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 המבקשת
 

 - נגד -
 

 הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'1.

 היועץ המשפטי לממשלה2.
  באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה

 רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
 

 המשיבים
 

 
 בקשה למניעת מועמדות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת ופסילת הסכם התחברות בין רשימות מועמדים לפי  סעיף 67 לחוק

 הבחירות לכנסת
 

 הקדמה
 ועדת הבחירות המרכזית מתבקשת בזה לקבוע כי המשיבה 1 מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-24 וזאת לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. כמו
 כן, הועדה מתבקשת לקבוע כי הסכם ההתחברות מיום ה-9.2.21, אשר מבישה 1 מהווה את אחד הצדדים הלכאורתיים בו (להלן: "ההסכם") אינו

 עומד בתנאי החוק ודינו להידחות לפי סעיף 67 לחוק הבחירות לכנסת.
 

 הצדדים
 רשימת "הפיראטים" היא רשימת מועמדים לכנסת ה-24 אשר הוגשה מטעם מפלגת הפיראטים.

 רשימת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'"" היא רשימת מועמדים לכנסת ה-24 אשר הוגשה מטעם המפלגות האיחוד הלאומי - תקומה,
 לזוז וחזית יהודית לאומית.

 
 המסגרת הנורמטיבית

 סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת
 (א)  רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה 7א.

 של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
 (1)   שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

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

 
 סעיף 67 לחוק הבחירות לכנסת

 67.  (א)  רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת
 בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 82.

 
 המסגרת העובדתית

 
 1.      על פי סעיף 2 להסכם הנדון, זהו הסכם עודפים. הסכמי עודפים הינם הסכמים בין רשימות מועמדים המהוות ישויות משפטיות עצמאיות

 שאינן תלויות במפלגות אשר הגישו אותן. עם זאת, ההסכם עצמו הינו בין מפלגות או הסכם אישי, אך ברור כי איננו בין רשימות מועמדים כנדרש ועל
 כן הינו משולל כל תוקף ולפיכך בטל מעיקרו.

 
 2.      גם לו היה ניתן לראות במפלגות כמוסמכות להתקשר ולהתחבר בהסכם מעוות כאמור, כפי שיפורט בהמשך, רשימות המועמדים אשר הוגשו
 על ידי המפלגות – הוגשו על ידי מספר מפלגות נוספות אשר אינן נכללות בהסכם. המפלגות אשר כבולות בהסכם זה אך אינן חלק ממנו הינן: חזית

 יהודית לאומית, לזוז ועתיד אחד - עתיד טוב לישראל. עובדה זו מהווה סיבה נוספת לבטלותו של הסכם זה.
 

 3.      על פי ההסכם, בנימין נתניהו הינו ראש הממשלה והוא ימנה לשרים בממשלתו את רשימת הציונות הדתית. אולם, תוצאות הבחירות אינן
 ידועות בטרם סיום ספירת קולות הבוחרים, וכן מינוי ממשלה וראש-ממשלה על-ידי הכנסת, לא יכול להיות כבול בהסכם אישי כגון ההסכם האמור,
 ומכך שההסכם אינו עומד במבחן הסבירות.  יתר על כן, על-פי סעיף 67 לחוק הבחירות, רשימת מועמדים אינה יכולה להתקשר אלא לשם הסכם

 עודפים.
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 4.      ההסכם משקף באופן ברור את כוונת רשימות המועמדים האמורות לקדם ערכים המנוגדים להיותה של ישראל מדינה
 דמוקרטית, ולראיה מטרת ההסכם לפעול יחד לשמירה על "זהותה היהודית של המדינה והגברת המשילות", דבר העולה

 בקנה אחד עם מטרותיהם הלאומניות, הגזעניות והאנטי-דמוקרטיות המוצהרות של חלק מהמועמדים ברשימות שאנו
 מבקשים לפסול.

 
 5.      הרשימות המדוברות וחבריהן התבטאו לא אחת באופן אשר מסית לגזענות. דוגמאות הצרובות בזכרון הקולקטיבי של

 כולנו כוללות התבטאות של מי שהוביל את ארון המתים באחת ההפגנות לפני רצח רבין ואשר אף טען לאחרונה כי
 "המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי" כאילו מדובר במקשה אחת על בסיס גזע, ושותפו הטבעי, אשר תלש את

 הסמל ממכוניתו של רבין לפני הרצח והבטיח שזהו רק הצעד ראשון ואשר מתפאר בכך שהוא תולה בביתו תמונה של אדם אשר רצח מתפללים
 חפים מפשע, בשל אידיאולוגיה התומכת בהסתה לגזענות. אלו עמודי הטבח של הרשימות המיועדות לפסילה – ואשר ההסכם האמור מחבר ביניהם

 בעבותות.
 

 6. על פי סעיף 7א' לחוק יסוד: הכנסת: "רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה
 או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העניין, במפורש או במשתמע..."  (1)   שלילת קיומה של מדינת ישראל כדמוקרטית; (2)

  הסתה לגזענות; (3)   תמיכה בארגון טרור.
 
 

 7. אסמכתאות וראיות תומכות:
 7א. וידאו של ראש מפלגת "חזית יהודית לאומית", הכלולה בהסכם ומיוצגת על ידי החתימה מצד ימין, מציג את הסמל ממכוניתו של ראש

 הממשלה יצחק רבין, וטוען כי כפי שניתן להגיע לסמל - ניתן להגיע לראש הממשלה. זוהי תמיכה בארגון טרור נגד מדינת ישראל. כל
 פרשנות אחרת סוללת את דרכה של מדינת ישראל באותה דרך בה צעדה רפובליקת ווימאר. חייבים להגן על הדמוקרטיה! זו אינה בדיחה

 אלא קריאה נואשת לאחרון המגנים בשער. כשופט עליון אתה ודאי מבין כי ההיסטוריה תשפוט ותזכור אותך לכאן או לכאן.
https://youtu.be/JQ0sXLyOQeg 

 
 סיכום

 
 למרבה הצער, חלק מחברי הרשימה האמורה ממלאים את כל שלושת הסייגים בחוק למניעת השתתפות בבחירות. על כן דין הרשימות הללו

 להיפסל.
 

 אשר על כן ועל פי האמור לעיל, אנו מבקשים כי ועדת הבחירות המרכזית תבחן אם יש במעשי המשיבה 1, במפורש או במשתמע, פעילות המסיתה
 לגזענות, או הנוגדת את קיום המדינה כדמוקרטית, או התומכת בארגון טרור, על-פי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

 
 למצער, אנו דורשים את ביטול הסכם ההתחברות בין המפלגות ובין האישים החברים בהן אשר חתמו או אשר חתימתם הוסוותה על ידי אחרים

 כחלק מהונאה רחבת היקף. זאת אף על פי אי יכולתו של החותם מצד ימין בהסכם לקיים כל הסכם אשר הינו חתום עליו. זאת על פי סעיף 67 לחוק
 הבחירות לכנסת.
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