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 3/24פ"ר 

 המבקשת: 

                 

חזית יהודית לאומית, רשימת הציונות          –עוצמה יהודית 

 הדתית

 נ ג ד 

 הרשימה המשותפת .1 המשיבים:
 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
 

-א לחוק7לפי סעיף  24-בקשה לקביעה כי רשימת מועמדים מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

  1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טל 63יסוד: הכנסת וסעיף 

 

 עו"ד איתמר בן גביר; עו"ד חנמאל דורפמן בשם המבקשת:

 עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר :1בשם המשיבה 

 עטילה; עו"ד אילנית ביטאו-עו"ד ערין ספדי בשם היועץ המשפטי לממשלה:

 

 פרוטוקול

 1 

 2 ב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כב' השופט עוזי פוגלמן, יוש נוכחים: 

 3 חה"כ משה ארבל, סגן ליושב ראש מטעם סיעת ש"ס 

 4 תל"ם –מר גיל סגל, סגן ליושב ראש מטעם סיעת יש עתיד  

 5 חברי מליאת ועדת הבחירות המרכזית )חלקם בהיוועדות חזותית( 

 6 

 7 משתתפים: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית

 8 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה                  

 9 

 10 קצרנית: חנה כהן

11 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 4 

, 3/24שלום לכולם, אנחנו מבקשים להמשיך בדיון, למעשה אנחנו פותחים עכשיו את הדיון בפ"ר  5 

עו"ד בן גביר  –תפת. בשם עוצמה יהודית בקשתה של עוצמה יהודית לפסול את הרשימה המשו 6 

עו"ד ג'בארין ועו"ד זהר; בשם היועץ המשפטי  –הרשימה המשותפת  םועו"ד דורפמן; בש 7 

 8 . ספדי עטילה ועו"ד ביטאועו"ד  –לממשלה 

 9 

התשתית המשפטית הוצגה על ידי בפתח הדברים, כמובן שלא נחזור על הדברים. באי הכוח של  10 

אותה היטב וגם כתבו אותה. אז נפתח את הדיון ונאפשר לבא כוח  הצדדים פה בוודאי מכירים 11 

 12 המבקשת לשאת דברים. 

 13 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15 

 16  - - -ומר אטען אם הפעם, כהרגלי, בקצירת הראש, חברי הוועדה, ג-כבוד היושב

 17 

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 19 

 20 דמת וחזקה עליו שגם הפעם. כן, אדוני עמד בלוח הזמנים בפעם הקו

 21 

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 

 24 עכשיו אפילו פחות. 

 25 

רציתי לפתוח דווקא מציטוט של כבוד השופט עוזי פוגלמן בעניינה של יזבק, כשבית המשפט  26 

העליון נדרש לעניין הזה. צריך לומר שהייתה שם דעת מיעוט ודעת רוב, ובכל מקרה כל  השופטים  27 

מפורשת, הביעו שאט נפש מהאמירות שלה ומהדברים הברורים. אומר  שישבו בהרכב אמרו בצורה 28 
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, ובין הגשת 2015, בשנת 2013כבודו  בעניינה של יזבק: בין מועד הפרסומים האמורים בשנת  1 

מועמדותה לבחירות דנן, עברה תקופה שעולה על ארבע שנים. לא פורסמו על ידיה התבטאויות  2 

 3 לזה איזשהו משקל.  דומות, לא במהותן ולא בחריפותן, ויש

 4 

בית המשפט למעשה אומר: רבותיי, יש גם עניין של טווח זמנים, יש עניין של לוחות זמנים. אין  5 

דין של מישהו שאומר משהו לפני שנים רבות כדין שאומר משהו לפני זמן לא רב ואין הדין בבקשה  6 

דאי ובוודאי המסר שהעלו אותה לפני כמה וכמה שנים ופתאום באים ומזכירים אותה. אבל בוו 7 

של כבודו ושל כל השופטים היה שיש משמעות בראיות חדשות, שיש משמעות לראיות מהזמן  8 

הקרוב. אחרי שבית המשפט העליון, אחרי שכבודכם, באמת, בתשעה תמרורים הייתי אומר, כי  9 

אין שם שופט שאמר שהדברים נכוחים וטובים, אלא כל שופט בא והביע שאט נפש מהדברים,  10 

ו מצפים שחברי הרשימה יהיו זהירים יותר, מתונים יותר ובאמת ברורים הרבה יותר. אבל, היינ 11 

אדוני, כשקוראים אותם ורואים את הראיות, הם באמת היו ברורים: ברורים בתמיכה בטרור,  12 

 13 ברורים בפגיעה במדינה היהודית, הייתי אומר גם ברורים בתמיכה בגזענות. 

 14 

פה החדשה. אומנם הזכרנו ראיות נוספות, אבל לב ליבה של אני מסתמך רק על ראיות מהתקו 15 

ראש מפלגת בל"ד, חבר הכנסת -מתראיין יושב 2021בפברואר  7הבקשה הן ראיות עכשוויות. ביום  16 

סמי אבו שחאדה, בתוכנית של בן כספית וינון מגל. אדוני, כל מילה שקוראים, מזעזעת. ינון מגל  17 

צירפנו כמובן את כל  ."הודים, מנסים לרצוח יהודיםאני מדבר על אנשים שרוצחים י"אומר:  18 

: אמרתיא לאיזשהו גזיר עיתון שאפשר להגיד וזה מוקלט, זה לא  –אבו שחאדה אומר  –החומר  19 

 20 "להם? אאז איך אתה קור". ינון: "הם מחבליםאני לא קורא להם מחבלים. אף פעם לא נקרא ל"

האסירים הפוליטיים, אנחנו קוראים  אם אתה מדבר על אסירי החופש שלנו ועל"אבו שחאדה:  21 

. ריבונו של עולם, מחבל שמשסף ראש של תינוק או תינוקת "להם אסירי חופש ואסירים פוליטיים 22 

אדם שעומד "ראש בל"ד לוחם חופש. והוא ממשיך. אומר בן כספית: -בשנתה הוא לשיטת יושב 23 

וכמה בני נוער, או  20ג בתור בכניסה למועדון הדולפינריום, אדוני, ומתפוצץ שם עליהם, שהור 24 

ומשהו אנשים שיושבים בליל הסדר,  30חברו במלון פארק בנתניה, בליל הסדר, מתפוצץ שם והורג  25 

זו שאלה מאוד רצינית, אי אפשר להשיב על זה בכן או "ושימו לב לתשובה:  "האם הוא מחבל? 26 

 27 . "לא

 28 

ם של תינוקות או מישהו  אדוני, מה עוד צריך? מה עוד צריך כשזו התפיסה? כשמישהו מרוצץ ראשי 29 

 30 שרוצח בני נוער שהלכו בסך הכול לרקוד, איך אפשר להבין את זה, את התפיסה הזאת? 

 31 
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מהיום אנחנו עם "כותב אבו שחאדה את הדברים הבאים:  – 2021בינואר  24אני ממשיך הלאה.  1 

של  הפנים לטאטא את המפלגות הציוניות מהכפרים והערים שלנו לייצוג נאמן של האינטרסים 2 

 3 . "לטאטא את המפלגות הציוניות". "הציבור שלנו

 4 

ברצוני למסור "הוא משגר סרטון ברכה ומביע תמיכה ברוצחי יהודים:  2020במרץ  22-נמשיך. ב 5 

 6 .  "מסר מיוחד לאימהות של האסירים הפלסטינים ולאימהות האסירים והאסירות הפוליטיים

 7 

ו צירפנו עוד ועוד ראיות. הוא לא לבד. אדוני, המשמעות הזאת של הדברים משתקפת. בבקשה שלנ 8 

המבחנים ידועים, המבחנים ברורים, בית המשפט העליון התריע פעם אחר פעם ואמר: עד כאן.  9 

 10 וחרף הדבר הזה, אותם חברי רשימה לא מפסיקים. לא מפסיקים.

