממן אנושי. 

 19להוציא אל הפועל את באופן שיטתי  עלארגון להב"ה הוא ארגון שפו .המקרה הזה חריג

 20לא רק בגלל הוא לא רלוונטי, המדיניות. המבחן של ההסתברות שדיבר עליו כבוד השופט מלצר 

 21בימי חמישי בערב ריך להניח. כאן בפועל אנשים מסתובבים ברחובות כי כאן לא צהפסיקה, אלא 

 22  לא לאויבים, לחפים מפשע. .ומרביצים לחפים מפשע

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 יש לך ראיות לזה?

 25 עו"ד עודד גזית:

 26 הולכים לכנס של יהודים משיחיים ומפוצצים אותו. 

 27  - - -לשוני -בעניין בית הספר הדו בפסק הדין של בית המשפט העליון

 28 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  12עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 שיביא ראיה אחת. אדוני, הוא אמר כאן משהו. הוא אמר "תוקפים אנשים".  

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

 4 שב.ייאדוני   

 5 עו"ד עודד גזית:

 6 תקרא את תיק הראיות.  

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8 קראנו. 

 9 עו"ד עודד גזית:

 10ה הציתו "פעילים של ארגון להב לושהשבשני פסקי הדין של בית המשפט העליון, גולת הכותרת,   

 11הלכו בלילה, פחדנים, והציתו לא התבוללות, לא אויבים. שלא יעבדו עליכם, לשוני. -הספר הדואת בית 

 12 שלהם מעיזים ללמוד עם ערבים.  ההוריםהם או כי הציתו שתי כיתות א'. למה? בית ספר, 

 13 :גופשטייןציון -בן

 14 ה. "השב"כ פסק שזה לא להב

 15 עו"ד עודד גזית:

 16 ראיתי את הציטוט שלך, אבל אני מקריא מפסק הדין של בית המשפט העליון. 

 17 ציון גופשטיין:-בן

 18 בית המשפט קבע שזה לא קשור לארגון להב"ה.

 19 עו"ד עודד גזית:

 20 - - -יון בפסק הדין של בית המשפט העל

 21 ציון גופשטיין:-בן

 22 למה אתה משקר? 

 23 עו"ד עודד גזית:

 24  - - -כבודו, אני מבקש  
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 142מתוך  13עמוד 

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

 2 יש לך את פסק הדין?

 3 עו"ד עודד גזית:

 4 , מדינת ישראל נגד יצחק גבאי. 401/16בוודאי. ע"פ  

 5 חה"כ דוד ביטן:

 6 מפסק הדין, לא מכתב האישום.  

 7 עו"ד עודד גזית:

 8 כתב האישום המתוקן הנאשמים הודו בו.ב

 9 חה"כ דוד ביטן:

 10 אמרת שיש לך פסק דין, נכון? 

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

 12  יש לך את פסק הדין וכתוב שם זה ארגון להב"ה?  

 13 עו"ד עודד גזית:

 14מפסק הדין של העליון שמצטט מכתב האישום שבו הנאשמים הודו. שלא יעבדו  אני מצטטכן. 

 15במסגרת ארגון צוין ברחל בתך הקטנה כי "הנאשמים פעלו  הודו הנאשמיםבו בכתב האישום  עליכם. 

 16לשוני -וכי קשירת הקשר ביניהם להצתת בית הספר הדו –קודש למניעת התבוללות בארץ ה –ה "להב

 17  "קיום בין ערבים ליהודים.-באה כחלק מפעילותם של הנאשמים למניעת התבוללות ונגד דו

 18 ציון גופשטיין:-בן

 19שאלו את השב"כ אם זה קשור לארגון להב"ה, ולא ה. "הם לא הורשעו על חברות בארגון להב

 20 היה קשר. 

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

 22  - - -אם יראה לי שלא הורשעו על ארגון להב"ה 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 שום קשר לארגון להב"ה. א לאבל ל ,הם הודו והורשעו

 25 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  14עמוד 

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

 2 לפני רגע הוא קרא משהו, שהם הורשעו.  

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 אני אבדוק.  

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

 6גם עכשיו עדיין אין לו את אז אדוני יבדוק. לפני שהוא מתפרץ ואומר שלא, יבדוק את עצמו. 

 7 אני נותן לו הזדמנות למצוא את זה ולהראות.  עכשיו , אז לא היה מקום להתפרצות הקודמת.החומר

 8 עו"ד עודד גזית:

 9ות של המשיב הזה, הפעילות . ביקשתי להראות שהפעיל, וזה גם הדבר שאני אמרתיאני אדייק

 10ה "גורמת לאנשים אחרים. השאלה אם עשו את זה בכובע שלהם כפעילם בלהב והאלימה שלו המסיתה

 11  - - -ני הדגשתי הדגש שאזה לא הדגש. אדוני,  –או לא 

 12 יגאל הררי:

 13 אמרת קודם שזה מה שחשוב.  זה הדגש.

 14 :תמר זנדברגחה"כ 

 15  דת הבחירות עובדת בשביל גופשטיין?וע

 16 אלידור כהן:

 17 מה זאת אומרת? אנחנו חברי ועדה. למה את מתערבת? זכותה של הוועדה להגיב.  

 18 יעקב מצא:

 19 .לפחות אנחנו לא עובדים בשביל אבו מאזן

 20 אברהם יוסטמן:

 21לא כמוכם.  ,אנחנו דמוקרטים וליברליםאנחנו מאפשרים חופש ביטוי, לא כמוכם סותמי פיות.  

 22 שונאי ישראל. 

 23 יעקב מצא:

 24 לעלות לקבר של ערפאת זה יותר טוב?  

 25 
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 142מתוך  15עמוד 

 1 חה"כ תמר זנדברג:

 2 תתביישו לכם. ללכת לעשות שלום עם ערבים. 

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

 4 זו פעם אחרונה שגברתי מתפרצת כאן. גברת זנדברג, מאחר ואת התפרצת, תירגעי בבקשה.  

 5 יעקב מצא:

 6 רק כשיש תקשורת. כאן, לא ראיתי אותה 

 7 

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

 9להוציא אותו  אני אשקול ,כל מי שיתפרץ כאשר לא תורוסיימתי את ההתפרצות הזאת.  

 10 מהאולם. 

 11 ציון גופשטיין:"-בן

 12 משתייכים לארגון להב"ה לא היתה קשורהיותם אדוני, יש ציטוט מפי ראש צוות החקירה: " 

 13 ". ביצוע הפיגועל

 14 עו"ד עודד גזית:

 15 שנשאל ראש צוות החקירה.  חקירה נגדיתמפרוטוקול, משאלה בהוא מצטט 

 16צריכים  ,בין היתר ,הדגש הוא שאתם -הררי מבקש להבהיר ולענות גם לחבר הוועדה יגאל אני 

 17ראייתית קריטית של ראיות של ליבוי יצרים  מסהלראות. בעניין בן ארי הספיק לבית המשפט אותה 

 18זה לא משנה אם הולכים עם מוביל בפועל למעשים אלימים. שיטתי. כאן, ליבוי היצרים השיטתי הזה 

 19הוא בראשו, כל  שביוני השנה פוצצו באלימות כנס. םאלה אנשיכרטיס חבר של ארגון להב"ה או לא. 

 20הרבה דברים מבחילים יש כשקוראים את  – יריםבכלל, הדבר הזה של לקחת בחורים צע המתנדבים.

 21לילדים שעדיין אין להם את היכולות , מחדירים להם את התורה הגזענית הזאת, 19, 18בני   -הבקשות 

 22 מכניסים אותם לתוך המערכת הזאת. הקוגניטיביות והשכליות שיש לרוב מי שיושב כאן, 

 23 יעקב מצא:

 24 הם עושים אותו הדבר. למעשה כי  , ביותלשיטתך צריך לפסול את כל המפלגות העראז 

 25 חה"כ דוד ביטן:

 26ה מתמודד "להבגם הם לוקחים צעירים ועושים כל מיני דברים. אני מבקש לדעת, ארגון 

 27 בבחירות?
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 142מתוך  16עמוד 

 1 עו"ד עודד גזית:

 2  - - -בראש הארגון, מזוהה עם הארגון. אם תיכנס לתיק הראיון, ביטןגופשטיין בנצי אבל  ,לא

 3 יעקב מצא:

 4 חבר הכנסת ביטן. 

 5 עו"ד עודד גזית:

 6 - - -הבנתי שאתה אוהב לצעוק  

 7 יעקב מצא:

 8 לפחות אני לא מזלזל.  

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

 10 במקומה. הוא לא חבר שלך.  ההערה היתה 

 11 עו"ד עודד גזית:

 12 זה היה בידידות.  

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

 14 מקסימום אדוני היה יכול להגיד "חברי המלומד", כי הוא גם עורך דין, אבל לא ביטן. 

 15 עו"ד עודד גזית:

 16אתה תראה הפנים של הארגון. ים של האיש הם אתה תראה שהפנ, ביטןחבר הכנסת אני מתנצל.  

 17, שהוא מזכיר את מדבר בשם הארגוןעומד בראש; אתה תראה שהוא הוא שבכל הפעילויות של הארגון 

 18 . היא בוודאי פעילות שמשויכת אליו באופן אישי לכן הפעילות של הארגוןשם הארגון, ו

 19א פסלה את כך, 7הדרך, ועוד לפני שנחקק סעיף  שנים, אחרי שהוועדה הזאת פרצה את 35לפני 

 20 א. הוא7שבעקבותיה תוקן סעיף  שר המשפטים מטעם הליכוד, משה נסים, הגיש הצעת חוק ממשלתית

 21ך יושבים בה ויוסיפו לשבת בה גם בני לאום אחר אומנם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, א: אמר

 22בבימת הכנסת להטפת לכנסת למי שמבקשים להשתמש  כשווי זכויות וחובות. לא ראוי לתת זכות כניסה

 23בין גופשטיין לכך לבין להב"ה. אין הבדל בין בנצי אין הבדל בין חברים, איבה ושנאה כלפי לאום אחר. 

 24שפעם היה לכולם ברור, כולל מה יד הוא שהראיה שלנו קצת היטשטשה, שמאיר כהנא. ההבדל היח

 25מדינה אחת, שתי מדינות, הכול טוב  –לכולם שזה פסול  גאולה כהן ואליקים העצני, מה שהיה ברור

 26להתמודד לכנסת, כי זה מכרסם בנו בכלל שאסור לנו לאפשר להם  הם אסורים,אבל יש דברים ש ויפה,

 27 ה. רכחב
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 1מה שפעם היה מובן מאליו בליכוד, אני מקווה שתבינו ששום דבר לא השתנה, ועם כל העניינים 

 2 לו להתמודד לכנסת.לא תאפשרו האיש המסוכן הזה ריך ושתצביעו כמו שצהפוליטיים שיש 

 3 יעקב מצא:

 4 למה אתם פוסלים מגזר חרדי שלם?למה אתם לא מוכנים לשבת עם חרדים? אז 

 5 אברהם ובר:

 6 .רוצים שהחרדים יתמכו בהם בקואליציהלא פוסלים חרדים, הם הם 

 7 :יאראקערן 

 8זו שאלה לא רלוונטית כבוד השופט, אני לא מבין מדוע הוא צריך להגיב על השאלה הזאת. 

 9 זה סתם קריאת רקע בשביל התקשורת.  לנושא הדיון.

 10 יעקב מצא:

 11 ?פסילת מגזר שלם? למה זה לא רלוונטי

 12 עו"ד עודד גזית:

 13  - - -בסדר, אתה מדבר סתם  

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

 15 תבחר אם להשיב או לא להשיב.  

 16 עו"ד עודד גזית:

 17לדברים ברצינות רבה מר מצא, אני מקווה שבכל הנוגע לבקשה שעומדת על הפרק תתייחס 

 18 תודה. דבר יותר חשוב על הפרק. פה יש ותבחן את הראיות. עם כל הכבוד לקשקושים של הפוליטיקה, 

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

 20 המרכז הרפורמי ליהדות מתקדמת, בבקשה. בשם ה היא הבא תודה. הטוענת 

 21 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 22, כיוון שהבקשה שלנו מעט יותר זמן לטעוןבפתח הדברים, אמש הגשתי לכבודו בקשה שייתן לי 

 23אני אודה לכבודו וגם מתייחסת לשלושה מועמדים ברשימה עצמה. מאוד רחבה -היא על תשתית מאוד

 24 אם יאפשר לי מעט יותר זמן. 

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

 2שדברים את המגבלה שאמרתי, קחי בחשבון יכרגע תנסי להצטמצם למסגרת הזאת, כאשר ת 

 3 שגיליתם מאוחר יותרנוספים דברים ו . רק דברים חדשים אדשאותם מחלפתוח  מקוםשהוכרעו אין 

 4 . ואז אתם צריכים להסביר למה הם רלוונטיים ולמה לא הצגתם אותם בפעם הקודמת

 5 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 6ההבדל בין הזמן אני רוצה להגיד ש. ועל עיקרי דבריו א7עמד על סעיף מלצר כבוד השופט 

 7, כפי הואודמות שהוגשו לפני מספר חודשים למועד של בקשות הפסילה הקשאנחנו עומדים בו היום 

 8נתן פסק דין שבו לאחר שבינתיים נפל דבר בישראל ובית המשפט העליון  ראש,-שאמר כבוד היושב

 9שנה שלא נפסל אף מועמד ולא נפסלה אף רשימה, מאז פסילתו של כהנא ופסילתה של תנועת  30כמעט 

 10. בית בעקבות בקשת הפסילה שהגשנו מיכאל בן ארישיש לפסול את מועמדו של כך, בית המשפט קבע 

 11שאני אעבור עליהן ואראה כיצד הן מתקיימות גם במקרה המשפט קבע כמה קביעות מאוד משמעותיות 

 12 . את פסילתם של שלושת המשיבים ואת פסילת הרשימה ולכן הן מחייבותשלנו 

 13ינו לגיטימי, בייחוד מסית א בית המשפט אמר ששיח גזעניבפתח הדברים חשוב לי להדגיש ש 

 14מחוץ  . את השיח הזה יש להותירמפי של מי שמבקש להיות נבחר ציבור המשמיע אותו בראש חוצות

 15הסתה  –. זו היא נקודת המוצא למחנה בכל חברה מתוקנת, ועל אחת כמה וכמה במדינת היהודים

 16 . ראלולא צריך לאפשר לה להיכנס לתוככי כנסת יש ליטיומחוץ למשחק הפהיא לגזענות 

 17הנקודות המרכזיות לפני שאני אתן מספר דוגמאות מהציטוטים של כל משיב, אני אעמוד על  

 18יהן את פסק דינו, שפורסם אך לפני שבועות אחדים, ואני אראה כיצד זה מתבטא שבית המשפט ביסס על

 19תית, תשתית ראיישאנחנו מדברים על במקרה של בן ארי בית המשפט הדגיש גם בענייננו. קודם כול, 

 20לגבי כל אחד משלושת  עשרות רבות של ראיותבבקשת הפסילה מטעמנו הצגנו ראיות.  40-כבזמנו של 

 21 המשיבים: איתמר בן גביר, ברוך מרזל וגופשטיין.

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

 23גם וכך  ,השוני לעומת פסק הדין , הוא נדון ואושר. תואילי להסביר מהלגבי המועמד בן גביר 

 24 לגבי פסילת הרשימה. 

 25 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 26זה רק לגבי בן גביר, ואני אבהיר את דבריי. קודם כול, צריך להבין שבית המשפט העליון, בפסק 

 27הוא קבע שהוא מתקרב קרבה מסוכנת לקו האסור לא הכשיר את מועמדותו של בן גביר. הדין הקודם, 

 28 תו לא יכול להתמודד בבחירות. שהחוצה או

 29 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 .אבל הוא נתן לו להתמודד 

 3 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 4שהיו מאוד מטרידות. זאת אומרת שגם  טאויותבית המשפט העליון גם טרח להזכיר מספר התב

 5אלא הוא  ,ההתבטאויות שהובאו אז הן לא ההתבטאויות שבית המשפט העליון סבר שהן לגיטימיות

 6   - - -סבר שאין בהן מספיק כדי להגיע 

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

 8  המועמדות שלו.הוא הכשיר את לא שהוא הכשיר את ההתבטאויות, 

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 הוא קבע שאין די ברף הראייתי שהוצג. 

 11השינוי הראשון  .לעומת בקשת הפסילה הקודמתשני שינויים מרכזיים עכשיו אנחנו מדברים על 

 12הוא בכמות הראיות. בפעם הקודמת דיברנו על כעשרים ראיות לגבי בן גביר בלבד. היום אנחנו מדברים 

 13 ראיות נוספות.  50ראיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על  70על 

 14 .חדשותהן התבטאויות חלק מההתבטאויות  –לשאלת כבודו באשר להתבטאויות 

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

 16 אז גברתי תתחיל בחדשות.  

 17 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 18ועד היום, וזאת  2015מהשנים חדשות רבות והוספנו ראיות אני מייד אגיע לזה. מלבד זאת, 

 19נגעו שהובאו בבקשה הקודמת שדיבר על כך שההתבטאויות בעקבות הערות בית המשפט העליון 

 20המשפט וכעת אספנו התבטאויות  הלכנו לאור הנחיותיו של בית  .מלפני שנים רבותלהתבטאויות 

 21 נוספות שלא עלה בידינו להשיג בפעם הקודמת. 

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

 23 איך עכשיו עלה בידכם? ?להשיג" לא עלה בידכם"מה זה  

 24 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 25יש מערכת בחירות נוספת ובשלב הזה  כרגעקצר.  מאוד-כבודו יודע שסד הזמנים הוא מאוד

 26 אני סבורה שאותה תשתית רחבה חייבת לעמוד בפני חברי ועדת הבחירות.עשינו חיפושים נוספים. 
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 1רשימה מאוחדת שלא התבקשה במסגרת  שחשוב להדגיש הוא שהפעם בן גביר לא רץ הבדל נוסף

 2 ., שהיא רשימה גזענית כשלעצמהסילתהעוצמה יהודית שאנחנו מבקשים את פפסילתה, אלא במסגרת 

 3  זה הבדל מאוד משמעותי לעומת הפעם הקודמת. בהמשך אני אגיע לפירוט.

 4בפסק הדין הקודם היא תוכן ההתבטאויות. בית נקודה נוספת שבית המשפט העליון עמד עליה 

 5 – זה מה שהוא אמר לגבי בן ארי –וקיצוניות בחומרתן  התבטאויות משפילות המשפט דיבר על

 6, כמי שמבינים רק , כמי שמבינים רק אלימותהתייחסות לציבור הערבי כאל אויבים, לא נאמנים

 7. קיום ויש לגרשו וכמי שמקבלים זכויות סוציאליות על חשבוננו-אלימות, כי שלא ניתן לחיות איתם בדו

 8חריפות שגם הן מתייחסות באופן התבטאויות  על ידי המשיבים בבקשה שאנחנו הגשנו? מה נאמר היום

 9מבזה לציבור הערבי, שמתייחסות אליו כאל חיות, כמי שלא נאמן, כמי שמבזבז את כספי הביטוח 

 10להתבטאויות זהות קיום וצריך לגרש אותו. התבטאויות -הלאומי, כמי שאי אפשר לחיות איתו בדו

 11 ליון טרח להבהיר שהן לא לגיטימיות. שבית המשפט הע

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 תראי התבטאות אחת שלי. 

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

 15 על כך והיא אמרה שבעוד רגע היא תראה אתה הראיות. בדיוק הערתי להעוד רגע היא תראה.  

 16 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 17מהקריאות היו קריאות מפורשות לאלימות וגם פה יש לנו קריאות בית המשפט הדגיש שחלק  

 18 יעו המשיבים. לאלימות שהשמ

 19בית המשפט דיבר על תקופת ההתבטאויות, שמדובר בהתבטאויות בשנים האחרונות. גם 

 20 ארבע השנים האחרונות. , משלושהן כמעט כולן בבקשה הנוכחית אנחנו מדברים על התבטאויות ש

 21הוא דיבר על כך שהראיות שמביאים המשפט הדגיש את אמינות הראיות.  בית –נקודה חשובה 

 22פרסומים בעמודי סרטונים, הקלטות,  –חייבות להיות ראיות בעלות אמינות גבוהה לצורך הפסילה 

 23שהבאנו הן כמעט כל ההתבטאויות   –הפייסבוק והטוויטר של המשיבים. זה בדיוק מה שעשינו כאן 

 24שומעים את המשיבים בקולם אומרים את הדברים שאי אפשר להתכחש שבהן רואים או התבטאויות 

 25אני אתייחס לטענות של מייד  אליהם. כמו כן פרסומים ברשתות החברתיות, בעמודים הספציפיים.

 26 . שמנסים להתנער מהעניין המשיבים

 27, לא בפליטת פה, אלא בסדרה עקבית פעמית-בר בהתבטאות חדובית המשפט הדגיש שלא מד

 28כאן. בית המשפט הדגיש גם המקרה  בוודאי זה כשבוחנים את הבקשה,  .ומתמשכת של התבטאויות
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 1עם מרבית שמדובר בפרסומים שלא הוסרו, שקיימים עדיין באינטרנט ונגישים לכולם, וזה גם המקרה 

 2 . שהובאו בבקשה שלנו, פרסומים שיש רבים שנחשפים אליהםהפרסומים 

 3לאמירות שלו עצמו  הם עומדים בניגוד קוטביבית המשפט קבע שלגבי ההסברים של בן ארי  

 4כוללות הסברים מן הגורן ומן  התשובות שהוגשו אתמול בלילהוהם אינם משכנעים. גם במקרה שלנו, 

 5". אני לא מבין אנגליתמישהו אחר אמר"; " –"הציוצים  ";הפוסטים זה לא אני" היקב של המשיבים: 

 6 של הדברים שהבאנו.  מסהעם הו לא מתיישבים עם הקשרם של הדבריםועוד ועוד הסברים שלחלוטין 

 7חשוב לי לחזור ולומר לגבי הנושא של לפני שאני אכנס לפירוט קצר לגבי כל אחד מהמשיבים, 

 8: עניין, שכבוד השופט הזכיר, כמובן שמדובר במטרות דומיננטיות; אנחנו צריכים המבחנים בפסיקה

 9 עלתהעוד נקודה שים מרובים בפסיקה, אבל חשוב לי להדגיש קריטית של ראיות. יש מבחנ מסה

 10שעולה מהדברים. משתמע, שעל עניין : גם המחוקק דיבר לא רק על הצהרות מפורשות, אלא גם בפסיקה

 11למרות ניסיון בעיקר לגבי בן גביר, כפי שנראה, גם על מסקנות שמשתמעות מהדברים. זאת אומרת, 

 12 ברור.  באופןצים ועולים להסוות את הגזענות, הדברים מבצב

 13להפנות לציטוט של לפתוח ולתת מספר דוגמאות לגבי איתמר בן גביר. אני רוצה אני רוצה 

 14אי ": מי בנושא הגזענות, שאמר כךמפסק הדין הקודם. היא הפנתה לציטוט של אלבר מ הנשיאה חיות

 15 –ובעיקר לא  –אפשר להיות רחומים כלפי הגזענות, אין מכניסים מפלצת הביתה, אפילו 

 16צדק -בתחפושת ]...[ להשלים עם העולם הגזעני ולו במקצת פירושו לתמוך בפחד, באי

 17להסתיר ולהסוות את דעותיו הגזעניות, אבל הניסיון  מנסה באופן קבוע  ". איתמר בן גביר ובאלימות

 18, שבדיוק כמו חבריו, בן ארי הזה לא יצלח. בבקשה קיבצנו מספר גדול של התבטאויות שמראות

 19 גופשטיין ומרזל, גם בן גביר מחזיק בדעות שאותן הוא מצהיר על כוונתו לממש מתוככי הכנסת. 

 20מתייחס רק לערבים שהם לא נאמנים. שהוא בן גביר אני אתחיל במספר דוגמאות על הטענה של 

 21בבקשה הבאנו מספר התבטאויות שמדברות על כך שאכן הערבים לא נאמנים וצריך לגרש אותם 

 22יש חוסר נאמנות של : "בן גביר אומר פעמים רבותל מי הם אותם ערבים לא נאמנים? ובכן, מהארץ. אב

 23מאות אלפים שהם לא נאמנים יש " –לבקשה שלנו  79אני מפנה לסעיף  -גדולים בציבור הערבי" חלקים 

 24 למדינה". 

 25   - - -לבקשה שלנו  82סעיף 

 26 חה"כ דוד ביטן:

 27 גזעני? , זהשלא נאמן שהומיברגע שאני אומר ש

 28 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 29אנחנו אומרים שיש פה שתי אמירות. אמירה אחת היא שבן גביר מתייחס לכמעט כל הציבור 

 30 - - - הוא קובע שכתנאי להישארות בארץהערבי כלא נאמן. בעצם 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 חדשות אחרי פסק הדין, אם יש כאלה.  אני רוצה שתבחיני בין אמירות 

 3 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 4 , זו אמירה שלא הובאה בפני בית המשפט. 2016-האמירה שאני מצטטת עכשיו היא אמירה מ 

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

 6נתחיל מאמירות  –נעשה את זה שיטתי, וזה לא רק מה שכתוב אצלכם בבקשה. אני מדריך אותך  

 7 יש כאלה או אין כאלה? אחרי פסק הדין. או ממעשים חדשים 

 8 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 9. אני 2019באפריל  3-מ 24Iראיון לערוץ הטלוויזיה  –בבקשה שלנו  85סעיף בהחלט. אני מפנה ל

 10א נאמן לא ומי של ,יש הרבה ערבים שהם לא נאמניםמזכירה שפסק הדין ניתן במרץ. פה הוא  אומר: "

 11 . "צריך להיות פה

 12 חה"כ דוד ביטן:

 13 . הוא לא אמר את זה. כל הציבור הערבישהוא דיבר על אמרת 

 14 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 15 אמרתי רוב רובו של הציבור הערבי. 

 16 גם שם אומר בן גביר: –לבקשה שלנו  86סעיף  - 2019באפריל  7כנס עוצמה יהודית באשדוד, 

 17 מאוד ערבים שהם לא נאמנים".יש הרבה "

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 ים. לשיטתם הם מסלפ אני לא אתן לסלף. אפילומי שלא נאמן. 

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

 21 שב. יאדוני י 

 22 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 23הצהרת נאמנות הוא יהיה מוכן חשוב להדגיש שלמעשה איתמר בן גביר קובע שמי שיחתום על 

 24עצם דרישת לא. חשוב להדגיש ש –מי שלא . לכנסתלהצביע להישאר אותו כאן וגם לאפשר לו לאפשר לו 

 25לא למימוש הזכות הדמוקרטית, כמובן שמאזרחים ערבים כתנאי להישארותם כאן ותנאי הנאמנות 

 26 . ומהווה הסתה לגזענות מתיישבת עם השיטה הדמוקרטית
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2ובזה הוא מכשיר את עצמו או פוסל את  אם מי שחותם על הצהרהאני רוצה לחדד כאן שאלה.  

 3. אז גברתי א7מתקיימות בו העילות לפי סעיף שלא  ד בן גביר חתם על הצהרה"למעשה גם עו עצמו, 

 4האם הצהרה כזאת היא קונקלוסיבית או שהיא לא קונקלוסיבית? גם צריכה להיות קונסיסטנטית. 

 5 א וגם בהקשר של מה שאתם אומרים.7בהקשר של 

 6 יעקב מצא:

 7, הם לא אזרחים. כשהם מבקשים חלק נכבד מהערבים בארץ הם תושביםברשות אדוני, 

 8 מהם הצהרת נאמנות. זה על פי חוק.  יםמשרד הפנים מבקשבאפילו להתאזרח, 

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 זה לא חלק נכבד, מדובר רק על תושבי ירושלים המזרחית.  

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

 12 השנייה יש לה למעשה משמעות.  גברתי תענה לשתי השאלות, כי גם השאלה 

 13 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 14היא בעצם משתמש בה לגבי חוסר נאמנות השפה המכובסת שבן גביר הטענה שלנו היא ש 

 15באנו. אני רוצה להזכיר הברורים ממקבץ ההתבטאויות ש. הדברים "ערבי"במקום להגיד  ,פרוקסי

 16 . מאליהםאלה ברורים  שחייבים להסתכל על הדברים כהווייתם ולכן הדברים

 17שנאמרו בפסק הדין האחרון לגבי בן  אני רוצה להפנות לדבריו של כבוד השופט הנדלברשותך, 

 18בן ארי לא הסביר את פשר מבחן ": ארי, שהם בדיוק מתאימים גם למקרה של בן גביר. הוא אומר

 19שאינם דברים חמורים במדובר מבחינתו כל הערבים שייכים לקבוצת הבלתי נאמנים. הנאמנות. 

 20מבוססים על עובדות. התוצאות קשות: הערבי הוא בחזקת אויב שצריך לטפל בו, כך בדמות שלילת 

 21  אלה בדיוק הדברים שנעשו גם בהקשר הזה.  ."גירושו או האפשרות לטפל בו באלימותזכויות, 

 22ולא הובאה בפני ועדת הבחירות  2016-לאותה הצהרה מלהפנות את כבודו אני רוצה בכל זאת 

 23בפעם הקודמת, הצהרה שמדברת על כך שצריך לדרוש מיולדות, כתנאי לאשפוז בבית חולים ישראלי, 

 24  - - -הצהרת נאמנות, כיוון שחלק גדול מאותן יולדות, בחלק גדול מאוד 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 '. זה סמוטריץ

 27 
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 1 רלי ארז לחובסקי: עו"ד או

 2לבקשה: "חלק גדול מהיולדות ומהמבקרים שלהן  78לא, זה לא סמוטריץ', זה בן גביר. סעיף  

 3 . "באותו חדרשם להרוג את התינוק שלך שנמצא רוצים לרצוח, 

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

 5 .שלוש ראיות חדשותאני רוצה להבין. למעשה יש לכם  

 6 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 7 לא, יש לי עוד ראיות. 

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

 9  אז גברתי תפרט את הראיות החדשות. 

 10 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 11, בן גביר אומר: "הרי אנחנו 2019במרץ  30לבקשה שלנו, בסרטון מיום  151. בסעיף אוקיי

 12לשלוח אותו מכאן  –פחם, ערבים בסח'נין. מי שלא נאמן -היחידים שמדברים על הערבים באום אל

 13"קיבלנו מדינה בתוך מדינה בגליל. יש מקומות, אנשים  – 152"; סעיף לארצות אחרותאותו העביר ול

 14אין ברירה אלא להיכנע לפרוטקשיין. בנגב אותו דבר, אותו רעיון, טרור חקלאי.  לא יכולים לגדל דברים.

 15לא גירשנו את מי שלא נאמן ואנחנו מקבלים אנשים כבר איבדו את המוטיבציה להיות בעלי קרקע. 

 16ואם לא די בכל המצב, אתה פוגש את הנבחרים שלהם  .קתקתשהיא כל הזמן מת פצצה מתקתקת

 17 . "פשוט השם ירחםבכנסת ישראל. 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 ההגדרה של גזענות. לכי ללמוד מה  ,בקיצור

 20 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 21 אני אשמח אם לא תלמד אותי מהי הסתה לגזענות. 

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

 23זו אזהרה אחרונה שאני נותן לך מר בן גביר, מאחר שאתה משיב אני לא מוציא אותך, אבל  

 24ואחר  מה שמקומם אותו שירשוםאני אתן לך זמן להגיב. כמו בבית המשפט העליון, אדוני, להתפרצות. 

 25 כך הוא יגיב. 

 26 

 27 
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2צריך לעודד הגירה של כל האויבים שלנו : "2019ריל באפ 2-, ראיון ליהודה גרובייס, ב153סעיף  

 3 פחם לבין סח'נין. מי שלא נאמן, החוצה". -אני לא מפלה בין עזה לבין אום אלעזה. מ

 4בעולם. צריך לקחת את  האדם הכי מוסרי: "על ברוך גולדשטייןבאותו ריאיון הוא אומר  

 5 הדברים בפרופורציה, צריך לזכור שהוא הציל יהודים ממוות".

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 למה את משקרת? ? "האדם הכי מוסרי" אני אמרתי

 8 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 9 זה ציטוט. 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 שלכם גם שקרניים. הציטוטים 

 12 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 13 באפריל.  7-כנס עוצמה יהודית באשדוד, ב – 155סעיף 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15היא מרה עכשיו שאני אמרתי על ברוך גולדשטיין שהוא האדם הכי מוסרי. אני מוחה. היא א

 16  - - -בעצמה כותבת 

 17 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 18נכון, נכון, אני חוזרת. על ברוך גולדשטיין הוא אמר שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה 

 19 לזכור שהוא הציל יהודים ממוות. ו

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21בכל מקרה, את גלשת מהזמן שלך. אדוני, אני מוחה על זה, הרגע הגברת אמרה  זה.אני מוחה על 

 22 לאדוני שאמרתי על ד"ר גולדשטיין שהוא האדם הכי מוסרי בעולם. 

 23 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 24 לא מוסרי, אלא רק צדיק וגיבור. סליחה. 

 25 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2ואחר כך אני אראה למה הציטוטים הם  –היא מצטטת ש 153בסעיף כל מה שאמרת מוקלט.  

 3למה אדוני לא עוצר את הדבר היא אומרת על בן ארי שאמר שהוא האדם הכי מוסרי בעולם.  –חלקיים 

 4 הזה? זו פארסה. 

 5 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 6של ברוך גולדשטיין  את תמונתולראווה אדון בן גביר מציג כבודו, אני רוצה להפנות לכך ש

 7 בביתו, עם הפסוק שמעודד רצח.שתלויה 

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

 9עכשיו לגברתי יש עוד חמש דקות ולכן אני מציע לעבור מבן בדיון הקודם.  כבר יההזה סליחה,  

 10 גביר לפסילות האחרות. 

 11 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 12, 2015שלטעמנו יש התבטאויות קשות מהשנים אני מבקשת להדגיש בפני חברי הוועדה בכל זאת 

 13לבקשות דעתה את והוועדה מחויבת לתת שלא הובאו בפני הוועדה בפעם הקודמת  2018-ו 2017, 2016

 14 ולהגיע למסקנות הנדרשות. האלה. הוועדה חייבת לבדוק את התשתית הראייתית שקיימת בפניה היום 

 15היועץ ציון גופשטיין -לגבי ברוך מרזל. ראינו שהן לגבי ברוך מרזל והן לגבי בןאני אעבור 

 16מסכים איתנו וסבור שהוצגה הרבה מעבר למסה ראייתית קריטית שמצדיקה את  המשפטי לממשלה

 17 הפסילה.

 18העליון הזכיר שהוא עומד בית המשפט  2015בשנת אני רוצה להזכיר שכבר  –מרזל ברוך לגבי 

 19תשתית ראייתית הרבה יותר  נמוכה. דת הקיצון של השתתפות בבחירות, ואז דובר על קרוב מאוד לנקו

 20סרטונים,  –, כמעט כולן בעלות אמינות גבוהה 2015שכולן אחרי שנת  ראיות 50-הפעם הבאנו יותר מ

 21 בהמשך אני אתן כמה דוגמאות. לכן בוודאי יש עילה שמצדיקה פסילה. ו –הקלטות 

 22אני רוצה שהוא לא שולט עליו.  שלו, לגבי דף הפייסבוקתיו של מרזל אני רוצה להתייחס לטענו

 23בין הראיות השונות היו "ש שם, הנשיאה קבעה 2015-שעסק בעניינו של מרזל ב 1096/15להפנות לא"ב 

 24תו אשר טענ ,בעלות משקל רב יותר, בהן ההודעות שפורסמו בדף הפייסבוק של מרזל כמה ראיותגם 

 25, יו"ר ועדת הבחירות, . גם כבוד השופטלהלום" קשה ורסמים שםאחראי לדברים המפלפיה אין הוא 

 26ש"הטענות של המועמדים לכנסת כי אין הם אחראיים  ציין באותו ענייןגם הוא  ר,מלצ כבוד השופט

 27, יש בהן שכן אחרים עורכים אותם בעבורםשרואים אור באתרים שלהם באינטרנט, פרסומים כביכול ל

 28גישה זו המבקשת  . יש לדחותכללים שונים, מאלה המקובלים, לגבי המדיות החדשות ניסיון ליצור
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 1לכן בעינינו מדובר בנימוקים חסרי שחר. ואם  להיאחז בחדשות הטכנולוגית כדי להתחמק מחובות...".

 2 בוחנים גם את כל מכלול הראיות, הדברים ברורים.

 3. אני מפנה לשלל התבטאויות לדשטייןברוך מרזל קשור מאז ומתמיד לתנועת כך וגם לברוך גו 

 4הרב לבקשה: "כל ערבי היום הופך לחפץ חשוד כמו שאמר מורנו ורבנו  201 סעיף. תמיכה ברב כהנאשל 

 5"הרב כהנא היה מתון יחסית והסתפק בכלל 'הבא להורגך השכם  – 209שנה".; סעיף  30לפני כהנא 

 6להיות סטודנט " – 212מוסרי להורגו"; סעיף זה לא פחות היה לגרשו', למרות שעל פי המוסר היהודי 

 7 זה לא רק זכות, זה משהו שהוא בבחינת ציווי של מה שצריך לעשות". של הרב כהנא

 8 אברהם ובר:

 9לא עומדים בלוחות זמנים. פה החברים כבוד השופט, יש לוחות זמנים? אני באמת מצטער, 

 10 זה הרי בזבוז זמן. אנחנו רוצים ללכת כמה שיותר מוקדם, 

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

 12 יהיה ממצה ככול שנדרש. פה הדיון אם אדוני רוצה ללכת מוקדם, יכול ללכת מוקדם.  

 13 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 14רוך מרזל מציין שהוא "אחד . ב208ך גולדשטיין. אני מפנה לסעיף התבטאויות תמיכה בברו 

 15 האנשים הטהורים ביותר בעולם, קדוש וצדיק". 

 16לגבי הצתת בית הספר  192סעיף . כלפי ערבים וקריאה לגרש אותם הרבה התבטאויות מבזות

 17קיום עם האויב -קיום, כי מעולם לא היה ולא יהיה דו-לשוני: "מי שעשה את זה לא יקלקל את הדו-הדו

 18 הערבי...אנחנו חיים באשליות שערבים יהפכו לחיות מחמד, משהו שנוכל להתקיים איתו...".

