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 בס"ד
 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

  
          בעניין שבין:

  עוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית) 
  רשימת הציונות הדתית 

  עו"ד חנמאל דורפמן באמצעות עו"ד איתמר בן גביר ו/או 
  , ירושלים 5מרחוב הלל 

    02-6459010, פקס.  02-6459003טל. 
  

  " המבקשת " – להלן 
  

  - נ ג ד  -
  

  (רע"מ)  59-900034-6  האיחוד הערבירשימת 
  

  " המשיבה " – להלן 
  

א לחוק יסוד: הכנסת למנוע את 7בקשה לפי סעיף 
ולקבוע כי המשיבה   ה המשיב המפלגות של השתתפות 

  42-המנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת 
  

לסעיף   המשיבה  7בהתאם  כי  לקבוע  הוועדה  חברי  כב'  יתבקשו  הכנסת,  יסוד:  לחוק  א 
  אלה נימוקי הבקשה:. 24-מלהתמודד כמועמדת בבחירות לכנסת ה מנועה 

  
  פתח דבר: 

  
והן  " בודד  מתמודד  של  לפסילתו  באשר  הן  חבריי  פרשנות 

באשר לפסילתה של רשימה, בעילה של תמיכה במאבק מזוין  
המדינה   של  קיומה  שלילת  של  ובעילה  ישראל  מדינת  נגד 
בלבד.   כתיאורטיים  המחוקק  דברי  את  מעמידה  כיהודית, 

ע"א, ע"א) דנה ביסודות העבירה של   סנהדרין הגמרא (בבלי,
פרטי   ציבור    –אדם  ושל  ומורה,  סורר  הנידחת,    –בן  עיר 

שנקבעו   שהתנאים  אלא  מסוימות.  עבירות  בביצוע  שסרחו 
לקיום יסודות העבירות כה נוקשים עד אשר הגמרא אומרת  
נכתב?   ולמה  ולא עתיד להיות,  ומורה "לא היה  בן סורר  כי 
עתידה   ולא  היתה  "לא  הנידחת  עיר  וכי  שכר"  וקבל  דרוש 

נכתבה  ולמה  דומה    להיות  לשון  (מטבע  שכר"  וקבל  דרוש 
מופיע גם בעניין איוב, עליו נאמר כי "לא היה ולא נברא אלא  

ט"ו, ע"א)). ברם, לצד דעה זו   בבא בתרא משל היה" (בבלי,
קיימת באותו מקום דעתו של רבי יונתן הסובר שאין המדובר  
בעניינים תיאורטיים, והאומר לגבי בן סורר ומורה כי "אני  

ולגבי עיר הנידחת "אני ראיתיה". מדובר בעניינים  ראיתיו"  
אלו  דברים  משל,  בדרך  להיות.  ושעתידים  שהיו  מעשיים 

לגבינו. גם  "אני    נכונים  וצלול:  ברור  בקול  אומר  אני  אף 
לעצום   האפשרות  לנו  נתונה  ולא  ראיתיה",  ו"אני  ראיתיו" 

  ". עינינו מלראות
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  הבחירות   ועדת  1806/19  ב "בחרנו לפתוח כתב בקשה זו בדברים של כב' הש' ד. מינץ בא .1
פרשת  (להלן: "  )18.07.2019,  בנבו  פורסם(  כסיף  עופר  ר"ד'  נ   21- ה  לכנסת  המרכזית

 "). כסיף
 

את חברי המשיבה שוללים את   אכן, משך שנים ארוכות שאנו עוצמים עינינו מלראות .2
היהודית המדינה  של  מסיתים  קיומה  המשיבה  חברי  את  מלשמוע  עינינו  עוצמים   .

לגזענות. עוצמים עינינו מלראות את חברי המשיבה תומכים ומעודדים את הטרור ואת  
 פעיליו, במלחמה נגד מדינת ישראל.

 
תמיכה .3 שהידים,  יהודים  ,הילולי  רוצחי  אסירים  לשחרור  חלק  וקריאה  רק  הם   ,

 מהראיות שיובאו בבקשה דנן, ומהפעילות של חברי המשיבה. 
 

הנעשות   .4 ונשנות,  חוזרות  פעולות  הן  המשיבה  של  פעולותיה  להלן,  שנראה  כפי 
 בשיטתיות, והם מהווים מעשים דומיננטיים ומרכזיים בפעילות המשיבה.

 
' של צבר  הראיות המובאות בבקשה זו הן ראיות מוצקות, המקימות 'מסה קריטית .5

 ראיות המלמד כי יש להורות על פסילת המשיבה מהתמודדות לכנסת. 
 

ן נצא לתיאור הצדדים, למסגרת הנורמטיבית, לרקע העובדתי הקיים, ובסיום כל  מכא .6
 . 24- אלו נבקש למנוע התמודדות המשיבה לכנסת ה

  
 הצדדים: 

 
שחרטה על דגלה את השמירה על ארץ    ,24-המבקשת היא מפלגה המתמודדת לכנסת ה .7

 ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
 

 . 24-ה  היא רשימה המתמודדת לכנסתהמשיבה  .8
 

מכאן למסגרת הנורמטיבית כאשר עניינה של בקשה זו פסילת המשיבה מלהתמודד   .9
יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  קיומה  את  שוללת  היא  כאשר  לכנסת  ,  לבחירות 

מדינת    לגזענות,מסיתה   נגד  טרור  וארגוני  אויב  מדינות  של  מזוין  במאבק  ותומכת 
 ישראל. 