 11 

זריקות בקבוקי תבערה סמוך לכפר מאלק שבמרחב החטיבה  – 2020בדצמבר  4-אני מפנה גם ל 12 

חבית בנימין. מחבלים מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל, סלעים גדולים הם מנסים לזרוק המר 13 

שם. ואומר שם איימן עודה: זורקי האבנים הללו הם המצפון של העם הפלסטיני. לא יהיה קיום  14 

לכיבוש שנלחמים בו ילדים כאלה וכי הדם שלו לא נשפך לחינם, אלא הם מצטרפים לשיירת  15 

 16 ר שלהם תשוחרר פלסטין.השהידים שבדם הטהו

 17 

עכשיו חברי, עו"ד חסן ג'בארין שיטען כאן, עו"ד סאוסן שתטען כאן, בטח יבואו ויגידו: רגע,  18 

אבל, יש כאן אמירות שאפשר לפרש אותן לכאן ולכאן. א', אי אפשר לפרש את הדברים האלה  19 

 20  לכאן, זה תמיכה ברצח. זה תמיכה בלהשמיד את העם היהודי.  זה תמיכה בטרור.

 21 

הייתי מצפה, אדוני, לראות תצהירים ברורים, גינויים, אמירות  –אבל אני שואל שאלה נוספת  22 

מפורשות, והדברים האלה לא קיימים. הפוך בה, הפוך בה, הפוך בה, אדוני, ואין שום אמירה  23 

שמסתייגת מטרור. הפוך בה, הפוך בה, הפוך בה, אדוני, ואין שום אמירה שאומרת: אל יהא  24 

 25 רוצחי ילדים, רוצחי נשים. חלקנו עם

 26 

מי רוצח נשים? מי רוצח ילדים? רק אנשים שפלים. ומי שמגונן עליהם, מי שעוטף אותם, מי  27 

 28 שמחבק אותם, לא ראוי להיות בכנסת ישראל. 

 29 
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אדוני, היועץ המשפטי לממשלה ידע להגיש חוות דעת ארוכות, אמירות מאוד מפורשות בעניין  1 

עניין גופשטיין, שלא אמרו פרומיל ממה שנאמר על ידי חברי מרזל או בעניין בן ארי או ב 2 

המשותפת. אני חושב שצבר הראיות שהגשנו, והגשנו ראיות רבות, מגוונות, של מתמודדים שונים  3 

ומגוונים, שאגב כל כולם נמצאים בקדמת הבמה ברשימה. במועד א', בעניין כסיף, אמרו שלא  4 

זועבי כבר  –כבר לא שם. חלק ממי שרוצים לפסול כולם נמצאים בקדמת הבמה של הרשימה, הם  5 

לא חברת כנסת, כל הדמויות שם  הם לא מתמודדים ועומדים בראש. כאן, אדוני, מדובר באנשים  6 

שמתמודדים ומובילים את הרשימה. מדובר באנשים דומיננטיים, במאפיינים ברורים, שכל  7 

 8 הזאת. מתאימים בדיוק לרשימה  המבחנים שבית המשפט העליון קבע

 9 

אדוני, אני אומר שבמדינה חפצת חיים צריך לשים גבולות. זה נכון, יש חופש ביטוי, אבל חופש  10 

הביטוי איננו חופש השיסוי. חופש הביטוי, כפי שכבודכם בבית המשפט העליון קבעו, איננו מילת  11 

שר קסם שפותחת כל שער. בשם חופש הביטוי אי אפשר לפגוע, אי אפשר לתמוך בפגיעה, אי אפ 12 

 13 לתת גושפנקא לרוצחים. 

 14 

 15  - - -לכן אני מבקש מחברי הוועדה, לצערי חלק מהחברים כאן נעלמו וסיבותיהם עמהם 

 16 

 17 מה סעדי:אחה"כ אוס

 18 

 19 אלה השותפים שלך.

 20 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 

אני לא מייצג את הליכוד. אני מייצג את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. אני לא מייצג את  23 

 24 אמת תשאלו את הליכוד איפה הם, גם אני שואל את זה. הליכוד. ב

 25 

ריצ'ארד, אתה  -אני חושב שבכל מקרה דין הבקשה הזאת להתקבל. אני מסתכל לכם בעיניים  26 

יודע מה, אני מסתכל לך בעיניים. אתה מבין שכשתומכים ברצח של יהודי, לא אומרים: רגע, זה  27 

 28  - - -די מחברון. מי שתומך דווקא יהודי ימני, זה איתמר בן גביר,  זה יהו

 29 
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 1 עלי סרוג'י:

 2 

 3  - - -משפחת דוואבשה 

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 

מי שתומך בלרצוח, מי שתומך בלרצוח יהודי באשר הוא יהודי, היום הוא תומך ברצח שלי והיום  7 

 8 הוא תומך גם חס ושלום, חס ושלום, ברצח של אחרים. 

 9 

 10 קריאות:

 11 

- - -  12 

 13 

 14 זית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחירות המרכ

 15 

 16 רבותיי, מה קרה?

 17 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 

 20 כבוד השופט פוגלמן, תוציא אותם. מותר לך להוציא אותם. 

 21 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 23 

 24 לא, לא, אני לא מוציא אף אחד. 

 25 

 26 

 27 
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 1 חה"כ משה ארבל:

 2 

 3 ך להוספת ראיה?מר בן גביר, אתה רוצה להתייחס לבקשה של

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 

 7 כן, אני אתייחס גם לזה בסוף. 

 8 

 9 ריצ'ארד פרס:

 10 

 11 תסתכל ימינה ושמאלה שלך.  - - -הוא פנה אליי, אני רק רוצה להגיד לו 

 12 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 14 

נייה, כי אדוני פונה למר פרס מר פרס, אדוני יימנע. מר בן גביר, אני מבקש מאדוני להימנע מפ 15 

ואז מר פרס משיב לאדוני. אדוני ידבר למליאת הוועדה. צלחנו את החלק הראשון, למעט  16 

האפיזודה האחרונה, בשלום. אני מבקש גם הפעם שהדברים יהיו מדודים ושקולים. אני מבקש  17 

ים מקוממים מהחברים גם אורך רוח. הדברים קשים, כל אחד יש לו מטען, הדברים לפעמים נשמע 18 

 19  - - -לשני הצדדים ואנחנו צריכים 

 20 

 21 מה סעדי:אחה"כ אוס

 22 

 23 אנחנו לא מצליחים להתאפק עד הסוף. לשמוע דברי נאצה כאלה, זה בושה וחרפה. 

 24 

 25 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 26 

ן בצורה  נקיים את הדיו ויוכל להתאפק ואנ אני בטוח שתצליחו להתאפק. כל אחד מהצדדים 27 

 28 מכובדת, כמו שעשינו את זה עד עכשיו. 
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 1 ריצ'ארד פרס:

 2 

 3 אפילו קרעי לא התאפק ויצא. 

 4 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 6 

 7 מי שרוצה לצאת, כמובן שזו אוטונומיה של הפרט. כל אחד ידאג לעצמו.  

 8 

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 

, אז שאדוני לא יעשה להם הנחות. הדברים האלה סותרים אדוני, הדברים הרבה יותר ממקוממים 11 

את חוקי מדינת ישראל, הדברים האלה עולים כדי כל קריטריונים של לפסול מפלגות והדברים  12 

 13 האלה מצדיקים את הפסילה שלהם מכנסת ישראל. 

 14 

ה. דבר אחרון, עניין הבקשה הנוספת שלנו. אדוני, הייתי מצפה, שהצד השני יבוא ויגיד: לא קר 15 

לא קרה. מעבירים מעטפת כסף מטעם ארגון טרור לחבר כנסת. איך יכול להיות? הייתי מצפה  16 

תי, ימסרו לנו פרטים. אבל אדוני ישים לב ו מכחישים, זה לא נכון, זה לא אמשיבואו יגידו: אנחנ 17 

לתשובות שלהם, הם לא אומרים שזה לא היה. ואני אומר לאדוני שגם זה מתווסף ומוסיף למשקל  18 

ל הבקשה שלנו. הבקשה שלנו מפרטת המון ראיות שכולן, במיוחד כל הצבר של אותן ראיות, ש 19 

מלמד ומגלה תמונה אחת: מי שרוצה לגונן על מדינת ישראל, על הדמוקרטיה הישראלית, חייב  20 

 21 לפסול את אותם גורמים שתומכים בטרור ותומכים בהשמדת מדינת ישראל. תודה. 