 19 אומר: "... הפתרון הוא אחד טור דעה שבו הוא – 200מדבר נגד אפליה מתקנת; סעיף  194סעיף 

 20הפרדה, הבדלה ולא ערבוב. אנחנו כאן והם שם..."; סעיף  –והוא הפתרון היהודי של התורה הקדושה 

 21: "...ארץ ישראל היא שלנו ורק שלנו, וכל מי שרוצה להיות פה אורח, יתנהג כאורח... ואגב עד עכשיו 201

 22 כנראה לא הגעתי לאחוז אחד מהערבים..."; 

 23: "זו מלחמת דת ... הם חייבים להרוס אותנו, להרוג אותנו, ולכן הם לא יכולים 208סעיף 

 24 לזרוק אותם החוצה"; –להישאר כאן, וזה מה שאנחנו עובדים עליו 

 25 : "צריך לזרוק את כל הערבים מפה...";212סעיף 

 26: "כאשר נסיים לטפל באויב, יתפנו עשרות  מיליארדים של שקלים שהיום אנחנו 244סעיף 

 27בזבזים אותם... כדי לדאוג לביטחון של יהודים בארץ. כדי למנוע השתלטות של האויב עלינו מבפנים... מ

 28ברור שהכוונה כאן היא לכלל הציבור  ."הולך לאויבמהכסף של הביטוח הלאומי  605רבותיי, היום 

 29 הערבי.
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 1 99% אבל אומר: "אלה הם חיות שאנחנו מתמודדים איתם... אני לא אומר שכולם,  248סעיף 

 2קיום ואנחנו חייבים -שאני לא יודע עליו... לא יהיה לעולם, לא היה מעולם דו 1%-ל נותנים מוניטין רע

 3 . לזרוק את כל האויבים מכאן"

 4"... מדינת ישראל הולכת ונכבשת מבפנים... : 213סעיף , למשל בהעסקת ערבים-מרזל קורא לאי

 5 אם לא תהיה לאויב פרנסה ... הם ילכו מכאן"; 

 6 : "... לא קונים היכן שעובדים אויבים. חייבים עוצמה יהודית".224סעיף 

 7של התבטאויות שמראה שמדובר על מטרות ומעשים דומיננטיים  גדולמאוד -מאודיש פה מקבץ 

 8 . ועל כוונה להוציא את העניין הזה מהכוח אל הפועל במסגרת הבחירות לכנסת

 9 גופשטיין.ציון -בזמן שנותר לי אני עוברת לבן 

 10 חה"כ דוד ביטן:

 11 טאויות, יש גם מעשים? בתהחוץ מה

 12 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 13גם למעשים ולקריאות מפורשות של ברוך מרזל לאלימות. הפנינו לעובדה הפנינו בהחלט. אנחנו  

 14אני מזכירה שהסעיף מדבר . שהוא הורשע בתקיפה. הראינו מספר צעדות והפגנות שהוא השתתף בהן

 15 ם או התבטאויות. על מעשי

 16 חה"כ דוד ביטן:

 17 אבל יש לך דוגמאות למעשים שנעשו? 

 18 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 19 הפנינו לסרטונים שבהם רואים את ברוך מרזל מתנהג בצורה מאיימת וגם נוקט אלימות.  

 20 ברוך מרזל:

 21 ?מאיזה שנה היה האירוע

 22 חה"כ דוד ביטן:

 23 אין מעשים, נכון? סרטון זה גם התבטאות. 

 24 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 25 יש מעשים. 

 26 
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 1 חה"כ דוד ביטן:

 2 לא דיון משפטי. אני שואל שאלה פשוטה, סרטון זה גם התבטאות. אם יש מעשים, תגידי אותם.  

 3 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 4 - - -החוק מדבר על מעשים והתבטאויות. אני אשיב לכבודו  

 5 חה"כ דוד ביטן:

 6 אני שאלתי שאלה פשוטה. היא לא עונה, היא מתחמקת. אם יש מעשים, תציגי לי אותם.  

 7 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 8 . את החלק של גופשטיין אני אציג אותם אחרי שאני אסיים

 9בהמשך לשאלות שנשאלו פה, ה. "להבארגון את הוא הרוח החיה ומי שהקים גופשטיין ציון -בן 

 10לי להדגיש שגופשטיין הוא להב"ה. מדובר באדם שהקים ארגון שלכאורה מתיימר להילחם חשוב 

 11. באופן שיטתי מדובר באדם שמסית למעשה מדובר בכסות להתנהלות אלימהבהתבוללות, אבל 

 12כנגד ערבים לגזענות, שנוקט באלימות ומטיל טרור ואימה על הציבור הערבי, כנגד זוגות מעורבים וגם 

 13באופן נוקט בדבר הזה  2009שעומד בראש ארגון שמאז  . אנחנו מדברים על אדםם ערביםבאשר ה בכלל

 14בגין הסתה לגזענות,  היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדיןאני רוצה גם להזכיר ששיטתי ועקבי. 

 15הפסילה שלו בגין ההסתה הקשר של זו נקודה מכרעת בכמובן ש. הסתה לאלימות והסתה לטרור

 16 לגזענות. 

 17 הוא מדבר על כהנאגם גופשטיין מביע תמיכה בכהנא ובגולדשטיין.  אני אתן מספר דוגמאות. 

 18 צדק. מפעם לפעם הוא שכהנא . שהוא המנהיג שלנו ומה שהוא אמר קרה אחד לאחד

 19סמאות העסקת ערבים. הוא הפיץ קמפיינים רבים תחת הסי-גופשטיין קורא פעמים רבות לאי

 20"יש  – 366למשל סעיף . "ההגה בידיים של מוחמדשלא טוב "מפטרים היום את המחבל של מחר"; "

 21דעו שבגלל אידיאולוגיה קיום כביכול מקפידים לעזור להם ולהעסיק אותם. אז -כאלה שבשביל הדו

 22ה כמובן לעבוד אקוראתם האחראים לא תוכלו להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה". הוא  מטומטמת

 23 . ואלימות נגד ערבים רצח יק פעמים רבות מעשי. מצד284, סעיף 367, למשל בסעיף עברית

 24זה גם נכלל בכתב האישום שעומד להיות מוגש: "כנראה  .2012משנת  7ראיון בערוץ  - 301סעיף 

 25שכאן הנערים הרימו את הכבוד היהודי מהרצפה". הוא מדבר על מעשה לינץ' בבחור ערבי שהסתובב 

 26 במרכז ירושלים;לתומו 

 27היה הוא נשאל אם היה מלצר, והוא השיב שאם אותו עניין של המלצר הערבי בחתונת ביתו. 

 28 ";הוא היה מגיע לבית החולים
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 1"על דם משיבים בדם. בנייה זה לא דבר חשוב כרגע. מי שרוצח יהודים ... צריך  – 309סעיף 

 2  ם מה לחפש פה במדינה...";לגרש את כל הכפר, אסור להשאיר אבן על אבן. ערבים אין לה

 3"כל עוד ביבי לא עושה נקמה... ייתכן שיקרו דברים  –310מוחמד אבו חדיר בסעיף גם לגבי רצח 

 4 מדבר על כך שמעשה הנקמה היה מוצדק. אחרים.". הוא 

 5ובעיקר תומך בהצתת כנסיות. שבו הוא  319הוזכר הנושא של הצתת כנסיות. אני מפנה לסעיף 

 6מבחינת גופשטיין ערבי הפרדה מוחלטת בין יהודים לערבים. קיום ובעד -הוא מדבר פעמים רבות נגד דו

 7מהציבור היהודי. אותו שצריך להפריד  ,שקרןבאשר הוא ערבי הוא מסוכן, הוא אסון, הוא דם אלים, 

 8הוא " –הרב כהנא  הוא מדבר על –היום כולם מבינים את זה" קיום איתם, -אין דו"...  – 321סעיף 

 9אתם זוכרים, חברי הוועדה, שאתם צריכים לבחון אם מדובר במטרות שרוצים . "לימד ואנחנו נעשה

 10שיוציאו את האידיאולוגיה הגזענית הזאת  שיהיו מעשיםפה פעם אחר פעם מדובר להוציא לפועל. 

 11 . לפועל

 12 356הזכרנו בסעיף שנקראים "השיטה נחשפת", שבעה סרטונים שרק לאחרונה הועלו סרטונים 

 13 שמדבר על עבודה משותפת של יהודים וערבים, שזה אסון ואסור לאפשר אותו. 

 14 אברהם ובר:

 15, היא גם נגד אני לא מבין יהדות מתקדמת.מה זה קשור לאני לא מבין מה זה נוגע לרפורמים, 

 16מה זה כל אחד שבא לו, אומר מה שהוא רוצה? אני לא מבין מה קורה פה.  עבודה עברית? אני לא מבין

 17 .אני לא מבין מה קורה מה זה קשור? מה השנאה לכל דבר של קדושה? למה?קשור לרפורמים? 

 18 חה"כ דוד ביטן:

 19 גיליתם שאתם תנועת שמאל. בעצם כאן 

 20 אברהם ובר:

 21  לל?, קיבלתם על זה כסף? תגידו על מה, על מה הדיון בכהקרן החדשהבדיוק. 

 22 חה"כ דוד ביטן:

 23 הם תנועת שמאל, אתה לא מבין? 

 24 אברהם ובר:

 25 זו הרפורמה? –רפורמים המדינה הוקמה על עבודה עברית, והם נגד.  

 26 

 27 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  31עמוד 

 1 :יאראקערן 

 2ודברי  אני לא מצליח להבין את ההזדהות המדהימה הזאת של כל מיני חברים פה עם המעשים

 3 התפקדתם לתנועה הגזענית של כהנא?פה פה. האם כולכם  הנוראיים שנשמעוהגזענות 

 4 אברהם ובר:

 5 ?מה קורה פההאם כשהקימו את המדינה, עבודה עברית היתה גזענית? 

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

 7 אני קורא לך לסדר. הרב ובר,  

 8 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 9אבק בגזענות ובעשיית שימוש ביהדות כדי להפיץ היהדות הרפורמית עוסקת מזה שנים במ 

 10 שנאה והסתה.

 11 אלידור כהן:

 12 מה עם הגזענות נגד החרדים?גם אצל היהודים. 

 13 עו"ד עודד גזית:

 14 כל מי שמתנגד הוא שמאל. 

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

 16 לדיון. כאן הם לא עומדים כרגע קודם כול,  

 17 עו"ד אורלי ארז לחובסקי:

 18גם אנחנו סבורים, בניגוד לעמדת היועץ, שמן הראוי לפסול את הרשימה.  –לגבי פסילת הרשימה 

 19שהזכרנו בבקשה שלנו, שבו קבע הנשיא ברק רשימת גשר וצומת,  ,אני רוצה להפנות לעניין מולדת

 20באופן שמצדיק את את ההתבטאויות של חברי הרשימה לרשימה מם מייחסים יבהתקיקריטריונים ש

 21כמו באותו עניין, גם מהו מעמדו של אותו חבר שמתבטא בצורה גזענית. דובר שם על פסילת הרשימה. 

 22היא ארבעה אנשים  עוצמה יהודיתשנותנים את הטון. מנהיגים, על מי אנחנו מדברים על במקרה שלנו, 

 23 בן ארי, בן גביר, גופשטיין ומרזל. –

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

 25 מועמדים. 29יש 

 26 
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2שאר החברים הם חברים זוטרים. מי שנותן את הטון היא ההנהגה. ההנהגה מתבטאת בגזענות  

 3תגובתם של יתר חברי הרשימה, מתמשך. צריך לבדוק מה היתה ופעמי, אלא עקבי -באופן עקבי, לא חד

 4 אם היתה הסתייגות מההתבטאויות הגזעניות. אף חבר לא הסתייג. 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 נמצאת כאן האימא של התינוקת אדל. רצחו את הבת שלה, את רוצה לשלול גם אותה? 

 7 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 8  - - -יתר החברים לא הסתייגו מההתבטאות הגזענית. יש פה הצטרפות של אנשים חדשים  

 9 :ד"ר אדוה ביטון

 10 תתביישי לך. . י "התבטאות גזענית"שלך תבואי ותגיד ילדהשירצחו את הכ

 11 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 12 אני חושבת שאת צריכה להתבייש עכשיו על מה שאת אמרת לי. אני חושבת שזו פשוט בושה. 

 13 ד"ר אדוה ביטון:

 14 את קוראת לאימא שכולה מסיתה לגזענות. 

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 היא אימא שכולה.  

 17 ד"ר אדוה דדון:

 18 את קוראת לי מסיתה לגזענות? תתביישי לך.  

 19 עו"ד עודד גזית:

 20  - - -בצערה כולם משתתפים  

 21 יעקב מצא:

 22 אל תהיה דיפלומט עכשיו.  

 23 אברהם ובר:

 24 חבר'ה, אל תפריעו לה. היא צריכה לאסוף פה כסף לתנועה שלה. זו הזדמנות. לא להפריע לה.  
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2אם מדובר ברשימה חדשה או רשימה מוכרת וותיקה שכבר  –צריך לבדוק עוד קריטריונים  

 3רשימה  –עוצמה לישראל  –התמודדה בבחירות. אנחנו מדברים ברשימה שהתמודדה בכובע אחר 

 4 שקיימת, ולכן דעותיה הגזעניות ידועות. 

 5הקמפיינים הגזעניים של הרשימה, המצע שלה, כל בצירוף הקריטריונים האלה, לטעמנו, 

 6 דיקים את פסילתם. הדברים האלה מצ

 7 חה"כ דוד ביטן:

 8 למה לא היא לא נפסלה? 

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 כי עד כה אף אחד לא ביקש לפסול את רשימת עוצמה יהודית. 

 11בהם מתמיכתם בדעותיו של הרב לא חזרו בהם, לא התנצלו מעולם חשוב להדגיש שהמשיבים 

 12ולא מזדהה עם דברים אחרים, כאילו הוא מזדהה עם חלק מדבריו של כהנא טענותיו של בן גביר . כהנא

 13 פט רובינשטיין בעניין מרזל. הדברים גם נאמרו על ידי השו. מגוחכתטענה היא 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15 אבל היה פסק דין של תשעה שופטים. 

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

 17 סברתי את גבולות הגזרה, ואדוני יוכל לטעון את זה. עו"ד בן גביר, קודם ה 

 18 עד כאן, גברתי.  

 19 

 20 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 21 מצדיקות את פסילתם של כל המשיבים. לטעמנו הראיות שהובאו  

 22אני רק רוצה להשיב לשאלתו של חבר הכנסת ביטן. קודם כול, אותו מעשה של תקיפה  

 23 לבקשה.  188שהזכרתי, שמרזל הורשע בגינו. זה הוזכר בסעיף 

 24 חה"כ דוד ביטן:

 25 באיזו שנה? 

 26 
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 1 קריאה:

 2014 . 2 

 3 :ברוך מרזל

 4 מתי היתה התקיפה?

 5 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 6 השאלה היא מתי ההרשעה.  

 7 חה"כ דוד ביטן:

 8 .מה נסיבות התקיפההשאלה מה הבסיס של התקיפות, 

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

 10 בדיוק. גברתי, מה היו נסיבות התקיפה. 

 11 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 12 המסמכים. רנו אין לנו את כל לצע 

 13 אברהם ובר:

 14אז איך את מדברת כשאת לא יודעת את כל המסמכים. כבוד השופט, לא ייתכן שהגברת תטען  

 15 טענות כשהיא לא  מוכנה לזה. היא בסך הכול רוצה לדבר, היא לא עושה כלום. זה לא ייתכן. 

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

 17 י קורא לסדר. מר ובר, היא עונה לחבר הוועדה. זו פעם שלישית שאנ 

 18 חה"כ דוד ביטן:

 19אז זו עצם התקיפה, לא קשורה. אם הנסיבות של התקיפה קשורות לנושא שהיא מדברת עליו, 

 20 . אם הוא תקף את השכן בוויכוח שכנים, אז אין פה הסתה לגזענות.גזענות

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

 22 של התיק. מספר היש לך את גברתי,  

 23 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 24 ירושלים. בבית משפט השלום , זה ב50445-11-10ועוד תיק  25920-09-10כן,   
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 1 חה"כ דוד ביטן:

 2 זה הובא לעליון או לא הובא לעליון. מה את רוצה, אני לא מבין. אחרי 

 3 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 4 הנושא הזה לא הובא בפני העליון. 

 5 :יאראקערן 

 6 לאישור שלו.  ולכן זה לא רלוונטיהבחירות פסק הדין היה אחרי 

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

 8 ?מתי פסק הדין בבית משפט השלום

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 . 2014באפריל  6 

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

 12 מה היה גזר הדין? 

 13 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 14 חודשיים מאסר על תנאי וקנס. 

 15ברוך  2015-באת העובדה שאנחנו מזכירים  196עוד שתי תשובות לחבר הכנסת ביטן. בסעיף 

 16 ראש ועדת הבחירות המרכזית. -, שהיה אז יושבןאג'וברסלים מרזל סירב ללחוץ את ידו של כבוד השופט 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 וזו עילה לפסילה? זו לא עילה לפסילה. 

 19 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 20אני רוצה להפנות לשלל צעדות ותהלוכות שבהן השתתף ברוך מרזל, למשל זו הנזכרת בסעיף  

 21 הג בצורה אלימה וצועק "ברוך מרזל"., שבה רואים המון מתנ199

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

 23 , בבקשה. 3/22נציג מפלגת העבודה, פ"מ תודה רבה.   

 24 
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 1 אברהם ובר:

 2 זה נשמע הגיוני? ה להגיש ערעור?יכולתנועה שבכלל לא קשורה לנושא כל כבוד השופט, 

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

 4חתימות לבקשת הפסילה  12אני אענה לכם יותר מאוחר. התשובה הפורמלית היא שהיא צירפה  

 5 פה ולכן אנחנו לא צריכים להיזקק לשאלה הזאת. 

 6 אברהם ובר:

 7 כבוד השופט, אני אשמח לקבל את זה.  

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

 9 זיק לקרוא לפעמים את החומר. אדוני קיבל את זה. לא מ 

 10 אברהם ובר:

 11אני קורא את החומר וכבוד השופט יודע שאני קורא. אבל בנושא של התנועה המתקדמת,  

 12היהדות המתקדמת, הרפורמית, בכוונה לא קראתי את זה, כיוון שאני חושב שבכלל אין להם מקום פה 

 13  פה.ולא צריך להתייחס לדברים האלה. אלה דברים שמקומם לא 

 14 :יאראקערן 

 15 זו אמירה גזענית שפוסלת תנועה שלמה. כבוד השופט, אני חושב ש

 16 אברהם ובר:

 17 תשאל אותם, אל תגיד לי גזענים. תשאל אותם איך הם מתייחסים לחרדים. 

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

 19בתפקיד מעין שיפוטי, ההצהרה שלך שלא קראת את החומר היא פה מאחר שאתה הרב ובר,  

 20 מעבר לזה אני לא רוצה להעיר. הצהרה קצת מדאיגה. 

 21 :יאראקערן 

 22 אולי לא יכול להצביע. אני חושב שמי שלא קרא את החומר 

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

 24אבל מאחר שהוא גם חבר הוועדה והוא צריך גם ואני מעריך את זה, ראיתי מה שאדוני כתב, 

 25בוועדה, הייתי מעדיף שהוא יכניס את המחליף  להחליט, זה מעורר איזשהו קושי. אם יש לו מחליף 

 26 לוועדה. 
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 1 :עמרי שגב

 2יש נציג שלי בוועדה, הוא גם הסגן שלך, סמי שושן, אבל הוא לא נערך לדיון הזה. מכל מקום,  

 3 מאוד בקצרה. -אני מתכוון לטעון מאוד

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5, ואני אסביר למה. אדוני אמר בתחילת דבריו שכל מה שהיה אני מבקש לא לאפשר לו לטעון

 6אגב, אני אתן  – ת חדשות. מה שעשה איש מפלגת העבודה בפעם הקודמת היה, וצריך לדבר רק על ראיו

 7  - - - הדבק-פשוט עשה גזור –כאן מחמאה למי שאני לא רוצה לתת מחמאה 

 8 :עמרי שגב

 9 ברשותם, וכנראה שלא קראת את כל העתירה, כיוון שיש התייחסות לשאר המשיבים.  

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 הוא לקח את הבקשה הקודמת והעתיק אותה. בכל מה שקשור אליי לפחות, מה שהוא עשה זה ש

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

 13 נכון.  

 14 עמרי שגב:

 15 חזקה על חברי הוועדה שהם יודעים לקרוא וחזקה עליי שאני ביקשתי את רשותם.  

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

 17דשים או ראיות חדשות שהשגתם עכשיו רק דברים חמה שאני כן מבקש, ואני חוזר ומבקש, זה  

 18 . ההערה שלו לגבי הבקשה שלכם יש לה מקום לכאורה. ולהסביר מדוע

 19 :עמרי שגב

 20 אנחנו מקבלים אותה. 

 21כלליים אחרי הטיעונים מספר טיעונים ראש ואני מבקש לומר -שמעתי את הערות היושב

 22מתוך תקווה שנוכל לשכנע את חברי הוועדה המקיפים והמאלפים מטעם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, 

 23 לגבי פסילת המשיבים.  -שכרגע נראים מאוד איתנים בדעתם  –

 24 דוד ביטן:חה"כ 

 25 תשכנע אותנו.  אנחנו לא איתנים בכלום, אנחנו נפש חפצה.

 26 
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 1 עמרי שגב:

 2סומכים את ידינו על האמור בבקשה המקיפה והיסודית של המרכז נחנו ני שמח לשמוע. אא 

 3הרפורמי לדעת ומדינה. קראנו גם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. אומנים אנחנו סבורים שיש 

 4מקום לפסול את המשיבים כולם, אבל צריך לומר, כפי שגם אמר היועץ המשפטי לממשלה בעמדתו, 

 5ת הגזעניות שלהם הן בעצם רוב פועלם. בשונה מהרבה מאוד שהדומיננטיות של המשיבים וההתבטאויו

 6תנועות אידיאולוגיות אחרות, סיעות בכנסת, מפלגות וכו', נראה שרוב הפעילות שלהם מתמקדת אך 

 7 ורק בהסתה לגזענות, כפי שנקבע ונאמר לא אחת. 

 8לא אנחנו במפלגת העבודה, בשונה מהמשיבים, לא רואים בערביי ישראל כאויבים. אנחנו 

 9כאויבים. בשונה מהם, אנחנו ואנחנו לא רואים את כל ערביי ישראל בכפיפה אחת רומזים על זה 

 10משתפים את נציגי הציבור הערבי גם ברשימה שלנו, אנחנו רואים בהם כשותפים. אנחנו מבקשים גם 

 11בעצם לפגוע בכל מיני הזאת שמבקשת תנועת עוצמה יהודית, כמאבק בהתבוללות לציין שהכסות 

 12הן למעשה כסות אך ורק שבהם יש רגשי אחווה בין יהודים לערבים, והתבטאויות אחרות נוסים כי

 13 לפעולתם הגזענית. 

 14אנחנו סבורים שיש למנוע את השתתפותם בבחירות לכנסת באופן גורף. ביחס לכלל המשיבים 

 15כמובן שאנחנו הצטברה מסה קריטית שרק את חלקה הקטן מאוד הדגישה וציינה התנועה הרפורמית. 

 16א, ולכן אנחנו מבקשים 7ית הזאת עולה לכדי הסתה לגזענות, כאמור בסעיף הקריט מסהסבורים שה

 17 מחברי הוועדה הנכבדה לפסול את התמודדותם בכנסת. תודה רבה. 

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

 19 . , בבקשה1/22פ"ר  – רשימת המחנה הדמוקרטיתודה.  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 תתראיין בתקשורת היא תגיד אימאל'ה, אבאל'ה. מה עם התביעה? היא כש

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

 23  עו"ד בן גביר, לא מתאים לך. 

 24 :סתיו שפיר

 25במהלך חצי שנה כדי לדרוש את אנחנו עומדים פה פעם נוספת כבוד השופט וחברי הוועדה,  

 26כדי להחריב את הדמוקרטיה , לכנסת ישראל, שמנסים לחדור למעוז הדמוקרטיהפסילתם של מי 

 27 זורעת את זרע האלימותאנחנו נגד מפלגה אנטי ציונית, אנטי דמוקרטית, עוצמה יהודית, שמבפנים. 

 28 . רה הישראלית, וזאת כוונתה בכניסה למשכן הזהוהשנאה בחב

 29 
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 1 ברוך מרזל:

 2 ?אנטי ציוניאני 

 3 ד"ר אדוה ביטון:

 4 מה את עושה למען ארץ ישראל? 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 .יםזו העלבה להגיד עלינו אנטי ציוני

 7 סתיו שפיר:

 8 אתה מוזמן לתבוע אותי.  

 9 ברוך מרזל:

 10  - - -היא אומרת שאני אנטי ציוני  

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

 12אדוני יישב, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. אתה תוכל להשיב, ואתם הולכים לכנסת כדי  

 13 שאנשים יוכלו להתבטא. גם אתם רוצים להתבטא, אז היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. 

 14 סתיו שפיר:

 15מהליכוד, מו השר לשעבר דן מרידור בעבר עמדו על הדוכן הזה נציגים מכובדים גם מהימין, כ

 16והרחיקו אותה מהכנסת בשיתוף פעולה למען הדמוקרטיה בין  שנלחמו בתנועה המסוכנת של כהנא

 17בפוליטיקה הישראלית, פחד ואובדן  . היום הפעם העצום שאחז בחלקים רחביםהימין לבין השמאל

 18מקום לעמוד ר מאחורי עורכי דין בהעדיפו להסתת , שגורם לכך שגם נציגי המפלגות השונותכושר מוסרי

 19, לגזענות האיומה שלכם את הדמוקרטיה הישראלית אתם לא תחטפו. עד כאן. :כאן באומץ ולהגיד

 20 עד כאן. של החברה הישראלית. אנחנו לא ניתן לפגוע במרקם העדין 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 .זה נאום בחירותאדוני, 

 23 סתיו שפיר:

 24הוא בדיוק הפחד הזה שאחז במערכת הפוליטית, בתקשורת, בחלקים נרחבים של הציבור,  

 25רוצים להביא לכנסת. הם זאת השיטה שעוצמה יהודית. נציגי כמו אנשים של  . בדיוק השיטההשיטה

 26-אז לאטויתישו את הצד השני,  , אם הם יאיימו, ויפחידוחושבים שאם הם יתעקשו מספיק זמןהם 

 27 לחרב את כל מה שבנינו כאן. לזחול לתוך הכנסת וניתן להם ייאש ונתאנחנו לאט 
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 1 אברהם יוסטמן:

 2מי המדינה שלכם? מי זה "בנינו"? מי אתם בכלל? אתם בניתם? כולנו בנינו. הכנסת שלכם?  

 3 אתם בכלל?

 4 סתיו שפיר:

 5  - - -אם פסלו אותם פעם אחת, הם ישלחו מישהו אחר. מי שחושף את פרצופם  

 6 אברהם יוסטמן:

 7 המדינה שלכם? 

 8 סתיו שפיר:

 9 מדינת ישראל היא גם שלכם, שלך בוודאי, אבל לא של מי שמנסים להחריב את הדמוקרטיה.  

 10 אברהם יוסטמן:

 11דמוקרטיים, אתם שונאי זרים, חאלס, מי אתם בכלל? היא שלנו, כמו שלכם בדיוק. אתם אנטי  

 12 אתם פשיסטים וגזענים. מעולם לא ידעתם מה זה דמוקרטיה. 

 13 

 14 סתיו שפיר:

 15 אני לא יודעת מי הדובר, אבל אני אשמח להמשיך בדבריי.  

 16מי שחושף את פרצופם האמיתי, אז הם יאיימו כשפוסלים אותם, הם שולחים מישהו אחר. 

 17  - - -, מי שמתנגד להם ל הכי חמוראבעליו כלכלית באמצעות תביעות דיבה. 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 פשרה, רבע מיליון שקל. תשלמי חצי מיליון שקל. 

 20 סתיו שפיר:

 21כדי שלא יעז מי שמתנגד להם, מי שמעז לעמוד ולהתנגד להם, עשרות אנשים יאיימו על חייו  

 22 להתנגד בפעם הבאה. 

 23 חה"כ דוד ביטן:

 24 יש הוכחה?

 25 
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 1 סתיו שפיר:

 2כן, ככה ניסו לעשות לי באופן אישי. חבר הכנסת ביטן, אני אשמח שתקשיב לדבריי בסבלנות 

 3 ואתה תשמע את הכול. 

 4 חה"כ דוד ביטן:

 5 יש לך הוכחה?זה נאום בחירות. הקשבתי, 

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

 7 יש לך רק עוד דקה. גברת שפיר,  

 8 סתיו שפיר:

 9 זה בסדר, יש לי סבלנות.  

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

 11 יש לך סבלנות, אבל ביקשתם לחלק את הטיעון ואז יש לך רק עוד דקה.  

 12 סתיו שפיר:

 13 אבל הם מפריעים לי באמצע דבריי.  

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

 15 אחרי ההפרעות. ניכיתי את ההפרעות.  

 16 סתיו שפיר:

 17נציג הרשימה איתמר בן גביר פרסם . ת כשעמדתי פה בפעם הקודמתכך הם ניסו לעשות לי אישי

 18איומים על חיי. חודשים נאלצתי  מה שגרר עשרותאת הפרטים האישיים שלי בעמוד הפייסבוק שלו, 

 19הזאת, מי שעומד מולם מציב את א לבד. בעת להסתובב מוקפת במאבטחים, בהוראת המשטרה, ואני ל

 20 עצמו בסכנה.

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

 22 מר בן גביר, לא פרסמת את השם שלה? 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 יש נגד הגברת תביעת דיבה על חצי מיליון שקל. לא. יותר מזה, 

 25 
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 1 סתיו שפיר:

 2 אתה לא מאיים עליי. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 את משקרת, אני תובע. 

 5 סתיו שפיר:

 6שלא כולם מפחדים מכם. בעת הזאת כל מי שעומד מולם  . תתרגלותתרגלואתה לא תאיים עליי. 

 7מצוין את והנה, בוודאי יגידו "לא קראנו", אבל הם יודעים  –הם יבואו לכאן מציב את עצמו בסכנה. 

 8 . הם יודעים מצוין את השיטה.השיטה

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 איפה החומר? היא לא צריכה להביא חומר?

 11 סתיו שפיר:

 12 - - -אמירות מפזרים  כי כשבעלי כוח ומיקרופון 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 איפה החומר? 

 15 סתיו שפיר:

 16ותיתן לסיים את המשפט. נמאס מהשיטה הזאת. אני אעמוד פה ואני אסיים את תהיה בשקט  

 17 הדברים שבאתי להגיד. בבקשה.

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 את לא צריכה להביא חומר?  

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

 21 היא הביאה חומר. 

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 איזה חומר? 

 24 

 25 
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 1 סתיו שפיר:

 2הנה החומר, עומדת כאן מולך. הם יגידו: לא קראנו. אבל הם יודעים מצוין את השיטה, כי  

 3כשבעלי כוח ומיקרופון מפזרים אמירות גזעניות, הסתה והפחדה, הם לא צריכים אחר כך לקרוא 

 4לעשות את זה בעצמו. כבר ידע  עקביהציבור המשולהב והמוסת על ידם באופן  לאלימות באופן ישיר. 

 5מעל ראשה של  המוחשי והקשה ביותר הוא לא על איש או אישה אחת. האיום הזה מוצב האיום

 6 . ועל ביטחונם של אזרחי ישראל כולם הדמוקרטיה הישראלית

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

 8 עד כאן.  

 9 סתיו שפיר:

 10במטרה שלא הזאת. אני אסיים את דבריי, הם מפריעים פה בלי הפסקה.  סקהיבבקשה, רק הפ 

 11 צועקים בלי הפסקה. אני מבקשת מאדוני לסיים את הדברים. ישמעו את דבריי הם 

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

 13 שניות.  30אני  ניכיתי את כל הצעקות ואני נותן לך עוד  

 14 סתיו שפיר:

 15  - - -מסיתים נגד כל אזרח ערבי רשימה הכשחברי 

 16 חה"כ דוד ביטן:

 17 - - -אפשר לטעון אחר כך בבית משפט  

 18 סתיו שפיר:

 19לא, אי אפשר. ברצינות, איזו מין התנהלות זו בתוך ועדת הבחירות המכובדת שככה מפריעים  

 20 כל עשר שניות. 

 21 חה"כ דוד ביטן:

 22  - - -זכות כזאת מאיפה יש  

 23 סתיו שפיר:

 24ממה אתם מפחדים? מהדברים שאני אומרת כאן? מזה שעומדים ומטיחים בכם? ממה אתם  

 25 מפחדים?

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

 2 גברת שפיר, תודה רבה. 

 3 סתיו שפיר:

 4  אני רוצה לסיים את הפסקה האחרונה. תראה, אי אפשר לסיים.  

 5 קריאות:

 - - -  6 

 7 ברוך מרזל:

 8  - - -למה את מפחדת  

 9 סתיו שפיר:

 10בגלל  טפו איומים על חייהםשחאני לא ראיתי, אדוני, כבוד השופט מלצר, כשעומדים פה אנשים  

 11 שהם עמדו כאן בוועדת הבחירות, ואז אותם אנשים מנסים לעמוד ולהציק בלי הפסקה ולאיים.

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 אני איימתי עליה? 

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

 15 אדוני יישב.  

  16 

 17 סתיו שפיר:

 18 . דבריי בכבודהדעת ואני מבקשת, אדוני, לסיים את הדבר הזה לא מקובל על 

 19 - -וקוראים להם אויבים  אזרח ערביכשחברי הרשימה הזאת מסיתים נגד כל 

 20 קריאות:

- - -  21 

 22 סתיו שפיר:

 23הם מסכנים כן, גם לרופאים, לשרת בבית הספר, למנקה ערבייה שעובדת בשביל פרוטות,  - -

 24בוק שלהם אוהדיהם . כשבעמודי הפייס2019ביוני  18, 7ערוץ  –הראיות  את החברה הישראלית כולה.

 25 כולה. הישראלית אנשי שמאל, הם מסכנים את החברה ערבים, נגד נגד מאיימים באלימות 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 גברת שפיר, תודה רבה. תודה רבה. 

 3 סתיו שפיר:

 4 סליחה, לא סיימתי את דבריי. 

 5 זה מסכן את החברה הישראלית. קורא לשריפת מסגד,  כשגופשטיין

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

 7  של חברייך ....את הזמן את גוזלת גברת שפיר סיימת את דברייך. נא לרדת, כי  

 8 סתיו שפיר:

 9  - - -כשאנשים כאן הביעו מחאה כלפי דברים שנאמרו, לא עצרו את הדברים של אף אחד  

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

 11  - - -גברת שפיר, גברת שפיר, גברת שפיר, כשאני מבקש ממך  

 12 סתיו שפיר:

 13 , בן גביר יכול לעמוד ולאיים בלי הפסקה. סליחה.כשאני עומדת כאןו 

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

 15 גברת שפיר.  

 16 לא לקחת אותה בכוח. אני מבקש, 

 17 סתיו שפיר:

 18 אני מבקשת לסיים את דבריי.  

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

 20 לא, גברת שפיר, תקשיבי כשאני מדבר.  

 21 סתיו שפיר:

 22 אני מקשיבה. זה הם שלא מקשיבים.  

 23 

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

 2את לוקחת את הזמן של  כל הזמן שאת מדברת שפיר, אתם ביקשתם לחלק את הטיעון.גברת  

 3  חברייך.

 4 סתיו שפיר:

 5 אבל אי אפשר לדבר כשמפריעים.  

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

 7זו לא הצגה פה. ביקשתם לחלק את הטיעון ואני גברת שפיר, תקשיבי. כשאני מדבר, תקשיבי.  

 8 כמעט כל הזמן של חבריה. כבר . גברתי לקחה הסכמתי

 9 סתיו שפיר:

 10לים משפט אחד בלי הפרעות מצדם. ואדוני, אחרי שהאנשים האלה יחה להשאני לא מצל

 11  - - -שולחים את אוהדיהם לאיים על חיים של אנשים 

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

 13  - - -גברתי, אני לא סיימתי את דבריי 

 14 אלידור כהן:

 15 . , תקשיבי לוהוא מדבר

 16 סתיו שפיר:

 17 אני רוצה לסיים משפט. מה אתם חושבים, שתפחידו אותנו? 

 18 קריאות:

 - - -  19 

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

 21גברתי, זה היה גם בפעם הקודמת. עכשיו גברתי תקשיב טוב. ביקשתם לחלק את הטיעון ואני  

 22זו העובדה. עם הזמן לקחת את כל הזמן של החברים שלך. , יתילזה. אחרי כל ההפרעות שניכהסכמתי 

 23 של החברים שלך יש לך עוד דקה, אבל אף אחד מהם לא ידבר יותר.

 24 סתיו שפיר:

 25 אני מבקשת שהחברים שלי כן ידברו.  
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 לא, אז בבקשה לרדת מהדוכן.  

 3 סתיו שפיר:

 4 הקשבתי לך ואני אשמח שתקשיב עד סוף המשפט שלי.  

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

 6 גברתי תרד מהדוכן.  

 7 סתיו שפיר:

 8 זאת השיטה שלהם. 

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

 10  גברתי תרד מהדוכן. 

 11 שפיר:סתיו 

 12כשעל כל משפט עוצרים ומונעים את הדיבור וצריך לחזור על כל משפט חמש פעמים כדי 

 13 אי אפשר להשלים טיעון.  להישמע, כאן, דווקא בחדר הוועדה המכובדת הזאת,

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

 15 גברתי תרד מהדוכן. תודה רבה.  

 16 סתיו שפיר:

 17 - - -אני מבקשת להגיב  

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

 19 בבקשה.  ,גברתי תרד מהדוכן. תסגרו את המיקרופוןתודה רבה.  

 20 סתיו שפיר:

 21  מה שהם רוצים. ככה בדיוק הם משיגים את 

 22 אברהם ובר:

 23, כשהיא הגישה את המועמדות שלה, היא באה עם פואד, זיכרונו 2013-כבוד השופט, אני זוכר ב

 24ללא , 27. היא נשארה עוד ילדה קטנה, בת 27והיא היתה בת שנה בכנסת,  27פואד אמר שהוא לברכה. 