 
 המסגרת הנורמטיבית בקצירת האומר: 

 
 א(א) לחוק יסוד הכנסת (להלן "החוק") משכילנו כי: 7סעיף   .10

  
יהיה  " ולא  לכנסת  בבחירות  תשתתף  לא  מועמדים  רשימת 

אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה  
של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, 

 לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: 
  

יהודית  1(  כמדינה  ישראל  מדינת  של  קיומה  שלילת   (
) לגזענ2ודמוקרטית.  ( ) הסתה  מזויין  3ות.  ) תמיכה במאבק 

  של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל". 
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(פורסם בנבו)    ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי  11280/02בא.ב.   .11
 ") נקבע כי:פרשת טיבי (להלן: "
  

וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן    –א לחוק היסוד  7סעיף  "
נועד לפתור דילמה קשה שהמדינה    –דמוקרטיות  של מדינות  

דמוקרטי.  פרדוקס  מעין  שהיא  בה,  נתונה  הדמוקרטית 
דילמה זו נעוצה במתח הקיים, בתוככי הדמוקרטיה, בין שני  
שיקולים נוגדים. מחד גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה  
מבוססת על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת  

ו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע  גם ז  –מועמדים  
שוויוני   – בה   באופן  ולהתמודד  דעתה  את  להביע  זכאית 

פי שיקול זה, שלילת  -בבחירות הקובעות את פני החברה. על
אנטי  רשימות  של  בבחירות  אינה  -השתתפותן  דמוקרטיות 

עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה  
ל קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת  בניגוד לרעיון הבסיסי ש

- דמוקרטיות על-ועוד, שלילת ההשתתפות של רשימות אנטי 
ידי רוב קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך  
להיראות   יכולה  גם  היא  המיעוט.  של  הפוליטי  כוחו  דיכוי 
את   מונע  אלא  הבעיה  בשורש  מטפל  שאינו  קסם,  כפתרון 

פע את  מקצין  אף  ובכך  האנטיביטויה  הרשימות  של  -ולתן 
הדמוקרטיה    דמוקרטיות. כי  השיקול  עומד  גיסא,  מאידך 

של   זכותה  עליה.  הקמים  מפני  עצמה  על  להגן  זכאית 
הדמוקרטיה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי של  
להוכיח את   כדי  עצמה.  רשימות השוללות את הדמוקרטיה 

עוד,  חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ו
מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש  
לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם  

 ". הכללים
 

דמוקרטיה רשאית להגן על  "  לפיה:יסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה  - א לחוק7סעיף   .12
דמוקרטיות  עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים  

המתגוננת הדמוקרטיה  לרעיון  הביטוי  זהו  הדמוקרטיה.  שלילת  (לשם    א "רע " 
); ראו  "פרשת יאסין"  –(להלן    )1996(  045)  2(נ,  המפלגות  רשם'  נ  יאסין  גאנם  7504/95

 "). זכות המועמדות בבחירות לכנסתגם א' בנדור "
 

ב7סעיף   .13 אצלנו  שנקבעה  החוקתית  המשוואה  את  היסוד מבטא  לחוק  ין החירות  א 
שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת  
ישראל   של  אופייה  את  מבטא  הוא  כדמוקרטיה.  קיומה  המשך  על  ההגנה  לבין 

). הוא שומר על אופייה של ישראל  71כדמוקרטיה מתגוננת (ראו: פרשת יאסין, בעמ'  
שוואה זו היא המונחת בפנינו. פרשנות זו  כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרשנותה של מ

שהיא    –יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר    חייבת לשמור על האיזון החוקתי העדין.
המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית,    –מאושיות המשטר הדמוקרטי  

  בלא לפגוע בקיומה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין 
 נגד המדינה. 

 
- משפט בכמה פסקית הידי בי- כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה נקבעו על .14

יסוד:  -א לחוק 7ין מסקנות פרשניות אשר לאורן יש ליישם את הוראותיו של סעיף  ד
הכנסת. פסיקה זו חלה על כל אחת מהעילות למניעת ההשתתפות בבחירות. ביסוד  

כי התפיסה  מונחת  זו  צעד  מ"  פסיקה  היא  בבחירות  מפלגה  של  השתתפותה  ניעת 
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קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר... 
כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות  

ם חיוניים  המוטלות על זכות זו צריכות להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסי
  758)  1(מט,  הישראלית  העבודה  מפלגת  ראש-יושב'  נ  ולנר  זאב  5364/94" (בג"ץ  ביותר

"(להלן  ))1995( ולנר:  על")פרשת  הוראותיו של סעיף  - .  ליישם את  יש  לחוק7כן  - א 
הכנסתי המיוחס  "  , סוד:  הרב  המשקל  את  בחשבון  המביאה  גישה,  אימוץ  תוך 

  ועדת   ר"יו'  נ   ניימן  1/88  ב"ע" (הנשיא שמגר בהיסודבהתאם לתפיסותינו לחירויות  
פרשת ניימן  (להלן: "   )1988(  187)  4(מב  ד" פ,  עשרה-השתים  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
 "). השנייה 

 
לעניין הרף  אמות מידה פרשניות אשר נקבעו    שורה של   הפסיקה קבעה במרוצת השנים  .15

הנדרש   סעיף  הראייתי  של  לחוק7להפעלתו  מגמה  יסוד:  -א  והמשקפות  הכנסת, 
 . מצמצמת זו

 
הע ראשית .16 אחת  האם  להכריע  מנת  על  של  י,  במעשים  או  במטרות  מתקיימות  לות 

הרשימה, יש להראות כי המטרה או המעשים הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של  
מבקשים   הם  קידומם  לשם  וכי  שלהם,  הפעילות  או  המועמד  או  הרשימה  שאיפות 