 22 

 23 כב' השופט עוזי פוגלמן: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 24 

 25 תודה רבה. גברת ספדי עטילה, בבקשה. 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 עו"ד ערין ספדי עטילה: 

 2 

שלום. הגבנו על הדברים בתגובה מפורטת שמביאה את כל המכלול, גם המשפטי, גם התייחסות  3 

פרטנית לכלל הטענות שעלו. בטיעון אני אשתדל להיות מאוד תמציתית ואעמוד בקצרה על שלוש  4 

 5 שאפשר לחדד.  נקודות

 6 

בראשית הדברים, זו לא הפעם הראשונה שדנים למעשה בפסילת הרשימה. כפי שכתבנו בתגובה  7 

גם בעניין כסיף וגם בעניין סגל, בית המשפט העליון דן בהרחבה בטענות שעלו בבקשה לפסילת  8 

והן בבחירות  21-הרשימה והוחלט לאשר את השתתפותה של הרשימה, הן בבחירות לכנסת ה 9 

. לכן, בשים לב לפסקי הדין ולכל מה שנקבע שם, העמדה של היועץ המשפטי לממשלה 22-סת הלכנ 10 

היא שהבקשה הנוכחית לא מבססת שינוי, כל שכן שינוי משמעותי, שבכוחו לשנות מהתוצאה  11 

 12 באשר להשתתפותה של הרשימה בבחירות. 

 13 

בה כדי לבסס למעשה  כמו כן, הבקשה הנוכחית, אם בוחנים את הראיות שמונחות ביסודה, אין 14 

 15 סה קריטית של ראיות, שרק הן בכוחן להצדיק פסילה של רשימת מועמדים. מ

 16 

העמדה הזאת מתייחסת לכלל הראיות שהוצגו בבקשה, לרבות אלה העדכניות. אם נרצה לאפיין  17 

את הראיות, אפשר לחלק אותן לשני חלקים: החלק הראשון מתייחס למצע של בל"ד. למעשה  18 

שכבר עלתה הן בעניין כסיף והן בעניין סגל. בעניין הזה בית המשפט העליון  הנכבד מדובר בטענה  19 

קבע בעניין כסיף שיש קושי לפסול את הרשימה בהתבסס על מצעה של בל"ד בלבד, מקום שלא  20 

הוצג המצע הרשמי של הרשימה המשותפת ביחס אליה מוגשת הבקשה. הדברים נכונים גם  21 

 22 לענייננו. 

 23 

המשפט בעניין כסיף התייחס גם להצעת החוק מדינת כל אזרחיה, שהבקשה בנוסף לכך, בית  24 

הנוכחית מקדישה נתח מאוד גדול מהטיעונים ביחס להצעת החוק. גם שם, חרף הדברים שצוינו  25 

ביחס לחומרת הצעת החוק באשר לשלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית, בסופו של דבר בית  26 

ניין כסיף את השתתפותה של הרשימה, זאת לאחר שבחן את המשפט העליון אישר ברוב דעות בע 27 

המצע שמתבסס על העקרונות של הצעת החוק. לכן היום לא קיימת עילה, בהתבסס על אותן  28 

 29 טענות חוזרות ונשנות, לפסול את הרשימה.

 30 
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יסוד: -עלו גם טענות לשתי הצעות חוק נוספות: הצעת חוק לביטול חוק –בהקשר של הצעות חוק  1 

ליהדות לאום של העם היהודי. בעניין הזה, כפי שכתבנו בתגובה, העקרונות הגרעיניים מדינת ה 2 

את חוק הלאום יסוד: הלאום מושרשים היטב ואין בהצעה לבטל -המדינה שעוגנו למעשה בחוק 3 

סה קריטית שמצדיקה את פסילת הרשימה. הדברים נכונים גם ביחס כדי לבסס את אותה מ 4 

המוסדות הלאומיים. בעניין הזה אני אחדד שהצעת החוק הונחה להצעת החוק בעניין ביטול  5 

 6 ומרבית חברי הכנסת שחתומים על הצעת החוק אינם עוד בתפקידם.  20-בכנסת ה

 7 

החלק השני של הטענות מתייחס להתבטאויות. הובאה שורה ארוכה של התבטאויות ביחס לחברי  8 

בקשה לפסול מועמדים ספציפיים  המפלגות השונות שמרכיבות את הרשימה. נדגיש כמובן שאין 9 

והדברים מובאים על ידי המבקשת כדי להוכיח שהמטרה הדומיננטית של הרשימה מבססת את  10 

העילה של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור במדינת ישראל. בהקשר  11 

שגם אם  הספציפי הזה התייחסנו בצורה מפורטת בתגובה להתבטאויות. ביחס לחלקן גם אמרנו 12 

לבקשה, וגם אם אפשר להסתייג מחלק  100אפשר לגנות את הדברים, בפרט מה שמתייחס לסעיף  13 

משמעיות, -אחר של הדברים, בסופו של יום לא ניתן לומר שהוצגו ראיות ברורות, משכנעות, חד 14 

שמבססות את העילה של תמיכה בארגון טרור, במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור  15 

 16 המדינה. לכן הדברים שהובאו במכלול לא מבססים את העילה.  נגד

 17 

דבר אחרון, אני מבקשת להפנות להחלטה של ועדת האתיקה של הכנסת בהתייחס להשתתפות של  18 

שניים מחברי הכנסת המוזכרים בבקשה בכנס של פת"ח וחמאס ובכנס של אקספו. גם שם הוועדה  19 

להתערבות, כך שגם בחומר הזה אין כדי לבסס קבעה שמדובר בהבעת דעה פוליטית ואין מקום  20 

 21 את הבקשה. 

 22 

 23 אלה עיקרי הדברים וכמובן שאני מפנה את כבודכם לתגובה המפורטת.

 24 

 25 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 26 

 27 תודה רבה, גברתי, על הסקירה הן בכתב והן בעל פה. 

 28 

 29 אני מזמין את נציגי הרשימה. 

 30 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  11עמוד 

 1 ויאם שביטה:

 2 

כוח הרשימה המשותפת, זה שנתן את התצהיר, עומד בשער ולא נותנים לו להיכנס. אם אפשר  בא 3 

 4 להכניס אותו. 

 5 

 6 חה"כ משה ארבל:

 7 

שרון מטפלת בזה. בכל מקרה, לפי החלטת השופט הוא לא ייחקר על התצהיר ולכן הוא יכול לבוא  8 

 9 בנחת. 

 10 

 11 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 12 

 13 ן. כמובן שאנחנו נאפשר את הכניסה שלו. נכו

 14 

 15 חה"כ סמי אבו שחאדה:

 16 

אני מעוניין להגיד מילה לוועדה, כמובן שכל השיקולים והשקרים שצריך לדבר עליהם, ייעשו על  17 

ידי בא כוחנו, אבל חבר כנסת וידיד ד"ר עופר כסיף הוא לא מבל"ד, הוא מחד"ש. אני כבל"ד  18 

 19 אשמח מאוד שהוא יהיה איתנו. 

 20 

 21 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 22 

 23 כל מי שבחר להתייצב, מתקבל בברכה. מי שבחר לא להגיע, גם זה בסדר. 

 24 

 25 חה"כ אחמד טיבי:

 26 

 27 נאמר שם שעופר כסיף שייך לבל"ד. עובדתית זה לא נכון.  –הוא תיקן עובדה 

 28 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 

 3 היה מתאים שהוא יהיה בבל"ד.