 25 היא באה עם נאומים, היא באה עם צלמים. אני מקווה שתמר ברמה קצת יותר גבוהה. דרך ארץ. 
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 1 "כ תמר זנדברג:חה

 2  - - -ראש וחברי הוועדה -תודה רבה. אדוני היושב 

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

 4  - - -גברתי, למעשה חברתך גזלה לך את רוב הזמן  

 5 סתיו שפיר:

 6  - - -לא, איתמר בן גביר  

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

 8 גברתי תצא עכשיו מהאולם.  

 9 סתיו שפיר:

 10  - - -הם כל הזמן מאיימים  

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

 12 גברתי תצא מהאולם עכשיו.  

 13 חה"כ זנדברג, למרות שהיא גזלה לך את רוב הזמן, אני אתן לך חמש דקות.  

 14  חה"כ תמר זנדברג:

 15 ת והיועץ המשפטי אורי הברמן ישלים את הטיעון. אני מודה לאדוני. אני אדבר שלוש דקו

 16', הפעם האחרונה שמדינת  ישראל פסלה רשימה 88שנת ראש, חברי הוועדה, ב-אדוני היושב

 17' היא הוכרזה כארגון טרור והוצאה מחוץ לחוק בישראל 94-בכך. רשימת היתה מלהתמוד לכנסת, זו 

 18ה לתחייה כך קמ 2019,עכשיו, בשנת רופי. ובמדינות נוספות , לרבות ארצות הברית והאיחוד האי

 19במלוא התפארת  ב' היא חוזרת 2019-ובא' בתוך רשימה, כביכול קצת מהולה,  2019וחוזרת בבחירות 

 20מנורמלת, הנציגים שלה יושבים כאן כמו "נחום תקום" וקמים  . הפעם היא גםשל הגזענות וההסתה

 21והרביעי אחד מהם כבר נפסל, שניים מומלצים לפסילה על ידי היועץ המשפטי  –כל רגע. ארבעה נציגים 

 22 . כמעט נפסל. מגיע לרף הראייתי, כמעט מדגדג את הרף

 23 אברהם ובר:

 24 רגע, מי נפסל? חיפשתי. 

 25  חה"כ תמר זנדברג:

 26 בן ארי נפסל, אדוני. הנציג המרכזי. סליחה, אני מבקשת את השלוש דקות שלי בלי הפסקה. 
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 1 ובר:אברהם 

 2 לא פה. אני מחפש אותו. איפה בן ארי? בן ארי איפה בן ארי? 

 3  חה"כ תמר זנדברג:

 4 בן ארי נפסל, גופשטיין ומרזל מומלצים לפסילה, ובן גביר כמעט מגיע לסף הראייתי.  

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 את ד"ר ביטון את גם רוצה לפסול?

 7 חה"כ תמר זנדברג:

 8ועוד דבר אני רוצה להגיד, אני רואה כאן נציגים של יותר מדיי מפלגות מגינים על הכהניזם ועל 

 9ענות היא עמדה פוליטית לגיטימית, ולא היא. לא זה המצב. אני כבר מדמיינת כאילו שגזהגזענות הזאת, 

 10  - - מכות לערבים בעד ונגדנאום בן דקה,  –הדיונים בכנסת 

 11 יעקב מצא:

 12 ל ערפאת זה הרבה יותר גרוע. עלייה לקבר ש

 13 חה"כ תמר זנדברג:

 14הצעה לסדר לגרש ערבים, אזרחי המדינה, בעד ונגד. ככה מנרמלים את מה שאסור לתת לו  - -

 15שאמור  זו הזחילה המביישת של הגזענות לתוך ההיכל הזהדריסת רגל בהיכל הדמוקרטיה הישראלית. 

 16מאזרחי  20%של  תורת גזע, בלי נחיתות גזעניתלייצג את אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין, בלי 

 17 .המדינה

 18נציגי הליכוד ונציגי המפלגות החרדיות   ותתביישו לכם, לא נציגי עוצמה יהודית, תתביישו לכם

 19 מגינים על התועבה הזאת. שיושבים פה ו

 20 אברהם ובר:

 21 על שום דבר. אנחנו לא מגינים  

 22  חה"כ תמר זנדברג:

 23אלה דברים, חברות וחברים, שצריכים להיעצר כאן ועכשיו. זה התפקיד של הוועדה וזה  

 24 התפקיד של בית המשפט לעצור ולא לתת דריסת רגל לגזענות. 

 25 

 26 
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 1 אברהם יוסטמן:

 2 ., חוץ מדמוקרטיםכל דברהבעיה היחידה היא זה שאתם חושבים שרק אתם דמוקרטים. אתם 

 3לא שלכם, והסיפור הזה נגמר. המדינה המדינה זו התועבה האמיתית. אתם חושבים שהכנסת שלכם, ש

 4 תתביישו לכם.  שלכם ואתם לא דמוקרטים. אתם שונאי זרים ברמה שלא מביישת את מדינות אירופה.

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

 6בחירות. הענייני כל אחד חושב שזה חלק מתעמולת עו"ד יוסטמן, לצערי במקום לעשות דיון  

 7לחמש דקות  נאלצתי לעצור את הדיוןאני מבקש לחזור למסגרות. בשלב מסוים בפעם הקודמת 

 8 קצר וענייני. שזה יהיה הרב ובר ביקש אני קרוב למצב הזה עוד מעט, ועוד . להתרגעות

 9 אברהם יוסטמן:

 10 שלא תטיח עלבונות בחברי הוועדה. 

 11 ביטן:חה"כ דוד 

 12שהיא טענה שהם נמצאים פה. הרי ביקשו לפסול אותם, אז על זה אדוני, על מה כעסו? כעסו 

 13ולא על משהו אחר  תגובה שלנומה היא רוצה שהם לא יהיו פה. איזו מין טענה זו, אני לא מבין. על זה ה

 14 . ולא על תוכן הדברים

 15 חה"כ תמר זנדברג:

 16אינה היא עילה לפסילה, ולא בכדי, מפני שגזענות גזענות אדוני השופט וחברי הוועדה, הסתה ל

 17ולא בביטוי כאן תחת חופש הביטוי. לא מדובר שיכולה לחסות, שלא לומר להסתתר, עמדה פוליטית 

 18ארגון להב"ה מדובר בחופש הביטוי. אחד המועמדים שאנחנו ביקשנו לפסול, גופשטיין, שהוא למעשה 

 19מדובר אבל איזה שם נחמד כמו נרות של חנוכה, להבה, תן לזה נירק שנבין מה זה ארגון להב"ה.  –

 20שעובדים בהן ערבים, נכנס עושה פוגרומים במסעדות בארגון שמסתובב בלילות בחוצות ירושלים ו

 21  למטבח ומכה מכות, אלימות. 

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 תביאי ראיה.  מי עשה את זה?

 24 חה"כ תמר זנדברג:

 25 ראש הוועדה. -ביקשת מעשים, אדוני סגן יושב

 26לסיום, ההתפרצות הקודמת סוקרה כאן בטוויטר על ידי ערוץ הכנסת. היוזר, שם המשתמש של 

 27 ", וזה אומר הכול. תודה. כהנא צדקהמפלגה הזאת, "
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 לא נכון. זה 

 3 אברהם ובר:

 4 אני עדיין מחפש בחומר.  .שאמרתי חתימותה 12אדוני, אני רוצה לראות את 

 5 דין ליבנה:עו"ד 

 6  , בדקנו. ל המבקשיםחתימות לכ 12יש 

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

 8 בהפסקה אנחנו נראה לך את זה. . וזה כתוב שם זה נבדק 

 9 

 10 עו"ד אורי הברמן:

 11 מטעם המחנה הדמוקרטי. אני מבקש לדבר  

 12 חה"כ דוד ביטן:

 13 הבן של הברמן. מהליכוד עבר למחנה הדמוקרטי.  

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

 15 כל ההערות האלה אינן במקומן. הוא עושה תפקיד משפטי. 

 16 יעקב מצא:

 17 מוכשר. ראוי ואבא שלו איש לא, להפך. 

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

 19אביו הוא אדם ראוי ונחמד, מלא  –גם הוא איש ראוי ומוכשר. עו"ד מצא, דווקא אתה כעו"ד  

 20  - - -זכויות 

 21 יעקב מצא:

 22איש אני יושב בבית הדין של הליכוד והרבה פעמים ישבתי עם אביו. אני מעריך אותו. אדוני, 

 23 מוכשר ומקסים והכול היה באופן חיובי. 

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

 2 . אחר כך קיטוע מזה תודה רבה, נוציא לך 

 3 עו"ד אורי הברמן:

 4 . היום כבר היה שווה לבוא לפה 

 5, כפי שציין אחד החידושיםשבגללה ביקשנו את הפסילה. אני מבקש לדבר על עילת ההסתה 

 6, זו העילה הזאת. 21-שניתן לאחרונה בקשר לבחירות לכנסת ה שהיה בפסק הדיןכבוד יושב הראש, 

 7אחרי פסק הדין, שהיה על דעת רוב . ההסתברות עילת למעשה ביטולהחידוש הגדול בפסק הדין הוא 

 8תועבר חקיקה באמת רות שבתאין יותר מבחן הסתברותי. כלומר אנחנו לא בוחנים מה ההסהשופטים, 

 9ולמה ככה? את זה אפשר לראות מהנימוק, ואני מקריא מדברי הנשיאה בפסק הדין: כזאת או אחרת. 

 10חלחל, להכות גורם לחולי החברתי הזה לבייחוד אם הוא שיטתי, משמעותי ונמשך, אכן שיח גזעני, "

 11, בייחוד מפיו לגיטימימסית אינו שיח גזעני וברור לפיו  על כן נדרש מסר חד משמעי  להתפשט.שורשים ו

 12הן . כלומר, עצם האמירות הגזעניות של מי שמבקש להיות נבחר ציבור והמשמיע אותו בראש חוצות"

 13ד ואכן עילת הגזענות יש לה ייחוד. הייחותעבור חקיקה כזאת בכנסת. אכן פסולות ולא ההסתברות ש

 14שגורם אלא המעשה  ,זה לא המעשה של האדם לבדושלה גם במישור הפלילי, אבל גם במישור הזה, ש

 15ברגע שהוא אומר אתה . אדם יכול לנצור בלבו כל דעה, גם דעה גזענית. לאחרים לנהוג בצורה גזענית

 16ם גם לתוך עילת הפסילה כאשר הדברים מובהקיבראש חוצות, אנחנו נכנסים גם למישור הפלילי ו

 17 ושיטתיים. 

 18צריך לבחון אותם גם על לכן, על הבסיס הזה אני מבקש לא רק לבחון את הדברים שנאמרו. 

 19אני  אני רוצה לתת דוגמה אחת ולהסתפק בה, כי יש הרבה, מתוך החומר.רקע התגובות שהם גררו. 

 20סמוך לפני חוק פיזור הכנסת. אני מניח שהוא הוקלט ב , אחרי2019מדבר על סרטון שעלה לרשת ביוני 

 21ברורה נגד העסקת ערבים. המשפט האחרון מאוד . בסרטון יש קריאה זה, אבל את זה לא הצלחנו לגלות

 22תדאגו אתם אשמים. קודם כול, עבודה עברית. לא תוכלו להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. "הוא: 

 23מפיו של בנצי  דאגו לאויבים שלנו". אלה דברים שנאמרום, אל תכלילדות שללאחים שלכם, תדאגו 

 24 גובשטיין. 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 מה הגזענות כאן?

 27 עו"ד אורי הברמן:

 28? אמר את זה גובשטיין. האם "לשחוט עוד הלילה את כל המחבלים"אחת התגובות בפוסטים: 

 29זו הסכנה לא, הוא לא אמר את זה. האם הדברים שלו והסרטון שלו גרם לדברים להיאמר? כן. 

 30 שבגזענות. 
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 1דמוקרטיה היא שלטון הרוב, אני רוצה להזכיר לכולנו, באופן טבעי גזענות מכוונת כלפי מיעוט. 

 2, אנחנו חייביםאת הפסילה הזאת היא בעיקר הגנה על המיעוט. היא גם הגנה על מיעוט. דמוקרטיה אבל 

 3 מתוך הגנה על המיעוט. תודה.  הפסילה הזאת היא תפקידנו הדמוקרטי

 4 אברהם ובר:

 5 רק תראו את ההבדל בין חברי כנסת לעורכי דין שמייצגים בכבוד. 

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

 7 לא ביקשנו ציונים. הרב ובר,  

 8 . בבקשה, נציג היועץ המשפטי לממשלה 

 9 עו"ד ענר הלמן:

 10את רובכם אני מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה בשמו של היועץ המשפטי לממשלה. 

 11 ראיתי פה לפני חמישה חודשים בסיבוב הקודם. 

 12המעורבות בפסילת עו"ד בן גביר, מר מרזל, מר היועץ המשפטי לממשלה הגיב לארבע הבקשות 

 13בכתב. כיוון שהבקשה של המרכז  תשובה מסודרתו לכם גופשטיין והרשימה עצמה. אתמול הגשנ

 14 –הראיות של שאר הבקשות למעשה נכללות בתוכה  –הרפורמי היא הכי עבה ויש בה הכי הרבה ראיות 

 15לסעיפים בתוכה. אנחנו מפנים את כל חברי הוועדה הפנינו אז לשם הנוחות, כפי שעשינו בפעם הקודמת, 

 16 לכל הראיות שיש בפניה.

 17אתחיל בעמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניינו של עו"ד בן גביר. כפי שאמר היועץ המשפטי אני 

 18בדברים שנשא עו"ד , עמדתו היא ש21-לממשלה לפני חמישה חודשים בוועדה זאת, בבחירות לכנסת ה

 19תמודד בבחירות לכנסת. עם זאת, המנוע מל יש דברים שמקרבים אותו לקו שמי שחוצה אותו בן גביר

 20, עמדתו של היועץ המשפטי בפעם הקודמת בשם היועץ המשפטי לממשלה וגם עכשיו יינתיכפי שצ

 21 בן גבירעו"ד ראייתית קריטית שיכולה להביא למניעת השתתפותו של  מסהנוצרה לממשלה שלא 

 22זכות על במשטר דמוקרטי ראש הוועדה ציין כבר בהתחלה, הזכות לבחור ולהיבחר היא -יושב. בבחירות

 23להראות שעילת הפסילה מתקיימת  ,קריטית ראייתית מסהת ההשתתפות בבחירות צריך וע אנוכדי למ

 24יגיד את זה אחרי. עו"ד בן גביר גם  . מן הסתם גם עו"ד בן גבירבמועמד כמטרה דומיננטית בפעילותו

 25הוא שינה מהתנהגותו. והוא ציין שדברים שהוא עשה בעבר  בפני בית המשפט העליוןטען דברים בעצמו 

 26בעניינם של מר מסת הראיות שהצטברה  שבפניכם. הראיותמבקשת הפסילה, מכל לה בפירוש זה עו

 27 גדולה בסדרי גודל ממסת הראיות בעניינו של עו"ד בן גביר. מרזל ומר גופשטיין 

 28ואילך בבקשה. יש דברים שעו"ד בן גביר   153אנחנו מפנים לסעיפים אכן יש דברים בבקשות. 

 29 שלדעת היועץ המשפטי לממשלה מקרבים אותו עוד יותרה בחודש מרץ, פ אמר אחרי הדיון שהתקיים
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 1, בסופו של יום, יש קו תחתון והקו התחתון של היועץ המשפטי לממשלה הוא אבל עדיין לתחום האסור.

 2 את עו"ד בן גביר.  אין עילה לפסולש

 3 חה"כ דוד ביטן:

 4על פי מה אתם עושים את המשקולת? כל פעם שמישהו אומר מילה אתם מצרפים ואומרים 

 5 שעכשיו הוספתם מאה גרם? אני לא מבין. 

 6 :יאראקערן 

 7כשקראו לזה רף, כל פעם הרף פעם קראו לזה רף ועכשיו קוראים לזה קו. חבר הכנסת ביטן, 

 8 עלה קצת. 

 9 חה"כ דוד ביטן:

 10 איך אתה קובע את הרף?חופש הביטוי הוא הדבר החשוב ביותר. במדינה דמוקרטית 

 11 :ענר הלמןעו"ד 

 12חבר הכנסת ביטן, אדוני שאל אותי את השאלה הזאת גם בפעם הקודמת. בעולם של משפטים 

 13הרבה דברים, כפי שנראה בהמשך בעניינם של מר יחסית דבר מטושטש.  קו זה –להגיד איפה הקו עובר 

 14הרבה מעבר לקו. פה, כשמדובר על מסה קריטית, שהצטברה היא הרבה  מסההמרזל ומר גופשטיין, ש

 15אי אפשר לומר הבנתי  חלק גדול מהם זה בקולם, בדמותם, בסרטונים. ,אמינות ל עשרות ראיותמדובר ע

 16 עמדתו של היועץ לא השתנתה בעניינו. בסופו של דבר, לגבי עו"ד בן גביר, או לא הבנתי. 

 17אני אדבר בתחילה ביחד, אבל אחר כך אני אדבר בפרטים  –מר מרזל ומר גופשטיין בעניינם של 

 18  ד מהם .לגבי כל אח

 19 חה"כ דוד ביטן:

 20, אלא מה הפרשנות של המילה מפרש את הגזענות עצמה. לא ההסתהאיך היועץ המשפטי 

 21  "גזענות".

 22 עו"ד ענר הלמן:

 23אין צורך לתת פרשנות על המילה "גזענות". חבר הכנסת ביטן שואל ואני משיב על אותן שאלות  

 24 כבר פעם שנייה. 

 25 חה"כ דוד ביטן:

 26 זה דיון חדש, לא? 

 27 
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 1 עו"ד ענר הלמן:

 2על פי הפסיקה גזענות כמשמעותה זו לא גזענות, כפי שהסביר לנו עו"ד הברמן.  מדובר בהסתה  

 3לכן, חבר . עילת הפסילה היא הסתה לגזענות. יכול לחשוב בראש שלו מה שהוא רוצה לגזענות. אדם

 4זו הוא מעשה. באופן כללי בגזענות עצם הדיבור הכנסת ביטן, כאשר שאלת קודם מה המעשים, אז 

 5הסתה לגזענות. זה סוג מסוים של עילה. מעבר לכך, הכנסת עצמה תיקנה לפני שנתיים את החוק 

 6והוסיפה ראש הוועדה, -, שבמקרה הוא היום גם יושבשופט בית המשפט העליוןבעקבות הערה של 

 7: מעשיו, לרבות התבטאויותיו. בגזענות המעשה העיקרי הוא הדיבור, זה א ברישה7במפורש בסעיף 

 8 מסית לזה אחרים. חושב, אלא עצם זה שאתה שאתה עצם מה   לאזה מה שאסור לעשות. ההסתה, 

 9המביא איבה ומדנים ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי אתני בית המשפט הגדיר גזענות כך: 

 10של חלקי אוכלוסיה מוגדרים לביזוי שיטתי ומכוון  קריאה לשלילה אלימה של זכויות, ומעמיק תהום,

 11 . לצורך מה זו הסתה לגזענות לפי יסוד לאומי אתני. זו הגדרה של גזענותהמאובחנים 

 12 קריטיתה ראייתית הצטברה מסבעניינו של מר מרזל  ,היועץ המשפטי לממשלה ללדעתו ש

 13במובן שבית המשפט הסתה לגזענות והרבה מעבר לכך. מטרה דומיננטית בפעילותו של מר מרזל  היא 

 14 לקו האסור.  שאסור להיות בו, איננו קרובים כלל וכללבתחום הרבה -אנחנו נמצאים הרבה. העליון קבע

 15אני אציין דוגמאות ספורות שמצביעות על כך בצורה שהובאו בבקשה.  גמאותיש עשרות דו

 16הוועדה סירבה לפסול את ד"ר בן ארי ובית המשפט העליון מפורשת. כשהיינו פה לפני חמישה חודשים 

 17אבל והוא לא משתתף בבחירות הנוכחיות.  ,ומנע מד"ר בן ארי מלהשתתף בבחירותקיבל את הערעור 

 18פחות או יותר עיקר ההתבטאויות הן ארי היועץ המשפטי לממשלה הפנה לכך ש בעניינו של ד"ר בן

 19התשתית נפרסת לאורך . בעניינם של מר מרזל ומר גופשטיין 2018מהשנה האחרונה, ממחצית שנת 

 20אחת הטענות שעלו פה לפני חמישה חודשים היתה שד"ר בן ארי היה חבר כנסת שנים ארוכות ביותר. 

 21, כשהוא היה חבר כנסת. אנחנו 2013-ל 2009ט אחת, על פעילותו בין השנים ולא הועלו טענות, למע

 22תקופה לשנמשך  מפנים אתכם לוועדה, בעניינם של מר מרזל ומר גופשטיין מדובר בצבר של ראיות

 23 .בהרבה מזו שהביאה באותה תקופה לפסילתו של ד"ר בן אריארוכה 

 24 חה"כ דוד ביטן:

 25 ?בעניינו בבית המשפט העליוןהיה דיון לגבי מרזל, 

 26 עו"ד ענר הלמן:

 27שפסלו הפעם האחרונה לא היה. כפי שכתבנו, בניגוד למה שאמרה חברת הכנסת זנדברג, 

 28מר מרזל בוודאי מכיר . ה של כהנא חישנים, רשימ 27, לפני 1992ות במדינת ישראל היה בשנת רשימ

 29ובית המשפט העליון בסופו של דבר  2003בשנת מרזל התבקשה פסילתו מר את אחת הרשימות האלה. 

 30 פעם נוספת התבקשה פסילתו של מר מרזלדחה את הפסילה בדעת רוב, שבעה שופטים נגד ארבעה. 
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 1פסלה את מר מרזל, אולם בית המשפט אז ועדת הבחירות המרכזית גם , 2015-, ב20-בבחירות לכנסת ה

 2 . העליון קיבל את הערעור וביטל את הפסילה

 3 חה"כ דוד ביטן:

 4 ?ועד היום 2015-וספו לרף הזה מאיזה גרמים נ

 5 עו"ד ענר הלמן:

 6ראיות.  –אני מודה מאוד לאדוני, שזה לא רק שלא הוספה משקולת, נוספו למעשה מה שצריך 

 7צירף לממשלה היועץ המשפטי , ובדיוק כדי לענות לאדוני, 2015-מה שקבע בית המשפט העליון ב

 8אם אדוני יסתכל על הבקשה, לא לפני ארבע שנים. שהוגשה בעניינו של מר מרזל לתגובתו את הבקשה 

 9ודת הגיע לנקמרזל מהותית  רק שמספר הראיות בה הוא קטן, זה מה שאמר בית המשפט, שמבחינה

 10 .הקיצון

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

 12. למען ההגינות והסדר, אני של השופט רובינשטייןדעת יחיד זה היה ברוב של שופטים והיתה  

 13 . שם אני הייתי בדעת הרובלמען הגילוי הנאות, דעת הרוב הכשירה. הייתי בדעת הרוב באותו עניין. 

 14 עו"ד ענר הלמן:

 15ערעורו של מר מרזל בשנת קיבלה את  נאור כאשר היא כבוד הנשיאהמדבריה של אני אצטט 

 16לעילה של הסתה לגזענות עומד מרזל קרוב מאוד לנקודת הקיצון של פסילה  : לדעתי בכל הנוגע2015

 17והשתתפותו בפעולות שונות המתוארות בראיות של מרזל מפיו . הדברים המצוטטים משפטית בבחירות

 18יצרים ליבוי " -ציטוט של הנשיאה נאור  –הנשיא שמגר ומהווים של הגדרתו ל יםשהוצגו לנו מתאימ

 19 שיטתי על יסוד לאומי אתני המביא לאיבה ומדנים ומעמיק יצרים". 

 20נו שלא ת: החלט. על כך עונה הנשיאה נאור בסעיף הבארזלר מישאל השואל מדוע לא נפסל מ

 21כתבות  נובעת מהעובדה שטענות מבקשי הפסילה בוססו ברובן על לאשר את פסילתו של מרזל

 22כפי שאמרתי פה לפני חמישה חודשים, אשר משקלן הראייתי נמוך. ועל ידיעות מהאינטרנט עיתונאיות 

 23יושבים פה אנשי תקשורת, לרגע אני לא או מוואלה.  Ynet-כתבה מ –פשוט צירפנו לכם את הבקשה 

 24ות שלהם בדמוקרטיה הישראלית, אבל העובדה שמשהו כתוב מזלזל באמצעי התקשורת ובחשיב

 25בכתבה בעיתון או באתר אינטרנט היא לא ראיה לאמינות תוכנו. זה אומר מה הכתב כתב. לכן המשיכה 

 26כי יש לנקוט בית המשפט העליון ועדת הבחירות ואת שמבקש לשכנע את הנשיאה נאור ואמרה: מי 

 27ולהציג ראיות משכנעות שאמינותם  לעמוד בנטל ראייתי כבדצריך בצעד הדרסטי של פסילת מועמדות, 

 28וכן הקלטות או למצער ידיעות על דברים שנאמרו על  המועמד עצמוופרסם , כגון דברים שכתב גבוהה

 29 –ידי המועמד. זה מה שנעשה בבקשה הנוכחית, מה שנעשה בעניינו של ד"ר בן ארי בפעם הקודמת 

 30 ראיות שאת רובן הגדול אי אפשר בכלל להכחיש, כי הן נראות ונשמעות. 
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 1 חה"כ דוד ביטן:

 2 למה שם אתם לא אומרים את זה?ות. אתה יודע כמה ראיות יש לנציגים של הרשימות הערבי

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

 4  הדיון ברשימות הערביות יהיה אחר הצוהריים.  

 5 חה"כ דוד ביטן:

 6יש אני רוצה לראות את שיקול הדעת של היועץ המשפטי ואיך הוא קבע את הרף באותו מקום.  

 7 האלה, אדוני.  חשיבות לדברים

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

 9 נדון בזה כשזה יגיע לשם. לא אמרתי שאין חשיבות, אבל  

 10 . 2015-תתייחס בבקשה לראיות החדשות אחרי פסק הדין מ

 11 עו"ד ענר הלמן:

 12כפי שאמרנו, בבקשה מוצגות ראיות, גם כתבנו את ההיסטוריה שצוטטה. אדוני בוודאי ראה 

 13בא אתה כשגם בדיון בבית המשפט העליון, . דרך אגב, 2015שבעמדה שלנו כתבנו רק דברים משנת 

 14משמעות , אבל בסוף כשאתה רואה רצף, יש יכול להתחיל מנקודה מסוימתומסתכל על בן אדם, אתה 

 15 . למישהו שאומר דברים במשך הרבה שנים

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

 17 , ידבר על זה. 2015של ראיות אחרי  מסהאדוני אומר שיש  

 18 חה"כ דוד ביטן:

 19 רצינית. הוא לא אומר שיש תוספת. לא גזרי עיתונות, הוכחה יותרהפעם זה 

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

 21 לא, הוא אומר שיש תוספת. 

 22 עו"ד ענר הלמן:

 23למרות שהוא טוען  –מר מרזל טור דעה פרסם  לבקשה, 200, סעיף 2015באוקטובר  14ביום 

 24 –ו אחריות לדברים שמתפרסמים בשמו אבל יש ל שהוא לא מפרסם, אלא אנשים כותבים עבורו,

 25 "הבעיה הינה שמושא חקירתם, הערבים, אינם שותפים לכל אותם מושכלי יסוד. מכאן נובע הכשל

 26"אני מכיר את דרכי החשיבה ואת דפוסי האויב.  –הערבים בהבנת דרכי הפעולה של האויב".  החמור
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 1לכן שהם מכירים את הערבים. נדמה להם מרוב אותם בעלי תארים שהפעולה של האויב היטב, יותר 

 2הבדלה ולא ערבוב. הפרדה.  –הקדושה י מבין שהפתרון הוא אחד והוא הפתרון היהודי של התורה אנ

 3 האויבים לארצות ערב, שם ייהנו משלטון ערבי כרצונם".והם שם. לשלוח את כאן אנחנו 

 4 ברוך מרזל:

 5 איפה כתוב כל הערבים? .אבל זה לא כל הערבים

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

 7אחרי שנציג היועץ המשפטי לממשלה יסיים את דבריו ולפני שאתם תתחילו, אנחנו נעשה  

 8הצהרה, איזושהי בן גביר ידבר, אם תרצו לתת עו"ד בתחילת הדברים, לפני שהפסקה של כעשר דקות. 

 9לתשומת קחו יתרק אתן לכם את האפשרות הזאת. גם זה קורה, אני להתנצל,  או לחזור בכם מדבריכם

 10לבכם שכשאתם עולים לדוכן, יוכלו גם לשאול אתכם שאלות. עו"ד בן גביר יספר לכם את זה מהפעם 

 11 הקודמת, והברירה בידכם. 

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 דקות, והם עשר ועשר.  40אני אדבר 

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

 15לחזור בהם להסביר את עצמם או אם הם רוצים להוסיף או אתן להם לדבר. אמרתי שאני  

 16או  אם הם נותנים הצהרה כזאתלכן, , זה לא שהם טוענים, הם יהיו בחזקת עדים. או להתנצל מדברים

 17   - - -הם רשאים גם להגיד שהם לא רוצים, עם כל המשמעויות של זה  –הסבר 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 ייצג את עצמו. גופשטיין

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

 21לאור ההערה של בית המשפט  ,אני מפנה את תשומת הלבהכול טוב ויפה, אחד לא שייך לשני.  

 22אז אם הם רוצים לעשות את זה, הם יוכלו, אבל אז הם גם ראיות. לשמוע שכאן גם אפשר  ,העליון

 23 יישאלו שאלות. 

 24 :עו"ד ענר הלמן

 25על ידי מרזל: שם בין היתר הקטעים שנאמרו  –בבקשה  204סעיף , 2015בנובמבר  5-ב  

 26"המחבלים האלה ידקרו אותנו אם נשאיר אותם פה בארץ ולכן הרב כהנא צדק. צריך לגרש את כל 

 27... לא להעסיק אויבים. לא להעסיק למפלגות עוינות יםרובם מצביע האויבים מארצנו, כמה שיותר מהר.

 28שלא  עובר על עבירהכי כל מי שמעסיק אותם  ,המחבלים ולא את מסייעיהם ולא את תומכיהם לא את
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 1מעולם לא הרב כהנא אגב, , ומשאיר אותם פה בארץ. תחונם ועובר עבירה שלא לתת פרנסה לאח שלו

 2קנה מערבים... האולם הזה שאנחנו עושים פה קבוע את האזכרה, הסיבה היחידה זה שזה האולם 

 3ועד היום הזה הוא מעסיק רק יהודים. לכן האזכרה נמצאת  שהעסיק רק יהודיםהראשון בירושלים 

 4 זה המסר של מה זה עבודה עברית.  פה, בגלל עבודה עברית".

 5 ברוך מרזל:

 6 רק אויבים. 

 7 ענר הלמן: עו"ד

 8אני מזכיר שגם בעניין בן ארי נאמר רק מי שלא נאמן, רק מי שהוא אויב. אז כפי שד"ר בן ארי 

 9 - - -מערביי חיפה הם לא נאמנים, אולי בכלל  99%-אמר ש

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 אתה צודק. אם מרזל יגיד את זה, אתה צודק. זה מה שצריך לשאול את מרזל. 

 12 :הלמןעו"ד ענר 

 13 ואומר בין היתר:  סרטון בו מרזל מדבר באנגלית –בבקשה  212סעיף , 2016בנובמבר  21ביום 

We have to throw all the Arabs from here, our enemies don’t have to be here/ This is 14 

something that we have to figure how we do tomorrow. 15 

 16  כלומר, צריך לזרוק מפה את כל הערבים, וכבר מחר. 

 17בין היתר נאמר כך על הציבור הערבי: "רוב הערבים  –לבקשה  213סעיף  – 2017במאי  15-ב

 18בארץ לא משלמים את החובות שלהם, לא משלמים מים, לא משלמים על חשמל, לא משלמים ארנונה". 

 19מרזל: "נכון, . 7זה סרטון שפורסם בערוץ ראל". בהמשך אומר לו המראיין: "אתה מדבר על אזרחי יש

 20 זה ערבים. איך עזמי בשארה אצלי אין הבדל. אני לא מהגזענים שעושה הבדל בין ערבי כזה לכזה. ערבים

 21לפי  ערבי, רשימה מתקדמת, יש רשימות...-התנגד למדינה פלסטינית? הוא אמר שאנחנו רוצים משהו פן

 22אני חוזר, אצלי אין הבדל, ערבים  גדול.אחד שואפים למשהו ערבי בסופו של דבר הערכתי רוב הערבים 

 23  זה ערבים".

 24 ברוך מרזל:

 25 אני לא עושה הכללה. –רוב 

 26 :הלמןעו"ד ענר 

 27 אם זו לא הכללה "ערבי זה ערבי", אני לא יודע מה זאת הכללה בעניין הזה.  
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 1 :מרזלברוך 

 2 לא כולם אויבים. זה לא כל הערבים.ערבי זה ערבי, ו

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

 4מר מרזל, אמרתי לך שאני אתן לך את ההזדמנות להגיד את זה מעל הדוכן וגם תוכל להתנצל  

 5 לא מהספסל. על כמה דברים, אם תרצה, אבל גם תיחשף לשאלות. 

 6 :הלמןעו"ד ענר 

 7: "לפני שמפרנסים את האויב, 213סעיף  –אני ממשיך על דברים שמדברים על שלילת פרנסה 

 8אם לאויב לא יהיה פרנסה, אז כמו שאברהם אבינו כשהיה רעב בארץ הלך למצרים, אז אחמד ומוחמד 

 9הם ילכו לחפש לא יהיה להם פרנסה, , אבל עבודה לא יהיה להם. שהתוכניות שלהם הן להשמיד אותי

 10 . "את מזלם במדינות אחרות

 11הולך של הביטוח הלאומי מהכסף  60%רבותיי, היום " –לבקשה  244ף סעי, 2019בינואר  6ביום 

 12  , לא מדברים רק על מי שנחשד בעבירות טרור או פועל בטרור. 60%אני מניח שכשמדברים על  ."לאויב

 13 חה"כ דוד ביטן:

 14 גם יש עתיד אומרים את זה על החרדים.  

 15 ערן יאראק:

 16 אז הייתי מצפה שהחרדים באמת יצעקו את זה.  

 17 אברהם ובר:

 18משום מה היועץ המשפטי לא יכול להגיד הוא רוצה להתנצל בשם לפיד על כל מה שהוא אמר. 

 19  . בכל המערכתאת הדברים האלה. אחרי זה אתם מבקשים שאנחנו נאמין 

 20 :הלמןעו"ד ענר 

 21שים ושבוע, אחרי הבחירות הקודמות , אנחנו מדברים על לפני שלושה חוד2019במאי  1ביום 

 These are animals, that 22: שבו נואם מרזל ואומר כך , פורסם ביוטיוב סרטוןולפני הקדמת הבחירות

we are dealing with. 23 

 24 יעקב מצא:

 25 איפה הגזענות כאן?ועל מי הוא מדבר? 

 26 
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 1 :הלמןעו"ד ענר 

 Well, my English isn`t so good but I try to express what 2רגע. הוא  ממשיך: 

 I feel about the Arabs, and I live with them , I don`t think they have any changed, they are 3 

the same. I`m not saying that everyone , but 99% are giving a bad reputation to only percent 4 

that I don`t know.   5 

 6עו"ד מצא, כאשר נאמר אני לא מדבר על כל הערבים, אלא רק על המחבלים, אז בדיוק כמו  

 7בדבר הזה שציטטתי עכשיו לא נאמנים, רק אחוז.  99%שד"ר בן ארי אמר בסרטון שהצגנו לפני שנה, 

 8  - - -מהם עושים שם  99%מרזל את אותו הדבר: אומר מר 

 9 ערן יאראק:

 10 וז האחד הוא לא מוצא. הוא יודע בוודאות, ואת האח 99%

 11 :הלמןעו"ד ענר 

 12אחת לשנה מתפרסמים סרטונים באזכרה של הרב כהנא, בחודש נובמבר. באזכרה האחרונה, 

 13בסרטון את הדברים הבאים, שהם אומר ונראה מרזל נשמע מר , 2018 לפני תשעה חודשים, בנובמבר

 14"רבותיי, הם : למעלה מזה והרבה קריטית מסהיש ולכן חבר הכנסת ביטן,  –משנתו  פשוט סיכום

 15עוד ובכרמיאל וברמלה, ובאתה עובר בנצרת עילית, משתלטים עלינו מבפנים, בכל מקום, בכל עיר... ו

 16. וקונים ומשתלטים נכנסים לתוך עריםואתה מוצא שיש בעיה קשה, בעפולה, של ערבים שמקומות, 

 17בטייבה, אבל הם יכולים להיכנס לכל מקום". , אין יהודי אחד פחם-אין יהודי אחד באום אלעכשיו 

 18בדרך כלל מי שכובש זה האויב. אנחנו חוזרים על אותם . "הם", שימו לב, "לכבוש אותנו מבפנים"

 19 מוטיבים כל הזמן. 

 20שנותן לאויב שלנו להשתלט  , עם פראייר עם פראייר -אומר  יכמו שהרב -אנחנו , ירבותיועוד: " 

 21"המחבל הכלב שבא עם סכין לדקור חייל הוא בעיה פחות אומר מר מרזל:  . שימו לב מה"עלינו מבפנים

 22או לקרית יובל ונכנס ושוכר בית או לרחוב כורש בירושלים גדולה מהאויב שנכנס לגבעה הצרפתית 

 23בפסגת זאב כל הקניון נכבש ואנחנו מאבדים עמדה אחרי  .עלינו מבפנים קונה בית ומשתלטיםואחרי זה 

 24שימו לב על מי מדברים, על אנשים שבאים . "הכול נעשה בכיבוש מבפניםעמדה, ועמדה, עמדה אחרי 

 25 לשכור ולקנות בית. הם יותר גרועים ממחבל שבא עם סכין לרצוח חייל. 