 ) בבחירות  חלק  אאורליטול  השנייה,  ניימן  פרשת    הבחירות   ועדת  9255/12  ב ": 
[זועבי'  נ  עשרה-התשע   לכנסת  המרכזית ( 20.8.2013] (בנבו  פורסם,    פרשת ":  להלן) 

 . )"הראשונה זועבי
 

כי   .17 בסעיף  נקבע,  שהוענקה  ואשר  7הסמכות  שוליים  שהם  לדברים  מיועדת  אינה  א 
משמעותית ורצינית. הכוונה לתופעות  השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה  

שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של  
עניין לנו אפוא במטרות שהן יעד "שליט" (בלשונו של השופט מ'    או המועמד.   הרשימה

  , פרוטוקול הדיונים של ועדת הבחירות 16-חשין בדיון בפני ועדת הבחירות לכנסת ה 
 ); 612, בעמ'  31.12.2002מיום  

 
ובאותה מידה    –מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה  יש להראות כי  שנית,   .18

מועמדים   רשימת  במסגרת  לבחירות  מועמד  של  מהצהרות  הן  נלמדות    – מעשיו 
משמעי  -הן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חדומפורשות שיש בהן היגד ישיר  

 .)188השנייה, בעמ'   (פרשת ניימן
 

או    יש להראות כי רשימת המועמדים, לא די במטרות בעלות אופי תאורטי.  שלישית .19
מימוש  ים  פועל   המועמד להגשמתוהלמען  מרעיון  הפיכתן  ולשם  כי מטרות  נקבע,   .  

חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל  
להיו זו צריכה  פעילות  בפעילות ספורדית. הפעילות  הפועל.  די  לא  ונשנית.  ת חוזרת 

  . צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה
 

הראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מניעת השתתפותה    ,רביעית .20
צריכות   לכנסת,  בבחירות  מועמד  של  או  מועמדים  רשימת  "משכנעות,  של  להיות 

 ).196משמעיות" (פרשת ניימן השנייה, בעמ' -ברורות וחד
  

  העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: 
 

21.   
רבות הן המדינות הדמוקרטיות. רק אחת מהן היא מדינה  "

בהיותה   הוא  ישראל  מדינת  של  קיומה  טעם  אכן,  יהודית. 
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והוא   לקיומה,  הוא  מרכזי  זה  אופי  יהודית.    –מדינה 
חשין  השופט כדברי המרכזית   מ'  הבחירות  ועדת    –בפני 

של   יסוד  "עקרון  בה  לראות  יש  המדינה.  של  "אקסיומה" 
). שלילתה של  63בעמ'   ],8יאסין [  (פרשת  משפטנו ושיטתנו"

רשימת   השתתפות  מונעת  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת 
מועמדים או מועמד בבחירות לכנסת. המאפיינים את מהותה  
רק  ומגוונים.  רבים  הם  יהודית  כמדינה  ישראל  של 
מובאים   "המינימליים"  או  ה"גרעיניים"  המאפיינים 

בבח  ההשתתפות  מניעת  לעניין  ירות.  בחשבון 
או    ]8[ יאסין בפרשת  ציינו היהודי  האופי  על  "האיום  כי 

צריך לפגוע    הדמוקרטי  צריך  הוא  ובסיסי...  מרכזי  להיות 
הוא   דמוקרטית.  או  כיהודית  המדינה  את  המאפיין  בגרעין 
צריך להשפיע על הדברים שהם במעלה הראשונה בקביעת  

  " (פסק הדין בפרשת טיבי). אופי זה
  

שבסע .22 הראשונה  השתתפות  1א(א)( 7יף  העילה  מניעת  היא  הכנסת  יסוד:  לחוק   (
בבחירות של רשימה או מועמד אם יש במטרות או במעשים של הרשימה, או במעשי  
המועמד לרבות התבטאויותיו, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  

 ודמוקרטית. 
 

מדינת  .23 של  המינימליים  הגרעיניים  המאפיינים  נקבעו  טיבי  כמדינה    בפרשת  ישראל 
סעיף   עילת פסילה מתוקף  ונקבע שפגיעה במאפיינים אלה תקים  )  1א(א)( 7יהודית, 

 לחוק יסוד: הכנסת:
  

יחד  " גם  ומורשתי  ציוני  היבט  בעלי  הם  אלה  מאפיינים 
 להלן(  קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ   (ראו

זכותו של  ).  282] בעמ'  10, [קעדאן פרשת  – במרכזם עומדת 
רוב;   בה  יהוו  שהיהודים  ישראל,  למדינת  לעלות  יהודי  כל 
ועיקר   המדינה,  של  המרכזית  הרשמית  שפתה  היא  עברית 
העם   של  הלאומית  תקומתו  את  משקפים  וסמליה  חגיה 
היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית  

רש ישתתפו והתרבותית.  לא  מועמד  או  מועמדים  ימת 
היא   אלה  מאפיינים  של  שלילתם  או  ביטולם  אם  בבחירות 
מרכזית ודומיננטית בשאיפותיהם ופעולותיהם, והם פועלים  
נמרצות להגשמת שאיפות אלה, וניתן להוכיח כל זאת בראיות  

  ת". משמעיו-משכנעות, ברורות וחד 
  

  ובהמשך: 
  
"מדינת כל אזרחיה" מכוונת  אם המטרה של היות ישראל  "

תוך   פנימה  בתוך הבית  בין האזרחים  להבטחת השוויון  אך 
הכרה בזכויותיו של המיעוט החי בתוכנו, אין בכך כדי לשלול  
את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לעומת זאת אם  
המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" מכוונת ליותר  