 4 

 5 סמי אבו שחאדה:חה"כ 

  6 

 7 מי שתוקף ורוצה לפסול, שידע לפחות על מי הוא מדבר. 

 8 

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 10 

 11 תודה לאדוני. אני בטוח שעו"ד בן גביר יודע שעופר כסיף הוא מהרשימה המשותפת. 

 12 

 13 עו"ד זהר סאוסן, ברוכה הבאה. בבקשה. 

 14 

 15 עו"ד סאוסן זהר:

 16 

 17 , אדוני,  ומנסור דהאמשה, בא כוח הרשימה, ייכנס תוך כדי. אני אתחיל

 18 

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 20 

 21 כמובן שבמסגרת הזמן שהוקצבה לכם, אתם יכולים לחלק אותו כפי שנראה לכם. 

 22 

 23 עו"ד סאוסן זהר:

 24 

ה יהודית, על כל כמובן שאנחנו דוחים ומכחישים ומתנגדים לבקשה של בן גביר, של עוצמ 25 

המרכיבים שלה. לפני שאני אכנס לגופו של עניין, אני אבקש, אדוני, שיורה על קיום הצבעה   26 
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נפרדת ומקדימה לגבי הבקשה שלנו לדחות את הבקשה כולה על הסף, בגלל שהיא גזענית, בגלל  1 

 2  - -שהיא קנטרנית, בגלל 

 3 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 

 6 משפטית זה לא נכון.

 7 

 8 זהר: עו"ד סאוסן

 9 

 10 לא הפרעתי לך כשדיברת. 

 11 

ואף לא  –מתבססת בגלל שהיא מתבססת על ראיות ישנות שכבר נדונו בעליון, בגלל שהיא  - - 12 

בגלל שהיא מתבססת על  –הוזכר בכלל בבקשה שהראיות האלה הוזכרו, וזה בחוסר תום לב  13 

ם מאנשי ימין, כל מיני ראיות שאינן עונות על עילות הסף, בין היתר כתבות אינטרנטיות, טוויטרי 14 

 15 משמעיות ומשכנעות. -ראיות שאינן עונות על מבחן הסף של ראיות שחייבות להיות ברורות, חד

 16 

ולמה אני אומרת את זה? כי אנחנו עומדים כאן בפני מבקשים סדרתיים, שממניעים גזעניים כל  17 

באותה  out ומי inפעם מחדש מאלצים את הרשימה המשותפת על כל מרכיביה, ולא משנה מי  18 

רשימה לאותן בחירות, מטרטרים אותם רק בגלל אג'נדה אידיאולוגית ברורה, גזענית, רק כדי  19 

 20 להדוף ולהוציא את חברי הכנסת הערבים וללא כל בסיס ראייתי. 

 21 

אני מבקשת את זה, כי אנחנו בפני ועדה מכובדת, יושב הראש שלה הוא שופט בית המשפט העליון,  22 

ת, שהחלטותיה חייבות להיות מבוססות על תשתית ראייתית מלאה שעונה היא ועדה מעין שיפוטי 23 

על הדין. לכן בכל פרק הפנינו לפסקאות והסעיפים בבקשה, שהם ראיות ישנות; הפנינו להכרעות  24 

בעליון לגבי הראיות הישנות, לרבות מצע הרשימה המשותפת, מצע בל"ד, מצע חד"ש. הכי חשוב  25 

ה המשותפת, כי היא הנתקפת; הפנינו לכל הפסיקות והסעיפים לענייננו הוא כמובן מצע הרשימ 26 

הכי חשוב  –בבקשה הנוגעות לראיות מסולפות, כתבות אינטרנטיות, טוויטרים מאנשי ימין וגם  27 

 28 לתצהיר.   –בהקשר זה 

 29 
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כל בקשה חייבת להיות מגובה בתצהיר. אנחנו, וזו לא פעם ראשונה, מקבלים את הבקשה ללא  1 

ו את התגובה מתברר לנו מהוועדה שיש תצהיר. אנחנו מעיינים בתצהיר, תצהיר. לאחר שהגשנ 2 

מתברר שהתצהיר בכלל לא מאמת את התרגומים שהובאו, הציטוטים המתורגמים שהובאו על  3 

ידי בן גביר, על ידי מגיש הבקשה, וזאת לא הפעם הראשונה שהוא עושה זאת. הוא לוקח את הדין  4 

, לא רק של הוועדה, של חברי הוועדה וגם של באי הכוח, לידיים, מבלי להתחשב במעמד המכובד 5 

ומביא ראיות שמבוססות על תרגומים שקריים, מסולפים, שאין בינם לבין המציאות ולא כלום,  6 

מקוטעים. אפילו היועץ המשפטי לממשלה, בעמדתו בכתב,  גם ציין שהתצהיר אינו מביא את  7 

נחנו דנים בזה ואנחנו לא מוכנים כל פעם אימות התרגומים. זאת הפעם אני לא יודעת כמה שא 8 

דנים בזה  –היום אנחנו בפני כבוד השופט פוגלמן  –מחדש לעמוד על הדוכן כאן בפני כבוד השופט  9 

כל פעם מחדש, ואני מבקשת מכבודו שיאפשר הצבעה על הבקשה שלנו לדחייה על הסף, עוד לפני  10 

 11 שאני אגש לגופו של עניין. 

 12 

 13 זית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחירות המרכ

 14 

גברתי, אנחנו נקיים הצבעה אחת, אנחנו לא מחלקים את הדיון. כמובן שהדברים של גברתי  15 

נשקלו, יישקלו, יש להם בהחלט משקל, אבל הצבעה מתקיימת באקורד אחד. אנחנו נעשה את  16 

 17 הכול במקשה אחת ונצביע בסוף. 

 18 

 19 רין:אבעו"ד חסן ג'

 20 

 21 מה זה אומר? –אחת" כאשר אדוני אומר "מקשה 

 22 

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 24 

עושים הצבעות טיעוני הסף נשמרים לכם. בסופו של דבר הוועדה תחליט על הכול ביחד. אנחנו לא  25 

 26 רין. אבמפוצלות, מר ג'

 27 

  28 
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 1 רין:אבעו"ד חסן ג'

 2 

ו מבקשים, אנחנו לא קיבלנו לא מדובר רק בהצבעה. כאשר מצהירים את זה בפני הוועדה, ואנחנ 3 

תשובה מדוע לא. גם הפסיקה מציינת את זה, כאשר מדובר בוועדה מעין שיפוטית, יש תנאי סף  4 

 5  - - -בפני הוועדה. אם אין תשתית עובדתית 

 6 

 7 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 8 

ראש -זאת, שבסמכות היושביש תנאי סף. יש סוג של בקשות, וזה קרה גם במערכת הבחירות ה 9 

גם אם יש לרשימה  –לדחות את זה על הסף, כשיש תנאי סף מסוימים. יש סוג של טענות שמובאות  10 

המשיבה טענות, הן מובאות בפני כלל המליאה ונידונות כמכלול אחד. זה באותה מידה כמו  11 

הצדדים לאולם יש סוג מקרים שהעתירה נדחית על הסף בלי להזמין את  –שאדוני בא לבית משפט  12 

ויש מקרים שהעתירה מובאת בפני בית המשפט לדיון בפני הצדדים. נשמעות הן טענות סף, הן  13 

טענות לגופו של עניין ובסופו של יום בית המשפט נותן החלטה. לכן במובן הזה, זה שאנחנו נקיים  14 

נתן הצבעה אחת, זה כמובן לא שולל את תוקפן של טענות הסף שלכם. זה אומר שההחלטה תי 15 

 16 במקשה אחת. 

 17 

 18 חה"כ משה ארבל:

 19 

 20 עו"ד ג'בארין, עד שיש לנו הזדמנות לשמוע אותך טוען, אתה רוצה לקחת לנו אותה?

 21 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 23 

 24 הוא רוצה לתת את הבמה לחברתו, וזה בסדר גמור. 