 26"מול הסכנה הזאתי רק לתורת ישראל יש את הפתרון והרב כהנא זצ"ל הי"ד היה תמיד אומר: 

 27בוד. ואפשר, יש לנו תוכנית מפורטת איך להוציא אותם רק הפתרון של התורה יעניסו את כל הפתרונות, 

 28שעושים שאסד עושה את זה, אנחנו לא אסד. ולא עושים את זה בצורה את זה בצורה  מפה. לא עושים

 29שכל והרבה הרבה  -אנחנו בצורה יהודית בעזה. בתימן ולא עושים את זה בצורה שעושים את זה את זה 

 30 . בעזרת השם אנחנו נעשה פה מדינה יהודית"... כסף אפשר לפתור את הבעיה
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 1. שאמינותן גבוהה ביותר עשרות ראיות ישירותבסיכומו של דבר, נתנו ציטוטים חלקיים מ 

 2זה אנשים אחרים מפעילים תחת השם שלי ואין  –הפייסבוק : הוא טוען בתצהיר שהגיש אתמול מרזל

 3על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין דחה זה נ, כפי שעו"ד הברמן אמר, העניין הלעניין הזהסיסמה. 

 4הפייסבוק שלו להפעיל את לאנשים אחרים מי שנותן , שהטענה לא נשמעת אמינה. בכל מקרה, 2015-מ

 5נושא באחריות ולא דואג שלא יעשו את זה. ואם הם כבר עשו את זה בשמו והוא  הטוויטר בשמואו את 

 6 הדברים האלה נעשים מטעמו. לא דואג למחוק את זה, הוא נושא באחריות ישירה.

 7  אלה טיעונים שאינם משכנעים.  –" האנגלית שלי לא מספיק טובהדבר נוסף, "

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 ?ראיתם את התצהיר של נחמיה

 10 עו"ד ענר הלמן:

 11הרי עובדה כשהוגשה בקשת פסילה  –עו"ד בן גביר, על כך עניתי שמי שנותן לאנשים אחרים 

 12ו להפסיק להפעיל את לומר לבקלות שהוא מפעיל. זה אומר שמר מרזל יכול היה אמר ישר הוא 

 13בנושא הזה, כפי שהוכרעו דברים אחרים לפני . הפייסבוק בשמו, אבל כנראה שהוא לא עושה את זה

 14 חמישה חודשים, זה הוכרע לפני ארבע שנים. 

 15 חה"כ דוד ביטן:

 16לא שמעתי  נגד העם היהודי כקולקטיב, שהיו לה מיליון התבטאויות ,זועבירת הכנסת על חב

 17 שצריך לפסול אותה. אתכם בבית המשפט העליון אומרים 

 18 עו"ד ענר הלמן:

 19 .אני אמשיך

 20 חה"כ דוד ביטן:

 21מידה שווה  , אתה צריך להראות לנו שהיועץ המשפטי נוקטלך עם כל הכבודאני רוצה שתענה. 

 22 . בכל הבקשות

 23 עו"ד ענר הלמן:

 24סבר, והביע עמדה בפני הוועדה הזאת, שלא  2015-במי שלא יודע, היועץ המשפטי לממשלה 

 25 התגבשה תשתית ראייתית.  צריך לפסול לא את מרזל ולא את הגברת זועבי, כי לגבי שניהם לא

 26 חה"כ דוד ביטן:

 27 בכוונה כדי שלא נפסול אותה. מהמועמדות  הם הורידו אותה  
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 1 עו"ד ענר הלמן:

 2 מר מרזל?בניגוד ל ,היו לה ראיונות

 3 חה"כ דוד ביטן:

 4 .2015-היו לה ראיונות בטלוויזיה, בכל מקום. בניגוד למרזל ב

 5 ערן  יאראק:

 6. אני מקריא מה שכתבתם: להלן יובאו 52כם זה סעיף הסעיף שאתם מדברים עליו בחוות דעת

 7המבססות ללא כל ספק את עילת מספר דוגמאות להתבטאויותיו של מרזל מהשנים האחרונות... 

 8כלומר, זה המבוא ואחריו אתם מביאים מספר דוגמאות. בדוגמה ב' יש  ."ההסתה לגזענות ביחס אליו

 9יש ביניהם הסכמה ודיון אם האויב ובן גביר.  -שכבר נפסל  -: מרזל, בן ארי שיח בראיון רדיו בין שלושה

 10ואת חלקם  להדגיש החלטתםאת חלקם  . אלה המספרים שנאמרים פה.99.9ומשהו או  99הערבי זה 

 11  - -בין שלושת האנשים האלה  הסכמה מוחלטתאבל יש פה . לא, או שבמקור זה היה מודגש

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 למה אתה משקר?

 14 :ערן יאראק

 15 אני אגיש נגדך תביעה.בסוף אז אם אתה אומר שאני משקר, 

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 - - - 99%תגיש תביעה. אתה שקרן. תמצא מקום אחד שאני אמרתי 

 18 ערן יאראק:

 19 בן ארי ובן גביר ביחד,  מצוטט בקולם, מדברים על האויב. 

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 שקר.

 22 ערן יאראק:

 23 ,בין שלושתםמתוך ההקלטה שיש בה שיח שקר, אז חבל מאוד. אבל אני מצטט אני מצטט אם 

 24, את האויבים, כאשר דברים בקולו של בן גבירפה שלגמרי הם מסכימים אחד עם השני וגם נשמעים 

 25הראיה הזאת כל כך חזקה נגד מרזל והיתה חזקה נגד בן  מדועאני שואל . קודם צוין מי הם האויבים

 26 יא לא חזקה גם נגד בן גביר?ארי, שנפסל, איך ה
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 1 :הלמןעו"ד ענר 

 2הבאנו בדברים שהוא אמר לגבי ערביי חיפה ולא פה. אני  99%-אז נזכיר. לגבי בן ארי, את ה

 3 . ולא מר בן גביר מרזלמר זה   99%שהאויבים זה מי שאומר מזכיר ש

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

 5 מר בן גביר הוא רק מראיין שם.  

 6 ערן יאראק:

 7פסיק משהו מערביי  99קודם הוסבר בדיוק מי הם האויבים, את האויבים. הוא מסכים בקולו: 

 8וציטוטים ברורים לגמרי מתוך ראיון על בן גביר, דווקא אני לא מצליח להבין למה אתם חסים ישראל. 

 9ואת השלישי ששותף לראיון ממליצים לפסול,  משותף של שלושה אנשים, שאחד כבר נפסל, אחד אתם

 10 אני לא מצליח להבין מדוע. הזה אתם מחליטים להגן עליו. 

 11 עו"ד ענר הלמן:

 12 .המועמד או הרשימה ספק פועל לטובתאת העמדה של היועץ לגבי בן גביר כבר אמרתי. נזכיר, 

 13זה לא עו"ד  99%כאשר הוא "את האויבים", עו"ד בן גביר צריך להגיד מי. אבל בראיון הזה מי שאומר 

 14אנחנו עוברים לאורך השנים, אדוני יראה ממתי של ראיות.  מסהצריך  ,אדוני בן גביר. מעבר לכול,

 15, להראות לכן אנחנו עוברים את הרצףלפני ארבע שנים. , 2015. הריאיון  הזה הוא משנת הריאיון

 16בעניין של  אנחנו רואים שהם דומים מאוד, רק שבעניינים זה רצף יותר ארוך. –שבניגוד לד"ר בן ארי 

 17וכמובן  2015-, למרות שהוא לא היה בבקשות הפסילה ב2015חנו נותנים את הראיות משנת גופשטיין אנ

 18 שאפשר היה ללכת הרבה קודם לכן. 

 19לזכרו של הרב  עצרת זיכרון. בגופשטייןמר שבהם נראה סרטונים מסוימים  -לגבי מר גופשטיין  

 20האויבים ": מאוד קשיםהבאים, דברים  דבריםפורסם סרטון שבו נאמרים ה 2014בנובמבר  11 -כהנא ב

 21אם לא ניקח את הסרטן ונזרוק אותו, אנחנו לא נמשיך להתקיים וימותו כאן יהודים בתוכנו הם סרטן. ש

 22אין גרורות לכל מקום. אתמול בתל אביב, בירושלים, ערד, באר שבע, הסרטן הזה שלח  לצערנוכל יום. 

 23, אותן גרורות שעוד הרב כהנא הזהיר אותנו, הסרטן הזה, הסרטן מקום שאין לסרטן הזה גרורות

 24נותנים להם להיות טק, -מכניסים אותם להיי, קיום... כשנותנים להם משרות-המסוכן של הדו

 25מספיק שלפעמים מינץ אולי לכך התכוון השופט על ציבור כך,  כאשר מדבריםאני חושב ש. "רופאים

 26 . ראש, זו רק דעת יחיד ולא דעת הרוב-, ועדיין, כפי שאמר כבוד היושב חזקה אחת שנאמרתאחת ראיה 

 27ידיעה שערבי טען  , לאחר שפורסמה בפייסבוק2016בנובמבר  29ביום  –לבקשה  332סעיף ב 

 28"בדבר אחד  :נוספו המילים בעמוד הפייסבוק של מר גופשטייןשהותקף על ידי יהודים והודה כי שיקר, 

 29 הם טובים: שקר". 
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 1אל בפוסט היה כתוב: " –, ידיעה שנהג מונית ערבי פגע בנערה חרדית 2016בדצמבר  4ביום 

 2 . "לנפשותיכםמאוד סעו איתם, ונשמרתם ית

 3לא נאמר: "אני מציע לכל אם ש –לבקשה  282סעיף  – 2010עוד בשנת  7בערוץ  בסרטון שפורסם 

 4חשוב להדגיש פה שעמדת היועץ המשפטי  ."יחד עם עובדים ערביםלשירות לאומי בתשלח את הבת שלה 

 5לא אנשים לשכנע לא להתבולל או הרצון הקריאה לא להתבולל או עם עצם לממשלה היא ברורה: 

 6לגזענות. מה שעושה מר גופשטיין, (. זו אינה הסתה 2א)א()7ת פסילה על פי סעיף עיללהתבולל, זו אינה 

 7ובגלל הדברים האלה היועץ המשפטי לממשלה חושב שזו הסתה, אפשר לומר הסתה פרועה לגזענות, 

 8אומר לעשות כדי שאנשים הקשה לגזענות, זה לא לקרוא לאנשים לא להתבולל, אלא מה הוא הגרעין 

 9 לא יתבוללו. 

 10בפרסום  –הוצגה הזמנה לחתונה של מוחמד ומיכל  –י ממשיך באותו אתר. נאמרו בין היתר אנ

 11של להב"ה, ועם כל הכבוד מר גופשטיין עומד בראש להב"ה, אז להב"ה זה גופשטיין וגופשטיין זה 

 12. אל תקנה בחנויות המעסיקים אל תיתן לה לעבוד עם ערבים" , נאמרים הדברים האלה:להב"ה

 13 . אויבים"

 14בבחירות הם נהרו פורסם בדף הפייסבוק של מר גופשטיין פוסט שבו נאמר כך: " 2016בנובמבר  

 15  מאחורי כל להבה בוערת מסתתר גפרור ערבי". ...הם שורפים לנו את הארץעת לקלפיות, כ

 16בסרטון באתר  –רצף אנחנו ממשיכים עם השנים כדי להראות את ה – 2018בפברואר  7-ב 

 17לרצוח יהודים, ולצערנו גם אין יום שאותו ישמעאל לא מנסה "אומר כך: בקולו מע גופשטיין ה נש"להב

 18הורסים לנו את מדינת להטריד ולאנוס בנות יהודיות. הם מצליח. אין יום שאותו ישמעאל לא מנסה 

 19אני הוספתי את ה"הם". "את כל  –ישראל בכך שהם מכניסים פה תרבות של רצח, גניבה ואונס". הם 

 20מקום כאן גרש האמה הזאת ואת בנה, אין להם ה שרה ראתה והבינה כבר אז ואף אמרה לאברהם ז

 21 אז היום גם אתם יודעים שהרב כהנא צדק". לצערנו לא שמענו ולא גירשנו... ..בארץ ישראל.

 22 באחדשבהם השיטה נחשפת.  פורסמה סדרת סרטונים, לפני שבעה חודשים בלבד, 2019בינואר 

 23הדבר הכי חשוב מה את היית עושה? ": ונשמע מר גופשטיין אומר את הדברים הבאיםהסרטונים נראה 

 24, לא לא בפייסבוק, לא בעבודה משותפת, לא בשירות לאומי ,לא תכיר אותוהיא שקודם כול שתדאג 

 25בבילויים ולא באוניברסיטה... כי אם היית עושה את כל מה שאדם נורמלי היה צריך לעשות במקרה 

 26 ".סים אותך למעצר להרבה שניםהיו מכניכזה, 

 27לסיכום, העצרת האחרונה לזכרו של הרב כהנא, בנובמבר, גם מר גופשטיין אמר שם דברים 

 28מצדיקים את פסילתו היו  –אני מניח שלפחות לשיטת השופט מינץ  –שנראה שמסכמים, והם כשלבדם 

 29גם היום  ,אותו ישמעאל שאז ציחקמריצה לכנסת. בין היתר נאמרו הדברים הבאים: "ו של מר גופשטיין

 30גם היום הוא שופך דמים. אין יום שהוא לא מנסה לרצוח אותנו ולצערנו יש הרבה ימים הוא מצחק. 

 31לא מטרידים את הבנות שלנו ולא מצחק זה גילוי עריות. אין יום שהם שהוא מצליח לרצוח אותנו. 
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 1ת הילדות שלנו". להטיח בציבור שהם אונסים, מטרידים וכיוצא באלה. "... שהיהודים כבר אונסים א

 2ואת כל  בגלל זה באה עוד שפיכות דמים.לא יכולים לעבוד, הם נותנים את כל העבודה לערבים... ו

 3אין מקום פה בארץ  .אותו גרש :שרה רואה את זה ואומרתהתרבות של השקר ושל הגניבה שלהם. ואז 

 4מדובר על הציבור כולו, אני חושב שאי אפשר  ."או ישמעאל או יצחקאל גם לישמעאל וגם ליצחק. ישר

 5 להבין את זה אחרת. 

 6"זה הפתרון, אני אסיים במשפט האחרון שמר גופשטיין אומר באזכרה לפני תשעה חודשים: 

 7הם א נגרש אותם, אנחנו נגרש. זה מה שהרב כל חייו נלחם על הנושא הזה, לגרש אותם. כי אם אנחנו ל

 8ימשיכו וימשיכו להרוג, והם הם ימשיכו לצחק, אם לא נגרש את אלה שלא נאמנים, ימשיכו לצחק. 

 9  וזה הפתרון רבותיי, זה מה שהרב כהנא צדק". לאנוס.

 10היא נצברה שהתשתית בעניינם של מר מרזל ומר גופשטיין, היועץ המשפטי לממשלה לשיטת 

 11 –הסתה שיטתית לגזענות במידה שהמחוקק שמצביעה על לזה,  מסה ראייתית קריטית והרבה מעבר

 12בספר החוקים  א7לא קבעו את סעיף לא היועץ המשפטי לממשלה, לא בית המשפט העליון, לא הוועדה, 

 13שציוותה על ועדת הבחירות המרכזית הזה היא כנסת ישראל של מדינת ישראל. מי שקבע את הסעיף 

 14  מר גופשטיין ומר מרזל עושים את הדבר הזה. .שמסית לגזענות למנוע את השתתפותו של מועמד

 15היא לפסילת הרשימה. לעמדת היועץ אני רוצה לסיים בעניינה של רשימה. הבקשה האחרונה 

 16שהרשימה שעל אף סבור לממשלה היועץ המשפטי  -כבר נומקה  השורה התחתונההמשפטי לממשלה, 

 17לפי אין עילה לפסול את הרשימה כולה וכיוצא באלה, כרשימה, ותכף נדבר שזה אוסף האנשים, המצב 

 18אנשים מצד אחד, כפי שהיועץ המשפטי לממשלה הביע בפניכם, מהטעמים הבאים: ( 2א)א()7סעיף 

 19לבחירות  עוצמה יהודיתשהגישה את בכירים מאוד ברשימה או בחזית הלאומית היהודית, שזו המפלגה 

 20שהגישה את עוצמה יהודית,  ראש ומנכ"ל המפלגה-יושב, בראש המפלגה עומד ד"ר בן ארי, הוא לכנסת

 21ראש ומנכ"ל -את הרשימה. אפשר לבדוק את זה ברשם העמותות ולפי הדוח האחרון מפברואר הוא יושב

 22 .בשל העילה של הסתה לגזענות . הוא נפסל על ידי בית המשפט העליון לפני חמישה חודשיםהמפלגה

 23אף הם והמועמד שעומד  צריכים להיפסלברשימה  5-ו 2היועץ המשפטי לממשלה סבור שמועמדים 

 24בראש הרשימה התקרב לקו. מהצד השני, גם במצע של הרשימה שמפורסם אף הוא באינטרנט, וגם 

 25 , המצע לבדויש סעיפים שונים שמטרידים יותר, אבל אם היינו מסתכלים על המצע כולובבקשה עצמה, 

 26אין די בו כשלעצמו להביא לפסילתה של . הוא כשלעצמו לא יכול להביא לפסילתה של הרשימה

 27זה אוסף האנשים שמרכיבים, אפשר רשימה או מפלגה קודם, כבר על פי הפסיקה, כפי שנאמר הרשימה. 

 28של רשימה, בין היתר במה האנשים הבכירים בה אומרים  להגיע למסקנה מה המטרות הדומיננטיות

 29 . ועושים

 30ין את הדברים הבאים: ראשית, היום בראש צריכים להבזה לשאלתך,  יאראקמר מנגד, אבל 

 31אבל  עו"ד בן גביר, שמתקרב.  -למרות שלעמדת היועץ וגם בית המשפט חשב כך  –הרשימה עומד 

 32 26יש עוד מעבר לכך, ברשימה מלרוץ בבחירות. לעמדת היועץ הוא עצמו לא מנוע מתקרב זה לא עבר ו
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 1ולא טענות שיש מקום תשתית ראייתית לא ם בעניינמלבד עו"ד בן גביר שלא הוצגה אנשים נוספים 

 2בה אין אם הוועדה תקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בסופו של דבר רשימה שלפסול אותם. 

 3הזכות לבחור ולהיבחר גוברת אני מזכיר שכשיש ספק, אין ספק, ויש עילה לפסול אותם. אנשים ש

 4 במקרה כזה. 

 5לגזענות הגדולה אם ההסתה ת היועץ המשפטי לממשלה, לדע –מעבר לכך, עיקרון של מידתיות 

 6מבחינת מידתיות לפסול  מסוימים ואחד מהאנשים האלה כבר לא רץ ושניים ייפסלו, אז היא מאנשים 

 7שכמו שאמרנו אין בה אנשים, למעט מר בן גביר וגם הוא אינו מנוע מלרוץ, התוצאה , האת כל הרשימ

 8 דתית. לכן אין מקום לפסול את הרשימה. מיעמדת היועץ המשפטי לא תהיה תהיה ש

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

 10לאחר מכן נתכנס ואז ניתן לכם את רשות הדיבור. הפסקה של רבע שעה. תודה רבה. אנחנו נעשה  

 11 . 14:15עד  13:30-אני כבר אומר לכם שיש לנו אילוץ, בגלל שיש גם בחירות לנהל, מ

 12 (12:45-ונתחדשה ב 12:15הישיבה נפסקה בשעה )

 13 

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

 15אני מחדש את הדיון. מסגרת הדיון היא כזאת: עו"ד בן גביר ימסור רק את המסגרת של  

 16לאחר מכן יושמעו טיעונים יוכל לתת הצהרה כעד. מי שירצה לתת הצהרה כעד, התשובה. אחר כך, 

 17רשאי למסור הצהרה כעד ואז הוא אמרתי שכל אחד מהשלושה שביקשו את פסילתם  של דברים.לגופם 

 18 גם חושף את עצמו לשאלות, אם בכך הוא מעוניין. 

 19 עו"ד בן גביר, בבקשה. 

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21אני אתחיל ברצון לשתף אתכם באיזושהי ראש. חברי ועדה נכבדים, -תודה רבה, אדוני היושב 

 22, חוץ קשה שאנחנו מסתובבים איתה כבר כמה ימים. קיבלנו את הבקשות לפסילהמאוד -תחושה מאוד

 23ביום חמישי בערב. מהרגע שקיבלנו את הבקשות, התחלנו  משל כחול לבן שלא טרחו להמציא לנו אותה,

 24 לעבוד. כפי שאדוני יודע, היתה שבת באמצע, תשעה באב. 

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

 26לא אנחנו עשינו. במקרה הזה כוח גזירת המחוקק. אנחנו פועלים בלוח הזמנים הצפוף הזה מ 

 27גם תשעה באב כיום צום נדחה וגם חג הקורבן של המוסלמים. המחוקק לא התחשב לכל המערכת הזאת 

 28 בכל האילוצים האלה וזו גזירת המחוקק לקבוע את המועדים. 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 . , עשה את זה מלפנים משורת הדיןלתת עוד יוםגם אדוני התאמץ יותר מזה, עד כמה שאני יודע  

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

 4 נתתי למעשה עוד יום נוסף לכל הצדדים. בגלל התחשבות בדברים האלה  

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6שהיועץ כדי  לעמוד בלוח הזמנים,הספיק ולאני יודע. למרות זאת אמרנו שאנחנו חייבים 

 7יקבלו את התגובה שלהם, כדי המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, הנציגים שלו כאן, מר הלמן, 

 8. אגב, כמו בפעם הקודמת שהם ביקשו דחייה, כי הם רצו לראות את שתהיה להם תגובה מול תגובה

 9עבדנו כמו מטורפים, אדוני, חוות דעת.  יקראו ואחרי זה ימסרוש. רצינו באמת שישמעו, התגובה שלנו

 10לא ישנתי לילות. פתאום ביום שני בערב אומרים לי תפתח חמישי בלילה, שישי בבוקר, מוצאי שבת, 

 11של היועץ המשפטי לממשלה ושל  , אדוני,הדלפהשם דיווח על מה שקורה, ויש , יש 13את ערוץ מהר 

 12לפני שהם קראו משפט אחד ממה שאנחנו עוד פרקליט המדינה שמספרים עוד לפני שהם שמעו אותנו, 

 13תהיה לפסול את מרזל וגופשטיין. ושל פרקליט המדינה כותבים, שעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה 

 14ך מתנהלת מערכה של מי שלא רוצה כמפילים שלטון במדינת ישראל.  אדוני, אני אומר דבר קשה: ככה

 15למדנו בלימודי משפטים. גם כולנו לבדוק. זה ההפך מכל מה שלהקשיב, שלא רוצה שלא רוצה לשמוע, 

 16  - - -גם הם יודעים, אדוני שבלי עוצמה יהודית אין ממשלה ימנית.  , אדוני,הם יודעים

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

 18 תיזהר לא לגלוש לתעמולה. ם לא הערתי להערה שלך, אבל רק דקה. קוד 

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 שפיר עשתה זה תעמולה. סתיו מה שזה לא תעמולה. 

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

 22 . , אבל מהרגע הזה תמשיך בצד הענייניעד כאן לא הערתי 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 אדוני, מה שסתיו שפיר עשתה כאן לפני רבע שעה זה תעמולה. 

 25גופשטיין. ככה  אישום נגד בנצי אדוני, אתמול בערב עוד הדלפה. והפעם כתבאם לא די בכך, 

 26. שבע שנים  מתנהל תיק חקירה. מספרים לנו מהייעוץ המשפטי לממשלה.  ואני שואל שאלה אחת, אדוני

 27שימוע, אני עורך דין שלו. ומה שיש להם לספר יום לפני הדיון כאן תשעה חודשים הייתי ב-שמונהלפני 

 28אדוני, ככה לא מתנהלת דמוקרטיה, ככה מתנהלת רפובליקת בננות.  זה כתב אישום נגד בנצי גופשטיין?
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 1אני אנחנו זוכרים מה קרה עם יעקב נאמן, זיכרונו לברכה; זוכרים מה קרה עם רפול, זיכרונו לברכה. ו

 2זה כל אחד מכם. כל  וחרתייםהיום זה אנחנו, מחר זה נתניהו, מאל תטעו. י הוועדה, חבר ,אומר לכם

 3לא  ., מר הלמןלא מתנהלים בצורה כזאתשלטון לא מפילים בצורה כזאת וצריך לדעת שמכם אחד 

 4 .זה לא משפטיזה מביך וזה שקוף,  מתנהלים בצורה כזאת. 

 5  - - -לגופם של דברים. קראתי את הבקשות 

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

 7אמרת שתטען למסגרת. את ההערה קודם אני מסווג אותה כהרה לסדר. תגיד רק את המסגרת  

 8ותתיישב, אלא אם כן אתה רוצה להצהיר משהו, גם לגביך ביקשו את פסילתך ואתה יכול לחשוף את 

 9  עצמך גם כן כעד.

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11לא רק שהן אין לי בעיה להיות עד וכבר הצהרתי כאן. מסתבר דווקא שההצהרות שלי לאדוני  

 12זה מה  הבאתי ארבע נקודות שאפשר לראות מהן עד כמה מה שאמרתי, אלא בתצהיר שלי היו מדויקות

 13חוג בית שלא ידעתי אמירה של איילת שקד מתוך שיחה סגורה שלנו,  –דווקא משיחות סגורות . שקיים

 14שאמרתי לאדוני בפעם . כל הדברים האלה, כל מה ופתאום הוא בא לספר ומספר שם כתב של הארץ שיש

 15 זה מה שקרה.  –ישרתי מבט הקודמת, כל מה שי

 16המסגרת היא בקשות שהוגשו. אני חייב לומר לאדוני שכבר בשלב הראשון יש בעיה קשה עם 

 17ו הסברים והיה דיון ארוך מאוד, כפי למה? ישבנו כאן, היינו בוועדה ונתנמהחומרים שהוגשו.  80%

 18ועברו אחר כך התיקים הגיעו לבית המשפט העליון. ישבו תשעה שופטים שאדוני זוכר, וממצה מאוד, ו

 19 70%ופתאום, מה קורה? כשפותחים את הבקשה של התנועה הרפורמית,  מילה.-מסמך, מילה-מסמך

 20 ברים. הסעיפים הם אותם סעיפים. מהבקשה שלהם זה על סמך אותם דברים. הם מביאים את אותם ד

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

 22אם קודם כול, לא בדקתי את האחוזים, אבל ביקשתי גם מהם וגם ממך. שוב, עד כאן המסגרת.  

 23 אתה רוצה לתת איזשהן הצהרות לגבי החומרים הנוספים, זו ההזדמנות. 

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

 25 יש לי טיעון סדור.  

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

 27נכון. מאחר שיש להבדיל בין ראיות לטיעון, אני אתן לך הזדמנות לטעון את הטיעון הסדור  

 28להתייחס כעד, לא כטוען, בזה הרגע, אם אתה רוצה אחרי כל מי שיש לו רצון להצהיר כעד, יצהיר כעד. 

 29 . תאו לחזור בך מחלק מהדברים, זו ההזדמנולחומרים הנוספים, להבהיר כעד 
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 1 גביר:עו"ד איתמר בן 

 2  - - -כעד, אני אגיד אם אדוני רוצה 

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

 4 אני לא רוצה אותך כעד, אני נותן לך את הברירה.  

 5 ערן יאראק:

 6הוא מציע לך להתנצל ולחזור בך מהדברים שבגינם  פירוש רש"י.אדוני, נראה לי שהוא זקוק ל

 7 הצענו לפסול אותך. 

 8 ר בן גביר:עו"ד איתמ

 9אתה יכול להציע מה שאתה רוצה. בית המשפט העליון קבע, בגין אותם דברים שאתם הבאתם,  

 10  לא הבאתם שום דבר חדש בעניין שלי. עכשיו אני רוצה להתייחס לדברים.שלא לפסול אותי. 

 11 -והפניתי את כולכם  –את אדוני להפנות קודם כול לפני שאני אתייחס לדברים אני רוצה 

 12בו התראיינה שרת המשפטים איילת שקד. הגברת שקד, ולכן הריאיון הזה  2019ביולי  26-בלריאיון 

 13שלא היה אמור להיות מודלף לכלי הוא כל כך חשוב,  התייחסה למפגש בינינו, מפגש בארבע עיניים, 

 14זה ולמרות זאת היא באה וסיפרה דברים מתוך המפגש. אדוני, מה שאיילת שקד סיפרה, התקשורת. 

 15"אני מכירה את בן גביר, גם אתם אומרת איילת שקד: מה שאני אמרתי לאדוני לפני כמה חודשים. 

 16", אני גם לא חושבת שהוא עצמו כהניסטיםמכירים אותו. אני לא אוהבת להשתמש במונח הזה "

 17ה מאמינאני ישבתי איתו לשיחה ואמרתי לו: נכון, יש תהום אידיאולוגית בינינו.  משתמש במונח זה.

 18קיום עם ערביי ישראל ושהם צריכים להשתלב בחברה הישראלית. קידמתי הרבה שופטים מבני -בדו

 19אמרתי לו: אני בונה בית משפט בן גביר אמר לי: לא, אין לי שום בעיה. המיעוטים. יש לך בעיה עם זה? 

 20 . "לא :בן גביר אמר לי בעיר ערבית. יש לך בעיה עם זה? לא.

 21אני מגיע לשם, אני לא יודע בכלל שיש תקיים חוג בית בבאר שבע. מ 2019במרץ  27-הלאה. ב

 22, שוב דיווח של מישהו מהשמאל, לא של איתמר למוחרת הכותרת בעיתון הארץשם כתב שנוכח במקום. 

 23"בחוג הבית של איתמר בן גביר, מועמד עוצמה יהודית, הוא הגורם הממתן". ואני אקרא: : בן גביר

 24אורחים.  25על הקהל שמנה כבר יר לאירוע היתה כמו שפיכת מים צוננים הופעת בן גבבאופן מפתיע "

 25כשאחד לא פעם הוא שימש כגורם ממתן. נוכחותו, כך נדמה, העניקה מעין ממלכתיות לאירוע. 

 26המשתתפים הציע לנקות את המכללות ואת האוניברסיטאות מדיקנים שמאלנים, בן גביר מיהר לציין 

 27 . "ופש ביטוי לכולםאבל חשהוא בעד חופש ביטוי, 

 28 סתיו שפיר:

 29 את זה אתה מביא?
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 א להפחיד. שקט, ל 

 3"בכל פעם שהצליף באחד ממוסדות השלטון, הוא דאג להבהיר שבחלקים מסוימים הוא דווקא  

 4מעריך אותם. כשדיבר על ערבים, בהם הבדואים, הדגיש כי אינו מכליל והבעיה שלו היא רק נגד מי 

 5 שמסית כלפי מדינת ישראל".

 6 ערן יאראק:

 7 תמיד לקרוא עיתון הארץ? אתה ממליץ לנוזה מעיתון הארץ? 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 בוודאי, בוודאי, דע את עיתון הארץ. 

 10אני לא   –מאוד משמעותית, שוב אובייקטיבית -אם תרצה, אדוני, הנה עוד נקודה, ראיה מאוד

 11 אובייקטיבי לשיטת השמאלנים.  אובייקטיבי, אבלעיתון הארץ יודע כמה 

 12העניין הזה של "התראיינתי אצל נסים משעל. נסים משעל אומר לי:  2019באוגוסט  2-ב 

 13הכהניזם אצלך. פעם אמרת: האידיאולוגיה שלנו זהה לכהנא, אבל על דרך אחרת. אתה עובד עלינו? 

 14אני מעריך משמעית. -דברים בצורה הכי חדלא, לא, הציטוט לא מדויק, אבל בוא נאמר את ה איתמר:

 15הרב כהנא היה גיבור בישראל. להגיד לך  –אמרתי את זה לאדוני כאן בוועדה  –מאוד את הרב כהנא 

 16הייתי בן שמונה בערך כשהוא הציע ממש לא. -שכל הצעת חוק שהוא הציע, הייתי חותם עליה? ממש

 17משעל: אז במה אני לא שם. כל מיני כאלה. שיהיו חופים נפרדים ומי שיצא עם ערבים יקבל מאסר ו

 18ושוב הדברים מתכתבים עם מה שאמרתי לאדוני בוועדה כאן, בפניו. אני לא אומר  -אתה כהניסט?" 

 19אני אם הכוונה בכהניסט לאהבת ישראל, אני כהניסט באהבת ישראל. "גביר: בן  –אחד בפה ואחד בלב 

 20בזה שאני חושב  אני שם. אני שם  –היג ישראל . אם הכוונה ברב כהנא, שהיה גיבור ישראל, מנשם

 21אני שם בזה שאני חושב שצריך לתקן את  לא צריכים להיות בכנסת ישראל.שאיימן עודה ואחמד טיבי 

 22נסים משעל: אתה בית המשפט ולא יכול להיות שהם אישרו את בל"ד ופסלו אדם צדיק כמו בן ארי. 

 23סל, אתה בעצם מאמץ את השיטה הגזענית של הרב שבית המשפט העליון אמר על חברך שנפכמו בעצם 

 24, לטעמיממש לא. אתה שמעת גזענות בדברים שלי? אגב, גם הרב כהנא ממש לא. -כהנא? איתמר: ממש

 25הנה ציטוט: "אני אי פעם אמרתי על  אדוני, סילפו את הדברים שלו. אבל אתה שואל אותי על עצמי? 

 26ה, תודה שאתה נותן לי הזדמנות: יש הרבה הרבה ערבים הנ אזגזענות? אני מדבר איתך על כל הערבים? 

 27  נאמנים למדינה ומי שנאמן למדינה, אני איתו".

 28רואה אז, אדוני, על מה הוא רוצה שאתנצל? על אדם שמשקר שקרים, עומד כאן במצח נחושה,  

 29דיבה  אומר לאדוני כאן ויודע שהוא יכול לחטוף תביעת ,לא נאמנים מהערבים 99%-ששאני לא אמרתי 
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 1בן על הדבר הזה, למרות שאולי הוא חושב שזו ועדה וזה גוף מעין שיפוט, אבל הוא מקשקש, ואומר: 

 2 לא נאמנים. איפה אמרתי את זה?מהערבים  99%גביר אמר 

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

 4  . מה הדין איתו?99%שם אבל מישהו אחר אמר עו"ד בן גביר,  

 5 איתמר בן גביר:עו"ד 

 6הרבה יותר , יש הרבה 99%אני לא חושב שזה אמרתי לאדוני, ואני אומר את זה עוד פעם. 

 7את זה  בעיה איתו.שום מאוד ערבים שהם נאמנים. מי שנאמן, אין לי נאמנים. אני חושב שיש הרבה 

 8 אני לא אומר רק לאדוני כאן בוועדה. 

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

 10 לא נאמנים? 99%-ש יש לך בעיה עם מי שחושבאני שואל אותך, כי אתה עכשיו כעד.  

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12. 2019באוגוסט  2-ב אודי סגלאצל אני מפנה לריאיון אני אומר עוד פעם, אני לא מסכים איתו. 

 13, ואז לצאת ולהגיד הראיונות האלה הם חשובים, כי זו לא חוכמה לבוא כאן לוועדה ולהגיד משהו אחד

 14 משהו אחר. 

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

 16 זה נכון.  

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18: אני אגיד לך יותר מזה. שאלו אותי: מה, יש ערבים טובים? אדוני ישמע את הציטוט. "איתמר

 19אבל שלא תהיה יש לא מעט ערבים טובים שהם נאמנים למדינה. התשובה היא כן. יש ערבים טובים, 

 20 . "צריך לטפל במי שלא נאמן למדינהאני כן אפעל ואני כן חושב שטעות, 

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

 22אם אתה רוצה עכשיו אתה יכול להתייחס גם לאמירות שהם הביאו, לא רק לאמירות שאדוני  

 23 הביא. 

 24 איתמר בן גביר: עו"ד

 25עומדת כאן סתיו שפיר לא ייתכן שיישבו פה אנשים וישקרו שקרים. אבל לפני כן אני אומר ש

 26הנשים אהוד ברק, חברו לאדם שמטריד למחפיץ נעזוב את זה שהם חברו  –ואחרי זה תמר זנדברג 

 27 שתי נשים שמדברות על זכויות נשים והתחברו למחפיץ נשים.  –והטריד נשים 
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 1 ת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו"ר ועד

 2או המקצוע החדש להבחין בין תעמולה עו"ד בן גביר, אדוני יודע מתוך ניסיונו המקצועי הרב  

 3 הקודם. יצטמצם כאן במקצוע הקודם.  שהוא רוצה לסגל לעצמו לבין המקצוע

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5וט מאודי סגל כי הוא חשוב. אני אומר אני רוצה להתייחס לדברים, אבל אולי נסיים את הציט

 6הייתם  -יש תמונות מהביקור הזה, אדוני  –שם: היו אצלי לפני כמה שבועות חבר'ה דרוזים מעוספייה 

 7קיבלתי אותם, אהבתי אותם. מבחינתי יש קו גבול מאוד  צריכים לראות איזה קבלת פנים עשיתי להם.

 8יש לי ברית דמים איתם, . אין לי בעיה עם הדרוזים, ברור: מי שאיתנו, מי שהוא משלנו, אין לי בעיה

 9 שרוציםגם הרבה מאוד ערבים, מה שנקרא ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, הם כתף אל כתף איתי. יש 

 10שתהיה כאן מדינה יהודית והם מקבלים את זה. זה בדיוק הסיפור, אדוני. המלחמה שלי, המאבק שלי, 

 11, זה נגד מי שלא נאמן. מי שרוצה כאן מדינת פלסטין וזורק עלינו בקבוקי 14מגיל ולא מהיום, אלא 

 12וד השופט חנן את כב תבעה ואבנים, מי שרוצה, אדוני, לא רק אותי, לא רק את איתמר בן גביר, אלא גם

 13, וגם את כל מי שנמצא כאן בגלל שהוא יהודי, ולא משנה אם הוא ימין או שמאל, אם הוא מהביתסלק ל

 14והבאנו מלא ציטוטים  –דתי או חילוני, אם הוא ספרדי או אשכנזי, כל אלה שרוצים כאן שתהיה חמאס 

 15נטורי קרטא. כמה מהם  נקראתיש קבוצה שויש לי חדשות בשביל אדוני, אותם אני לא רוצה כאן.  –

 16הלכו לנשיא איראן להתחבק איתו. אגב, תפסיקו להכליל, זה לא כל החרדים. החרדים זה הציבור הכי 

 17יש לי חדשות  ,אותם טוב שיש במדינת ישראל. אבל יש קומץ מתוכם שהלכו להתחבק עם נשיא איראן.