ב לפגוע  מבקשת  והיא  הקמת  מכך,  ביסוד  המונח  רציונל 
המדינה ובכך לשלול את אופייה של מדינת ישראל כמדינתו  
במאפיינים   לפגוע  כדי  בכך  יש  אז  כי  היהודי,  העם  של 
ישראל   מדינת  את  המאפיינים  והמינימליים  הגרעיניים 

  ". כמדינה יהודית
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  בפרשת כסיף דן בית המשפט בהצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה של מפלגת בל"ד  .24
בסעיף המטרה של  להניח על שולחן הכנסת.    20- שביקשו חברי מפלגת בל"ד בכנסת ה

הצעת החוק נקבע כי היא נועדה לעגן בחוק יסוד את "עקרון האזרחות השווה לכל  
אזרח, תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום, היהודית והערבית,  

הדין   פי  על  המוכרים  המדינה,  בגבולות  החוק  הבינלאומי".  החיות  בהצעת  בנוסף, 
נוסחו מחדש התנאים לרכישת אזרחות, והוצע כי סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק  

 ברוח הצעת חוק היסוד. 
 

בסופו של יום, דחתה נשיאות הכנסת את האפשרות להנחת ההצעה על שולחן הכנסת,   .25
ל באשר  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  את  שוללת  החוק  שהצעת  הצעה  מהטעם 

להגדיר מחדש את סמלי המדינה וההמנון, קבע יועמ"ש הכנסת כי המדובר בהוראה  
"עיקר סמליה" של המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית  השוללת את העיקרון לפיו  

   .של העם היהודי'
 

 כב' הנשיאה חיות קבעה בפרשת כסיף כי:  .26
  
דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול  "

הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים  
ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם  

טיבי. העובדה כי המהלך שננקט   עמד בית משפט זה בעניין
הגשת    –על ידי חברי בל"ד בהקשר זה היה מהלך דמוקרטי  

אין בה כדי להוליך למסקנה שונה. אכן, מדובר   –הצעת חוק  
עולה משמעותית מצד חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת  בפ
בדרך של הצעת    –בניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל    20-ה

את    – חוק   שוללת  אשר  עולם  ותפיסת  פוליטית  פרוגרמה 
כי רע"ם דומה  יהודית.  - קיומה של מדינת ישראל כמדינה 

אך   עמה  נושאת  זו  שראיה  למשמעות  הייתה  ערה  בל"ד 
ה משקל מכריע בהליך דנן, בין היתר,  לטענתה אין לייחס ל

היותר   (ולכל  בלבד  אחת  בראיה  שמדובר  העובדה  בהינתן 
וכן   זה)  לעניין  נפרדת  ראיה  בעתירה  רואים  אם  שתיים 
בתגובה   שהוגשה  ולכך  החוק  הצעת  להגשת  הרקע  בהינתן 

  להליכי החקיקה של חוק הלאום. 
  

טיעונים אלה מנסים למעט מן המשקל המשמעותי שנושאות  
היועץ המשפטי  ר עמדת  זה  בעניין  עלי  ומקובלת  אלה  איות 

הכנסת   חברי  ובה  לבדה  בל"ד  רשימת  שאילו  לממשלה 
והגישו את הצעת החוק, היו מבקשים    20- שכיהנו בכנסת ה

ה  לכנסת  בבחירות  מחדש  להתמודד  מקום  21-עתה  היה   ,
לבחון בכובד ראש שמא בשל שתי הראיות הללו חוצה מפלגת  

בענייןבל"ד את קו פרשת   סומן  אשר  והמפריד   טיבי המים 
בין מי שדוגל בעקרון של "מדינת כל אזרחיה" על מנת להשיג  
המאפיינים   את  לשלול  שמבקש  מי  ובין  אזרחי  שוויון 
כמדינה   ישראל  מדינת  של  המינימאליים  הגרעיניים 

  ..יהודית.
 

 אלא שלבסוף החליטה כב' הנשיאה שלא לפסול את הרשימה משום ש:  .27
  

של  " משותפת  רשימה  היא  נתבקשה  שפסילתה  הרשימה 
בל"ד ומקובלת עלינו עמדת היועץ המשפטי לממשלה  -רע"ם

כי עובדה זו נושאת משקל בעת שבוחנים את עילות הפסילה.  
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כמו כן יש לזכור כי ככל שהדבר נוגע לנציגי בל"ד ברשימה  
נמנה עם   אינו  ריאליים  במקומות  אלה המוצבים  מבין  איש 

ישו מטעמה את הצעת החוק. כמו כן, הוצהר על  החברים שהג
ידי שחאדה בתצהיר שהגיש לוועדת הבחירות כי הוא אישית  

מחויבים לעקרון    –על כל המועמדים מטעמה לכנסת    –ובל"ד  
כפי   המפלגה  של  במצעּה  המשתקף  אזרחיה"  כל  "מדינת 

בעניין ואושר  בעניין שנבחן  ובעניין טיבי,  זועבי   בל"ד, 
לתצהיר). בהינתן כל האמור לעיל,    2בסעיף  והשני ( הראשון

בפסיקה   שהותוו  המחמירות  המידה  אמות  בהינתן  וכן 
הגענו   לכנסת,  בבחירות  מהתמודדות  רשימה  לפסילת 

בל"ד בעילה  - למסקנה כי אין מקום לפסול את רשימת רע"ם
  ."של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

    
שיבה את רף הפסילה, ומדוע יש להורות על פסילת  בבקשה זו נלמד כיצד חצו חברי המ .28

  המשיבה מהטעמים שלעיל. 
  