 25 

  26 
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 1 רין:אבעו"ד חסן ג'

 2 

זה אומר שכל אדם יכול להגיש כל בקשה, לא משנה אם הוא מסתיר עובדות מפני ועדת הבחירות,  3 

חייבת לעמוד  –בתור משיבה  –לא משנה אם הוא עומד במבחנים, ואז הדיון מתקיים, והרשימה  4 

 5 כאן ולהגיב וכל הפרוצדורה הזאת אין לה שום משקל. זו בעיה. 

 6 

 7 ט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופ

 8 

 9 בסדר, מר ג'בארין, הדברים נשמעים והוועדה תיתן להם משקל מתאים. בבקשה, גברתי. 

 10 

 11 עו"ד סאוסן זהר:

 12 

גם כפי  –לגופו של עניין, הרבה מזה חופף גם עם הנימוקים לדחייה על הסף, מרבית הראיות  13 

ל בראיות שאמורות שנטען על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, הן ראיות ישנות. אם נתחי 14 

להיות הכי ענייניות לבקשה כזאת, שזה מצע הרשימה המשותפת, מצע המשיבה. מה אומר מצע  15 

המשיבה? מצד אחד נתקף כאן המצע הן של חד"ש והן של בל"ד. זה מה שהובא בבקשה, למרות  16 

 17 שגם המצע של חד"ש וגם המצע של בל"ד נידון בעבר. ולא רק שהוא נידון בעבר, אלא גם מצעה

וגם  22-, בכנסת ה21-, בכנסת ה20-, בכנסת ה19-של הרשימה המשותפת, ככלל, נידון בכנסת ה 18 

. נידון המצע הן של הרשימה המשותפת והן כל אחד מהמרכיבים, ארבעת המרכיבים, 23-בכנסת ה 19 

 20 בכל הזמנים השונים של הרשימה המשותפת. 

 21 

יסוד: הלאום, בין אם זה לביטול -ק שהוזכרו, בין אם זה לביטול חוקכך גם לגבי הצעות החו 22 

המוסדות, כמו הסוכנות היהודית. הצעות החוק האלה הובאו בעבר, נידונו על ידי הוועדה, נידונו  23 

במסגרת בתי המשפט, ולצערנו אף מילה לא הובאה על ידי בן גביר, לא על זה שהובאו בעבר ולא  24 

דונה המועמדות של הרשימה באשר להכרעה של בית המשפט. בכל פעם כמובן, זה לא סוד, שני 25 

ה שלנו, תשובל 23עד פסקה  15להפנות מפסקה  המשותפת, היא נמצאה כשרה. על כך אני רוצה 26 

 27 שם אנחנו מפרטים מתי ומה נאמר ואיך הדברים הוכרעו.

 28 

מנגד, הדבר הראשון שכן צריך להיות בבקשה זה המצע של הרשימה המשותפת, לא של בל"ד ולא  29 

גם  –מתייחסת למצע של הרשימה המשותפת. בהקשר הזה הלכה היא של חד"ש. אין אף מילה ש 30 
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כפי שנקבע בעניין כסיף, שם גם נדחה העניין הזה שנתקפה הרשימה המשותפת מבלי להביא את  1 

על ידי הנשיאה חיות בעניין כסיף כך:  "מבקשי הפסילה לא   77ונקבע בפסקה  –המצע הרשמי  2 

ור מרכזי המלמד על מטרותיה. וגם מטעם זה יש הציגו את המצע הרשמי של הרשימה שהוא מק 3 

קושי להגיע למסקנה כי הרשימה תומכת במאבק מזוין של ארגון טרור וכי זו המטרה המרכזית  4 

תע"ל, שלהגשמתה היא פועלת באופן ממשי ועקבי". רק מטעם זה וגם -והדומיננטית של חד"ש 5 

או למודעות רשמיות או לכל מהטעם שאין בבקשה כל התייחסות להצהרות, להודעות, לכרזות  6 

פעילות אחרת שהיא מתייחסת לפעילות או לכרזות ולהצהרות של הרשימה המשותפת ולא של  7 

 8 מרכיביה, רק מהטעם הזה יש לדחות את הבקשה. 

 9 

והפעם יש לנו גם  –אני לא רוצה לחזור למשל על ריבוי הראיות, שלמעשה הן כתבות אינטרנטיות  10 

טוויטר, אבל עיון בחשבונות הטוויטר מראה שכל כולם הם חידוש, שזה שיתוף מחשבונות  11 

חשבונות של אנשי ימין, שהם לא חשבונות של מי מהמועמדים של הרשימה המשותפת, אלא הם  12 

דברים שסולפו לפי ההשקפות הפוליטיות של אותם אנשים. חשבונות כאלה, גם אם אין פסיקה  13 

הקשר הזה שהן לא עונות, כמו כתבות כמובן שיש לצרף אותם להלכה הקבועה ב –בנושא הזה  14 

משמעיות, שאינן מראות -מהאינטרנט, על ראיות שצריכות להיות ראיות ברורות, משכנעות וחד 15 

את ההשקפה או את הדברים או את ההצהרות של המועמד עצמו או של הרשימה עצמה. בסעיף  16 

ם האלה, כל מה לבקשה הפנינו לסעיפים בבקשה שמפנים לכתבות אינטרנטיות. כל הסעיפי 35 17 

 18 שמכונה הראיות האלה, צריך לפסול על הסף והם לא צריכים להיות חלק מהבקשה. 

 19 

ראיות שנסמכות על תרגום לא רשמי מהשפה הערבית וללא אישור תרגום  –עוד סוגיה שהעלינו  20 

מקצועי. אם עו"ד בן גביר היה לומד קצת מלקחים קודמים שלו, מהטעויות שלו, היה לפחות יכול  21 

אני לא רוצה אישור נוטריוני על תרגום כמו שצריך. לפחות היה יכול  –א תצהיר שמאמת להבי 22 

,  עמדתי וחזרתי על אותם דברים שאני טוענת 23-להביא תצהיר מאומת. בפעם שעברה, בכנסת ה 23 

לפחות תלמד ערבית, בן גביר, לכנסת הבאה. תעשה לי  –עכשיו. הובאו ראיות תוך הבאת תרגום  24 

 25 שלך ממש בושה.טובה. הערבית 

 26 

 27 עו"ד איתמר בן גביר:

 28 

 29 גם בעברית? גם התרגום בעברית? אולי כדאי שאת תלמדי עברית, אז יהיה בסדר. 

 30 

  31 
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 1 עו"ד סאוסן זהר:

 2 

 3 אם תדבר ערבית כמו שאני מדברת עברית, אני אוריד בפניך את הכובע. 

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 

 7 עשינו עסק. 

 8 

 9 עו"ד סאוסן זהר:

 10 

ות האלה אין בהן שום תצהיר ולכן צריך לפסול את כולן. אני מפנה כאן לסעיף בכל מקרה, הראי 11 

 12 בכתב התשובה שלנו.   40עד סעיף  38

 13 

יש גם הרבה ראיות מסולפות בבקשה, מסולפות, מסתירות. זה מבטא עוד יותר את חוסר ניקיון  14 

הפסילה  לבקשת 98-ו 71הכפיים גם של המבקשות ושל מי שהגיש אותן. בהקשר של פסקאות  15 

הפיוס בין חמאס  תו של חבר הכנסת איימן עודה בכנסשנוגעות לשני אירועים: האחד, השתתפו 16 

לפת"ח; השני, השתתפות חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בכנס של פלסטין אקספו. אני לא ארחיב  17 

-נה בפני ועדת המשמעת של הכנסת. בעל האירועים האלה, כי העניין בהקשר הזה הובא כקובל 18 

הייתה החלטה ברורה, שלא רק שלא ראתה שיש בזה פסול, אלא הוועדה ראתה  2020במבר בנו 24 19 

בזה כחלק מהפעילות הפרלמנטרית הלגיטימית של חברי הכנסת. נקודה. על כך גם מסתמך היועץ  20 

המשפטי לממשלה. לעומת זאת, בן גביר לא רק שלא טרח, אלא הסתיר את הדברים האלה מחברי  21 

 22 וועדה. ראש ה-הוועדה ומיושב

 23 

, מה שנקרא "לא FM103-לגבי הריאיון של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה שנערך לאחרונה ב 24 

 25 קוראים להם מחבלים". 