 18אן מדינת חמאס ודין אחד עם דין אחד עם אלה שרוצים כבשבילכם, גם אותם אני רוצה לזרוק מכאן. 

 19 מדינה אחרת. אלה שרוצים כאן 

 20מעל הדוכן. שום חומר. אותו הדבר גברת זנדברג. הן באו  סתיו שפיר לא אמרה כאן שום דבר

 21אותו הדבר מפלגת העבודה, לא עשו שום הן צריכות קמפיין. לתת הצהרות, יש להן כאן צוות צילום, 

 22  - - -בוד להם. אבל הדברים של הרפורמים כל הכהביאו את הבקשה הקודמת. דבר, 

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

 24 זו הפעם האחרונה שאני נותן לו הזדמנות להתייחס לקטעים החדשים. אדוני,  

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26, שאומר: "יש הרבה ערבים לא נאמנים, מי 85הנה הקטעים החדשים. מביאים קטע בסעיף 

 27שלא נאמן לא צריך להיות פה". קודם כול, אדוני יודע אין במשפט הזה שום בעיה. אנחנו, כמשפטנים, 

 28 זו לא גזענות. מה לעשות, 

 29 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2להגיד שאני יודע ואני לא אגיב, זה כאילו הסכמה אני מבקש. צורת פנייה אליי היא בסדר.  

 3 אז אדוני לא יגיד "אדוני יודע".בשתיקה. 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5מה ההגדרה של גזענות, וזו לא גזענית. להגיד שיש  כל משפטן יודעאוקיי, אין בעיה. אני אומר ש

 6עוד  –נאמן לא צריך להיות פה, זה לא גזענות. אבל, הציטוט המדויק הרבה ערבים לא נאמנים ומי שלא 

 7יכול מביאים חומר. יש להם כמה חודשים, יושבים עם מיליוני כבפעם, אדוני, יושבים להם אנשים, 

 8הציטוט המדויק הוא . א מדויקים, וזה חמורעם תחקירנים וכן הלאה, ואז מביאים ציטוטים לדולרים, 

 9. חולק עליהם אניאומר דברים שאני לא רוצה לגרש את מי שחושב אחרת, ש: "7:16כזה, החל מדקה 

 10אין לי בעיה עם אנשים  –אני חוזר בתשובה  –באתי מבית חילוני זכותו של בן אדם לחלוק עליי. אני 

 11 - , מישהו שרוצה לרצוח אותי ואותה ואותך ששמח שיהודים נרצחים אך אם יש מישחושבים אחרת, 

 12למה את אנשים, אני לא רוצה שיהיה אזרח". אדוני,  והוא לא מבדיל בין –אני אומר את זה למראיינים 

 13 לא סיפרו לכם? למה את זה הם הסתירו?הביאו? למה את זה הם זה הם 

 14 .ברמלהת שהייתי בחירות באשדוד. אגב, הם מסמרים על שביש התייחסות מכנס  – 155סעיף  

 15הלכתי עם המארחים שלי בשבת יש גזענות נגד יהודים.  . אדוני, ברמלהברמלהמה קרה הם לא סיפרו 

 16בגלל שהם לבית כנסת, ראינו גני משחקים. שאלתי: הילדים שלכם משחקים כאן? הם אמרו לי: לא, 

 17שהם הביאו, הם לא  זה הנושא של כל הקלטתיהודים לא נותנים להם לשחק. אני כובל על הגזענות. 

 18נכון שאני אומר: אנחנו מאבדים את המדינה, אנחנו . 18:30ואז הציטוט הוא מדקה סיפרו לאדוני, 

 19מאבדים את המדינה. אבל אז אני אומר: "הייתי בשבת ברמלה. באמת, אתם לא מבינים באיזה מציאות 

 20 .לא נגד כל הערבים – לידיעת המאזין שי ניצן ,כן –אנחנו כמובן יש שם הרבה ערבים, חיים שם אנשים. 

 21 אני שואל אתכם חברי הוועדה, זו הגזענות?. זו גזענות? "אהלן וסהלןמי שהוא נאמן, אין לנו בעיה איתו. 

 22 ערן יאראק:

 23 ? אתה מוכן להסביר לוועדה מה זה המילה "נאמן"?אנחנו עדיין בשלב העדות

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

 25 לא באת לשמוע אותי באמת. כאן. נתנו לך הוראה מראש, הרי  תגיד שבאת מראש לספר

 26פחם. מי -, שוב, ציטוט מריאיון: "לא מפלה בין עזה לאום אל153יש כאן סעיף אני אמשיך. 

 27שלי זה לא קולקטיב. אני אני באמת לא מפלה. המבחן אני אומר את זה בצורה כי גלויה.  –שלא נאמן 

 28ועל ציבור כזה כציבור כזה. המבחן שלי הוא מבחן אחד: מי שלא ם, על ערבים כערבילא מסתכל, אדוני, 

 29נאמן. מי שלא רוצה אותנו כאן, מי שרוצה למחוק אותנו, מי שמשתמש בדרך של טרור, בדרך של זריקת 

 30 אותם אני לא רוצה כאן.  בקבוקי תבערה ואבנים,
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 1א חושב שזו עילת אגב, מישהו שאל על ד"ר בן ארי, שאמרתי שהוא האדם הכי מוסרי. אני ל

 2אבל כן, ד"ר בן ארי הוא האדם הכי מוסרי בעיניי. . האדם הכי מוסרילהגיד שד"ר בן ארי הוא פסילה 

 3 ה,ובשכונת התקוברגעים השמחים והעצובים. ראיתי אותו ראיתי אותו  כנער. אניאני ראיתי אותו 

 4כשהוא הקים שם לשכה פרלמנטרית והוציא כסף מהכיס שלו, מהכיס שלו, כדי לתת לכל מיני מסכנים 

 5בלילה, ואני אומר לו: מיכאל,  12-יום עבודה בכשאנחנו מסיימים כאן ראיתי אותו  בשכונת התקווה.

 6אפילו לא טס הוא כספי הציבור לא לוקח. ראיתי אותו שלך תיקח מלון, מגיע לך. הוא אומר לי: אני על 

 7פעם אחת. ראיתי אותו פעם אחת מתנדב לטוס לאילת, ביום הזיכרון לחללי לחוץ לארץ. פעם אחת 

 8 הכי מוסרי. הכי מוסרי. לא שאני  מבין איך זה מקים עילת פסלות, אבל זה על בן ארי זה צה"ל. אז 

 9י שנאמן אהלן ממביאים ציטוט. עוד פעם, אני אומר דברים מפורשים:  151בסעיף  –עוד ציטוט 

 10  .וסהלן

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

 12  אפילו אני הבנתי שמי שנאמן לשיטתך איתו אין לך בעיה. 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14  - - -וזה כחוט השני. אם אדוני יסתכל על כל הציטוטים, אפילו הישנים 

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

 16 אדוני סיים להגיב לדברים החדשים? 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 שלוש דקות. אם אני כאן עד, אחרי זה אני אדבר בתור משפטן. 

 19 ,דווקא מהבקשה של המרכז הרפורמי, כביכול מהחומרים החדשים של המרכז הרפורמיאדוני, 

 20הם עם המרכז הרפורמי.  הבעיה שלי היא לאעילת פסילה. שום מדוע אין כאן בדיוק אפשר לראות 

 21מתקרב לקו השחור, לקו בן גביר  :אומרהלמן וענר שעומד כאן עו"ד מגיעים מכיוון מאוד מסוים. אבל כ

 22הגבול, אני באמת לא מבין מאיפה הוא לוקח את זה. ההצהרות שלי, גם לשיטת אנשי המרכז הרפורמי, 

 23שכל פעם כשהוא מדבר על דינת ישראל במהבודדים אני חושב שאני אחד זה כל הזמן נאמנות ונאמנות. 

 24במדינת ישראל רבים . אין דברים כאלה, אדוני. ערבים הוא ישר מדגיש: אבל מי שלא נאמן ומי שנאמן

 25ואני שואל אני אחד הבודדים שמדבר כל הזמן ומבדיל. רבים מדברים על ערבים כקולקטיב, אני חושב ש

 26 א הגיע לזה שאני מתקרב לקו הגבול?איך הואת אדון הלמן, שלא הצליח להסביר כאן משפט אחד: 

 27נתנו את התגובה שלהם הם לא יכול להיות, אלא  –ויכול להיות  התשובה יכול להיות שהם לא קראו את

 28לפני שהם שמעו אותי. זו הבעיה וזו בדיוק הטרוניה שלי כלפי הפרקליטות: אתם הייתם צריכים לקרוא 

 29 עמדות.ולשמוע אותי ורק אחרי זה לגבש 
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 1 עכשיו, אדוני, אני אתן לברוך מרזל ולבנצי גופשטיין או לשאול שאלות. אין לי בעיה.  

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

 3 יש שאלות? 

 4 ערן יאראק:

 5". אני חושב שחוט השני, הדבר הכי חשוב שהוא דיבר המילה "נאמנותו מה זאני רוצה להבין 

 6 ן נאמן ללא נאמן, ואני לא כל כך הצלחתי להבין מה זה נאמן.פה זה שהוא מבדיל בי

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8ושוב, זה לא  –פחם ראיתי אנשים שם -אז אני אסביר לך, אדוני. כשהלכתי לצעדות באום אל

 9 -לדוגמה  שמכלילים את כל החרדיםכולם. לא נכליל, לא נעשה עוול. אני לא אתנהג כמוכם בשמאל 

 10יהוד", חלק מציבור -שצעק לי "איטבח אלק אבנים, חלק מציבור וזרהחיל לחלק מציבור ששם ראיתי 

 11בסח'נין. אני זוכר עד היום את אותו הדבר בסח'נין. הייתי באיצטדיון דוחא  ."כאן זה חמאס"שאמר 

 12ו"ברוח ובדם נפדה את  יהוד"-הדגלים הירוקים שמנופפים לי בעיניים וצועקים: "איטבח, איטבח אל

 13זו הבעיה שלי. אלה האנשים שיש לי איתם בעיה. אין לי בעיה עם מוחמד הפרטי.  פלסטין". אני אומר לך,

 14פרנס או הולך למסעדה ומוכר אוכל. אין לי בעיה אין לי בעיה עם אותו ערבי שעובד במכולת ורוצה להת

 15. נאמניםהם יש פה הרבה מאוד ערבים ש ,תתפלאוואמרתי את זה בראיונות שלי: אני שוב אומר, איתו. 

 16 . אבל יש גם כאלה שלא ואותם אני לא רוצה לראות כאן

 17 ערן יאראק:

 18", אני רוצה פעם את המילה "נאמן 70אמרת  אתה מתחמק מהשאלה. מה זה בעיניך נאמן?

 19 להבין מה זה נאמן.

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21כלשונו של השופט . כאן שזו מדינתו של העם היהודי, מבחינתי אין לי בעיה איתו מי שמקבל

 22למרות שהייתי מצפה שמי שנמצא כאן כן יהיה ציוני ויאהב הוא לא צריך לשבת ולהיות ציוני, עמית, 

 23מי שמקבל את נוכחותו של עם אני אומר ש אני מקבל אותה,את ציון. אבל, כלשונו של השופט עמית, 

 24משתמש בדרך מי שאבל מבחינתי הוא נאמן.  לא רק את נוכחותי, אלא גם את נוכחותך, ישראל כאן,

 25'ליפות ומדינת שהידים, וחבר כנסת שאומר נעשה שהידים רוצה כאן מדינת חשל אלימות ומי ש

 26אותם אני רוצה לזרוק לא.  –לירושלים, וחבר כנסת אחר שאומר שהוא שמח שנרצחים חיילי צה"ל 

 27 מכאן.

 28 יעקב מצא:

 29 שמבקרים רוצחים בכלא.  
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 יש שאלות נוספות? 

 3 הסתה לגזענות? , לא כטוען,, כאדםאיך אתה מפרש

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 זה להכליל אנשים כקולקטיב. , חיותאני חושב שגזענות, ואמרה את זה השופטת 

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

 7, ומי שאיננו נאמן הוא לא בסדר, להגיד שכל מי שנאמן הוא בסדראז להכליל אנשים כקולקטיב,  

 8 הכללה של הקולקטיב?זה 

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 , זו בחירה של אנשים. . זה לא גזעגזעזה לא הכללה כקולקטיב של 

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

 12 ?סתה לגזענותבכל אופן? אדוני אמר כמו שאמרה השופטת חיות. מה זה המה זה אז  

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14בא מישהו ואומר "כל הערבים". הסתה לגזענות זה שבא מישהו ואומר "כל הסתה לגזענות זה ש

 15 כך על כל הערבים. שניהם לא חושבים החרדים". אגב, אני  מכיר את גופשטיין ואת מרזל ו

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

 17 אדוני ידבר בשם עצמו, כרגע הוא כעד. 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19"כל הערבים". אגב, לדעתי, ואומר אז אני מדבר בשמי. אני אומר הסתה לגזענות זה שבא מישהו 

 20כל זה שבא מישהו וגם אומר " –ואני חולק על חבריי בייעוץ המשפטי לממשלה  –הסתה לגזענות 

 21לטעמי זו . "כל הרוסים"כל האשכנזים" או "או  "כל המזרחים", וגם אם מישהו יבוא ויגיד "החרדים

 22 . , אני רחוק רחוק ממנולא שאני לא מתקרב לקו האדום או השחורהסתה לגזענות. ואני, 

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

 24 מה דינו?מהאוכלוסיה,  99%-שומי שאומר  

 25 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2יצא לי להכיר את  –אבל אם כבר אדוני מכוון לד"ר בן ארי אני לא מסכים עם האמירה הזאת. 

 3אני אומר לאדוני שד"ר בן ארי, גם אם הוא התבטא והתנסח לא נכון,  –ד"ר בן ארי הרבה מאוד שנים 

 4 מהערבים הם לא נאמנים.  99%-האידיאולוגיה שלו לא אומרת ש

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

 6 עכשיו אתה לא מפרש אותו.  

 7 יש עוד שאלות? אין. תודה רבה.  

 8 ברוך מרזל, בבקשה. שוב, אתה מדבר עכשיו כעד, אם אתה רוצה.  

 9 ברוך מרזל:

 10  - - -תוב ראש הוועדה והחברים, כ-כבוד יושב

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

 12בטיעון משפטי ועבר להצהרה. מאחר שאדוני לא מצוי בתחום  גביר התחילעו"ד בן לפני כן,  

 13המשפט אני מזהיר אותו שכל מה שאדוני אומר בהצהרה צריך להיות אמת, אך ורק את האמת, ואם 

 14 הוא צפוי לעונשים שקבועים בחוק. אמתזה לא יהיה 

 15 ברוך מרזל:

 16  מזהירים אותי. משתדל לומר אמת גם כשלאלא צריך להזהיר אותי, אני אותי  

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

 18 זו מצוות המחוקק.  

 19 ברוך מרזל:

 20 יש כאלה שלא משקרים.  

 21הנביא אומר "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר". התקופה הכי יפה 

 22 אחריו במדבר. כשהולכים בעם ישראל זה 

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

 24 וראש הממשלה בגין אמר את זה בנאום. 

 25 
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 1 ברוך מרזל:

 2וקרואים את ספר במדבר, בכל  לבית כנסתאנחנו יותר בקיאים בנביא. בכל מקרה, כשהולכים 

 3יש כל חלק מעם ישראל, הערב רב, חלקים אחרים, המרגלים.  .פה עם ישראל נופל –יש נפילה פרשה 

 4, כל הזמן חוטא ואתה נכנס לאווירה שהעם הזה ממש לא בסדר, הוא עם שכל הזמן חוטא. פילותהזמן נ

 5ומחלקים כשלוקחים את החטאים אבל קריטית.  מסה", זכרתי לך חסד נעורייך". יש מסה קריטית

 6לא בסדר, יש שנה, מבינים שיש דברים חמורים ביותר, יש דברים  40על אותם על כמות של אירועים, 

 7בל בדרך כלל יש נפילות, יש מעידות, א והיה צריך לחזור בתשובה. לא בסדרעשה שעם ישראל דברים 

 8 רוב הדברים של העם הזה זה "חסד נעורייך אהבת כלולותייך".

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

 10אדוני אומר  ,אם אני יכול להבין דבר מתוך דבראנחנו לא שומעים כאן לא הרצאה הלכתית.  

 11  אמירות שצוטטו הן נפילות שלו?שכל ה

 12 ברוך מרזל:

 13 לא, ממש לא. היו לי נפילות.  

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

 15שהאמירות שצוטטו הן  אדוני רוצה לטעוןאם אני מבין נכון, אז אני מבקש להיות קונקרטי.  

 16 נפילות שלו. 

 17 ברוך מרזל:

 18. יש דברים שאני לא מתכוון אליהם דברים נכוניםאמרתי לא תמיד יש לי סקופ פה לומר, אני 

 19 - - -אם צוטטתי לא נכון באיזשהו כנס  ואני צריך לחזור מהם. ולא חושב כמוהם

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

 21אדוני יגיד ממה ממה שצוטטת לא נכון, אתה צודק. צוטטת לא נכון. השאלה היא לא לחזור אם  

 22אדוני יגיד הוא יכול גם לראות את התצהיר שלהם. הוא חוזר בו. אדוני ביקש את התצהיר, הוא לפניו, 

 23 . וזה לא נכון במה הוא חוזר בו

 24 ברוך מרזל:

 25את המסגרת של ארבע דקות לתת -שלושאני מבקש דקות כמו סתיו שפיר,  10ני לא מבקש א 

 26בכל כשהביאו עליי ציטוטים, אני מעריך שזה מתוך בערך מקורות שהיו עליי בכל מיני מקומות, העניין. 

 27כמה עשרות דברים הביאו  5,000מתוך דברים שנאמרו עליי, דברים שאני אמרתי. מיני אופציות, 

 28 .חלקם מהפייסבוקציטוטים, 
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 1 הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו"ר ועדת 

 2 מהחשבון של אדוני. לא מהפייסבוק,  

 3 ברוך מרזל:

 4 פייסבוק. אני באמת לא נכנס לשם.  ני לא יודע מה זהזה לא חשבון שלי. א

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 . , אדוניהוא מדור אחר

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

 8 הדור החדש. של דור אחר, אבל הוא משתמש באמצעים יכול להיות שהוא מ 

 9 ברוך מרזל:

 10 אני לא יודע להשתמש בזה. 

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

 12אז אדוני ייתן הצהרה. קודם כול, קל מאוד להוריד את כל הדברים האלה מהפייסבוק. אדוני  

 13 זה חשבון של אדוני. בסוף דבריו ייתן הודעה ואנחנו נדאג שהכול ירד. הגענו לסיכום עם פייסבוק. 

 14 ברוך מרזל:

 15 . וכל דבר שהוא לא בסדר אני אדרוש שיורידו כל דבר שהוא לא חוקיאני לא יודע להוריד.  

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

 17אסור לעשות את על אחת כמה וכמה שאז אם אדוני אומר שהפייסבוק הוא לא שלו, לא, לא.  

 18בשמו, בהסכמתו, אז משתמשים  זה. אדוני צריך גם להבין את הכללים של הקהילה של הפייסבוק. אם

 19מאותו רגע אדוני גם לא יכול להעלות . , דין הדבר הזה לרדתלא בהסכמתושזה שלו. אם משתמשים 

 20 . שם דבר לפייסבוק. אז לאדוני יש את הברירה להודיע עכשיו שהוא מבקש למחוק

 21  ברוך מרזל:

 22 אני יכול למחוק פייסבוק של מישהו אחר?

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

 24 שלך. זה בחשבון שלך.  

 25 
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 1 ברוך מרזל:

 2 אז אני לא מתמצה.  

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

 4אדוני יחליט. הוא יכול מעכשיו לבקש להוריד את זה ויותר לא להעלות שום דבר בשמו,  

 5  - - -ולהצהיר שמי 

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 חופש ביטוי יש לו. שום דבר בשמו. 

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

 9בחשבון בשמו, אבל לא על דעתו, אז יש לו אומר שמשתמשים הוא כשאדוני, הוא עכשיו עד.  

 10 שתי ברירות: או לאמץ את זה או לחזור בו מזה. אין דרך אחרת.

 11 ברוך מרזל:

 12בלי קשר לדיון, בלי שחשבתי שאני מועמד לכנסת, ועד יום הגשת הרשימות גם בזמן אמת,  

 13שכל פעם ששמעתי שהכניסו בשמי אני יכול להביא עדויות  -הייתי בטוח שאני לא אהיה מועמד לכנסת 

 14אני אעשה עכשיו אני אוריד את כל מה שלא צריך. דרשתי להוריד, ודרשתי להוריד. משהו לא בסדר, 

 15 הכול.

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

 17  כל הפרסומים שצוטטו.על עכשיו אני מדבר  

 18 ברוך מרזל:

 19, לא יורידוהם אם הכול ירד. אני מתחייב. אני אמצא את האנשים ואני אדרוש מהם להוריד. ו

 20 אני אתבע אותם.

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

 22והם יורידו  ועבר לפייסבוקהאנשים. ההצהרה שלך פה, ברשותך, תאתה לא צריך למצוא את  

 23 . את כל הפרסומים הללו

 24 ברוך מרזל:

 25 בסדר.  

 26 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 הסתה לגזענות. רק פרסומים שיש חשד ל

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

 4הפרסומים שצוטטו כאן, כל הפרסומים . אני לא מצנזר שום דבר. אני אומר כל כל הפרסומים 

 5לפי  כל אלה צריכים לרדתאלא מישהו השתמש בחשבון שלך.  ,שנטענו נגדך ואמרת שהם לא על דעתך

 6 . הכללים של הקהילה

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8  יש חשד לגזענות, כי יש שם הרבה פרסומים שאין בהם שום גזענות. מה ש

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

 10, לא בגלל חשש כל הפרסומים הללו הם לא על דעתולפני רגע הוא אמר, ואני חוזר ואומר:  

 11לוקח את הדברים שלו  ואני אומר,אנשים שמשתמשים בשמו שלא על דעתו. הם לא על דעתו. . לגזענות

as is. 12 ויורידו את הכול.  עוד היום נוציא קיטוע מהדברים שלך, אתה תחתום על זה, וזה יעבור לפייסבוק 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 אדוני יפתח לו פייסבוק. אני מציע שפייסבוק.  לו הויישאר 

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

 16 עו"ד בן גביר, אדוני יודע, אני לא אפתח לו פייסבוק.  

 17 קריאה:

 18 שייפתח טוויטר וזהו.  

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

 20קבעתי החלטה לגבי הרשתות החברתיות. בעקבות זה היה סיכום והוא חל גם על אותו דין.  

 21 אז אדוני לא יציע כאן הצעות, כי אותו דבר חל על טוויטר. טוויטר. 

 22 ברוך מרזל:

 23באנגלית, יש סרט  -והם לא נאמרו מפי ממש  במידה שהם לא עברו עריכה ,בין הדברים שקראתי 

 24אמרתי והוא היתה שם עריכה. כל מה שאני שאני בטוח שאני לא אמרתי את הדברים האלה. אני חושב 

 25רוצה לחזור בי מהם. אני חושב מאוד דומה באמת חושב ולא בדיוק בקווים שאני מאמין בהם, אני 

 26ושב שחלק גדול מהערבים מזדהים עם האויבים, חלאיתמר. אני  לאיתמר, לא בדיוק, אבל מאוד דומה

 27אויב שלנו. אבל כל ערבי הזה עוזרים לאויבים ולא רוצים אותנו פה, רוצים בחיסול מדינת ישראל, אז 
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 1אני לא יודע את זה בוודאי לא,  99%הוא לא אויב ויש לו זכות להיות פה. להגיד  ,שלא חושב כך

 2, כי אני לא יודע כמה אחוזים בביטוח זה בוודאי נפילה בביטוח הלאומי 60%המספרים. וכשאמרתי על 

 3שכל הערבים את זה, ואני לא חושב ואני לא מתכוון לזה, ואני לא חושב הלאומי הם לוקחים. זו טעות 

 4 לא מגיע להם ביטוח לאומי. אני חושב שרק לאויבים

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

 6 , עד כאן. יש למישהו שאלות? מר מרזל 

 7, נכון? אתה היית התראיינתאתה באותו ראיון משולש בכל אופן אני רוצה לשאול אותך.  

 8 השלישי. 

 9 ברוך מרזל:

 10 אני לא זוכר.

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

 12 זה מופיע כאן בחומר.  

 13 :יאראקערן 

 14 תגובת היועץ המשפטי.ל 52סעיף  לבקשה, 201, ףסעיזה 

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

 16נושא הנאמנות  העל .בן גביר וד"ר בן אריעו"ד ראיינו אותך חברך אני אגיד לך במה מדובר.  

 17 מהערבים לא נאמנים.  99%-ואמרת ש

 18 ברוך מרזל:

 19 זה לא נכון. אמרתי דבר שהוא לא נכון.  

 20 ערן יאראק:

 21 לא הגעתי לאחוז אחד. כנראה עד עכשיו כבודו, הוא אמר: ואגב, 

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

 23 בדיוק.  

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

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

 2 עו"ד בן גביר, על זה נאמר שאתה מדריך את העד.  

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 שיקרא את הכול. אני רוצה לתת לו לקרוא.  

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

 6  - - - 99%-אחרי שאדוני אמר ש 

 7 ברוך מרזל:

 8 אין לי קנה מידה. , 99%אני לא חושב שזה  

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

 10 .99%אבל אמרת  

 11 ברוך מרזל:

 12 במדינת ישראל.  אני גר בעיר הכי קיצונית

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

 14 מה התשובה לזה? מפיך.  ונשמעמר מרזל, עכשיו אני לא מדבר על פייסבוק. אלה דברים ש 

 15 חה"כ דוד ביטן:

 16 הוא אמר משהו אחר.  

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

 18 הוא אמר שאפילו אחוז אין. הוא אמר יותר גרוע.  

 19 חה"כ דוד ביטן:

 20 לא, שהוא לא הגיע לאחוז. אבל עם הזמן הוא הגיע ליותר אחוזים. 

 21 ברוך מרזל:

 22שאני לא מכיר אחוז. אני באמת לא מכיר. , אמרתי 99%פה אמרתי לא אני קורא את הדברים.  

 23, לא פועל לחיסולה של ישראל שמי שנאמן, מי שלא רוצה בחיסולה של מדינתכלל ברור, הכלל הוא 

 24 . מדינת ישראל, הוא לא עומד בקריטריון
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 1 אברהם ובר:

 2 זה מה שהוא אומר. מגזר הערבי. מההוא אומר שהוא לא מכיר אחוז אחד 

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

 4  אני מודה לכל חברי הוועדה שמנסים להדריך את העד. 

 5 ברוך מרזל:

 6אני בהחלט לא רואה את כל הערבים כדבר אחד. יש שם הרבה סוגים, ואפילו בחברון, שהיא  

 7בחברון היו פעם אחת בחירות  –העיר הכי קיצונית, אני מכיר ערבים שהם בהחלט לא ראויים ליחס 

 8רג'וב שהוא דמוקרטיות, כשהאמריקנים ניהלו, ושבע מתוך שבע חברי פרלמנט הם אנשי חמאס. ג'יבריל 

 9וקשור לערבים גם בחברון אני מכיר ערבים מצד שני, . צח גדול ניסה להתחרות ולא זכה בבחירותרו

 10מי ערבים שמוכנים שנחיה איתם, שמוכנים שנהיה איתם, הם לא אויבים שלנו. שהם לא אויבים שלנו. 

 11 , הוא כן. שתומך בחמאס ורוצה להשמיד אותי

 12 יגאל הררי:

 13 לים?כספים למחבהלמה הוא מתנגד להעברת 

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

 15 זה לא רלוונטי.  

 16 עו"ד עודד גזית:

 17, 2018עצרת מאוקטובר אני אצטט מ. שאלה לא הגשנו בקשה נגדך, אבל אני מבקש לשאולאנחנו  

 18אמרת:  אתה ענר הלמן.הקריא קודם את הדברים עו"ד השנה של כהנא. בעצם העצרת האחורנה ליום 

 19אתה עובר בנצרת " –אני מדלג על הקטעים  –"הם משתלטים עלינו מבפנים, בכל מקום, בכל עיר" 

 20יאל ובעוד מקומות ואתה מוצא שיש בעיה קשה, בעפולה, ערבים שנכנסים לתוך עילית, ברמלה, בכרמ

 21פחם, אין יהודי אחד בטייבה, אבל הם -חד באום אלערים וקונים ומשתלטים. עכשיו, אין יהודי א

 22הוא בעיה  לדקור חיילעם סכין . המחבל הכלב שבא לכל מקום ולכבוש אותנו מבפנים.. יכולים להיכנס

 23פחות גדולה מהאויב שנכנס לגבעה הצרפתית או לרחוב כורש בירושלים או לקרית יובל, שוכר בית...". 

 24  - - -השאלה שלי אליך, לא לחברי הוועדה 

 25 חה"כ תמר זנדברג:

 26  - - -מהערבי לא הקשבתם, הוא אמר שהוא פחות 

 27 
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 1 עו"ד עודד גזית:

 2 איך הדברים האלה מתיישבים עם מה שאמרת קודם? 

 3 ברוך מרזל:

 4אני תמיד ידוע כאחד רחובות סגורים ליהודים.  1,500-חברון יש רחוב אחד סגור לערבים וב

 5פחם -באום אלאם ייתנו לנו להתיישב שאומר שצריך לפתוח את כל הרחובות גם ליהודים וגם לערבים. 

 6 במימון זר שלובסח'נין ובכל מקום, הם יכולים להתיישב בכל מקום. לא יכול להיות הגזענות הזאת ש

 7נים. למשל, ספרד גורמים עוינים וקרנות מכל מיני מדינות ערביות מממנים כל מיני כיבוש שלנו מבפ

 8זה  בחברון וכל מי שמקבל את הנכס שהם קבלו שם מסביב למערת המכפלה יורומיליארד  20מימנה 

 9, זה וים לידינמחבלים משוחררים, זה אנשים אלימים, זה אנשים מסוכנים. זה שהם נכנסים בשקט וגר

 10השאלה מה המגמה. אם ערבי בא בשביל  -אם הם באים במגמה כדי להשמיד אותנו . הדבר הכי מסוכן

 11לגור ונותנים גם ליהודי לגור, הכול בסדר, כולם יכולים לגור. אבל אם ליהודי אסור ולערבי מותר, ויש 

 12  - - -אפשרות 

 13 עו"ד עודד גזית:

 14 כאן דיברת על כל הערבים.  לא אמרת את זה כאן.אבל  

 15 ברוך מרזל:

 16אני לא מכיר את המילה "כל" בכל הדברים שהקראת לי. אני אומר שיש ערבים שהם עוינים,  

 17 שנכנסים במגמה לכיבוש. 

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

 19 מר מרזל, תודה רבה.  

 20 ברוך מרזל:

 21 עיקרי הדברים שלי.אני רוצה להמשיך, עוד לא אמרתי את  

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

 23 הלוא ממילא אני אתן לך אחר כך. עד עכשיו דיברת כעד, אחר כך תוכל להשלים טיעון. 

 24אנחנו  –כי מעבר לזה אנחנו צריכים לנהל גם אדמיניסטרטיבית כמה דברים  –בגלל אילוץ  

 25 דקות. נתכנס כאן בין שתיים ורבע לשתיים וחצי. אתם תקבלו הודעה.  45הפסקה של יוצאים שוב ל

 26 (15:25תחדשה בשעה הו 13:30נפסקה בשעה  הישיבה)

 27 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2אני מתנצל שזה נמשך יותר זמן ממה שחשבנו, אבל כפי שאמרתי אנחנו מחדשים את הדיון.  

 3הדיון על הפסילות יש לנו עוד כמה דברים לנהל. עכשיו נשתדל לעשות את זה פחות או יותר לכם, חוץ מ

 4 ברצף. 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 מר מרזל רוצה להבהיר משהו.  

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

 8ההפסקה אני לא הבהרה תבוא בתחילת דבריך כשתרצה לטעון משהו. חוץ מזה, הבהרות אחרי  

 9 אוהב.

 10 ברוך מרזל:

 11 הפסיקו אותי באמצע הדברים. 

 12שאני  אני רוצה להבהיר רק נקודה אחת, שמעבר לזה שאני מקבל על עצמי חרטה על הדברים

 13 כיהודי פרטי בחברון. כל הדברים שנאמרו בעבר היו , לא מסכים איתם ושאמרתי

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15 בית המשפט העליון קיבל את זה. 

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

 17 בסדר, אני רק מציין את זה. עופר כסיף. לקבל עצה מד"ר אדוני יעץ לו אדוני, רציתי להגיד ש 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 בית המשפט העליון קיבל את זה. 

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

 21שתוכל להגיד את זה בזמן הטיעונים שלך. אחרי שסיימת את הדברים לא סתם אמרתי. אמרתי  

 22 - - -שלך כעד 

 23 ברוך מרזל:

 24 אני לא סיימתי.  

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

 2, . עו"ד בן גביר רוצה להופיע בשם כולכםאחרי ההפסקה זה לא נראה טובאדוני, אני מציע לך,  

 3  העדים בשם כולכם?לעמוד על דוכן 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 גופשטיין מופיע בשם עצמו. אני לא מופיע בשם גופשטיין. 

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

 7, אך ורק את את האמת ומראתה חייב למר גופשטיין, בבקשה. גם אותך אני מזהיר, בתור עד  

 8 . האמת, ואת כל האמת

 9 גופשטיין:ציון -בן

 10 בניגוד להרבה פה אני לא עו"ד ולא משפטן. בוודאי. כבודו, רק אני לא כל כך מבין במשפט.  

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

 12לפני זה, עוד לא סיימתי את האזהרה. ואם חס וחלילה לא תגיד אמת, אתה צפוי לעונשים  

 13 שקבועים בחוק.

 14 גופשטיין:ציון -בן

 15ן הראוי והצדק שאני אוכל לטעון אני לא יודע את המעמד של עד, אבל אני חושב שמבוודאי.  

 16 כמה דברים לפני העדות ולפני כל שאלה שתישאל.

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

 18אחרי זה, אם תרצה להוסיף או להגיד משהו, תוכל. אחרי העדות. יש כללים במשפט. לא, זה  

 19 תתייחס לדברים שהוטחו בך ואחר מכן תוכל לטעון. רק כרגע 

 20 ציון גופשטיין:-בן

 21וזה  ,מטרה אחת לנגד עינייאני אטען את זה בהמשך, אבל כל מה שאמרתי וכל מה שאני עושה,  

 22כי ההתבוללות, של סקים בנושא המלחמה בהתבוללות. אומנם אמר נציג היועץ המשפטי שהם לא מתע

 23אם  אף אחד לא באמת מוכן לדבר על זה אבלקשה להם להתעסק בנושא ההתבוללות, כי זה גזענות, 

 24על זה אני אדבר בהמשך. כל מה שאני עושה וכל מה שעשיתי, אנחנו מדינה יהודית ואם זה אכפת לנו. 

 25הלכה למשטרה ואמרה ה אתמול אימא שדיברתי איתהמלחמה בהתבוללות. כאשר זה רק מטרה אחת: 

 26  - - - 16שהבת שלה בת 

 27 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 ?זה היה בחומר שהוטח נגדךאדוני,  

 3 ציון גופשטיין:-בן

 4 אחר כך אני אוכל לטעון? 

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

 6 כבר אמרתי את זה. עכשיו, אם יש לך משהו, בבקשה.  

 7 ציון גופשטיין:-בן

 8כל יום חמישי בחומר שהוטח נגדי דיברו על דברים שנמצאים בכיכר ציון. בימי חמישי בלילה, 

 9מעולם לא הוגשה תלונה אחת על אלימות נגדי. ולא נגיש שאין שם אני נמצא בכיכר ציון.  ,בלילה

 10כל רגע שאני נמצא בכיכר ציון. שנמצאים ועוקבים אחריי שם ים ושוטרים אני מלווה בקצינמשטרה. 

 11 אין תלונה אחת של אלימות נגדי. 

 12דיברו על הבית ספר. הם הציעו לאותו נאשם, אמרו לו: אנחנו מוכנים לתת לך מה שאתה רוצה, 

 13וכן לשקר. שבוע לאחר מכן עצרו אותי והוא לא היה מתגיד מילה אחת: תגיד שגופשטיין שלח אותך. 

 14בוגי יעלון רצה להוציא אותי מחוץ ה לא קשורים לזה. "בבית המשפט הם אמרו: אנחנו אומרים שלהב

 15זה. אף אחד לא הוא לא קשור ללשוני. הם אמרו לו: -לחוק, פנה לשב"כ ודיבר איתם על הבית ספר הדו

 16בר אחד: לפני שאתה לכל פעיל בלהב"ה אני אומר דלשוני. -האשים אותי בנושא הזה של הבית ספר הדו

 17היא רק לפי חוק והכול מתוך אהבת היא רק לפי חוק.  נכנס לפעילות בלהב"ה, תדע שכל הפעילות שלנו

 18 ישראל והצלת בנות ישראל. 

 19כדי להימנע על פלאיירים שהבת שלך כדי שהיא לא תכיר ערבי. על פלאיירים שהופצו, דיברו עוד 

 20החרימה לי את הפלאיירים. משטרת ישראל  ישראל ומשטרת. נכון. מהתבוללות, הפצתי פלאיירים

 21סגרה את התיק. משטרת צפת סגרה את התיק.  פתחה בחקירה כנגד בנצי גופשטיין, ומשטרת ישראל

 22והם החזירו לי את עם עשרות אלפי כרוזים כאלה, הימ"ר ביהודה ושומרון החרים לי עשרות ארגזים 

 23 ם עבירה. ללא שו . את כל הכרוזים החזירו לי בחזרה,הכול

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

 25  בכל אופן, כאן זה לא עניין אם הורשעת בפלילים או לא הורשעת בפלילים.  

 26 עו"ד איתמר בן גביר:

 27 זו הטענה. 

 28 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 אני מבקש לא להפריע לי. אני חוזר ומבקש. אני נוהג בך באורך רוח, אבל עד כאן.  