  העילה של הסתה לגזענות
  

 באשר לעילת ההסתה לגזענות, בפרשת ניימן השנייה נקבע כי:   .29
  
האזרחית וקריאה לשלילת    הסתה נגד חלק מן האוכלוסיה"

קירבה   יחסי  על  איסור  הטלת  בדבר  הצעה  או  זכויותיה 
כלשהם בין יהודים לבני עם אחר, קריאה להפליה לרעה של  
בני עם אחר בתחום הענישה הפלילית, מניעת הפניה שלהם  
בתלונותיהם לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות  

ואיסור   סוציאליות  זכויות  שלילת  תוך  רחצה,  בצבא  שירות 
ודומים   כל אלה  בו,  כבר משרתים  ועלבון לאלו אשר  פגיעה 

דמוקרטי או של  להם נושאים סממן מובהק של מעשה אנטי
מעשה גזעני, לפי העניין, גם אם הם כלולים במאמר בעיתון, 

כדין, רישיון  לפי  אור  ביטויו    הרואה  מוצא  הרעיון  אם  או 
 ".בהצעת חוק המוגשת לכנסת

  
 ף קבע בית המשפט כי:בפרשת כסי .30

  
גזענות היא חולי חברתי מוכר וידוע שהמין האנושי נגוע בו  "

בשנאת   המכוערים  פניה  את  מגלה  הגזענות  ומקדם.  מאז 
חינם ובהסתה לשנאת חינם של השונה, אך בשל מאפיינים  
או   אתנית  דתית,  קהילתית,  השתייכות  בשל  או  מולדים 

מתכונותיהם   היא לאומית. האדם  בני  את  מפשיטה 
השתי בשל  הבסיסית  האנושיות  בזכות  ופוגעת  אלה  יכויות 

ולשוויון הנתונות לכלל הברואים בצלם אנושי  בג"ץ  (  לכבוד 
היועץ   2684/12 נ'  הדתי  בחינוך  הסובלנות  לחיזוק  התנועה 

לחוות דעתו של    26פסקה  ו]  פורסם בנב[  המשפטי לממשלה
אז( השופט ג'ובראןס )כתוארו  הלן: (ל   (9.12.2015) ' 

המלך עניין הוקמה  )).  תורת  הדמוקרטית  ישראל  מדינת 
רדיפות  ומעולם  מאז  ידע  אשר  היהודי,  העם  של  כמדינתו 
העולם.  באומות  ורע  אח  להם  שאין  גזעני  רקע  על  וסבל 
הוקמה   שעליהם  היסוד  לערכי  לחלוטין  מנוגדת  הגזענות 

חובה מ מוטלת  כיהודים  ועלינו  בה  המדינה  יוחדת להיאבק 
  ".ללא פשרות
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  העילה של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל: 

 
  , באשר לתמיכה במאבק מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל .31

 בקשר לעילה זו כי: בפרשת  טיבי  הנשיא ברק ציין 
  

את   למנוע  רשאית  רשימות  "הדמוקרטיה  של  השתתפותן 
מועמדים אשר נוקטות אלימות או תומכות באלימות כמכשיר  

). לעניין זה הובהר, כי  26לשינוי פני המשטר" (שם, בעמוד  
או   מועמד  למנוע את התמודדותם בבחירות של  מובן שניתן 
רשימה שלוקחים בעצמם חלק במאבק מזוין נגד המדינה, או  

זה באמצעות תמיכה    של רשימה או מועמד התומכים במאבק
להיות   זה  מאפיין  על  כאמור,  אחרת.  או  פוליטית  חומרית, 
דומיננטי בשאיפותיה של הרשימה או המועמד, והוא נדרש  

   .לפעול להגשמתו באופן משמעותי ונשנה"
 

  הבחירות   ועדת  1095/15  ב" אלא למותר לציין את דבריו של כב' השופט רובינשטיין ב .32
(להלן:    )10.12.2015,  בנבו  פורסם(  זועבי   חנין   כ"ח'  נ  העשרים  לכנסת  המרכזית 

 על אף שהיה בדעת מיעוט, ולפיהם: ")  פרשת זועבי השנייה"
  

הכנסת  -בנידון דידן, לפנינו מספר אמירות פומביות של חברת
רקע   על  חמורות  פעולות  של  מכינוין  הסתייגה  בהן  זועבי, 

השליטה הישראלית בגדה  לאומני פעולות טרור, והצביעה על  
חברת של  לדידה  שבבסיסן.  כגורם  (באיו"ש)  - המערבית 

הכנסת זועבי אין בבחירה שלא להשתמש במינוח טרור כלפי  
השליטה   על  ההצבעה  ובעצם  פלסטינים,  של  פעולות 
להוות   כדי  הללו,  הפעולות  שבבסיס  כגורם  הישראלית 

קום הצדקה או מתן לגיטימציה לאותן פעולות. לדידי, אין מ 
לעניין המונח "טרור" כתבתי במסגרת   להלום טענות אלה. 

השניה זועבי  ובמשפט    פרשת  ומלואה  בתבל  יש  "כידוע  כי 
הבינלאומי ויכוחים על הגדרת טרור, וכבר אמר מי שאמר, כי  
אבל   השני.  בעבור  טרוריסט  הוא  האחד  בעבור  חרות  לוחם 
נערים   בחטיפת  יראה  שלא  דעת  ובר  אנושי  אדם  היש 

הלאומי  והריגת השחרור  האם  טרור?  אלא  קר  בדם  ם 
שמייחלת לו ח"כ זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך  

 ?" פשע טרור נתעב 
 

מליאת    2017בשנת   .33 ושל אישרה  שנייה  בקריאה  חוק יהכנסת  הצעת  את  יסוד:  -שית 
סעיף  פורר וקבוצת חברי כנסת נוספים, ולפיה  ), של ח"כ עודד  46תיקון מס'  הכנסת (

קובע כי רשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, לא ישתתפו בבחירות לכנסת "אם יש  א  7
במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העניין, במפורש או  

, כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כדי  עבמשתמ
נת אויב או ארגון טרור נגד מדינת  להסית לגזענות או כדי לתמוך במאבק מזוין של מדי

 . התבטאויות  כי "מעשיו של אדם" כוללים גם הובהרישראל.  
 