 26 

 27 עו"ד איתמר בן גביר:

 28 

 29 שם התרגום לא טוב?
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 1 עו"ד סאוסן זהר:

 2 

כן, אנחנו לא קוראים להם מחבלים. לא חברי הכנסת יקראו להם מחבלים ולא האזרחים הערבים  3 

, בבית המשפט העליון, בעניין הריאיון 2005ם מחבלים. גם עניין זה נידון בעבר, בשנת יקראו לה 4 

המפורסם שעשתה חנין זועבי לאחר חטיפת הנערים ושם אמרה: כן, אני לא קוראת להם  5 

טרוריסטים, אם כי אני לא מסכימה עם המעשה. הנושא הוסבר בתצהיר מאוד מפורט, גם בפני  6 

פט העליון. זה היה בהקשר לבקשה לפסילתה בתור מועמדת. העניין הוועדה וגם בפני בית המש 7 

נמצא כשיר בפני בית המשפט העליון. בגלל עניינים שקשורים בפוליטיקה הפנימית הפלסטינית,  8 

 9 - - -כן, יש מונחים שחברי הכנסת הערבים אינם מאמצים זאת, וזה אחד מהמונחים 

 10 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 

 13 ה פנימית?לרצוח ילד זה פוליטיק

 14 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 16 

 17 מר בן גביר, נא לא להפריע. 

 18 

 19 עו"ד סאוסן זהר:

 20 

אני רק רוצה להבהיר שמדובר על  –כל האירועים שאליהם התייחס בין גביר בטיעונים בעל פה  21 

בכל מקרה כל מה כנסת, לא לסמי אבו שחאדה ולא לאחרים, וה לחבר יאירועים, אין שם אף הפני 22 

ארגון של הפסילה בעניין מאבק א לעילת 7שנאמר על ידו בעל פה עכשיו לפניי, לא עונה על סעיף  23 

 24 שהוכרז כארגון טרור. 

 25 

לא רק שאנחנו דוחים ומכחישים  –לגבי הראיה החדשה שבן גביר ביקש לצרף אותה כראיה חדשה  26 

, תוך הצבת פרשנויות בלבד של , ערוץ ימני20את הראיה, אלא מדובר בכתבה שפורסמה בערוץ  27 

מי שעשה וערך את הכתבה, תוך כדי זה שאיימן עודה לא הביא ואפילו סירב להגיב. אין תגובה  28 

מטעם מישהו, אפילו לא ידוע אם הם אכן פנו כדי לקבל תשובה. אין אף ראיה, אין כלום, שום  29 
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ת לא תיחשב, היא לא דבר שיכול להצביע על קיומם של הדברים. לכן אנחנו מבקשים שראיה זא 1 

ראיה שעונה על מבחני הפסילה. זו כתבה אינטרנטית, כמו הרבה מהראיות שצורפו לבקשה. אי  2 

אפשר לצרף מפה ושם ראיות רק כדי למלא את זה תוכן. לכן אנחנו מתנגדים גם להבאת הראיה  3 

 4 כראיה חדשה ואנחנו מכחישים אותה על תוכנה. 

 5 

ווסף ולא גורע ממה שנאמר הן בכתב התשובה שלנו והן אני אסכם, אדוני. כל מה שאמרתי מת 6 

משמעיות, -בתגובה לצירוף הראיה החדשה. אנחנו רואים שאין בכלל ראיות שהן ברורות, חד 7 

משכנעות. הרבה מהראיות מסולפות,  מתורגמות באופן חופשי, מתבססות על כתבות אינטרנטיות  8 

של אנשי ימין. אין אף התייחסות למצע שלא מהוות ראיה כדין, מתבססות על חשבונות טוויטר  9 

של הרשימה המשותפת, אין אף התייחסות לפעילות, להצהרות, לכרוזים של הרשימה המשותפת,  10 

אין אף התייחסות למעשים הפיזיים שיכולים גם לעמוד בדרישה לפסילת רשימה, כפי שמתחייב  11 

סה קריטית, תית שמהווה מעל פי ההלכה הפסוקה, וכמובן, הכי חשוב בהקשר שלנו, אין בכלל תש 12 

 13 וזה כפי שהצביע היועץ המשפטי לממשלה. תודה. 

 14 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 16 

תודה רבה לגברתי. נעבור לחלק של השמעת דעות של חברי הוועדה. מנכ"לית הוועדה מתבקשת  17 

 18   לנהל את זה ולאפשר לחברי הוועדה שנרשמו לשאת את דברם. בבקשה.

 19 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס:

 21 

 22 זה הזמן. ריצ'ארד פרס, בבקשה.  –בינתיים יש רק שניים. מי שרוצה להירשם 

 23 

 24 ריצ'ארד פרס:

 25 

הריים טובים. קודם איתמר הפנה אליי אצבע ודאג להגיד לי שהוא מסתכל לי בעיניים, ואני צ 26 

בדרך. מי שרצח יהודי, זה קודם  ד אמונהמסתכל בעיניים ללא בושה, ללא פחד, ועם הרבה מאו 27 

 28 - - -ל יהודי, יגאל עמיר, יימח שמו. הוא רצח את יצחק רבין כ

  29 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  21עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 

 3 מה הקשר? אנחנו דנים בפסילת יגאל עמיר? בגלל זה מותר לרצוח תינוקות? זה פשע וזה פשע. 

 4 

 5 ריצ'ארד פרס:

 6 

 7 דיברת על רצח יהודי והפנית אליי. 

 8 

 9 דת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר וע

 10 

 11 מר פרס, אנחנו דנים ברשימה המשותפת. 

 12 

 13 ריצ'ארד פרס:

 14 

 15 - - -הוא קרא בשמי, הפנה אליי הערה 

 16 

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 18 

 19 זה בסגנון הדברים "אתה התחלת". 

 20 

 21 ריצ'ארד פרס:

 22 

דה משפטית. אני מצביע כאן כמו עמדת מפלגתי, כמו עמדת לא, חלילה, אני רוצה להשלים עוב 23 

ראש המפלגה שלי, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני תלמידו של יצחק רבין, זכיתי לעבוד -יושבת 24 

קיום ולשמירה על -איתו וללמוד ממנו. אני אומר לך שדרכו היא דרכי. יצחק רבין הטיף לדו 25 

ואתם, זה מה שאתם עושים? אז אני פה  המערכת הדמוקרטית וכיבוד מערכת המשפט. ואתה, 26 

אצביע כמו שרבין היה מצביע וכמו שהמפלגה שלי מנחה אותי. איתמר, אני מציע לך, תמשוך את  27 

 28 הבקשה שלך. 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  22עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 

 3 על מחבלים. 

 4 

 5 ריצ'ארד פרס:

 6 

ובחר הערה אחרונה, אני פשוט בוש ונכלם שחבר הכנסת שלמה קרעי לא מצא לנכון להיות כאן  7 

לברוח, שחלילה יפריע לו לקושש קולות במגזר הערבי ולהצטלם איתך. זה לא מפריע לך? לך  8 

 9 ליהודי הזה, לך לביבי.

 10 

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 

 13 מפריע. 

 14 

 15 ריצ'ארד פרס:

 16 

 17 אז תגיד לי מה אתה חושב עליהם. 

 18 

 19 עו"ד איתמר בן גביר:

 20 

 21 בזה אתה צודק. 

 22 

 23 עוזי פוגלמן: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט

 24 

 25 תודה רבה. אנחנו עוברים לדובר הבא. 

