פ"ר 3/24
קבוע לדיון 17.2.2021

בפני וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה24 -
בעניין:
עוצמה יהודית – חזית יהודית לאומית
רשימת הציונות הדתית
על ידי ב"כ עו"ד איתמר בן גביר ואחרים
מרחוב הלל  ,5ירושלים
טל ;02-6459003 :פקס02-6459010 :

המבקשים
נגד
הרשימה המשותפת
ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ו/או סאוסן זהר ואחרים
מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
רחוב יפו  ,94חיפה
טל ;04-9501610 :נייד ;052-6399147 :פקס04-9503140 :
היועץ המשפטי לממשלה
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים
רחוב צלאח אלדין ,29 ,ירושלים
טל 073-39253542 :פקס02-6467011 :
בדואר אלקטרוניHCJ-dep@justice.gov.il :

המשיבים

תגובה מטעם הרשימה המשותפת
בהתאם להחלטת כבוד השופט פוגלמן ,יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה –  ,24מתכבדת
המשיבה מס'  1להגיש את תגובתה לבקשה "להגשת ראיה נוספת" ובה היא מתנגדת בתוקף לבקשה
מהנימוקים הפורטים להלן ומבקשת כי יו"ר הועדה יחייב את המבקשת בהוצאות:
 .1המבקשת מבקשת לצרף "דבר" שהיא קוראת לו "ראייה" כאשר הדבר הזה אינו עונה על
המבחן של "ראיות ברורות ,חד  -משמעיות ומשכנעות"" .הדבר" הזה הוא ידיעה שפורסמה
על ידי ערוץ  20שלא מציינת מהו מקור הידיעה ומה שמו ,לא כוללת תגובה כלשהי מטעם
ח"כ עודה .הרי פרסום שלא נכתב במקור ראשון על ידי המועמד עצמו ו/או פרסום שלא
מביא תצהיר ממקור הידיעה שמצהיר על "נכונות תוכן" הידיעה מתוך ידיעה אישית אינו
יכול לעמוד במבחן הראייתי .כפי שפורט בהרחבה בכתב התשובה מטעם המשיבה מס' 1
כתבות חדשותיות ואינטרנטיות אינן מהוות ראיות לצורך בחינת עילות הפסילה.
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 .2לכן לא מדובר כאן בראייה אלא בענין "רכילותי" גרידא שאף לא עומד בכללי האתיקה
העיתונאית.
 .3לא זו בלבד ,וללא קשר למבחן הראייתי עצמו ,הרי תוכנה של הידיעה ,אינו קשור לעילת
הפסילה בדבר "תמיכה במאבק מזוין של אגרון טרור נגד מדינת ישראל" כמצוות סעיף 7א
לחוק יסוד :הכנסת כולל פרשנותו בפסיקה .לכן היא לא רלבנטית לעילות הפסילה.
 .4לאור זאת ,המשיבה מס'  1מבקשת כי יו"ר הועדה ידחה את הבקשה על הסף עם חיוב
בהוצאות.

ב/
____________________
חסן ג'בארין ,עו"ד

____________________
סאוסן זהר ,עורכת דין
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