 בדברי ההסבר נכתב:   .34
  

האפשרות   את  להרחיב  היא  זו  חוק  הצעת  של  "מטרתה 
להוכיח תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל לשם מניעת  
השתתפות מועמד בבחירות לכנסת. כדי להתמודד עם קשיים  
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ראייתיים, מוצע לקבוע כי בנסיבות של השתתפות בפעילות  
תמיכה   הבעת  של  או  צה"ל  של  צבאי  מבצע  נגד  פלילית 
מדינת   נגד  חוקית  בלתי  או  טרוריסטית  בפעילות  פומבית 
על   יוטל  ישראל,  אזרחי  היותם  בשל  אזרחיה,  או  ישראל 
במאבק   תמיכה  מהווה  אינה  זו  שפעילות  להוכיח  המועמד 

מדינ נגד  כי  מזוין  ולחדד  להבהיר  מוצע  כן  כמו  ישראל.  ת 
כוללות   בבחירות  מועמד  של  השתתפות  למניעת  העילות 
התבטאויות של המועמד שיש בהן, במפורש או במשתמע, אף  
אם אינן מצטרפות לפעילות מעשית נוספת, לשלול את קיומה  
להסית   ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של 

מז במאבק  לתמוך  או  ארגון  לגזענות  או  אויב  מדינת  של  וין 
  ".טרור נגד מדינת ישראל 

 
35. " כי  כסיף  בפרשת  נקבע  התיקון  לאחר  הותווה  אכן,  אשר  המחמיר  הראייתי  הרף 

",  בפסיקה לאורך שנים והנדרש להוכחת התקיימותן של עילות הפסילה בעינו עומד
ובמקרה  גם מהתבטאויות חברי הרשימה או המועמד,  ניתן ללמוד על המעשים    אך 
שלנו מוצג צבר משמעותי של התבטאויות ומעשים המלמדים כולם כי יש לפסול את  

 . 23-המועמדות לכנסת ה
  

  העובדות:
  

  הרשימה הערבית המאוחדת  –מפלגת רע"מ  
  

  : מפלגת רע"מ
  

ה  .36 לכנסת  בבחירות  שיבצה  המאוחדת,  הערבית  הרשימה  רע"מ,  רשימה    24-מפלגת 
 ישראל, ובארגוני הטרור השונים. שתומכת במאבק מזוין נגד מדינת  

 
של המועמדים ברשימה מלאים בפרסומי הסתה, אהדה לטרור,   כך, דפי הפייסבוק .37

 תמיכה בטרור, ועוד. להלן נסקור את הראיות המרכזיות בעניין חברי המשיבה. 
 

מצע .38 פרסמה  לא  רע"מ  מפלגת  ובראשונה  אמנם,  בראש  אותו  ללמוד  ניתן  אך   ,
 . מפעולותיהם של חברי הרשימה

  
  מנסור עבאס:  – יו"ר הרשימה 

  
הוא איננו  . במהלך הריאיון אמר עבאס כי  12התראיין עבאס לחדשות    04/02/21ביום   .39

מחבק מחבלים, כפי שמנסים להראות עליו. אלא, שבעקבות הדברים, ארגוני הטרור  
הבטחוניים   לאסירים  שקרא  עבאס  את  גינו  האיסלמי  והג'יהאד  חמאס  פת"ח, 

 מחבלים. 
 

לישנא. כל מילה    כהאיפרסמה המשיבה הודעת התנצלות,    06/02/20לאור זאת, ביום  .40
  מיותרת: –נוספת  

  
ולא    מנסור" מחבלים  לאסירים  קראתי  לא  עבאס: 

  התכוונתי לביטוי הזה ואני מתנצל אם שגיתי בביטוי
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בעברית לא תיארתי את האסירים    12בראיון שלי בערוץ  
על מה שאמרתי בהודעה הראשונה   אני חוזר  כמחבלים 
ששלחתי, עניתי לכתב בעברית אולי שגיתי בתשובה שלי  

טרמנולו באותה  לו  שעניתי  הוא  לעיתונאי  שבה  גיה 
השתמש אך לא התכוונתי להשתמש באותה טרמנולוגיה  

  ואני מתנצל אם שגיתי בביטוי
  

את   ולהציג  הדבר  את  לנצל  שניסה  מי  כל  מגנה  אני 
הדברים באור שונה למטרת נגוח פוליטי אך אני מבין את  
הפחד של חלק מהם מהבחירות הקרובות צריך להפסיק  

אותי כבוגד בכל  את הגישה שנהוגה אצל חלקים להציג  
 ."הזדמנות או טעות בביטוי

  
  ניתן לצפות בדברים בקישור: מצ"ב כנספח א'. 

https://rotter.net/forum/scoops1/682274.shtml  
  

  דברים דומים פורסמו גם בעמוד הפייסבוק של עבאס בקישור:
https://www.facebook.com/MansourAbbas.me/posts/1654991851373417  

 
ראאד  10/02/20ביום   .41 המורשע  במחבל  דברי תמיכה  עבאס  הפלג    נשא  ראש  סאלח, 

לבית   מחוץ  מותרת  בלתי  כהתאחדות  שהוכרזה  האסלאמי  התנועה  של  הצפוני 
 המשפט. 