 26 

 27 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  23עמוד 

 1 מה סעדי:אחה"כ אוס

 2 

ראש, חבריי חברי הוועדה, אנחנו מצטרפים לכל הטיעונים המשפטיים שהעלתה -כבוד היושב 3 

מפורטת, מנומקת. עליתי כאן כדי  תשובהכוחנו המלומדת, חברתי עו"ד סאוסן, שהגישה -באת 4 

ראש, גזען, תומך -ויישאר גם אם הוא ייכנס לכנסת, אדוני היושבלהגיד לגזען הקטן הזה שנשאר,  5 

 6 - - -טרור, יורש כהנא 

 7 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 

 10 זה בסדר, אדוני?

 11 

 12 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 13 

 14 - - -ומכניס את הכהניזם לכנסת. אבל אין לי בעיה איתך 

 15 

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 

 18  - - -המחבל הזה 

 19 

 20 מה  סעדי:אחה"כ אוס 

 21 

 22 לא מחבל, אתה מחבל. אני 

 23 

 24 עו"ד איתמר בן גביר:

 25 

 26  - - -אתה מחבל 

 27 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  24עמוד 

 1 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 2 

 3 אתה מחבל, אתה תומך טרור.

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 

 7 אתה מחבל.  - - -

 8 

 9 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 10 

אני בז לך. בוז לך. תתבייש לך שאפילו בנימין נתניהו רוצה להכניס אותך לכנסת. אני לא בא אליך  11 

 12 נות. אל תפריע לי. בטע

 13 

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 15 

 16 רבותיי. חבר הכנסת סעדי, אני מציע לא לפתח דיאלוג.

 17 

 18 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 19 

ראש. אני חבר ועדה, זכותי להגיד את הדעה שלי. אני התאפקתי -הוא מפריע לי, אדוני היושב 20 

 21 דברי בלע.  מאוד כששמעתי אותו, למרות שהוא אמר 

 22 

 23 אברהם ובר:

 24 

 25 –אני מקווה, אם לא יהיו בחירות כל כך מהר  –כבוד השופט, אני חושב שיהיו להם ארבע שנים 

 26 יהיו להם ארבע שנים וחצי לריב. חבל על הזמן של כולנו. 

 27 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  25עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 2 

 3 הרב ובר, אני מסתדר בלי עזרה. תודה רבה.  

 4 

 5 מה  סעדי:אה"כ אוסח

 6 

אדוני השופט, אין לי טרוניה לבן גביר, יורש תורת כהנא הגזענית, אבל יש לי טענה גדולה מאוד  7 

לראש הממשלה שפונה עכשיו, בימים האלה, לציבור הערבי ומבקש את התמיכה שלהם, אבל מי  8 

ה יהודית, שמכניס את כהנא לכנסת זה ראש הממשלה עצמו, שדחף לאיחוד בין סמוטריץ' לעוצמ 9 

ארגון גזעני מאוד, ועכשיו הוא רוצה להכניס אותם לקואליציה. אני אומר לך שהוא גם יכניס  10 

 11 , הוא אפילו ייתן לך להיות שר משפטים. 61-אותך לממשלה. אם אתה תהיה ה

 12 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 

 15 זה הסיוט שלך, הא?

 16 

 17 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 18 

 19 ודי שמתבייש בך ושבכמותך. זה לא הסיוט שלי, זה סיוט של העם היה

 20 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 

 23  - - -זה הסיוט שלך 

 24 

 25 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 26 

 27  - - -ראש -אני אומר לך, אדוני היושב



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  26עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 2 

 3 חבר הכנסת סעדי, אני מבקש מאדוני, הקואליציה העתידית היא לא חלק מבקשת הפסילה הזאת. 

 4 

 5 ריצ'ארד פרס:

 6 

 7 חזון אחרית הימים.

 8 

 9 מה  סעדי:אחה"כ אוס

 10 

ראש, אני מתבייש בעמדה של הליכוד היום, ששמענו היום ועכשיו -אני אומר לך, אדוני היושב 11 

אפילו מפיצים אותה, שהליכוד לא יהיו בממשלה עם הרשימה המשותפת בשום דרך, כי הם תומכי  12 

על מפלגות שיושבות באופוזיציה ולא עושות כלום. טרור ושנמאס להם לבזבז את הקולות שלהם  13 

מי שמגן ומייצג את הזכויות ואת האינטרסים של הציבור הערבי, זה אנחנו, חברי הכנסת הערבים  14 

והרשימה המשותפת. מי שעשה ועושה ומסית ומחוקק את החוקים הכי גזעניים, חוק הלאום וחוק  15 

 16 נו יודע למי להצביע. ץ, זה בנימין נתניהו. אני בטוח שהציבור שליקמינ

 17 

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 19 

 20 תודה רבה. הדובר הבא, בבקשה. 

 21 

 22 אברהם ובר:

 23 

 24 כבוד השופט, לא הבנתי, זו תעמולת בחירות. 

 25 

 26 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 27 

 28 ולא בקואליציה עתידית. הערתי מה שהערתי. אנחנו לא עוסקים פה בפסילת הליכוד 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  27עמוד 

 1 אברהם ובר:

 2 

 3 וגם לא בתעמולת בחירות. 

 4 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 6 

 7 גם לא בתעמולת בחירות. 

 8 

בתשתית המשפטית אדוני הזכיר שלוש עילות, אבל  –מר בן גביר, לפני שאני מעלה להצבעה  9 

יבר רק על שתי עילות: על שלילת קיומה של כשהוא דיבר בתשתית העובדתית הקונקרטית, הוא ד 10 

 11 המדינה כמדינה יהודית ועל תמיכה במאבק מזוין. אלה שתי העילות, זה נכון?

 12 

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 

 15 אפשר לקצר. 

 16 

 17 עו"ד סאוסן זהר:

 18 

לא שמתי לב לפני שסיימתי לדבר, לבקש שחבר הכנסת אחמד טיבי ייקח גם שתי דקות מהזמן  19 

 20 הדקות שלנו, במיוחד כשדיברתי פחות.  20-תפת. זה חלק מהזמן שלנו, משניתן לרשימה המשו

 21 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 23 

סיימנו כבר את הדיון. זה לא קשור ללוח הזמנים. סדר הדיון הוא שכל צד מדבר, כולל היועץ  24 

 25 ים את הגלגל אחורה. המשפטי. לאחר מכן דיון של חברי הוועדה. עכשיו אנחנו לא מחזיר

 26 

  27 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  28עמוד 

 1 עו"ד סאוסן זהר:

 2 

 3 גם לא בתור השלמה? 

 4 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 6 

 7 השלמה למה?

 8 

 9 עו"ד סאוסן זהר:

 10 

השלמה למה שאמרתי, בגלל שלא ניצלתי את כל הזמן. בטעות גם לא ביקשתי שחבר הכנסת אחמד  11 

 12 ו"ר הוועדה, שאמר שאפשר לחלק את הזמן. טיבי ישלים את דבריי, כפי שהתיר זאת י

 13 

 14 חה"כ אחמד טיבי:

 15 

 16 בכל הליך משפטי, אדוני, יש השלמות. 

 17 

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 

אז גם אני רוצה להשלים. אז שידבר בזמן של מנסור עבאס. עוד מעט מנסור עבאס מגיע, תדבר  20 

 21 בזמן שלו. אם הוא רוצה להשלים, גם אני רוצה להשלים. 

 22 

 23 הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן: יו"ר ועדת

 24 

חבר הכנסת טיבי, לפנים משורת הדין, אני אתן לאדוני שתי דקות. אבל אדוני, אני אומר לו  25 

מראש, לא לגלוש לדיאלוג פוליטי עם מפלגות אחרות ולא לחרוג מגדרה של בקשת הפסילה  26 

 27 שלפנינו. 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  29עמוד 

 1 חה"כ אחמד טיבי:

 2 

ראש הסיעה, אני גם  -ודה לך על לפנים משורת הדין. אני יושבתודה רבה, מכובדי השופט, אני מ 3 

אחד מהאנשים שנתבעו על ידי המבקש, המועמד בן גביר, נציג הסיעה שחתמה על הסכם עודפים  4 

עם הליכוד. בדבריו כאן הוא האשים את הרשימה המשותפת בכמה האשמות, אחת מהן היא  5 

 6  - - -גזענות. אני לא יודע לחייך, לצחוק 

 7 

 8 ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"

 9 

 10 לא, זה לא עומד על הפרק. 