 3כאן האשימו אותך בהסתה לגזענות ונתנו קטעים רבים בהקשר הזה. האם יש לך מה להגיד על  

 4 הקטעים הספציפיים האלה?

 5 ציון גופשטיין:-בן

 6יש לי קטעים והכול הוגש לבית המשפט, בתצהיר שלי יש את כל התשובות לכל הקטעים  

 7? "זו לא גזענות. מה זה "גזענותשהאשימו אותי. אבל העיקר חסר מהשורש, ואני אוכל לדבר על זה אחר, 

 8: אבא קוראים לו דניאל. כשהוא רצה להתגייס לצבא אמרו לויש אצלי בן לאימא יהודייה ואבא ערבי, 

 9זו לא גזענות. אף אחד . אתה לא יכול להתגייס לצבא. אנחנו מצטערים, לא מגייסים אותך ערבי לךש

 10היחיד שמטפל בו והכניס האחים שלו רוצים להרוג אותו כי אימא שלו יהודייה. לא היה מוכן לעזור לו. 

 11 בנות. אותו לחתונה וליווה אותו בחתונה, זה אני. אז אני גזען? זו לא גזענות. אני דואג ל

 12הוא גזען? אז אסור לעזור לו? אחמד טיבי אמר שהוא לא מוכן שהבת שלו תצא עם יהודי. 

 13כשיאיר נתניהו, הבן של ביבי נתניהו, יצא עם נורווגית, לא עם ערבייה, שלחתי לו מכתב: אבות אבותיך 

 14 . מסרו נפש למען הדבר הזה. ברוך השם, הוא נפרד. לא מדובר על גזענות

 15תשובות ארוכות של העורך דין שלי. אם יש שאלות ספציפיות, אשמח  יש ,תלגבי כל הטענו

 16 לענות.

 17 חה"כ דוד ביטן:

 18 שמעת את הנציג של היועץ המשפטי לממשלה שדיבר על כל מיני דברים שאמרת.  

 19 ציון גופשטיין:-בן

 20אני מופיע פה, יש תשובה לכל שאלה. הכל נובע מדבר אחד, ו אני מוכן לענות על כל דבר. הכל 

 21יכול להיות שאני מוכן להודות בעוד דבר, יכול להיות שזה עבירה על מודה שאני נלחם בהתבוללות. 

 22בעד עבודה עברית. אני גם כן כן, אני החוק, אבל אני חושב שבן גוריון נלחם על זה: על עבודה עברית. 

 23 נות, אני מצטער. מודה. אם זו הסתה לגזע

 24 אם יש האשמה ספציפית, התשובות לכל ההאשמות נמצאות פה עם פירוט מלא.  

 25 עו"ד עודד גזית:

 26לכנס של הקהילה  ה"להבימין של ארגון פעילי  40-כעם יחד הגעת ביוני השנה האם נכון ש 

 27הגיעה  ריססתם גז פלפל? זרקתם, דחפתם, שרקתם,, זרקתם צפרדעים, העברית המשיחית בירושלים

 28 בראש המפגינים?ואתה היית שם המשטרה, 
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2כאשר כידוע, מיסיון גם אסור לפי החוק ואני חושב שמותר למחות. של מיסיון. מדובר בכנס 

 3זו הפגנה חוקית ואתם תעמדו אמר לי: אתם מוחים כחוק. היה שם קצין משטרה והוא הגעתי לשם 

 4אני חושב שמותר  .באישור של המשטרהכל ההפגנה נערכה במקום הזה. עמדתי שם באישור משטרתי. 

 5 מיסיונרים. כן, אני מודה באשמה.  להפגין אפילו נגד היועץ המשפטי, אז גם נגד 

 6 עו"ד עודד גזית:

 7  ?כולל זה שעמדתם שעות עם משרוקיות ולא אפשרתם לכנס להתקיים 

 8 ציון גופשטיין:-בן

 9עם משרוקיות כי זה מה שהשוטר אמר לנו לעשות. הכנס התקיים, עמדנו באישור משטרה.  

 10לכן עיתון הארץ כעס למה המשטרה . שם המשטרההבקשות של בכל לצערי הוא התקיים, אנחנו עמדנו 

 11 הרשתה לנו. 

 12 עו"ד עודד גזית:

 13 . לא מעט את עיתון הארץיחסית אתם מצטטים  

 14 ם ובר:אברה

 15 היה שם גז?הוא דיבר על גז. 

 16 ציון גופשטיין:-בן

 17קיימתי הפגנה זה עיתון הארץ. המשטרה לא האשימה אותי בשום גז. אני הייתי האחראי. 

 18הכול היה לא הואשמתי ולא נחקרתי. חוקית באישור משטרתי, בליווי קציני משטרה שהיו שם. 

 19 אמרו לי שמשרוקיות מותר. בתיאום. 

 20 אברהם ובר:

 21 אז מאיפה הוא לקח את זה? 

 22 עו"ד עודד גזית:

 23אותך מקודם, כשציטטו מעיתון הארץ, לא ראיתי אני הקראתי את זה מהעיתון. הרב ובר,  

 24 שהפריע לך כשציטטו מעיתון הארץ. 

 25 חה"כ דוד ביטן:

 26 תדע לך, אסור להסתמך על עיתון. אם זה הארץ, בכלל אסור להסתמך.  
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2בהפגנות של העדה האתיופית שהיו לא מזמן, שאני מאוד בעד ההפגנות האלה, חלקן היו חוקיות  

 3מה שאני עשיתי היה הכול באישור ודאי שהאחראי שם לא היה אחראי. ובחלקן עשו דברים לא חוקיים. 

 4 , מחאה חוקית ולגיטימית. משטרה

 5 עו"ד עודד גזית:

 6 לשוני?-שהורשעו בהצתת בית הספר הדו פעיליםגזר הדין של המה היתה התגובה שלך ל

 7 ציון גופשטיין:-בן

 8 שאנחנו נגד הדברים האלה. תגובה שלי? 

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

 10 איפה זה היה? 

 11 ציון גופשטיין:-בן

 12ורסם, אין לי מושג. זה לא נמצא בחומר. אמרתי שאנחנו פועלים רק במסגרת החוק. אם זה פ 

 13 אני לא חושב שמישהו מאשים אותי שתמכתי בזה. 

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

 15ברשותך, תראה לנו התגובה שלך ואתה אומר שאתה גינית את זה.  הוא שאל אותך מה היתה 

 16 את הגינוי. 

 17 ציון גופשטיין:-בן

 18 אני אשמח לחפש את זה.  

 19 יגאל הררי:

 20 יכול עכשיו לגנות.הוא גם אם הוא לא ימצא גינוי, 

 21 ציון גופשטיין:-בן

 22  אני מגנה שריפת בתי ספר. 

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

 24  - - -, עדיין טענו . אם תמצא את האסמכתאעל סיטואציות כאלה תחשבו מה מנחם בגין אמר 

 25 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  93עמוד 

 1 ציון גופשטיין:-בן

 2 לא טענו. לא ראיתי בכל החומר טענה כזאת.  

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

 4 אמרת שהגבת כך, אז בבקשה תמציא.  

 5 עו"ד עודד גזית:

 6 אולי במקרה הוא לא אמר אותם. , אני אקרא תגובות שמצוטטות בשמך ,מר גופשטיין 

 7 אברהם ובר:

 8אני מציע לכבוד העורך דין שיבדוק אם בחומר יש את החומר המצוטט. לא צריך להביא את  

 9 כאן. 

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

 11 אני מאשר את השאלה.  

 12 יגאל הררי:

 13  מה מקורות הציטוט? 

 14 עו"ד עודד גזית:

 15על ארגון להב"ה שמונחלת  אחרי שהשב"כ אמר במסגרת עדות –י' נספח  ,תגובה בעיתון מעריב

 16"כהנא צדק" ו"אין דו קיום עם הסיסמאות בבית הספר וברוח זו רוססו לפעילים משנתו של כהנא 

 17בהם היו אירועים אלימים  הלקוחה ממשנתו של הרב כהנא, אירוע חמור זה מצטרף לשורת, הסרטן"

 18ה. מייסד להבה בנצי "להבהחברים בארגון מעורבים לאחרונה פעילים תומכי אידיאולוגיה כהניסטית 

 19יום ולילה להצלת בנות ישראל מהתבוללות. ארגון להב"ה פועל ה פועל "ארגון להב": בתגובה גופשטיין

 20, אנרכיסטים פעילי שמאל או בנו של חבר הכנסת דב חנין אך ורק בצורה חוקית. מוזר שכאשר נעצרים

 21להפליל את ארגון להב"ה מנסה לא מפנה את האצבע המאשימה כלפי ארגוני השמאל. השב"כ השב"כ 

 22 . של הצלת בנות ישראל. נמשיך לפעול באופן חוקי להצלת בנות ישראל" לחבל במלאכת הקודשו

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

 24 מה השאלה? 

 25 ציון גופשטיין:-בן

 26 ילה. אני עומד מאחורי כל מ 
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 1 עו"ד עודד גזית:

 2  - - -איך הצתה של בית ספר דו לשוני השאלה היא  

 3 ציון גופשטיין:-בן

 4או שאני לא יודע להבין או שאתה לא יודע לקרוא או שאתה לא יודע להבין מה שאתה קורא.  

 5וחמור מאוד  אנחנו פועלים במסגרת החוקאמרתי שכתוב שא', לא מדובר פה על הצתה. דבר שני, 

 6   - - -וגם אם יתברר שזה היה  .שהשב"כ האשים בזה את ארגון להב"ה

 7 אברהם ובר:

 8 מוחה. תשאל אותו למה הוא לא מחה. למה אתה לאמר גופשטיין, השאלה שלו 

 9 עו"ד עודד גזית:

 10-של הבית ספר הדושל המציתים באותו יום בבית המשפט, ביום של גזר הדין אחרי גזר הדין  

 11בערבים שהיו שורפים בית כנסת, הם לא היו יושבים תגובתך היא: אני בטוח שאם היה מדובר לשוני, 

 12 שנתיים וחצי בבית הכלא. 

 13 ציון גופשטיין:-בן

 14 בוודאי, אני מסכים לזה במאה אחוז. יש אפליה.  

 15 גביר:עו"ד איתמר בן 

 16 השופט סגל קיבל את הטענות שלי.  

 17 ציון גופשטיין:-בן

 18 זה מה שהשופט סגל אמר, זה מה שהעורך דין המלומד אמר.  

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

 20נתתי לך את אמרת שגינית את זה. הוא שאל אותך אם הגבת על פסק הדין ועל גזר הדין.  

 21 איפה גינית?אני שואל אותך: הציטוט הזה שהוא הראה לך הוא לא בדיוק גינוי. ההזדמנות להראות. 

 22 ציון גופשטיין:-בן

 23אמרתי כמה פעמים. הם לוקחים את הציטוט שהם רוצים, ואני עומד מאחורי הציטוט הזה.  

 24 אמרתי שאני בעד לפעול רק לפי החוק. 

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

 26 את זה שמענו. אמרת שגינית.  
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2 אדוני, אני אבדוק את זה.  

 3 עו"ד עודד גזית:

 4 שיחה עם מראיינת. . 2014באוגוסט  29-ב, YNET-בהיה לך ראיון ארוך יחסית שאלה אחרונה. 

 5 ציון גופשטיין:-בן

 6 עם התנועה הרפורמית. 

 7 עו"ד עודד גזית:

 8המדינה בין היתר אמרת: כל ערבי שחושב שהארץ הזאת היא שלו הוא אויב שלי. לא יודע. 

 9צריכה לעשות את זה, להכרית את הגויים מהארץ. צריך להביא אותם למצב שהם ירצו לברוח מכאן". 

 10ניקח את הילדים ונוציא אותם מכאן. צריך לפנות אותם ועכשיו הציטוט שאני רוצה שתתמקד בו: "

 11ואם לא תהיה ברירה, גם היום מדינת ישראל הורגת ילדים. כמו שעשו בגוש קטיף.  בנחישות וברגישות

 12אני  .למה שיקרה להם. למה שד"ר גולדשטיין עשה אני לא מתנגדמי שישאיר את הילדים יהיה אחראי 

 13 חושב שחבל לעשות את זה, כי הוא שילם מחיר כבד".

 14 ציון גופשטיין:-בן

 15  - - -איון הזה נערך בבית יהר 

 16 "ד עודד גזית:עו

 17אני רוצה להמשיך את הציטוט כדי שתהיה לך התמונה המלאה: "... אבל אני מעריך את המעשה  

 18 , כי אני נגד מלחמת אחים, אבל רבין לא השאיר לו ברירה".יגאל עמיר זה משהו אחרשל גולדשטיין. 

 19 ציון גופשטיין:-בן

 20הריאיון הזה נערך כביכול בבית של הרפורמים. מדובר על מישהי שכותבת פרשות שבוע בעיתון  

 21הצטערתי ידיעות אחרות מטעם התנועה הרפורמית. תאמין לי, אל תאמין לשום מילה שהיא כתבה. 

 22הגעתי לבית  לא הקלטות, הכול כתב. היא שיקרה.  מאוד שדיברתי איתה. היא סילפה את הדברים שלי.

 23 אין שום מילה נכונה שם. ועד ת'. שזה של הרפורמים, שלצערי אחר כך נודע לי. היא שיקרה מא' אל שמו

 24 עו"ד עודד גזית:

 25 הגשת תביעת דיבה או משהו?פנית אליה פעם וביקשה שתוריד את הריאיון? 

 26 

 27 
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2מכיוון שהבנתי שמדובר בתנועה הרפורמית, טעיתי. בדיעבד התברר לי שטעיתי, שמדובר  

 3. היא סילפה , היא הזמינה אותי לבוא ללמוד פרשת השבועלא הכרתי אותה קודםבתנועה הרפורמית. 

 4  הדברים שם לא נכונים.  .אליה אחר כך את הדברים ולכן לא התייחסתי

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

 6  במה היא סילפה את הדברים? 

 7 ציון גופשטיין:-בן

 8 - - -אמרתי שמי שנלחם נגד עם ישראל  

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

 10 מה אמרת על ברוך גולדשטיין? 

 11 ציון גופשטיין:-בן

 12 אני יכול להגיד לך מה אני אומר על ברוך גולדשטיין.  

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

 14 לא מה אתה אומר, מה אמרת שם? 

 15 ציון גופשטיין:-בן

 16 . מה אמרתי אני זוכר? אתה חושב ש2014אין לי מושג. תגובה על 

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

 18  זוכר. תודה רבה. תחזור בבקשה למקום.  אתה לא 

 19 אברהם ובר:

 20, על זה אנחנו מסתמכים? משהו פה נראה מוזר. יש לו כל ציטוט של עיתוןכבוד השופט, האם 

 21 מגישים תביעות דיבה?כל הזמן כולנו איתמר בן גביר ש טענה למה הוא לא הגיש. מה,

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23מייצג את עצמו ועוד מעט הוא ידבר בטיעון משפטי, אבל אני אגיד משפט אחד כעורך  גופשטיין 

 24 זה בניגוד לכל מה שלמדנו מהפסיקה של בית המשפט העליוןדין על מה ששמעתי. זה פשוט הזוי, אדוני. 

 25ציטוט אחד שגופשטיין אומר בעצמו שהוא קורא קודם כול, עומד עורך דין ולמעשה . לדיון שקרה כאן

 26 . וכן הלאה וכן הלאה לפעול לפי החוקעל לפי החוק, קורא פו
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 1שקטעים  ,בית המשפט העליון אמר, וכפי שאנחנו יודעים, אדוני, וכך מהעיתוןציטוט שני זה 

 2מאוד בעייתיים. עוד יותר בעייתי כשזה מישהי מגמתית שעושה את הפרשות שבוע -מעיתונים הם מאוד

 3 אפשר לפסול אדם על הבסיס הזה. היא כביכול המראיינת. אי לרפורמים ו

 4לגביי באופן אישי העברתי לכם אני רוצה לדבר כאן טיעון משפטי לגבי עוצמה. אני חושב ש

 5גם העמדה של היועץ שלא רק שהגישה הזאת של להגיש בכלל בקשה זה דבר הזוי, ובמקצה הקודם, 

 6שאני הגשתי, אלא לא  –לה בינה לבין חומר הראיות אין , המשפטי לממשלה שמדבר על קרבה

 7סלק על הסף. ולא רק וזה מסוג הבקשות נגדי שהיה צריך ל ,דבר וחצי דבראין בה  –שהרפורמים הגישו 

 8 להשית עליהם הוצאות. אלא אם היה לכבודו סמכות, גם על הסף, לסלק 

 9אני ער לדברים של היועץ המשפטי לממשלה עכשיו אני אדבר כמה דברים על עוצמה יהודית.  

 10אני מפנה את אדוני קודם כול, . , אבל עצם הבקשה כאן היא בקשה הזויהלפסול את עוצמהמקום  שאין 

 11כביכול כאן אין כלום. הדבר המרכזי שאדוני. שעוצמה, ומסתבר שאין שום דבר, לגבי לחומרים שיש 

 12מצע עוצמה, מה לעשות, הפוך בו, המשפט העליון, ו עמד בפני בית . מצע עוצמהמצע עוצמהזה ציטטו, 

 13זה  מצע עוצמה יהודית עוסק בקביעה כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית.אין בו גזענות. הפוך בו, 

 14 גזענות?

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

 16ש גם עילה נוספת אבל ייש כאן שתי עילות. עיקר העילה זה הסתה לגזענות, עו"ד בן גביר,  

 17 . של המדינהשאתם פועלים נגד המשטר הדמוקרטי שהוטחה בכם, וזה 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 אז איפה הראיות? 

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

 21כך: אורחי המדינה היהודית יהיו על פי  הם כותביםלמצע שלכם, על משטר ומוסר,  11בסעיף  

 22מדינת הלאום היהודי דמוקרטיה יהודית השומרת על האינטרסים של המוסר היהודי והמשטר יהיה: "

 23לא במלחמה, לא איננו רוצים לאבד את המדינה היהודית מתוך הכלל, . כערך הדוחה כל ערך אוניברסלי

 24ש על שני דברים: "וגם לא באמצעות הדג. "וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערביתבשלום, 

 25הדמוקרטיה המערבית", ו"דוחה כל ערך אוניברסלי". אני מדבר על העילה הזאת, לא עילת הגזענות. 

 26 איך זה מתיישב?

 27 עו"ד איתמר בן גביר:

 28על ידי אדוני ובית את השאלה הזאת נשאלתי יש בעיה אחת עם השאלה של אדוני. הבעיה היא ש

 29אז אני אומר . בעיהבהרכב תשעה קבע שאין  אמרתי את תשובתי, ובית המשפט העליון. המשפט העליון
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 1משמעית, כדי להבהיר למעלה מן -לאדוני, כדי שזה יהיה גם רשום. אני אומר לאדוני, בצורה הכי חד

 2בעד דמוקרטיה, אנחנו את הדמוקרטיה. אנחנו  ", אין הכוונה כאן לשלולדמוקרטיה יהודית"הנדרש: 

 3שנותנים לאדם כמו אחמד טיבי זה הדמוקרטיה באמת הולכת רחוק מדיי. אנחנו חושבים שבחושבים ש

 4יותר מדיי רחוק. אנחנו כן חושבים שקצת מפספסים את הערך ואיימן עודה להתמודד לכנסת זה 

 5לפי החלטות של בית המשפט העליון, אדוני יודע,  ., הרי המדינה היא מדינה יהודית ודמוקרטיתהיהודי

 6 - - -וקת של משפטנים, זו לא מחלוקת רק שלי זו מחל

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

 8הוא שולל את הדמוקרטיה המערבית, שאני לא . 1אדוני אמר שהוא שולל שני דברים: במצע  

 9 הוא שולל כל ערך אוניברסלי. גם ומכיר דמוקרטיות אחרות, 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 חנו ממש לא שוללים.אנממש ממש לא. 

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

 13 כך כתוב במצע.  

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15אז אני אסביר את המצע, למרות שהסברתי את זה כבר פעם וזה עמד במבחן של בית משפט 

 16 אנחנו לא שוללים את הדמוקרטיה. עליון, ונסביר את זה עוד פעם: 

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

 18 יש דמוקרטיה אחרת?אתם רק שוללים את הדמוקרטיה המערבית,  

 19 :עו"ד איתמר בן גביר

 20אנחנו בעד דמוקרטיה יהודית. מה זה דמוקרטיה יהודית? דמוקרטיה. דמוקרטיה זה 

 21של היהודי  פספסו את הערךכאן אנחנו כן חושבים שיותר מדי דמוקרטיה, אי אפשר לשלול אותה. 

 22זו מחלוקת משפטנים, זו לא רק עוצמה יהודית. אדוני יודע שיש  –יותר מדיי נותנים משקל  המדינה.

 23  בית המשפט העליון בנושא הזה.  ביקורת על

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

 25 מה זה דמוקרטיה יהודית? 

 26 

 27 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2משמעית, -, גם הערבים, ילכו לבחירות. שיהיה ברור, חדאזרחי ישראלאני אסביר עוד פעם. 

 3לא יוכל להיות  ,כמו אחמד טיבי למשל שאף אחד לא יחשוב אחרת. אבל דמוקרטיה יהודית זה שאחד 

 4כי הוא רוצה מצעד  ,כי הוא שולל את קיומה של מדינת ישראל, כי הוא מתנגד למדינת ישראל חבר כנסת

 5שמדבר ואומר בכל במה שהוא לא  ,שאיימן עודה וע במדינת ישראל;שהידים, כי הוא רוצה לצעוד ולפג

 6 –אנחנו נדבר על זה בבקשת הפסילה  –לא מתנגד לרצח של חיילי צה"ל מתנגד לרצח של חיילי צה"ל, 

 7. א מגוננות על עצמןת שלוהמערבי סת. זו הביקורת שלנו על הדמוקרטיותאחד כזה לא צריך להיות בכנ

 8יהודית, שמאפשרת הישראלית צריכה לגונן על עצמה ולהיות דמוקרטיה יה דמוקרטאנחנו חושבים שה

 9 יהודית. משטר דמוקרטי, אבל גם מדינה גם 

 10 –הדברים האלה עמדו לנגד עיניו של בית המשפט העליון. גם הדברים האחרים במצע עמדו 

 11מלחמה  עוסק בחינוך ילדי ישראל לאהבת הארץ, הטמעת המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית,

 12עידוד הגירה וכן, גם התייחסות לאויבי ישראל, . וכן הלאה וכן הלאה בעיוותי דין, אשמות חפים מפשע

 13וזה חשוב, לכן אני אומר את זה עוד פעם.  –אויבי ישראל. ואני, כמי שמוביל היום את הרשימה של 

 14. אגב, היתה אנחנו לא חושבים שצריך לעודד הגירה של כל הערבים -אמרתי את זה גם בפעם הקודמת 

 15תנועה. אדוני מכיר את פסק דין ימין ישראל שחשבה שצריך לעודד את כל הערבים ובית המשפט אישר 

 16, לדת של גנדי שדיבר על טרנספר של כל הערביםמואת התמודדותה. אדוני יודע את זה. אחר כך גם 

 17 ובית המשפט העליון אישר את התמודדותו. למרות זאת, אנחנו אפילו לא מגיעים לשם. 

 18 יגאל הררי:

 19 . גם אישר את בסאל גטאסהוא  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 כן, אותם הם מאשרים. נכון.  

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

 23 הם מאשרים את אלה ואת אלה. גם את אדוני הם אישרו. את אדוני אישרו. גם  

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

 25אני מאוד מקווה שהפעם, אם הם יגישו משהו לבית המשפט העליון, לפחות לגביי בית המשפט 

 26 ייתן להם גם הוצאות, כי מה שהם עושים זה דבר שלא ייעשה. 

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

 28שוב, בדמוקרטיה יהודית או מערבית, לבית אני מבקש ממך להתייחס בכבוד לבית המשפט.  

 29 המשפט העליון יש תפקיד חשוב. אני יתייחס אליהם לא כ"הם" לבית המשפט העליון. 
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 1 "ד איתמר בן גביר:עו

 2אדוני יודע שאני מתייחס אל כבודכם בכבוד הכי גדול . יפה לעשות לי אדוני עושה משהו שלא

 3אני מחמיא על  , לא רק כאן בוועדה, כי זו חוכמה קטנה,גם כשאני מתראייןשיכול להיות. אדוני יודע ש

 4קורת. אני מודה, יש לי ומחמיא על כל מיני דברים שצריך להחמיא, אבל יש לי ביהאינטליגנציה, 

 5 ביקורת. 

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

 7 אדוני מדבר על בית המשפט העליון "הם". ביקורת היא לגיטימית, רק הערתי ש 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9יש אז כבודכם. אני אומר כבודכם, ואדוני יודע את מידת ההערכה שיש לי אל כבודכם, למרות ש

 10מה, אני אסתום את הפה? אני לא חושב, אני חושב על פסק דין בן ארי.  . יש לי ביקורתביקורתגם לי 

 11 שצריך להגיד את זה.

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

 13 בסך הכול אמרתי שתתייחס בכבוד. זה ה

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15מלפני שנה ולא מלפני שנתיים. אני חושב שאדוני יודע אדוני מכיר אותי באולמו לא מהיום ולא 

 16 בדיוק איך אני מתייחס אל כבודו.

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

 18 לא לכבודו, אל כל בית המשפט.

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 לכל בית המשפט. 

 21כבר בפעם הקודמת. זה כרוזים. רק מה, ארבעה כרוזים היו  ,חוץ מהמצע, הדבר היחיד שהביאו

 22שאלו אותי בבית אגב, זה כל כך מקומם אותי, כי היה איזשהו כרוז שהם הביאו, עוצמה יהודית בת ים. 

 23אמרתי שזה לא שלנו, לא אני עשיתי את זה. ושואל אותי כבוד השופט המשפט העליון על הכרוז הזה. 

 24, יחייב היות שכל מי שכותב משהוהוא כתב משהו, לא יכול לעל איזה בחור. לא הכרתי אפילו את השם. 

 25 יש לנו דעות, הן מספיק נוקבות, הן מספיק ברורות, לא צריך להכניס לנו מה שלא. את עוצמה יהודית. 

 26, 64לפרק את בית משפט. זה לא שלנו. יש עוד סעיף  –כרוז  55הכניסו בסעיף אותו הדבר כאן, 

392 ,393. 27 
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 1 השופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' 

 2 זה?הכרוז השל מי  

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 עד כמה שאני יודע, זה של האיחוד הלאומי.  

 5 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 6  - - -הם שמו 

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8עם כל הכבוד שזה הופיע בעמוד הפייסבוק של עוצמה יהודית, לא כל מה שמופיע בעמוד 

 9 זה של עוצמה יהודית. הפייסבוק של עוצמה יהודית, 

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

 11 אלא? 

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 זה כרוז של האיחוד הלאומי.  

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

 15 עשיתם לו "לייק"? 

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 אני לא יודע. אני לא מפעיל את הפייסבוק של עוצמה.  

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

 19 כולכם פעילים מאוד בפייסבוק, אבל אף אחד לא מפעיל אותו.  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 לא, יש לי פייסבוק שלי, אדוני. הוא מספיק ברור.  

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 , זה כרוז של האיחוד הלאומי. מה רוצים מאיתנו? צר לי. 64, 393, 392אדוני, 

 24 
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2 זה הופיע בדף הפייסבוק של עוצמה יהודית. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4תפסיקי להפריע לי. תראי את הכרוז הזה, בבקשה. למה את  מפחדת? למה את מתביישת? זה 

 5 תקראי על ה"טב". זה לא שלנו. מה כתוב שם? טב. לא שלי. 

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

 7 טב. -אדוני רץ ב –למיטב זיכרוני אדוני היה ברשימה של טב. כשאדוני אומר זה לא אני, זה טב  

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9שחתמנו, ואדוני מכיר את  לא, אנחנו רצנו בשני קמפיינים נפרדים. זה אפילו מופיע בהסכם

 10 ההסכם. 

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

 12אדוני, זה הופיע בפייסבוק שלכם. כתוב שם טב, אבל פשוט שוכחים שאתם הייתם במסגרת  

 13 הזאת. 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15שוכב אותו רואים יש שם מחבל שקודם כול, אני מסתכל על הכרוז שהיא מציגה, אין בו כלום. 

 16 אבל, מה לעשות, צריך להיות אמיתיים, זה לא שלנו. גזענות. זה לא מקים שום עילת על הרצפה. 

 17 ציון גופשטיין:-בן

 18 .זה איש האיחוד הלאומי שירה

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20הרקע הוא שאדם של האיחוד הלאומי ירה במחבל הנה, מזכירים לי ומזכירים לי גם מה הרקע. 

 21אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם, אני חושב שהשם שלו פורסם. מה והם עשו קמפיין על זה. 

 22 שום עילת פסלות. שמראים כאן לא 

 23 יעקב מצא:

 24 חד וחלק. מה שהם עושים זו גזענות, 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 זו הרמה, אדוני. זה הסיפור.  
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 1וזה גם לא עוצמה יהודית תמונה של מחבל, בכלל אחרי שיצא המרצע מהשק ואנחנו רואים שזו 

 2, חוץ מזה אין כלוםושוב, גם אם זה כן היה עוצמה יהודית, אין בזה כלום.  –אלא האיחוד הלאומי 

 3 . אין כלום נגד עוצמה יהודית. אדוני

 4 יעקב מצא:

 5פרומיל, מהמאמצים שלך בחלק מחברי הכנסת הערבים, מה שהם פרומיל ,  האם היית משקיע

 6 המצב היה נראה אחרת. עושים, 

 7 חה"כ דוד ביטן:

 8נראה לך שזה התפקיד של  .שולחים אנשים לחוגי ביתהם כל היום עוקבים אחריהם בפייסבוק, 

 9 התנועה הרפורמית. 

 10 יגאל הררי:

 11 יהודי, יקבל כסף.  הם שומרים שיעבור כסף למחבלים בבתי כלא. כל מי שרצח 

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13לחברתי, שהיא משפטנית, את המבחנים שקובעים גם הנשיא שמגר וגם הנשיא זה הזמן להזכיר 

 14לא שלנו, ונניח שזה שלנו, , זה תמונה כל מה שיש להם לנופףאחרי הכול, אם לגבי פסילת רשימה. ברק 

 15והנשיא ברק, וזה  אומרים הנשיא שמגראז אם זה כל מה שיש להם לנופף, של מחבל ששוכב על הרצפה, 

 16יש לפנות למטרותיה של ": נגד אחמד טיבי 16-, ועדת הבחירות לכנסת ה1280/02א"ב -גם מצוטט ב

 17כמרכזיים בין השאיפות והפעילויות  פנייה זו הינה למאפיינים הדומיננטיים הניצביםרשימת מועמדים. 

 18   כרוז אחד? ?זה דומיננטישל הרשימה". 

 19שנית, "מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה נלמדות מהצהרות מפורשות, הגד ישיר, 

 20 משמעי". זה קשור לכאן? -מסקנות מסתברות, משתמעות באופן חד

 21תכף נדבר על  –ימת המועמדים" יש להראות כי רש לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי."

 22 . 29הם מדברים על שלושה מתוך  הרשימה. הרי בבקשה שלהם 

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

 24 לו את הציטוטים האלה בבקשות הפסילה שלו.  , אחר כך אני אחזירלצטט משיךיאדוני 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 אחד אפס לאדוני. 
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 1"לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי. יש להראות כי רשימת מועמדים פועלת למען מימוש  

 2 מטרותיה". אגב, זה כך בבל"ד, ואני אצליח להראות שכן. 

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

 4אז אולי נחסוך לא יצליח.  בבל"ד הוא יצליח, אבל בכחול לבן הואבמילים אחרות, אדוני חושב ש 

 5 קצת זמן. 

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 לא, לא, יש לי מה לדבר על הגזענות של כחול לבן.  

 8 חה"כ דוד ביטן:

 9צריך אני נגד בקשת הפסילה, אבל כששמעתי את ההגדרות של הגזענות ומה כל אחד אומר, 

 10 לבדוק טוב מאוד מה יש ליש עתיד נגד החרדים. 

 11 גיל סגל:

 12 לא נגד החרדים, רק נגד העסקנים.  

 13 חה"כ דוד ביטן:

 14 אנחנו ננצח אותם בקלפי, אבל אתם מגזימים.  

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16אם כל מה שאפשר להביא  הבקשה הזאת דינה להידחות על הסף. ,לפי מבחני הפסילהבקיצור, 

 17 זה כרוז אחד, וגם הוא לא שלנו, אז יש כאן בעיה.

 18 מועמדים.  29הרשימה הזאת כוללת אני אלך עוד שלב. 

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

 20 כתבתם את זה, עכשיו תעבור לברוך מרזל.  

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22גם . כך לעשות על כולם בהתחלה אני אציג לכם את השקר והמניפולציה שביקשו המבקשים

 23, העמוד הרשמי, ימין אמיתי, יוציא : ברוך מרזלוהציגו לנ 228. בסעיף נשמעת רמת הטיעונים שלהם

 24ישים לב לטריק: זה מה  אבל אדוני ,לא שיש בסיפור הזה איזושהי בעיהכמשפטן, האויב. כאן את מ

 25המודעה אמיתית. אדוני יראה  היא זוו, את המודעה האמיתית הצלחנו לאתר שהרפורמים הציגו, ואנחנו

 26אני אומר לאדוני  הפגנה של המון שמניף דגלי אש"ף. לכאורה רואים מי האויב: ה האמיתיתשבמודע

 27 שהדבר הזה מלמד על כל הבקשה. 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר: 

 2 ?אומרים שזה לא הוגש אצלכםאתם בוא נברר, נעשה את זה בכל זאת כמו דיון משפטי.  

 3 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 4 - - -לא הגישו לא, הם 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 בוודאי, זה ראיות הזמה. תלמדי מה זה. 

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

 8 אתם הגשתם את זה והוא מראה שחתכתם את התמונה. 

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 לא חתכנו. 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 אז מה עשיתם? 

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

 14 .229-ו 288-זה ב 

 15 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 16 .אני לא יודעת, אבל זה לא קריטי 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18? את שיקרת ואת אומרת שזה לא קריטי? את מרמה את כולם ואת אומרת מה זה לא קריטי

 19 למה חתכת? למה חתכתם? שזה לא קריטי. את לא יכולה לצנזר. 

 20 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 21  - - -אני לא יודעת 

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

 23ש שתבדקו את זה, כי אם באמת חתכתם בינתיים, לכאורה, הניסיון היה מהצד שלכם. אני מבק 

 24  את התמונה מלמטה, זה לא בסדר. 
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2 ממתי זה? 

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

 4  .2018באוגוסט  12-זה ב 

 5 יעקב מצא:

 6 זה אנדרסטייטמנט. אדוני, "לא בסדר" 

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

 8תיקחו את שני הדברים, אם יש לכם תשובה, אני אתן לכם אחר אני מדבר באנדרסטייטמנט.  

 9 אם חתכתם זה לא בסדר. כך זכות להגיב. גב' לחובסקי, לפני שטוענים, בודקים. תבדקו, ו

 10 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 11 מה זה משנה, אני לא כל כך מצליחה להבין. 

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

 13 גב' לחובסקי, תבדקי את זה, זה הכול.

 14 יגאל הררי:

 15 אין לה מה לבדוק, היא יודעת שהם עשו את זה. מה יש פה לבדוק.  

 16 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 17  - - -מה זה משנה  

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 אדוני שומע שהיא אומרת "מה זה משנה"? 

 20 אברהם ובר:

 21 אם זה לא משנה, למה צירפת את זה? 

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

 23הרב ובר, אתה לא הסנגור, אתה בסך הכול צריך להחליט אחרי שאתה שומע. אני כבר יודע מה  

 24 אתה תצביע. 
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 1 אברהם ובר:

 2 אתה לא יודע.  

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

 4 זה לא תקין.  

 5 יגאל הררי:

 6 יש הטעיה פה. אדוני, אני רואה פה דבר חמור,  

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

 8  גם אתה עוד לא יודע אם יש הטעיה.  

 9 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 10 בסדר. זה  30%-ו - - -הגשנו תשובה  70%-אומר שזה כאשר בן גביר כולל שקרים בבקשה שלו, 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 מה הקשר?

 13 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 14 . לינוא מה הקשר? כי אתה נטפל

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

 16 גב' לחובסקי, זה דבר שמותר לו לעשות ואתם צריכים לתת לזה תשובה.  

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18איך אתם תאמינו לכל אז זה, את המעשה האם יסתבר שהם עשו אדוני, נחכה לתשובה שלהם, 

 19 מי אמר שהם לא צנזרו? הרי הם עבדו חודשיים, אני עבדתי יומיים. החומרים שהם הביאו. 

 20 הדסה גטשטיין:

 21 רואים בתמונות?בדיוק מה  לחברי הוועדה אפשר להסביר

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

 23גשה תמונה וכתוב: ימין אמיתי יוציא בסיכומים שהוגשו הואת התמונה. ביניכם אני אעביר  

 24מכאן את האויב. אומר עו"ד בן גביר שהורידו, חתכו מזה את התחתית של הכרוז הזה שבו רואים המון 

 25 שמניף דגלי אש"ף. 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 בעצם לא ראו שתדעו למי התכוון מי שכתב את זה, לאויב.  

 3 שמענו את הדברים, אבל אני 2015לפני . 2015חלק גדול שמביאים לגביו זה מלפני  –לגבי מרזל 

 4גם הפסילה של בן ארי לא היתה נכונה, במחילה מכבודכם, שוב, לטעמי אגיד מה בין מרזל לבין בן ארי. 