  
  ניתן לצפות בדברים בקישור: בדיסק המצורף.  1מצ"ב כנספח ב'. כן מצ"ב ומסומן 

ook.com/MansourAbbas.me/posts/1341837196022219https://www.faceb  
  

 , השתתף עבאס בצעדת השיבה. עבאס אמר כי:  05/10/19ביום   .42
  

לדבקותנו  " אישור  מהווה  השיבה  בצעדת  ההשתתפות 
למולדתם לשוב  ועקורים  עקורים  פליטים  של    בזכותם 

. שנה  71ולכפריהם, בתיהם וארצותיהם מהם נעקרו לפני  
היא   השיבה  שאיפתנו  צעדת  של  המעשית  ההתגלמות 

המתמדת לחזור, והיא שיטה חינוכית ומעוררת מודעות 
לילדים שלנו לשאת את הלפיד של זכות השיבה, דור אחר  

צעדת השיבה מעוררת לנו השראה לשמור על קשר  .  דור
עם הכפרים העקורים שלנו, ובמקום צעדה אחת, שיהיה  

  ".להם צעדות למאות כפרים עקורים
  

  ניתן להתרשם מן הדברים בקישור:פח ג'. מצ"ב כנס
47531-https://elhmra.com/article  

 
ב  10/02/19ביום   .43 עבאס  מנסור  בזכויות  השתתף  לתמיכה  הבינלאומי  האסירים  יום 

 , ונשא נאום תמיכה באסירים.הבטחוניים, רוצחי יהודים
  

  ניתן לצפות בדברים בקישור:בדיסק המצורף.  2מצ"ב ומסומן 
https://www.youtube.com/watch?v=l8lSCWTc9mw  

  
, פרסם עבאס מאמר ובו פרס את משנתה הפוליטית של מפלגת רע"ם.  09/02/19ביום   .44

במסגרת המאמר כותב עבאס, כי תפקיד הרשימה הערבית המאוחדת מקדמת שלושה  
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פלסטינית   מדינה  והקמת  הוגנת,  אזרחות  מתן  הערבים,  האזרחים  איגוד  נושאים. 
, מביע עבאס תמיכה  עצמאית. במסגרת הפרק השלישי של הקמת מדינה פלסטינית

 אש"ף וקובע כי המדובר בארגון לגיטימי. בארגון הטרור 
  

  ניתן לקרוא את המאמר בקישור:מצ"ב כנספח ד'. 
https://www.facebook.com/MansourAbbas.me/posts/1051686101703998 

  
בהר הבית, על רקע שביתה שתוכננה על  קיימה מפלגת רע"ם כינוס    30/09/18ביום   .45

ואמר:   בטרור  תמיכה  עבאס  הביע  הפגישה  במהלך  הנאמנות  " ידה.  יום  יהיה  מחר 
הצעדה   והיום  הפלסטיניים,  השטחים  בתוך  ובהפגנות  בצעדות  שנפלו  לשאהידים 

אקצה, שהיא אחת מכמה תחנות ברחבי השנה. כדי שהסולידריות  -תתכנס והגנת אל
בי יישארו  ואלוהלכידות  ירושלים  וסוגיית  האחד,  הפלסטיני  העם  בני  אקצה  -ן 

 ".תישאר בחיים בכל ליבנו
  

  ניתן להתרשם מן הדברים בקישור:מצ"ב כנספח ה'. 
https://ikhwanonline.net/article/234400/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1

-A9%D9%83%D8%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D%

-6%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8-8%A9
-D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%
-D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%
-22%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%91%D8%A9%22%
-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-D9%85%D9%86%

D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D9%89%  
  

לך  , שחוסל במהעדנאן חלף מוואסינשא עבאס דברי תמיכה במחבל    08/10/19ביום   .46
 . 1990ההתפרעויות בהר הבית ב

  
  ניתן להתרשם מהדברים בקישור: בדיסק המצורף.  3'. כן מצ"ב וסומן ומצ"ב כנספח 

https://www.facebook.com/watch/?v=507585650036743  
  

פרסם עבאס מאמר ובו הוא מנתח את מסמך העקרונות שפרסם ארגון    06/05/17ביום   .47
תמיכה מפורשת בחמאס. כך לדוגמא, עבאס מברך  הטרור חמאס, תוך שהוא מביע  

בגבולות   פלסטינית  למדינה  הסכמתו  על  חמאס  היא  1967את  שהציונות  כך  ועל   ,
פרויקט גזעני ואלים. בנוסף, עבאס מביע תמיכה בהתנגדות האלימה של חמאס נגד  

 כוחות צה"ל, אך מציין כי הוא חולק על חמאס בכל הקשור לפגיעה באזרחים. 
  

  ניתן להתרשם מהדברים בקישור:'. זפח  מצ"ב כנס
http://shashe.net/news/15378/10/?title=%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA
-D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%
-%D8%AF--2017-D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%
-D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%

D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3% 
  

לרגל    – ערך מנסור עבאס מסע תמיכה במחבלים ובבני משפחותיהם    18/04/13ביום   .48
המסע נערך על ידי עבאס ואישים נוספים, כמשלחת של התנועה    יום האסיר הפלסטיני.