 11 

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 

 14 יכול להשלים. הוא גזען. אז זה רעיון לדו שיח פוליטי, גם אני 

 15 

 16 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 17 

מדות להצבעה, והנושא של גזענות כפי ששאלתי את עו"ד בן גביר, הגדרתי את שתי העילות שעו 18 

 19 לא עומד להצבעה. אז אדוני ידלג על העניין הזה.  

 20 

 21 חה"כ אחמד טיבי:

 22 

 23 עוד מעט הוא יאשים אותנו שחיבלנו בסמלים של מכוניות של ראש ממשלה. 

 24 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 

 27 ה. אבל אתם תומכים במחבלים. אתה לא יכול להגיד משהו, ואני אשתוק. אני לא רגיל לז



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  30עמוד 

 1 חה"כ אחמד טיבי:

 2 

שלמה בן יוסף הוא  –אני אענה בדיוק על זה. אפרופו התיאור של מחבלים ושהידים בשפה שלנו  3 

ביהדות ובעברית היא המקבילה של "שהיד" ת לפי הספרות שלך. "הרוג מלכות" הרוג מלכו 4 

. טרוריסט בערבית. שלמה בן יוסף, אתם יודעים מה הוא עשה? זרק פצצה על אוטובוס של אזרחים 5 

קטן. ולכן יש סמנטיקה שלכם ויש סמנטיקה שלנו. בתנועות של שחרור לאומי יש אלימות  6 

 7 לאומית. 

 8 

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 

 11 לרצוח תינוק זו סמנטיקה? 

 12 

 13 חה"כ אחמד טיבי:

 14 

 15 תשתוק. 

 16 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 

 19 הוא לא יגיד לי לשתוק.  

 20 

 21 פוגלמן: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי

 22 

 23 - - -מר בן גביר, אדוני 

 24 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 

 27 הוא לא יגיד לי לשתוק, אדוני. המחבל הזה לא יגיד לי לשתוק. 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  31עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 2 

 3 אדוני מתבקש לשבת. 

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 

 7 מה משפטי בזה? זו עילה משפטית?

 8 

 9 חה"כ אחמד טיבי:

 10 

 11 לעמוד.הטענה הזאת אין לה על מה  לכן

 12 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 14 

חבר הכנסת טיבי, חברתו התייחסה לזה גם בכתב וגם בעל פה, עו"ד סאוסן. אדוני  מתבקש  15 

 16 לסיים. 

 17 

 18 חה"כ אחמד טיבי:

 19 

סיים. לכן אני בהחלט מחזק את מה שהיא אמרה, אבל זכותי לומר את הדברים שלי, ואני מ 20 

הריטואל הזה של להאשים את הרשימה המשותפת כתומכי טרור, בגלל שהם נציגים אותנטיים  21 

פלסטיני במדינת ישראל, סופו תמיד להיפסל. אנחנו גאים שאנחנו מייצגים את -של ציבור ערבי 22 

 23 הציבור הערבי. 

 24 

פרימו לוי. הוא  יהודי,-והמלצה אחרונה, ספרותית, ואני אסיים. יש סופר יהודי דגול, איטלקי 25 

 26 כדאי לך לקרוא את הספר.  תודה רבה.  –כתב ספר: הזהו אדם? 

 27 

  28 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  32עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 2 

 3 ההמלצה על הספרים של פרימו לוי היא אוניברסלית, לא רק לעו"ד בן גביר.

 4 

 5 ריצ'ארד פרס:

 6 

 7 מתנה לכל חברי הוועדה?

 8 

 9 כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 

 10 

 11 לכל אזרח בישראל, לא רק לחברי הוועדה. 

 12 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס:

 14 

 15 מתנת פרידה אחרי ארבע מערכות בחירות...

 16 

 17 אברהם ובר:

 18 

 19 עם התחייבות שלא יהיו בחירות חמישיות. 

 20 

 21 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 22 

 23 ב הבדיחות, כנראה שהכול כבר בסדר. אם הגענו לשל

 24 

אנחנו עוברים להצבעה. חברי הוועדה מתבקשים לשקול את טיעוני הצדדים כמו גם חוות דעתו  25 

המפורטת של היועץ המשפטי לממשלה, שהובעה בפנינו על ידי הפרקליטות המכובדות בכתב ועל  26 



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  33עמוד 

כאמור, דיברנו על שתי ידי עו"ד ספדי עטילה בעל פה. ההצבעה תתייחס לכל אחת מהעילות.  1 

 2 עילות, לא דיברנו על הסתה לגזענות. ההצבעה תנוהל על ידי המנכ"לית. בבקשה.

 3 

 4 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס:

 5 )קוראת בשמות חברי הוועדה(

 6 

 7 אינו נוכח -   חה"כ שלמה קרעי

 8 אינה נוכחת -  חה"כ אסנת הילה מארק

 9 אינו נוכח -   יהונתן ברוך טל

 10 אינה נוכחת -    קמי רביד

 11 אינו נוכח -    אלעד זמיר

 12 אינו נוכח -  שלום יוסף חיים רוזנבוים

 13 אינו נוכח -    נועם לאור

 14 אינה נוכחת -    הלן מזוז

 15 אינה נוכחת -    חנה בן זקן

 16 נגד בשתי העילות -    ערן מרינברג

 17 נגד בשתי העילות -    אסף גולדפרב

 18 נגד בשתי העילות -    מיכל דור 

 19 נגד בשתי העילות -    ניב רינגל

 20 נגד בשתי העילות -    גיל סגל

 21 נגד בשתי העילות -    נטע אטיאס

 22 נגד בשתי העילות -   שפרית כהן חיו

 23 נגד בשתי העילות -   מרדכי שוקרון

 24 נגד בשתי העילות -    עודד גזית

 25 נגד בשתי העילות -    ויאם שביטה

 26 נגד בשתי העילות -    יוסף פדילה

 27 העילות נגד בשתי -    עלי ג'אסר



 3/24ר פ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 34מתוך  34עמוד 

 1 נגד בשתי העילות -    עלי סרוגי' 

 2 אינו נוכח -   חה"כ משה ארבל

 3 אינו נוכח -    מנשה לוי

 4 אינו נוכח -    חיים בעדני

 5 נמנע בשתי העילות -    אברהם ובר

 6 נמנע בשתי העילות -   אברהם יוסטמן

 7 איננו נוכח -   חה"כ אלכס קושניר

 8 אינו נוכח -    רומן גרביץ

 9 בעד בשתי העילות -    אריאל סלע

 10 בעד בשתי העילות -     הושעיה יפת

 11 בעד בשתי העילות -   צבי דוד רוזנבלט

 12 נגד בשתי העילות  -    ריצ'ארד פרס

 13 נגד בשתי העילות -   רונית חייקין יעקבי

 14 אינו נוכח -    זאב אלקין

 15 אינו משתתף בהצבעה -    אלון דוידיאן

 16 

 17 הבחירות המרכזית אורלי עדס:מנכ"לית ועדת 

 18 

בעד,  3נגד,   15:  24-מלהשתתף בבחירות לכנסת הבבקשה לקבוע כי הרשימה המשותפת מנועה  19 

 20 שניים נמנעים. לפיכך הבקשה לא נתקבלה. 

 21 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:

 23 

. 12:45בבקשה הבאה בשעה חברים, אני מודה לכולם על ההשתתפות. אנחנו נתכנס להמשך דיון  24 

 25 שימו לב, זו הקדמה של לוח הזמנים. 

 26 

 27 (12:55ונתחדשה בשעה  12:10)הישיבה נפסקה בשעה 