 5שבית משמעית. וכפי -הבהרה חדמשמעית. -וא  נתן כאן הבהרה חדהלגבי מרזל שמענו אותו, אבל 

 6מאוד גדולה להבהרה הזאת. אני מפנה קודם כול לפסק -יודע, יש משמעות. יש משמעות מאוד המשפט

 7של בן למעט התנצלותו החלקית מאוד , שאומרת לגבי בן ארי ש"44דינה של כבוד הנשיאה חיות בסעיף 

 8עומד כאן ברוך מרזל, ממש . בן ארי לא התנצל ולא חזר משום דבר" ,בעניין החיילים הבדואיםארי 

 9בכל ה הזאת יש לה משמעות. רלטעמי ההצהבפני בית המשפט. מישיר מבט , ובא אדם לא צעירלפניי, 

 10 מאוד גדול. -הפסיקות שיש לנו בהליכים הללו, בתי המשפט נתנו לדבר הזה משקל מאוד

 11לפסק  6לסעיף  , בפרשייה שלנו,באותה פרשייהט הנדל אני גם מפנה לפסק דינו של כבוד השופ

 12, שאומר את הדברים הבאים. הוא מדבר על ההבדל בין בן גביר לבין בן ארי, אבל הדין של השופט הנדל

 13לפי דרישות הן מרזל והן בן גביר הודיעו כי בכוונתם לפעול  –"הבעת החרטה : הוא מזכיר גם את מרזל

 14הפסילה הקבועות בו. גם אם בעבר נהגו אחרת, נכון לתקופה הרלוונטית הם החוק, לרבות עילות 

 15בן ארי לא היה שותף  .את תנאי הכשירות של מועמדות לכנסת והפנימו הצהירו כי כך ינהגו. הם הבינו

 16לא מדובר בחיסרון טכני או באי הבנה. כשם שיש לכבד . ממשיך לתמוך בעמדות שהביעהוא לבחירה זו ו

 17את הדרך של בן ארי שמצדיקה כך יש לכבד גביר ומרזל הציגו את טענותיהם בזמן אמת,  את הדרך שבן

 18ההצהרה הזאת שנתן כאן מר מרזל וגם הדברים שהוא משמעותי. מאוד -מאוד-פסילתו". זה הבדל מאוד

 19, לא כל פעם התנסחתי כמו שהייתי עשיתי טעויות הוא אומר דברים מפורשים: אני –כותב בתצהיר שלו 

 20 . להתנסח, אני מקבל את זה, אני מכיר את זה, אני מוקיר בזה צריך

 21קשור לעניין שלנו, וזה העניין של המעמד שלו. מאוד -מאוד-עניין מרזל, שגם מאודלדבר שלישי 

 22נבחר היה בכנסת, הוא לא מרזל אינו איש ציבור, הוא איש פרטי. כל השנים האלה הוא לא אדוני, 

 23ואני מפנה  –רזל לומר, ואני אגיד את זה כאן בתור עורך הדין שלו התחיל מפרטי.  דםלכנסת, הוא א

 24יש הבדל שמים וארץ בין אדם שהוא בן אדם פרטי ש -לדברים של עו"ד עופר כסיף, בדיוק אותם דברים 

 25  - - -מרזל אומר: אני יודע שאם אני אבחר לבין אדם שהוא איש ציבור. 

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

 27 .ת בבחירות הקודמות, אדוני יצא נגד ההבחנה הזאתזאהכשעשו את ההבחנה  ,בשעתו 

 28 עו"ד איתמר בן גביר:

 29 ובית המשפט העליון לא קיבל את דעתי. 

 30 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 אז אדוני משתמש עכשיו בהבחנה זאת ומקבל אותה. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4ות של בית המשפט העליון כקובעות, גם אם אני חולק. אתם אני מקבל את ההחלטמה לעשות, 

 5קובעים, אתם אומרים, מה אדוני רוצה שאני אעשה, שאני אגיד שאני לא מקבל? אני מקבל, זה נכון. 

 6של בית המשפט העליון חשבו שאני לא  , אבל תשעה שופטיםהזאת לא נכונהאני חשבתי שההבחנה 

 7 .צודק ושכסיף צודק

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

 9 אז עכשיו אתה מאמץ את זה. 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 אני מאמץ את זה. כן,

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

 13 של עשר דקות. אני אתן לך עוד שתי דקות.  אתה רק בגירעון

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15אז אני אקצר. אני ארצה רק שאחר כך, בגלל שעוצמה יהודית היא רשימה ומתבקשת הפסילה 

 16שלה, אני לא אטריח אתכם ואני לא אבקש את כל הרשימה, למרות שיש הרבה אנשים שרצו לדבר, פרט 

 17אדל שנרצחה. הרפורמים מתייחסים אליה, ואני אבקש שהיא  לד"ר אדוה ביטון, אימא של התינוקת

 18  תדבר. 

 19כמה דברים, וזה לא רק מהיכרות שלו כעורך דין לא יכול עכשיו להעיד,  אומר אני –לגבי מרזל 

 20זה שמרזל אומר שהפייסבוק כמי שמרכז את הדברים בעניין שלו. הביאו את פסק הדין ואמרו שאלא גם 

 21לא נותנים לזה משקל כל כך גבוה. אבל במקרה שלנו, המצב המשפטי הוא מצב שונה.  – 2015-שלו ב

 22אלבוים. לתצהיר הזה יש משקל של ממש. כפי  נחמיהבשם אדם לתצהיר שנתן  אני אפנה את אדוני 

 23חשבון ואומר אותו אלבוים: אני פתחתי את  יש לו משקל ממשי. ,שאדוני יודע, כשמצהירים בפני הוועדה

 24 יחד עם עוד מספר אנשים אנחנו מנהלים את הדף.  של מרזל.ק הפייסבו

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

 26 מר מרזל אמר שהוא יבקש למחוק את כל החשבון הזה. 

 27 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 יש משקל מאוד גדול לזה שיש תצהיר של אדם כזה. 

 3אני לא יודע אם רובכם הסתכלתם וראיתם את הדברים  –שנכתבו וצוטטו על ידי מרזל  טוריםה

 4יש אחרים  כותב אותם, הם לא שלו. הוא לאחלק גדול מהטורים האלה  –המפורשים שכותב מרזל 

 5 שכותבים. 

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

 7אני  –, במערכת בחירות העובדה שמישהו כותב בשמו של אחר וזה לא על דעתואני חוזר ואומר,  

 8למר את זה לא רק שזה לא תקין, ייתכן שזה אסור. כשאמרתי   –לא רוצה להשתמש במילים חריפות 

 9וק. ממילא הוא את כל הדברים הללו מהפייסב הוא אמר שהוא מבין את זה והוא יבקש למחוק ,מרזל

 10 גם יאסור לעשות את זה בעתיד. 

 11 ברוך מרזל:

 12 ואני אעקוב יותר אחרי זה. 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14חלק. אנחנו לא  לכן, אדוני, אני אומר דבר אחד כעורך דין. אני לא אומר שהעניין של מרזל

 15אנחנו אומרים שהבקשה היא בכלל הזויה. במקרה שלי הבקשה הזויה, אבל במקרה של מר מרזל אנחנו 

 16אבל אחרי ההבהרות של מר מרזל ואחרי הדברים שהוא סיפר כאן, ולקח מבינים מאיפה באה הבקשה. 

 17של האינטרס הזה, לאור החשיבות לאור הזכות להיבחר,  ,התחייב על עצמו,  נדמה לי שבמקרה כזהו

 18משמעית לאשר -גם הכף נוטה בצורה חדלאור המשמעות של הדבר הזה, אין ספק שבמקרה של מר מרזל 

 19רק לפני כמה חודשים בית המשפט העליון אישר מועמדות של אדם בשם עופר את המועמדות שלו. 

 20אמירות חדשות ם, ותשע שנים, אלא שמונה שנישבע שנים, והאמירות של כסיף לא היו מלפני כסיף. 

 21בין צה"ל לצבא נאצי. אם אחרי כל אלה, צה"ל לצבא נאצי. בין השווה בהן הוא התנגד לחוק השבות, 

 22 של כסיףשלו ואמר ההצהרה העכשווית נתן משקל להצהרה העליון אם בעניינו של כסיף בית המשפט 

 23 ל. לעניין ברוך מרז, היא בעיניי המשמעותית, אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר

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

 25 תודה רבה.   

 26 עו"ד איתמר בן גביר:

 27 דקות.  20עוד לא סיימתי. הייתי צריך לקבל שעה, דיברתי רק 

 28 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:

 2 אדוני לא שם לב כמה זמן הוא דיבר מעבר. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4מבקש לאפשר רק אני המשפטי דין, אדם כל כך הגון, כשהוא אומר לי משהו, אני מקבל.  יועץה

 5 לדבר.  לד"ר ביטון

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

 7 אי אפשר.  ראשית, אין התנגדות לה אישית. 

 8 איתמר בן גביר:עו"ד 

 9 אבל מתייחסים אליה.  

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

 11שהיא לא תגיד היה אולי מוטב היא דיברה תוך כדי הדיונים הקודמים, אני לא מאשר את זה. 

 12 את מה שהיא אמרה. זה לא פורום לתעמולה. 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 .משהו . הם מייחסים להמייחסים להמה שלא תעמולה, היא רוצה להסביר את 

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

 16 . את זה יכול להסביר ,כבא כוחה ,אדוני 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 התכוננתי שהיא תסביר, לא הכנתי את זה.  

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

 20 אז אדוני ירד, ישאל, ואם יהיה לו משהו להגיד בהקשר הזה, יגיד.  

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 למה לא לתת לה שלוש דקות? 

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

 24ני מתנצל בפני גברתי, יותר טוב אאני לא מאשר את הדבר הזה.  כי זה לא פורום לתעמולה.

 25 שגברתי לא תדבר. 
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 1 פשטיין, בבקשה. מר גו

 2 ציון גופשטיין:-בן

 3 , אני מוכן לוותר על זמני כדי שהיא תדבר.אם זה עניין של זמןאדוני,  

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

 5 זה עניין של מהות. זה לא עניין של זמן,  

 6 ציון גופשטיין:-בן

 7שרד שנה  3,300שקיבל את התורה לפני עם ישראל אני אקצר, אבל חשוב לי לומר מספר דברים.  

 8רק בגלל דבר אחד: בגלל שהוא נשאר עם שלא פוגרומים, את השואה,  ,גזירות שמדצרות, כל כך הרבה 

 9 לא היו מוכנים להתערב בגויים ולהיות ככול העמים. הם. הם "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"ויתר. 

 10כשעזרא הסופר חזר לארץ הוא שמע שהיתה התבוללות. הוא שמע נשארו עם לבד ונלחמו בהתבוללות. 

 11. אותו הדבר עשה גם נחמיהומעילי", והלך ואמר לכולם: תעזבו אותם.  יקרע את בגדיאת הדבר הזה ו"

 12אכה מהם אנשים ואמרטם קללם ואואריב עמם ונחמיה לא רק אמר, אני קורא בספר נחמיה: "

 13. אם עזרא ונחמיה תנו בנותיכם לבניהם ואם תשאו מבנותיהם לבניכם ולכם"אשביעם באלוהים אם תו

 14 היה פוסל אותם. מנדלבליט היועץ המשפטי אז היו מנסים להתמודד לכנסת, 

 15. הרמב"ם כותב: "ויש דברים שאסרו אותם חכמים הרמב"םולא רק הם. אני רוצה לקרוא את 

 16גזרו עליהם כדי  –אני מצטער שאני מביא קצת תורה  – ל פי שאין לאיסורן עיקר מן התורה ואף ע

 17ואפילו  -אסרו לשתות עימהן" ., ואלו הן..ישראל ויבואו לידי חתנות ןשלא יתערבו בה  להתרחק מהגויים

 18לא אוכל  המשפטיאני רוצה להזכיר שהיועץ  "ואסרו לאכול פיתן או בישוליהן". – במקום שאין יין נסך

 19בישול שגוי בישל אותו, משום חתנות. זו גזענות או לא? האם הוראה הלכתית שמרחיקה אותנו בנושא 

 20 האם הרמב"ם היה יכול לרוץ לכנסת? הזה של ההתבוללות, זו גזענות?

 21קיים מימים "כותב לשופט כהן שהשווה את היהדות לגזענות: שבגין אני רוצה לקרוא את מנחם   

 22הכולל,  ובאשר לאיסור החיתון. חיתון של בני ישראל בבני עמים אחרים ובנותיהםימימה איסור 

 23מי שאינו מאמין אם אלמלא הוא לא היה משכיל וכל מאמין וכל וכל אדרבה, יאמר כל שופט וכל חכם 

 24רוח שטות הקרויה  כליל מזה דורות רבים? כלום ימצעו מאן דהו בישראל אשר תיכנס בו נעלםעמנו 

 25עלינו להיעלם מדרך זו? והוא יציע בעטיה כי דווקא עתה, משזכינו לאתחלתא דגאולה , ""מודרניסטית

 26, כגון יחוד שלנוייהיה חייב להמשיך ולהטילו על כל מי שיטיל על צו הקיום הלאומי את תו הגזענות 

 27 . זה אמר בגין. שפתנו, התחברותנו אל הארץ"

 28  - - -אבל לא פלא שאני שנים רבות  

 29 
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 1 חירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר:יו"ר ועדת הב

 2 ?אמר על תנועת כךמר בגין מה  

 3 ציון גופשטיין:-בן

 4כתב הרבה דברים. שמיר נלחם וא אני חושב שמנחם בגין ניסה להכניס את הרב כהנא לחירות. ה

 5  נגד הרב כהנא. אם אתה שואל אותי, הוא לא עשה את זה מטעמים אמיתיים, אלא מפחד פוליטי.

 6וברוך השם, אני שמח  –אבל מי שנלחם נגדי התייחסתי לכל הטענות של התנועה הרפורמית,  

 7דור שלה את "הבוחר רפורמית שמחקה מהסיאותה תנועה  זו התנועה הרפורמית, –שהם נלחמים נגדי 

 8ת אותה תנועה רפורמיהם רצו להישאר שם. היא רצתה להישאר בגרמניה. את ירושלים, , בעמו ישראל"

 9  - - -ש

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

 11 עד כאן. מר גופשטיין,  

 12 ציון גופשטיין:-בן

 13 זה לא נכון?  

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

 15  - - -אדוני צריך להתייחס  

 16 ציון גופשטיין:-בן

 17 , אז יש לנו ויכוח היסטורי.אם אדוני אומר שזה לא נכון 

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

 19 אמרתי שזה לא המקום.  לא אמרתי שזה לא נכון, 

 20 ציון גופשטיין:-בן

 21. זו הסיבה שהם נמצאים פה. הם לא אוספים נגד סליחה. אני נרדף על ידי התנועה הרפורמית 

 22 עופר כסיף ונגד ערבים. 

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

 24  - - -תוכל לעשות אם תיבחר לכנסת,  אדוני, זה לא המקום. 

 25 
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2להתמודד לכנסת או שאתם זה תלוי בך, לא בי. זה תלוי באנשים, אם אתם נותנים לנו זכות  

 3 אפילו לדבר חמש דקות זו בעיה. פוסלים אותי ו

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

 5 לא, אני לא מגביל אותך. אתה יכול לדבר עוד חמש דקות, אבל יש דברים שהם לא בתוך הנושא.  

 6 ציון גופשטיין:-בן

 7 , אני אשמח שאדוני אגיד. בסדר גמור, אז אם אני סוטה עוד פעם מהנושא 

 8אני רק אקרא את הרבה נעמה קלמן. נציגה שלכם או לא? היא נציגה של התנועה הרפורמית? 

 9"האם נישואי תערובת הם האסון של העם היהודי או דווקא התקווה שלו? במציאות שבה יהודים 

 10המטרה . כל "בלתי נמנעבכל תחומי החיים, נישואים מעורבים הם עניין משתלבים בארצות מוצאם 

 11אני גזעני? אני מטפל בבנות שמותקפות על רקע . ולכן הם נלחמים בי נישואי תערובתשלהם לעודד 

 12 –שיוצאת עם ערבי  14ילדה בת  -כשהאימא באה אליי  ות שאונסים אותן בגיל צעיר.לאומני, בילד

 13אבל האימא . נגד זהלעשות מה  נואין ללה: אנחנו מצטערים, המשטרה אומרת מגיעה למשטרת ישראל, 

 14אותי בוכה: תעזרו לי. היא תפנה לתנועה הרפורמית? את תצחקי לה בפנים כי זה לא מעניין אתכם, אבל 

 15ולכם, זה צנינים בעיניים . , אני מטפל בהםנותן להם פתרון, אני נותן להם דירותכן אני אז זה כן מעניין. 

 16 שלכם, איך הבן אדם עוזר, כי הוא גזען. 

 17ואם מתחרט. אני אמשיך להילחם בהתבוללות. חוזר בי, ואני לא י לא מתבייש ואני לא אנאז 

 18אנחנו אל תגידו אתם חושבים שהדבר הזה יפסול אותי מלרוץ לכנסת, אז אם ההתבוללות זה גזענות, 

 19. , וגם זה שהמדינה לא מגייסת ערבים. גם חוק השבות הוא גזענילא נלחמים בו בגלל שזו התבוללות

 20ערבים באופן אוטומטי? הם זו לא גזענות? אז אל  יכול להסביר לי למה המדינה לא מגייסת מישהו

 21על אם המדינה היא מדינה יהודית.  –תטפלו בשורש  תספרו לי על גזענות, כי אני דואג לילדות שמוכות.

 22נו מיכל חלימי, על תהילה אלבז שנרצחה. והיועץ המשפטי בגלל מחלוקת שהיתה, בגלל פאשלות, כול

 23 לא האשימו את החבר שלה ברצח. ראינו את הסרט, 

 24וגם  -מי שיצביע נגד ומי שיצביע בעד, ויגיד לי אני אשמח שלפחות כל אחד פה יסתכל בעיניים, 

 25הוא אמר את התשובה. הוא אמר שהוא לא אם הוא מוכן שהבת שלו תתחתן עם יהודי.  -לאחמד טיבי 

 26ארגון אני מזמין אתכם. המשטרה לא תעזור לכם, כשקורה לכם המקרה הזה, מוכן בשום פנים ואופן. ו

 27 וגם לך, אדוני, אם לא ירצה שהבת שלו תתחתן עם אדוני, גם לך אנחנו נעזור.ה יעזור לכם. "להב

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

 29 ?איך תעזור 
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 1 ציון גופשטיין:-בן

 2ול להביא לאדוני עשרות בנות ששכנענו אותן. זו הדרך היחידה, אני אשכנע את הילדה. אני יכ 

 3 בכלא. היום הייתי  כי אם הייתי עושה דבר אחד נגד החוק, לא הייתי פה.

 4 ערן יאראק:

 5 שאלת קודם מה בגין אמר על כהנא. לא כל כך דייקת במה שהוא אמר.  

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 ,ד"ר אדוה ביטון שלנו, 3אמרה מועמדת מספר אני רוצה להבהיר את הדברים שאדוני, 

 8מעשה שלא  עושיםהם קודם כול, כהרגלם של המבקשים, . "חיות אדם"שמצוטטת כמי שאומרת 

 9ל שאולי עוד מעט ישתחרר. , שם היא מדברת על המחבכתבהמתוך ההציטוט אנחנו רואים את ייעשה. 

 10לנו צוחקים  ואים את המחבלים הללואדוה אומרת: "יכול להיות שהוא עוד מעט ישתחרר. אנחנו ר

 11הגעתי לדיונים וראיתי אותם אחד לאחד ואין להם שום בושה לצחוק לי לי בפרצוף. בעיניים, צוחקים 

 12שהיא באותו ראיון ואומרת במפורש  "חיות אדם"מי שמגיש אמירה של אם שכולה שאומרת בפרצוף". 

 13יא חדש. אומרת אדוה בתצהיר שהיא הגישה ולש מתכוונת למחבלים, מי שמצנזר את זה יורד לשפל חדש

 14כשאני קורא אותו אני כן מתרגש. היא מספרת על גדיעת  בדרך כלל אני לא מתרגש ולא רועד, אבל –

 15רגעי הפיגוע. שמעתי את הרעשים. מצאתי אני זוכרת היטב את  , של התינוקת אדל:החיים של הבת שלה

 16רואה את אדל לידי עם הראש וכרת כל פרט. אני זהייתי בהכרה מלאה. אני את עצמי מתחת למשאית. 

 17ביד אחת אני מחזיקה אותה וביד השנייה אני ממששת . , מלא דם, היא מחרחרת לי מול העינייםשמוט

 18אנחנו לא צועקות עכשיו אימא. שצעקו מאחורה: לראות אם יש לי בכלל גוף. אמרתי לבנות שלי אותה 

 19הכוח 'שמע הן צורחות בכל ישראל'. אדל מלאה דם ואנחנו צועקות עכשיו לקדוש ברוך הוא 'שמע 

 20 ישראל'".

 21 יעקב מצא:

 22כל הרביעייה כאן. לפחות את . שאתה אומריותר חשוב מהדברים שלהם עכשיו הטלפון איתמר,  

 23 המינימום, כשאיתמר מדבר על אם שכולה שיואילו להקשיב. 

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

 25 לריגוש הזה. עכשיו הפרעת אבל  

 26 עו"ד איתמר בן גביר:

 27בדיונים האלה אדוה הגיעה לכל הדיונים של המחבלים שרצחו לה את הבת. היא ראתה אדוני, 

 28שראו אותה. היא כותבת בתצהיר שלה: שצחקקו כנאלחים שחייכו לה בעיניים, שעשו לה "וי", מחבלים 

 29מי יכול לצחוק מרצח של  .על פגיעה בילדה בת שלושלשמוח  לא הצלחתי להכיל את הבושה. מי יכול
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 1מחוסרת הכרה  ילדה בכביש. איזה בן אנוש מסוגל להסתכל בעיניים של אימא שהבת שלה שוכבת

 2 תמונות ניצחון.מסמנת ו

 3חושבת שהמחבלים  , ואני אומר את זה היום בתור  מי שמוביל את המפלגה,עוצמה יהודית

 4חנו חושבים שהמחבלים האלה הם רוצה לפסול אותנו בגלל שאנכאן האלה הם חיות אדם. אם מישהו 

 5 חיות אדם, תפסלו. 

 6 ד"ר אדוה ביטון:

 7יש לי ילדה בת חודשיים, ולכן חשוב לי לומר את היום בחופשת לידה, הגעתי לכאן אדוני, אני 

 8 אנחנו אנשי שלום ואנשי אמת. זה לא ייצור שום מהומה, . ברשותך אדוני, דבריי

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

 10 . אמרת דברים שאחר כך גם צוטטו בכלי התקשורת. גם קודם גברתי אמרה דבריםגברתי,  

 11 ביטון: ד"ר אדוה

 12 בלהט הדברים. 

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

 14, רציתי לחסוך לך ומתוך הוקרה לאסון שפקד אותךביקש לפסול אותך. להגנתך, אף אחד לא  

 15אני אתן לך את הדקה הזאת, אבל מאוד תיזהרי בדברייך,  את זה. אם את בכל זאת את עומדת על זה, אז

 16 יכול להזיק לך. לא יעזור לך. להפך, זה דברייך זה לא תיזהרי בכי אם 

 17 ד"ר אדוה ביטון:

 18 .אני ילדה גדולהאני רוצה להגיד מספר מילים.  

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

 20 כשאנשים מתרגשים הם אומרים דברים שלפעמים הם מצטערים עליהם.  

 21 ד"ר אדוה ביטון:

 22, בשם חבריי. אני לא באה לדבר רק בשמי, אלא גם לבי נחמץחס ושלום. אני עומדת כאן היום כי  

 23לצערנו הרב באנשים ערכיים, אוהבי הארץ, אנשי אמת. פה בשם מפלגת עוצמה יהודית. מדובר 

 24כאשר מיתגו אותם בתוך משבצת פנטית, כהניסטית,  עשתה להם עוול שנים על גבי שניםהתקשורת 

 25, שנותנים אנשי חסד שנותנים ממרצםמדהימים, . אני אומר לכם בפה מלא, הכרתי אנשים קיצונית וכו'

 26 . אתלמען הארץ הזאת, למען המדינה הז מכספם
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 1מאחלת  לדתי, את הדבר היקר לי מכול, איננישאיבדתי את י ,אניאני יכולה לומר לכם בפה מלא, 

 2. דקה-רגע, דקה-יום, רגע-את הגיהינום עלי אדמות איתו אנחנו מתמודדים יוםלעבור ואחת לאף אחד 

 3ציונות,  מתוך אהבה, מתוך אתעל אחת כמה וכמה אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו נאבקים על הארץ הזו

 4את ארץ ישראל, תורת ישראל ועם  מתוך זה שאנחנו אוהביםוערכים אידאליסטיות, מתוך מתוך 

 5 . ישראל

 6אני אבל ברוך השם, אני גאה לומר שיכולתי ליפול לתהום ולזעוק על מר גורלי. אומר לכם, 

 7דו אדם לכל המגזרים. עמותת אדל מסייעת למשפחות שכולות, לכאלה שאיב שמסייעת הנמצאת בעמות

 8 , חברים,כדי לזעוק את זעקת השכול ,לכנסתלכאן, מגיעה ואני פעילה חברתית  יקר בטרגדיה. אני

 9אינני צריכה לומר לכם זאת, חדשות לבקרים אתם רואים זאת, אחד משפחות שחרב עליהן עולמן. 

 10ת מדינתנו לראות איום. לבי נמחץ -כל התלאות שאנחנו עוברים יוםשורק, הי"ד. את  דבירלאחד. הנה, 

 11 אינה נלחמת בטרור ומתרפסת במדיניות כזאת או אחרת. 

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

 13 אוקיי, גברתי, עד כאן. תודה רבה. 

 14 ד"ר אדוה ביטון:

 15לגביי  גם את שמי וטענועלו תנועה הרפורמית הזה מגיע ממקום אמיתי וכנה, ולכן ברגע שה

 16מות . אמר חברי, אם ירדתם לשפל שכזה, אם שכולה שבאה ומקדמת יוזואחרות, לבי נחמץטענות כאלה 

 17, אבל בבקשה, בואו נהיה לחוות את הטרגדיה שלנו ואחת מכם חברתיות, אינני מאחלת לאף אחד

 18כמה אפשר להיות בתוך חושך, חברים. את האור למדינה הזאת. . בואו נביא ריאליים, לא נהיה אטומים

 19 להיות בתוך חושך?כמה אפשר 

 20 ובעזרת השם עוצמה יהודית תהיה בכנסת. אני מאחלת רק טוב לעם ישראל 

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

 22 תודה רבה.  

 23רוצה להוסיף, להעיר, זה הזמן. גב' לחובסקי, יש לך מה להוסיף, אם משיהו מהמתנגדים 

 24 להעיר? לא.

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 את מה שביקשנו. צריכה להסבירהיא 

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

 28  יש לכם תגובה לפרסום הזה? 
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 1 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 2אותה תמונה שמופיעה בפוסט ראינו את הפוסט ואני לא יודעת לומר. אני רק כן יכולה לומר ש

 3-נגד חוק הלאום, הפגנה שהשתתפו בה רביםהיא תמונה שלהבנתנו לקוחה מהפגנה של ערביי ישראל 

 4 . רבים

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

 6 ?אבל למה חתכתם אותה 

 7 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 8אני לא יכולה לומר לאדוני, אני לא יודעת. שמנו עשרות, אם לא מאות, פוסטים. אבל לטעמנו,  

 9 לגזענות. ברורה מדובר בהסתה  ,בלי התמונה ואעם 

 10 אברהם ובר:

 11 אם זה מחבלים, זה הסתה לגזענות? 

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

 13 התשובה ניתנה.  

 14אני פותח את זה עכשיו לחברי הוועדה. עכשיו מישהו אחר מהטוענים רוצה להגיד משהו? לא. 

 15שבתגובות תהיו מאוד קצרים וענייניים. בסוף נסכם  –אצה לו הדרך הרב ובר אמר ש -אני מאוד מבקש 

 16 וניגש להצבעה. 

 17 :הררייגאל 

 18 נעלבתי מהרמאות. רציתי להגיד שתי מילים: 

 19 :יאראקערן 

 20רק אני מוכרח להודות שאני לא כל כך מרגיש נעים שהם בחרו לסיים עם האם. כמובן לבנו א', 

 21 . נשתדל להתעלם מעשר הדקות האחרונות ולחזור אחורהאנחנו עם זה את הדיון. 

 22בכיכר מלכי ערביי ישראל בהפגנה , זו תמונה של  או לא נחתכה גם על התמונה שכן נחתכה

 23  - - -ישראל 

 24 ביטן:חה"כ דוד 

 25 עם דגלי אש"ף, דגלי חמאס. זו ההתייחסות.  

 26 
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 1 ערן יאראק:

 2של אזרחי ישראל, שהם לא אנשי אש"ף, הם לא היתה הפגנה מאוד גדולה בכיכר מלכי ישראל 

 3שהוא בחר להגיד שהם האויבים, אז  כי אם זו התמונהאנשי חמאס. ודווקא יצא איתמר פוסל במומו, 

 4לכן הטיעונים שהם טענו כאן לאורך כל היום  .רביי ישראל בעיניוהאויבים הם כל ע מבחינתו אכן כך:

 5 אכן בתוקף, אפילו ביתר שאת.הם 

 6כנראה שכחו לצטט את הציטוט הכי חשוב, הם  ציטטו כאן כל מיני ציטוטים ממקורות היהדות,

 7 שכבר בתורה נצטוונו: ואהבת את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 הוא גר? אש"ף מישהו עם דגל

 10 ערן יאראק:

 11. פה אנחנו אמורים לאהובהכוונה היא כמובן שכמו שאנחנו היינו זרים שם, אז את כל מי שזר 

 12, שאומנם אותם. אני לא רואה אף אחד מכם לא אמורים להגיד שכולם אויבים, אנחנו אמורים לאהוב

 13הזאת. לכן תרגישו מאוד בנוח, אבל אתם שמתחילים לקיים את המצווה  הולכים בלבוש לכאורה דתי,

 14 ממש לא מקיימים את מצוות התורה בעניין הזה. 

 15שמדובר  ,בקולם של האנשים , בעשרות ובמאות הוכחות,אני חושב שהוכח כאן מעל ומעבר

 16א לחוק 7אני חושב שהם בהחלט עומדים בסעיף הסתה קשה לגזענות. מזה שנים באנשים שמסיתים 

 17 חנו אמורים לא לאשר את המועמדות. לכן ברור לגמרי שאנו

 18 :כהן קגןאלי 

 19אומנם הופתעתי מדברי ידידי רואה חשבון  –כלפי גברת לחובסקי אדוני דיבר באנדרסטייטמנט 

 20לטריבונל מעין שיפוטי ולאחר מכן המעשה בו גוף בישראל מגיש יאראק, פחות מעניין אותי התוכן. אבל 

 21  - - -אני חושב שזה כשלעצמו חמור. מעשה מסמך הנחזה להיות מזויף, זה לבית המשפט העליון 

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

 23 כרגע לדיון.  יםעומדהם אבל לא  למען הסדר, אם זה קרה, זה לא ראוי, 

 24 אלי כהן קגן:

 25 הם לא עומדים לדיון, אבל הדבר טעון בדיקה, משום שאי אפשר להשאיר את זה פתוח.  

 26 חה"כ דוד ביטן:

 27 .ולכן מי תוקע לידינו כף שצריכים להתייחס לכל הראיות שהונחו על תום הלב , אדוני,זה מעיד
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 1 קריאה:

 2 . חייבים לפסול את הבקשה שלהם.מצג שווא זה עונש  

 3 אברהם ובר:

 4קודם כול, היתה לנו הפסקה ארוכה יחסית ויכולתי לעבור שוב על החומר, לעומק. אכן עברתי  

 5 .חתימות ולא מצאתי 12-חיפשתי את הועכשיו אני מכיר את החומר עוד יותר טוב. 

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

 7י לא בא אל אדוני בטענה חתימות. אנ 12הרב ובר, אמרתי לך שבהפסקה תחפש ותראה שיש  

 8 חתימות.  12יש כלשהי. אני חוזר ואומר, 

 9 אברהם ובר:

 10ליבנה הראה לי שזה נמצא אצלו במשרד.  דיןעו"ד פשוט רציתי לספר שעברתי, לא ראיתי, אבל 

 11זה בטעות צדקתי. אכן נאמר לי ש –וכשטענתי שלא מצאתי עברתי על החומר, לא נתת לי לומר את זה. 

 12 לא נסרק. 

 13עברתי על החומר, אני בא בנפש חפצה. אני לא יודע למה השופט אמר לי שיש לי כבר דעה 

 14אני אפילו לא יודע מה אני מי שמכיר אותי יודע שאני לא יודע מה אני אצביע בהמשך. מוצקה, אבל 

 15 אצביע בהמשך היום. יכול להיות שתראו כל מיני הפתעות.

 16 יגאל הררי:

 17 אית. מזל שההצבעה היא חש

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

 19 לא, היא לא חשאית.  

 20 אברהם ובר:

 21גם לא הבנתי מה כל מיני תנועות קשורות לנושא הזה וטיפלו בדברים היו פה דברים שהסתבכו, 

 22חבל על וחבל שלא בודקים את זה לפני כן.  , הסתמכו על עיתונים. לא נאמרה כל האמתשלא קשורים

 23להבא אני אמשיך גם אני חושב שהזמן שלנו. היו בודקים, היו מבקשים לפני כן תשובה מהמשיבים. לכן 

 24שצריך להוציא את הנושא הזה  –אנא, אם כבוד השופט יוכל לעזור  –, מה שאני טוען כל הזמן ואטען

 25 לבית המשפט. מהוועדה ולהעביר 

 26 

 27 
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 1 :סטמןיואברהם 

 2ת על הפרק היא שאלת חופש הביטוי. זאת השאלה שעומדאני רוצה להגיב לגופם של דברים.  

 3נאפשר במסגרת כנסת ישראל, בדמוקרטיה היהודית שמתקיימת כאן,  השאלה המרכזית, אם באמת

 4 . לאנשים נוספים שלפעמים הדעה שלהם מובעת בדרך כזאת או אחרת חופש ביטוי

 5ה לקרוא לכם כמה משפטים שנאמרו בישראל במסגרת חופש הביטוי, ואחר כך אם אני רוצ

 6ים ומתרבים ורדניתוכלו לעזור לי ולהגיד לי על איזה מהם אומר המשפט הועמד לדין: הם שחורים, ט

 7הגיעה השעה לקבור אותם;  ;... על עמודי חשמלאת  לתלות צריך בקצב מחריד; אין כניסה לקופים;

 8; כת משיחית, צריך להרוג אותם כשהם קטניםהייתי קושר את כל הזקנים שלהם ביחד ומצית גפרור; 

 9ורוצחים פוגרומיסטים  אטומה ואכזרית; כנופיית גנגסטרים חמושים, פושעים נגד האנושות, סדיסטים,

 10 . ות, מתוך מרתפי התבהמות וסיאובשהגיחה מתוך פינה אפלה של היהד

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

 12כל אדוני יוכל להגיד את זה עוד מעט יגיע לדיון. אני חושב שאדוני טעה במסגרת. עו"ד יוסטמן,  

 13 בדיון הבא. הדברים הללו 

 14 אברהם יוסטמן:

 15שהביטויים גם בדיון הזה כל המוצגים, כל הראיות, כל ההוכחות נועדו לתמוך בדבר אחד ויחיד: 

 16עולים ביטויים שנוגדים את חופש הביטוי ו, הם תבלשון המשפטי "המשיבים"של האנשים שמותקפים, 

 17ת. . אני אומר שלחופש הביטוי יש יותר מפן אחד במדינה הזאא7ולשאר ההגדרות בסעיף  לכדי גזענות

 18ש מגוחך, אנכרוניסטי ומעורר לבואם אדם יכול לומר "כשאני רואה את החרדים, אני מבין את הנאצים. 

 19כששדרן רדיו   -אני אשאל אותך, כבוד השופט  –גועל. כשרואים אותם מבינים מדוע היתה שואה" 

 20 ר אותםלנתק אותם מצינור החמצן של הקדמה, להותי ,לכלוא את החרדים בשכונותיהם צריך"אומר ש

 21אגב, . אני יכול לקרוא לכם עוד עשרות ציטטות. "התולעים הללו העלוקות,  בעליבותם ובשנאתם,לבד 

 22 את פרס חתן ישראל. מכנה משותף די ברור לכל הציטטות האלה, שחלק מאומרם קיבלו בשמי ובשמכם 

 23כאן ? האם תהיה איזה דמוקרטיה אתה רוצה שתהיה כאן , אדוני השופט,אז אני שואל אותך

 24דמוקרטיה שמאפשרת חופש ביטוי לכלל האזרחים או שמאפשרת חופש ביטוי לצד אחד כנגד הצד 

 25 . השני? תודה רבה

 26 חה"כ דוד ביטן:

 27וגם התיקון האחרון שעשינו בכנסת לפיו שהחוק מתייחס אליו,  ,הסתה לגזענותהנושא הזה של 

 28ולא כתבו מעשה או ביטוי, אלא כתבו "לרבות",  לרבות""מכיוון שכתוב  -" מעשה לרבות ביטוי"אמרנו 

 29 - - -העיקרי  זה אומר שהבסיס
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 1 :יאראקערן 

 2 לא כתוב "לרבות".

 3 חה"כ דוד ביטן:

 4 כתוב "לרבות". כך אני זוכר. אם אני טועה, אני אדבר על דברים אחרים. אני זוכר ש

 5 אברהם ובר:

 6 לא בודקים. כמו שמביאים ציטטות מהעיתונות ו

 7 :יאראקערן 

 8 נצל, כתוב לרבות. מת

 9 חה"כ דוד ביטן:

 10ון שהבסיס העיקרי הוא ומכילא סתם כתבו "לרבות" ולא כתבו "במעשה או בהתבטאות", 

 11הסתה לגזענות מתייחסים  לשנכון שבתחום לכן זה הבסיס העיקרי. התבטאויות. המעשים ואחר כך 

 12 זה מעשים ולא התבטאויות. של החוק בעיקר להתבטאויות, אבל עדיין הבסיס 

 13אומנם חוקקנו, אבל מי שמפרש את החוק זה בית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה. יש רף, 

 14ואני שומע מהיועץ המשפטי שכל פעם מעלים קצת, שמים אבן על המאזניים ואומרים: הנה, פה 

 15שקראתי לזועבי ולכולם. קראתי פסקי דין הרף הזה כל הזמן משתנה. וד שני אחוזים לרף. עהתווספו 

 16. כשמדובר , אף פעם לא פסלו ולא פוסלים אותםתמיד עולההוא עולה הרף כל הזמן.  הרף משתנה,

 17 ראשונה שפסלו, זה היה בן ארי.  בסופ של עניין, הפעםהרף לא עולה ולא משתנה.  , אזבאחרים

 18להסתובב אחרי מספר מה שעושה התנועה הרפורמית זה כל אני המום שפלאתי, ואדוני, הת

 19אחריהם. לעקוב אחרי הפייסבוק שלהם, לעקוב אחרי מה שהם אומרים, רדיו, לאסוף לעקוב חברים ו

 20, זה על אנשיםחומר, ללכת לחוגי בית. זה לא מתאים לשום מדינה ולשום תנועה כלשהי. לאסוף חומר 

 21 . בדמוקרטיה. מבחינתי זו לא דמוקרטיה לא הדבר הכי חשוב

 22איזושהי לא שמעתי על  הערעור נגדו נדחה.לגבי בן גביר, רק לפני חודשיים וחצי  –לגופו של עניין 

 23ואין  קנטרניתבקשה היא הזאת . לכן הבקשה למשקל ששמים בלשון המאזניים כמה גרמיםתוספת של 

 24? היה פסק דין לפני חודשיים בקשה נגד בל"דלא הגיש שום למשל לב שהליכוד שמתם . לה מקום

 25והחלטנו לא להגיש, למרות שאנחנו חושבים שפסק הדין הזה היה מוטעה והיה צריך לפסול את בל"ד. 

 26 אבל אנחנו התייחסנו לזה איך שזה ולא הגשנו שום בקשה לפסילה של אף אחד. 

 27ך לפסול אותם כמובן שאני חושב שלא צרי –עוצמה לישראל בקשת הפסילה של רשימת  

 28 . , כמו עם בן אריאנחנו נתנגד לבקשות הפסילהלהתמודד, ולכן גם כאן 
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 1כן צריך  ,התרשמתיש התלבטתי לגבי יתר הבקשות. ממה –לא הליכוד  –אדוני, אני באופן אישי 

 2מאז  בקשה לפסול בו. הנדחתה  2015-ב –לגבי מרזל  בבית המשפט העליון. קודם כול, לתת להם צ'אנס

 3אם נלך לפסק הדין של חבר . מהם הוא הודה שהוא חוזר בוכל מיני אירועים, אבל היו ם אכן ועד היו

 4לא ממנו לחזור בו והוא כשהוא בא לפה, אדוני השופט, ביקשת  – כסיףהכנסת מהרשימה הערבית, 

 5בבית המשפט העליון הוא הסכים, והם אמרו לו: מוחלים לך על כל מה שהיה. אז אם מחלו לו, . הסכים

 6מרזל אמר: אני חוזר בי מהדברים. לא משנה מי אמר ואיך עשו, אני חוזר בי פשר למחול גם למרזל. א

 7. לבית המשפט העליון ההחלטהלהעביר את מהדברים. לכן אני חושב שהוא כן צריך לקבל צ'אנס וצריך 

 8 . אני מקווה שבית המשפט ייתן לו את אותו יחס שנתן לחבר הכנסת מהרשימה הערבית

 9אנחנו נצביע נגד הפסילה, בגלל שאנחנו חושבים שצריך גם לגביו צריך לומר ש –לגבי גופשטיין  

 10הוא מכריע. עם כל הכבוד דבר  לתת צ'אנס ולהעביר את ההחלטה לבית המשפט העליון, שבסופו של

 11 מי שמכריע זה בית המשפט העליון. מדברים, אבל -לנו, אנחנו מדברים

 12 ומדת לדין. כל הזמן מזכירים את העמותה שלו, אבל היא לא רצהשלו לא עהעמותה קודם כול, 

 13 גם לא ראיתי שהיועץ המשפטי לממשלה או ממשלת ישראל הוציאו אותה . ולא שום דבר בבחירות

 14 גם זה בסיס לעניין הזה. ו אף אחד לא הוציא אותה מחוץ לחוק, מחוץ לחוק.

 15, שיש קראתי בפרוטרוט את כל הראיותאני מודה שלא שמעתי אותו פה.  –עצמו  גופשטיין לגבי

 16צביע נגד לכן ניתן לו, הליכוד, את הצ'אנס ונ. שמדובר באיזושהי הסתה לגזענותאבל לא התרשמתי 

 17 פסילה. ה בקשות

 18 ברוך מרזל:

 19היום הרשעות.  30, 20בפעמים הקודמות היו מציגים אצלי מרו שיש לי הרשעה לתקיפה. א

 20 . מראהרק אם הביאו רק הרשעה אחת, זה לצערי יש לי רק הרשעה אחת. 

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

 22  זה מראה שעו"ד בן גביר צדק שאתה כבר לא צעיר.

 23 ברוך מרזל:

 24המעשה עכשיו הוא . גולדשטיין וכו', זה מראהעם , 2015-האשימו אותי באת מה שאם משווים 

 25אני הלכתי מכות עם יהודים, לא ערבים. תגרה עם שוברים שתיקה בחברון. זה מראה שאני לא גזעני, כי 

 26  - - -על זה על תנאי, סימן שגם בית המשפט אם אני מקבל 

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

 28  ה שהכי פגעה בך היא שאתה לא צעיר...חשבתי שמכל ההאשמות ההאשמ

 29 
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 1 :אביעד אושרי

 2שבאיזושהי צורה הם  היות שיש כאן עמותות שמתפרנסות מהעתירות האלה, נודה על האמת

 3עכשיו ושהוגשו גם הוגשו לישי וגם יוגשו אותן עתירות ששוייתכן שנגיע גם לסיבוב , עושים מזה כסף

 4שמן הסתם לא יפסול את עוצמה תצא במסגרת החלטה של כבודו, כדאי שכדי לחסוך, אולי  בעבר,

 5כדי לחסוך שיהיה פסק דין גם לגבי הבחירות הבאות, השלישיות, שיקבלו את אותה הטבה. יהודית, 

 6 את הזמן לכולנו. 

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

 8 י לממשלה רוצה להשיב משהו? לא. יש למי מחברי הוועדה בקשה לדבר? לא. נציג היועץ המשפט 

 9הערה לסדר לחברי, סגני, חבר הכנסת ברשותכם, אני אסכם בקצרה ונלך להצבעה. דבר ראשון, 

 10 אני מוצא לנכון להבהיר שכל אחד כאן מצביע באופן אישי. . ימצביע באופן איש. כל אחד כאן דוד ביטן

 11 ביטן: דודחה"כ 

 12 לא להתייחס למה שאמרתי, חברי הליכוד. נכון. אמרתי הליכוד? 

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

 14להצביע על כל  כיםצרילמעשה יש כאן שתי עילות פסילה ולפי הערה שקיבלנו מבית המשפט,  

 15הודית ודמוקרטית. יש עילה אחת של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה י.  ולא ביחד עילה בנפרד

 16במשטר  –את הסעיף במצע של עוצמה יהודית יש זה מה שהצבעתי עליו, שבהקשר הזה מה שרלוונטי 

 17היהודית יהיו על פי המוסר ערכי המדינה  שזה אחד הדברים המרכזיים במצע, ובו נאמר:  –ומוסר 

 18לא במלחמה,  איננו רוצים לאבד את המדינה היהודיתהיהודי והמשטר יהיה דמוקרטיה יהודית. וכן: 

 19השאלה אם הדבר זה שולל את קיומה של מדינת לא בשלום וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית. 

 20לא הודית ודמוקרטית, . אני מדגיש שלא נאמר כאן מדינה ייהודית ודמוקרטיתמדינה ישראל כ

 21איזשהם סייגים, דמוקרטיה מערבית, לא כזאת ששוללת כל ערך דמוקרטיה יהודית, לא דמוקרטיה עם 

 22יהודית ודמוקרטית" מדינה כ, ששינו את הביטוי "ריאנטואיזה יש כאן אוניברסלי, אלא דמוקרטית. אז 

 23אני מסב את תשומת הלב . כאן את סדר המילים". זאת אומרת, הפכו המדינה היהודית וכתבו "את

 24 תצטרכו להצביע על העילה הזאת בנפרד. ו

 25כאן הנושא של הסתה לגזענות.  , היא העילה העיקרית שעלתה כאן בדיון, וזה העילה השנייה

 26 –יש מדינות שזה שונה בחוקה  –אני מעיר לעו"ד יוסטמן, שאמר שזה עניין של חופש הביטוי. אצלנו 

 27ם הם יחסיים, אפשר לסטות מהם בתנאים מאוד נתונים ומאוד מסוימים, אין אף ערך מוחלט. כל הערכי

 28זה מה שנקרא "פסקת ההגבלה". אם סוטים מהדברים האלה הם צריכים לענות על ארבעה תנאים. אני 

 29 לא אתן לכם עכשיו הרצאה במשפט חוקתי, מי שרוצה יוזמן בהזדמנות אחרת אחרי הבחירות. ברוב

 30, אפילו בארצות הברית שחופש הדיבור הוא ערכים מוחלטים ןין בהגם שא ,המדינות הדמוקרטיות
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 1הדוגמה הקלאסית שנאמרת בארצות מחופש הביטוי. אפילו יש מקרים שאפשר לסטות  חופש מקודש,

 2כדי להבהיל את , "יש פצצה באולם"או בקולנוע הברית היא שאם מישהו צועק לפתע בתיאטרון 

 3היתה זכותי  :והוא אומר ,למשפט על זה שהוא הבהיל את האנשיםורוצים להעמיד אותו האנשים, 

 4בגלל חופש הביטוי. כמובן שלא היתה פצצה באולם. על זה אומרים שחופש הביטוי  לצעוק את זה

 5ואסור לך לעשות דבר כזה, וזו עבירה  צעוק מה שאתה רוצה היא זכות שהיא מוגבלתוהזכות שלך ל

 6 . פלילית

 7בדרך כלל הסתה לגזענות, יש חופש ביטוי, אשר נו שהסתה לגזענות, גם כתביאני מגיע לענייננו.  

 8הסתה לגזענות בדרך כלל יוצאת  ,מוחלטלאפילו קרוב גם במדינות שחופש הביטוי הוא ערך חשוב ו

 9מי שניסה לומר שזו פגיעה בחופש הביטוי, זה לא כך. קודם אז זו לא פגיעה בחופש הביטוי.  .ר זהדמג

 10הסתה לגזענות, אם היא מתקיימת, היא לא פגיעה א. 7חוק יסוד, זה קבוע בסעיף זה ברמה של כול, 

 11וגן על ידי חופש הביטוי במשמעות אם מישהו מסית לגזענות, זה לא מבחופש הביטוי. במילים אחרות, 

 12 א.7של סעיף 

 13 :יוסטמןאברהם 

 14 .מצאנתלוי באיזה צד של המפה הוא כל מה שניסיתי לומר הוא שזה 

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

 16 אני מתאר לעצמי שגם בדיון הבא תאמר את זה.בדיון הבא. אמרתי שהיה מקום לטעון את זה  

 17 :מצאיעקב 

 18  - - -לפני כמה ימים  טיביאני לא שואל בציניות, אדוני. כאשר אחמד 

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

 20אם אחרי הדיון הבא לא תהיה תשובה,  למה אתם עושים פרומו לדיון הבא?שוב, בדיון הבא.  

 21 אני אתייחס לזה. 

 22מקום קחו לתשומת לבכם שדברים שנחתכו בפסק הדין של בית המשפט העליון, לכאורה אין  

 23נאמר התבטאויות חדשות. דברים שהיה מקום לפתוח אותם זה דברים חדשים,  לפתוח אותם מחדש.

 24, כי הכול נעשה בדוחק של אז מצאו הם לא מצאוהם שחלק מהדברים . 1: לפסולכאן על ידי המבקשים 

 25 ק זמן; של דוח כזאת אפשר לעשות מקצה שיפורים בסיטואציהזמן.  

 26שלפחות המועמד  דמת היתה סיטואציהבפעם הקו. אני רוצה שתשימו לב, וזה חשוב, שגם 2

 27פסק הדין, בדעת במסגרת המפלגה הזאת אבל ברשימה אחרת. ברשימה אחרת.  לכנסת בן גביר הופיע

 28אז לא על פי הביטוי אם יש צירוף של מפלגות ברשימה אחת, רוב שופטי בית המשפט העליון, אמר ש
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 1הוא שהגוף שלכאורה יש איתו בעיה,  , אלא שהמצב"אוי לרשע ואוי לשכנושמקובל עליכם מהמקורות "

 2 ברגע שהוא הצטרף לגוף שהוא לכאורה בסדר, הוא נמהל בתוך הגוף שהוא בסדר. 

 3 ערן יאראק:

 4 הוא מקבל חסינות.  –אפשר להשתמש במילה פופולרית 

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

 6זו היתה דעת הרוב. אמרתי לכם שלשופט הנדל באחד הוא לא מקבל חסינות. זה לא חסינות.  

 7 הנושאים היתה לו דעת יחיד. גם בנושא הזה הוא בדעת יחיד. 

 8ברשימה מאוחדת עם עוצמה יהודית בן גביר הופיע עו"ד חשוב להדגיש שלפחות בהקשר שלנו 

 9 . י עצמםגיש כי עכשיו הם עומדים בפנשל איחוד מפלגות הימין. חשוב להד

 10בפרסום שהיה והופיע בדף הפייסבוק שהוצג פה, המועמד לכנסת בן גביר לנושאים המשפטיים: 

 11בפעם זה היה בפייסבוק של הרשימה המשותפת הסבתי את תשומת הלב ש.  שלו טען שזה לא בפייסבוק

 12 . "מטעמונחשב ל"ולכן זה הקודמת 

 13אם נחתכה המודעה, זה מעשה שלא דבר שני, הצד שכנגד, ולא ניתנה לזה תשובה, נראה לי ש

 14 היה ראוי לעשות אותו. 

 15שאלה היו תשימו לב שמר מרזל חזר בו מחלק מהדברים. הוא נתן דוגמה על נפילות, והסביר 

 16עוד מעט נביא לו לחתום על  –והוא יבקש  . הוא גם אמר שהפרסום בפייסבוק לא היה על דעתונפילות

 17שימו שהפרסומים בפייסבוק לא על דעתו ושהם יימחקו. ויגיד   -ההצהרה, כדי שלא יהיה פקפוק בזה 

 18 לב לדבר הזה.

 19 לעומת זאת, מר גופשטיין אמר שהוא לא מתחרט על שום דבר והוא עומד מאחורי הדברים

 20. יש הוא לא חוזר בו מהדברים –גזענות הוא חושב שזו לא הסתה ל –שפורסמו, ואם זו הסתה לגזענות 

 21 מקום להבחנה. 

 22הוא הדגיש שניתנה לו אפשרות להתמודד בבחירות הקודמות, כאשר מדובר במר בן גביר, 

 23לממשלה חושב שהוא התקרב לקו האדום, אבל לא  אומנם במסגרת האחרת, אבל גם היועץ המשפטי

 24 . חצה אותו, בהבדל מאחרים

 25זה עומד לפתחכם, ואני של הדברים. עכשיו זו הפינה לשיפוטכם.  השתדלתי לעשות סיכום הוגן

 26נתחיל ברשימה עצמה, כי אם הרשימה נופלת אז מבקש להצביע קודם כול, הצבעה אישית. קודם כול 

 27 יש שתי עילות.אין מועמדים. 

 28 
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 1 :יאראקערן 

 2 ר. יוגש ערעוהרי אמרת שאם הרשימה נופלת אין צורך בהצבעה על המועמדים. אם זה כך, 

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

 4רשימה אני יוצא מנקודת הנחה שהאם צריך להצביע על הרשימה. גם קודם כול מבחינה לוגית,  

 5תיפול, עדיין אנחנו נצביע על המועמדים, כי זה יכול להשתנות בבית המשפט העליון. אנחנו דנים בכל 

 6 החלופות.

 7של שלילת קיומה עוצמה יהודית מחמת העילה  מי בעד פסילה של רשימת -אני מעלה להצבעה 

 8אני נותן לכם כרמז את הסעיף נוכח הטענות שהועלו. של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 

 9בפעם הקודמת היו שתי . מצביעים על כל עילה בנפרד, זאת לפי הערה של בית המשפט. שקראתיבמצע 

 10 ת ועשו ערבוב. בית המשפט העיר, אני בדרך כלל שומע למה שבית המשפט אומר.עילו

 11שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה  -( 1א)א()7מי בעד פסילת הרשימה לפי העילה של 

 12 ודמוקרטית. יהודית

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 15 נגד -  ןחה"כ דוד ביט

 16 נגד -  אלי כהן קגן

 17 נגד -  יעקב מצא

 18 נגד -  שאול דבוש

 19 נגד -  הדסה גטשטיין

 20 נגד -  אלידור כהן

 21 נגד -  יגאל הררי

 22 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 23 נגד -  חנה בן זקן

 24 בעד -   גיל סגל

 25 בעד -  נטע אטיאס

 26 בעד - שפרית כהן חיו שרביט
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 1 בעד -  מוטי שוקרון

 2 בעד -  רון קורמוס

 3 בעד -  אסף גולדפרב

 4 בעד -  ערן יאראק

 5 בעד -  ערן מרינברג

 6 בעד -  עידית וקסלר צח

 7 בעד -  וויאם שביטה

 8 בעד -  עלי סרוג'י

 9 נגד -  נעם וייס

 10 נגד -  מנשה לוי

 11 נגד -  אביעד אושרי

 12 נגד -  אברהם יוסטמן

 13 נגד -  אברהם ובר

 14 בעד - רונית חייקין יעקב

 15 בעד - וליד חליל אלהואלשה

 16 בעד -  עלי ג'סאר

 17 נגד -   שי נתן

 18 בעד -  ריצ'ארד פרס 

 19 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 21 יש מישהו שלא קראתי בשמו? אין

 22הבקשה לפסילה של רשימת עוצמה יהודית נגד. המשמעות היא ש 15בעד;  15תוצאות ההצבעה: 

 23 לא התקבלה.  בעילה הזאת

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

 2 אני מעלה להצבעה את בקשת הפסילה מהעילה של הסתה לגזענות. עכשיו  

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 5 נגד -  ןחה"כ דוד ביט

 6 נגד -  אלי כהן קגן

 7 נגד - יעקב )קובי( מצא

 8 נגד -  שאול דבוש

 9 נגד -  הדסה גטשטיין

 10 נגד -  אלידור כהן

 11 נגד -  יגאל הררי

 12 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 13 נגד -  חנה בן זקן

 14 בעד -   גיל סגל

 15 בעד -  נטע אטיאס

 16 בעד - שפרית כהן חיו שרביט

 17 בעד -  מוטי שוקרון

 18 בעד -  רון קורמוס

 19 בעד -  אסף גולדפרב

 20 בעד -  ערן יאראק

 21 בעד -  ערן מרינברג

 22 בעד - עידית וקסלר צח

 23 בעד -  וויאם שביטה

 24 בעד - חה"כ אוסמה סעדי
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 1 נגד -  נעם וייס

 2 נגד -  מנשה לוי

 3 נגד -  אביעד אושרי

 4 נגד - אברהם יוסטמן

 5 נגד -  אברהם ובר

 6 בעד - רונית חייקין יעקב

 7 בעד - וליד חליל אלהואלשה

 8 בעד -  עלי ג'סאר

 9 נגד -   שי נתן

 10 אינו נוכח - סמי שלמה ששון

 11 בעד -  ריצ'ארד פרס 

 12 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 יש מישהו שלא קראתי בשמו? אין.  

 15 גיל סגל:

 16 אנחנו מבקשים עשר דקות הפסקה. 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18מין דבר זה? פתאום רוצים לחכות כאן למישהו? מה , אדוני, אנחנו באמצע הצבעה. איזה לא

 19 שרוצים כאן זה לא חוקי. 

 20 יגאל הררי:

 21 ההצבעה הסתיימה. המנכ"לית שאלה אם יש מישהו שלא הצביע . ההצבעה הסתיימה.  

 22 גיל סגל:

 23 - - -אנחנו מבקשים עשר דקות הפסקה, זה הכול. היה בלבול  

 24 אביעד אושרי:
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 1 שעתיים כדי להתארגן.אנחנו מבקשים הפסקה של 

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

 3גיל סגל מבקש הפסקה של ההצבעה שהיתה עכשיו נסתיימה, עוד רגע תשמעו את התוצאות.  

 4מקום -בטעות, השאיר כאן ממלא שמישהו יצאעל ידו זה נאמר לי מה שאחר הצבעה זו. עשר דקות ל

 5מקום יצא. אני לא פותח את ההצבעה שהיתה. ההצבעה הזאת שהסתיימה, אני לא פותח -והממלא

 6אותה מחדש. לעומת זאת, מאחר שנאמר לי שמישהו יצא לרגע, הוא לא ידע שתהיה הצבעה, הוא יגיע 

 7 בעוד עשר דקות. 

 8 אביעד אושרי:

 9 ל שעה נסיעה, אם אפשר לתת שעתיים הפסקה. אדוני,  יש לי מישהו שנמצא במרחק ש 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11אדוני, זה משחק מכור. יש הצבעות, צריך לא ראיתי את זה בחיים. יש הצבעות, צריך להצביע. 

 12 להצביע. 

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

 14ם רוציאת ההצבעה הבאה אני אדחה לעשר דקות. אם אתם את ההצבעה הזאת אני לא פותח.  

 15  - - -לדחות את זה לזמן יותר מאוחר 

 16 אביעד אושרי:

 17 כן, אנחנו מבקשים. 

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

 19אם אתם . לי שמישהו יצא והוא בבניין. אני דוחה את זה לעשר דקות אומריםאנא תקשיבו.  

 20אבל נעשה את הדיון בפסילות אני אעשה הפסקה של עשר דקות, ת זה בשעה, מבקשים לדחות א

 21 האחרות ושתי ההצבעות הנוספות תהיינה בעוד שעה.

 22 למר מרזל את ההצהרה שהוא אמר כאן בכתובים. מר מרזל קיבל את זה.  מעבר לזה, מסרתי

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24, היו הצבעות. כנראה אדוני רצה הצבעותאני חייב להגיד לאדוני שנעשה כאן משהו מאוד חמור. 

 25 לתת לה צ'אנס שני. מה שאדוני רוצה עכשיו, זה   .שאין לשמאל רוב

 26 אביעד אושרי:

 27 אם יש הפסקה של שעה, נוכל להביא גם מהימין. אל תדאג.  
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 1 :יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט חנן מלצר

 2 עכשיו תשמעו את התוצאה של ההצבעה. בבקשה. 

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4נגד. הבקשה  15בעד,  15 לגזענות נגד רשימת עוצמה יהודית: תוצאות ההצבעה בעילה של הסתה

 5 לא נתקבלה. 

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

 7ההצבעה בשני הדברים הפסקה לעשר דקות ואז אנחנו נחדש את הדיון בבקשות האחרות.  

 8 האחרים תהיה בעוד שעה. 

 9 

 10 (18:18-ונתחדשה ב 17:35הישיבה נפסקה בשעה )

 11 

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

 13הפסילה של  חברים, אני מחדש את הדיון. כפי שהודעתי קודם, אנחנו נעבור לדיון בבקשת 

 14של חמש דקות  פסק זמן. כדי שלא יהיו ויכוחים, אנחנו נעשה 2/22פסילת רשימה  –הרשימה המשותפת 

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

 16ים של על הפסילות של המועמדתהיה הצבעה  19:15אוקיי, בשעה כולם צריכים להיות כאן. . 19:15

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

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

 19עם העתק  זה יוגש לפייסבוק. כתוב שם ש19:15שהיא תוגש לי לפני אני מצפה כמובן ש. בהצהרה הזאת

 20 לוועדה. 

 21 אנחנו עוברים לבקשה לפסול את הרשימה המשותפת.  

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 גם מר גופשטיין מוכן לחתום על הצהרה כזאת.  

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

 25 נתתי למר גופשטיין את האפשרות לחזור, להבהיר, והוא אמר שהוא לא חוזר בו מהדברים.  

 26 
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 1 ציון גופשטיין:-ןב

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

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

 4לא נותנים  זה שפייסבוק כל המוסיף גורע.גם פעמים ללפעמים בדיחותא מפיג את המתח, אבל  

 5  לו בכלל לפתוח חשבון, זה גם אומר משהו.

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 . , אדונייש תביעה שלואבל 

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

 9שיש לו חשבון, רק שהוא אומר שזה  אני יודע, אבל הוא הוסיף שהם לא פתחו. בהבדל ממרזל 

 10  לא על דעתו ואת זה הסדרנו.

 11( החל; הדיון בבקשות שבכותרת חודש 2/22)הדיון בבקשה לקביעה כי הרשימה המשותפת מנועה )פ"ר 

 12  (19:30בשעה 

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

 .......  14 

 15זה נדחה כי לא אנחנו עוברים להצבעה על הפסילות. עכשיו אנחנו מפסיקים את הדיון הזה ו 

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

 17 מר מרזל, זו חתימה שלך?

 18 ברוך מרזל:

 19 כן. 

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

 21גם כאן תהיינה  אם לפסול את מר בן גביר.היא אנחנו מצביעים על הפסילות. הצבעה הראשונה 

 22שתי הצבעות לפי שתי העילות. אני מרענן לכם את הזיכרון, בן גביר אושר בערעור הבחירות ואישור 

 23בעיקר שאמרתי קודם. ביקשתי שתתייחסו אני לא רוצה לחזור על כל הסיכום  .המועמדות האחרון

 24 . , ככול שחלונויים שחלולשי

 25. העילה הראשונה זה לגבי כל אחד מהמועמדים שרצו לפסול אותם צריך לעשות שתי הצבעות

 26קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מנכ"לית הוועדה  תקרא בשמות ואתם שלילת 

 27 תגידו מי בעד הפסילה ומי נגד הפסילה. 
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 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2אבקש בא כוח מפלגת כולנו: מ"מ הודעה של סהר פינטו, . א הודעה על חילופיםילפני כן אני אקר

 3 .חבר ועדת הבחירות מטעם מפלגת כולנו נתן חסון כממלא מקוםלמנות את מר 

 4 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 5 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 6 נגד -  ןחה"כ דוד ביט

 7 נגד -  ןאלי כהן קג

 8 נגד -  מצאיעקב 

 9 נגד -  שאול דבוש

 10 נגד -  אלידור כהן

 11 נגד -  יגאל הררי

 12 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 13 נגד -  חנה בן זקן

 14 בעד -   גיל סגל

 15 בעד -  נטע אטיאס

 16 בעד - שפרית כהן חיו שרביט

 17 בעד -  מוטי שוקרון

 18 בעד -  רון קורמוס

 19 בעד -  אסף גולדפרב

 20 בעד -  ערן יאראק

 21 בעד -  ערן מרינברג

 22 בעד - עידית וקסלר צח

 23 בעד -  וויאם שביטה

 24 בעד - חה"כ אוסמה סעדי

 25 נגד -  נתן חסון

 26 נגד - הושעיה יפת הררי

 27 נגד -  מנשה לוי

 28 נגד -  אביעד אושרי

 29 נגד -  רומן גרביץ



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  135עמוד 

 1 נגד - אברהם יוסטמן

 2 נגד -  אברהם ובר

 3 בעד - רונית חייקין יעקב

 4 בעד - אלהואלשהוליד חליל 

 5 בעד -  עלי ג'סאר

 6 נגד -   שי נתן

 7 בעד - סמי שלמה ששון

 8 בעד -  ריצ'ארד פרס 

 9 

 10 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 12 יש מישהו שלא קראתי בשמו? הדסה גטשטיין.

 13 )קוראת בשם חברת הוועדה(

 14 נגד -  הדסה גטשטיין

 15 

 16 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 17 הבקשה לא נתקבלה. לפיכך חברים נגד.  17, בקשת הפסילה חברים בעד 16תוצאות ההצבעה: 

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

 19 לגבי אותו מועמד בעילה השנייה של הסתה לגזענות.  עכשיו אנחנו עוברים 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס: 

 21 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 22 נגד -  ןחה"כ דוד ביט

 23 נגד -  אלי כהן קגן

 24 נגד -     מצא יעקב 

 25 נגד -  שאול דבוש

 26 נגד -  הדסה גטשטיין

 27 נגד -  אלידור כהן

 28 נגד -  יגאל הררי

 29 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 30 נגד -  חנה בן זקן



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  136עמוד 

 1 בעד -   סגלגיל 

 2 בעד -  נטע אטיאס

 3 בעד - שפרית כהן חיו שרביט

 4 בעד -  מוטי שוקרון

 5 בעד -  רון קורמוס

 6 בעד -  אסף גולדפרב

 7 בעד -  ערן יאראק

 8 בעד -  ערן מרינברג

 9 בעד - עידית וקסלר צח

 10 בעד -  וויאם שביטה

 11 בעד - חה"כ אוסמה סעדי

 12 נגד -  חסון נתן

 13 נגד -  הושעיה יפת

 14 נגד -  מנשה לוי

 15 נגד -  אביעד אושרי

 16 נגד -  רומן גרביץ

 17 נגד - אברהם יוסטמן

 18 נגד -  אברהם ובר

 19 בעד - רונית חייקין יעקב

 20 בעד - וליד חליל אלהואלשה

 21 בעד -  עלי ג'סאר

 22 נגד -   שי נתן

 23 בעד - סמי שלמה ששון

 24 בעד -  ריצ'ארד פרס 

 25 

 26 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 27 יש מישהו שלא קראתי בשמו? אין.  

 28 הבקשה לא נתקבלה. נגד.  17בעד הפסילה,  חברי ועדה 16תוצאות ההצבעה: 

 29 

 30 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  137עמוד 

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

 2שוב, העילה הראשונה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל ההצבעה לגבי מר מרזל. עכשיו  

 3שהוא אמר שהוא את ההצהרה גם מר מרזל מסר לי תשומת לבכם שכמדינה יהודית. אני מסב את 

 4 הוא מסר אותה.מהפייסבוק. שלו להסיר את הפרסומים ימסור 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 עמד בדיבורו. בקיצור,  

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

 8שלום, בעקבות הדיון שהתקיים היום בענייני בפני ועדת  אני אקרא לכם אותה :לחברת פייסבוק 

 9הבחירות המרכזית, הנני להודיעכם כדלקמן: שמי ברוך מרזל ויש על שמי עמוד פייסבוק פעיל ומאומת 

 10מה גם  . כל הפרסומים בעמוד ובחשבון הנ"ל נעשו שלא על דעתי,-)ברוך מרזל העמוד הרשמי(, בכתובת 

 11מאחר שפרסומים אלה משום הסתה לגזענות ואני מסתייג מהם. שבחלק מפרסומים אלה יש חשש 

 12תסיר את כל הפרסומים שמהם עולה  חברת פייסבוקכי אני פונה אליהם ומבקש פוגעים בשמי הטוב, 

 13בתודה מראש, ברוך לסוגרו.  ומאחר שהחשבון מתנהל שלא על דעתי, אבקש ,חשש להסתה לגזענות

 14 ".22-סת המרזל. העתק: ועדת הבחירות המרכזית לכנ

 15 אברהם ובר:

 16  נאסר הפייסבוק?למה הוא לא כתב שבגלל הרבנים 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18  שימחקו את הבקשה נגד מר מרזל, לאור הדברים האלה?הזדמנות האולי זו אדוני,  

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

 20היום אדוני שופע הזדמנויות ובקשות, רק הן חלות עוד מעט אני אחזיר לאדוני את הבקשה זאת.  

 21. יש מישהו שנענה של עו"ד בן גביר להוריד את הבקשה לגבי מר מרזל שטוחה בקשתוצדדית. -רק חד

 22 לאתגר הזה? לא. 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 לא הפתיעו. 

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

 26 גם אתה לא תפתיע בעוד חמש דקות.  

 27 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  138עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אם יורידו, הדדי, גם אני אוריד.  

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

 4תקדים ולא ללכת עם ההחלטות עד הסוף, בכל הבקשות. זה בידיכם. ברגע שלא גם פעם תעשו  

 5 חוזרים מהבקשות, אני צריך להביא את זה להצבעה. 

 6 אני לא רואה כאן את עו"ד לחובסקי.  

 7 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 8 אני נמצאת.  

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

 10. לא בכדי הפרדתי בין מרזל לבין גופשטיין שיבוא אחר כך, כי לפחות  מרזל שאלו לגבי מרזל 

 11אמר פה שהוא חוזר בו מחלק מהדברים, כתב את המכתב הזה. הוא זרק לכם אתגר, לא בהכרח אתם 

 12שהוא יחזור בו משתי הבקשות האחרות.  –בלי שזה יהיה עסקה  –צריכים לקבל אותו. הוא גם אמר 

 13 י הפסילה. אני אשאל את כל מבקש

 14 עו"ד אורלי ארז לחובסקי: 

 15בכל הכבוד, אין לנו שום שינוי. הבקשה שלנו הציגה מגוון של ראיות, לא רק לגביי הפייסבוק.  

 16 אנחנו כמובן לא חוזרים בנו מהבקשה. הנושא של המכתב לא משנה ו

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

 18 קת. בנסיבות הללו התשובה  לא מספ 

 19שלילת קיומה של מדינת  –אנחנו עוברים להצבעה. קודם כול הצבעה על העילה הראשונה  

 20 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בבקשה, מתחילים את ההצבעה. 

 21 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 22 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 23 נגד -  ןחה"כ דוד ביט

 24 נגד -  אלי כהן קגן

 25 נגד -  מצאיעקב 

 26 נגד -  שאול דבוש

 27 נגד -  הדסה גטשטיין



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  139עמוד 

 1 נגד -  אלידור כהן

 2 נגד -  יגאל הררי

 3 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 4 נגד -  חנה בן זקן

 5 בעד -   גיל סגל

 6 בעד -  נטע אטיאס

 7 בעד - שפרית כהן חיו שרביט

 8 בעד -  מוטי שוקרון

 9 בעד -  רון קורמוס

 10 בעד -  אסף גולדפרב

 11 בעד -  יאראקערן 

 12 בעד -  ערן מרינברג

 13 בעד - עידית וקסלר צח

 14 בעד -  וויאם שביטה

 15 בעד - חה"כ אוסמה סעדי

 16 נגד -  נתי חסון

 17 נגד -  הושעיה יפת

 18 נגד -  מנשה לוי

 19 נגד -  אביעד אושרי

 20   נגד-  רומן גרביץ

 21 נגד - אברהם יוסטמן

 22 נגד -  אברהם ובר

 23 בעד - רונית חייקין יעקב

 24 בעד - וליד חליל אלהואלשה

 25 בעד -  עלי ג'סאר

 26 נגד -   שי נתן

 27 בעד - סמי שלמה ששון

 28 בעד -  ריצ'ארד פרס 

 29 
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  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  140עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 יש מישהו שלא הקראתי את שמו? אין.  

 3 הבקשה לא נתקבלה. לפיכך נגד.  17, הבקשה בעד חברים 16תוצאות ההצבעה: 

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

 5אנחנו מגיעים לעילה השנייה של הסתה לגזענות. יש לי הצעת ייעול, אם היא לא תתקבל, נעשה  

 6השנייה של הסתה לגזענות שינה את דעתו? אם לא, נעשה אם יש מישהו שבעילה מחדש את ההצבעה. ה

 7 זה מקובל עליכם? הצבעה שמית מחדש. 

 8 קריאות

 9 כן.  

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

 11בקשת הפסילה של מר מרזל בגין העילה של הסתה  .16נגד  17זה  גם בעילה השנייה  אם כך,  

 12 לגזענות לא נתקבלה. 

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

 14שוב, העילה הראשונה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל שטיין. פגומר עכשיו הצבעה לגבי  

 15לא אמר שהוא  , לטוב ולרע ,שטייןפמר גוכמדינה ודמוקרטית. אני מזכיר לכם שבהבדל ממר מרזל, 

 16 חוזר בו מכל אמירה שהוא אמר.

 17 אברהם ובר:

 18 הוא אמר שהוא לא חוזר בו מעניין ההתבוללות. 

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

 20 היו דברים נוספים, נתתי את ההזדמנות.  .לחזור גם בנושאים אחרים נתתי לו את הזדמנות

 21  מנכ"לית הוועדה, בבקשה.

 22 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 23 )קוראת בשמות חברי הוועדה או ממלאי מקומם(

 24 נגד -  חה"כ דוד ביטן

 25 נגד -  אלי כהן קגן

 26 נגד -  מצאיעקב 



  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  141עמוד 

 1 נגד -  דבוששאול 

 2 נגד -  הדסה גטשטיין

 3 נגד -  אלידור כהן

 4 נגד -  יגאל הררי

 5 נגד -יוסי שלום חיים רוזנבוים

 6 נגד -  חנה בן זקן

 7 בעד -   גיל סגל

 8 בעד -  נטע אטיאס

 9 בעד - שפרית כהן חיו שרביט

 10 בעד -  מוטי שוקרון

 11 בעד -  רון קורמוס

 12 בעד -  אסף גולדפרב

 13 בעד -  ערן יאראק

 14 בעד -  מרינברגערן 

 15 בעד - עידית וקסלר צח

 16 בעד -  וויאם שביטה

 17 בעד - חה"כ אוסמה סעדי

 18 נגד -  נתי חסון

 19 נגד -  הושעיה יפת

 20 נגד -  מנשה לוי

 21 נגד -  אביעד אושרי

 22   נגד-  רומן גרביץ

 23 נגד - אברהם יוסטמן

 24 נגד -  אברהם ובר

 25 בעד - רונית חייקין יעקב

 26 בעד - וליד חליל אלהואלשה

 27 בעד -  סארעלי ג'

 28 נגד -   שי נתן

 29 בעד - סמי שלמה ששון

 30 בעד -  ריצ'ארד פרס 
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  1/22; פ"ר 3/22; 2/22; 1/22פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 142מתוך  142עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 הבקשה לא נתקבלה. . 17 –נגד   חברים, 16בעד בקשת הפסילה תוצאות ההצבעה:  

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

 4מישהו  –הסתה לגזענות  –בעילה הבאה ושינוי איזשהו אם יש ה -שוב, אני מציע למען היעילות  

 5 אין. לפיכך אני מכריז עוד פעם על אותה תוצאה.  רוצה לשנות כאן את הצבעתו? 

 6 סיימנו את התיק הזה. 

 7מי מחברי הוועדה רוצה אני חוזר לבקשה למנוע את השתתפות הרשימה המשותפת בבחירות. 

 8 להתייחס לדיון שהתקיים? 

 9 

 10 הסתיים 1/22פ"ר -ו 3/22; פ"מ 2/22; פ"מ 1/22הדיון בבקשות פ"מ 