רע"ם.  –האיסלמית   בי  מפלגת  התמיכה,  מסע  המחבל  קבמסגרת  אצל  עבאס  עלי  ר 
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, לאחר שהשליך רימון ברחוב  1988- עומרייה, תושב הכפר אבטיו. עומריה הורשע ב
 בני אדם.  29נורדאו בחיפה וגרם לפציעתם של 

 
אסיר בטחוני  באותו ביקור, ביקר עבאס גם אצל מספחתו של המחבל סמיר סרסווי,   .49

שנות מאסר לאחר שהורשע בעבירות של    30  –שנדון למאסר עולם ועונשו הוקצב ל  
לגרום מוות, השלכת   נפץ בכוונה  בקבוקי תבערה וחברות בהתארגנות  הנחת חומרי 

 . בלתי חוקית
 

בקו   .50 ב  361הפיגוע  שאירע  ההתאבדות  פיגוע  היה  מירון  ,  2002באוגוסט    4-בצומת 
קו   כאשר האוטובוס עצר בתחנת האוטובוס בצומת מירון    361באוטובוס  של אגד, 

נרצחו   בפיגוע  ו  9אשר בקרבת צפת.  נטל אחריות    נפצעו.  47- אנשים  ארגון החמאס 
שסייעו למחבל,    איברהים מוחמד בכרי ויאסין חסן בכרי,  גוע. שני ערבים ישראליםלפי

עולם. ונידונו למאסרי  ברצח  עבאס    הורשעו  ביקר  בני משפחותיהם  את  גם  כמובן, 
  במסגרת מסע התמיכה ברוצחים ובני משפחותיהם.

 
ארגון  לקראת סיום, ביקר עבאס את המחבל מוחמד כנענה, שהורשע בעבירת מידע בין   .51

 הטרור חיזבאללה לפעילי טרור ביהודה ושומרון. 
  

  :יםעוד על מסע התמיכה ברוצחי יהודים ניתן לראות בקישור'. חמצ"ב כנספח  
https://www.maannews.net/news/586958.html  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/18/384026.html  
  

  :2מועמד מספר  –  מאזן גנאים
  

'שהידים':  10/01/15ביום   .52 של  משפחותיהם  בבני  תמיכה  בביקור  גנאים  השתתף   ,
'ד"ר  " השייח  ביניהן  שונות,  פוליטיות  ומפלגות  תנועות  עשרות  השתתפו  בביקור 

סכני עיריית  ראש  גאניים,  מאזן  בסכנין,  המקומי  הסנגור  ראש  גאניאם,  , חאלד 
וואליד אבו סאלח, שם    ואחרים. היה בבית משפחתו של השהיד  הביקור הראשון 

חדות העם הפלסטיני  נשא האב "עארף יאמין" נאום, במהלכו הדגיש את הצורך בא
והנוצרי האיסלאמיים  הקדושים  האתרים  כנגד  הכיבוש  תוכניות  את   ם.להדוף 

הביקור השני היה בביתו של השהיד עימאד גאניים, שם התקבלה בברכה משלחת  
גאניים, ראש עיריית העירייה נשא מילת    ןהוועד העממי בבית אביו של השהיד, ומאז

- הציג את הסכנות העומדות בפני מסגד אל  תודה על השהיד. עימאד גאניאם, ואז
 ". אקצה

  
  ניתן לצפות בדברים גם בקישור:'. טמצ"ב כנספח 

http://plsnew.nadsoft.co/?mod=articles&ID=1203705#.YBXLPOhva70  
 

סכנין  8/7/13ביום   .53 העיר  קיבלה  חאדר   והעומד ,  את  גנאים,  מאזן  סלים    בראשה, 
"שנות מאסר  10שאטה, אסיר בטחוני ששוחרר לאחר   האסיר המשוחרר התקבל  : 

משוחררים   אסירים  ומספר  סכנין  תושבי  של  רב  קהל  ידי  על  משפחתו  בבית 
חגיגית   אווירה  ידי  על  שנשלטה  לה,  ומחוצה  סכנין  מהעיר  אסירים  ומשפחות 

 ". בשמחה, מזמורים והמנונים לאומיים
  

  : יםניתן לצפות בדברים בקישור'. ימצ"ב כנספח  
https://www.palinfo.com/news/2013/7/9/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d9%8a%d9

-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%86
-d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%87%d8%a7%
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-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b1
-%d8%ae%d8%b6%d8%b1-%b1%d8%b1d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%

d8%b4%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a9%  
  

http://aljalel.org/news/news/10353/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%8A%D9
-%86:%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%
-D8%AE%D8%B6%D8%B1%
-%D9%84%D8%A7-%D8%A9:D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B7%
-D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%
-D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89%

D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86.html%  
  

, השתתפו אלפי ערבים בסכנין בצעדה לזכר המחבלים ממהומות הר  01/10/12ביום   .54
כי העם הפלסטיני    אמר ו  . בצעדה נאם ראש העירייה מאזן גנאים2000הבית בשנת  

 ". על אדמת העםאיתנים  מעביר מסר ברור לישראל שדם החללים לא יבוזבז, וכי "אנו  
  

 בקישור: ניתן לצפות בדברים  . "אמצ"ב כנספח י
azeera.net/news/arabic/2012/10/1/%D9%81%D9%84%D8%B3%https://www.alj

-D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88
-D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%
-%D9%87%D8%A8%D8%A9-D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86%
3-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%  
 

פסטיבל "הניצחון" לתמיכה בשביתת הרעב של  , השתתף מאזן גנאים ב19/05/12ביום   .55
הדוברים הסכימו  "  כמתואר בכתבה באתר אלמשר, המחבלים הבטחוניים הכלואים.  

פה אחד על משמעויות הניצחון ושיבחו את התנועה ההמונית ואת תפקידה בתמיכה  
האסירים,   של  והאגדית  ההרואית  איתנותם  את  שיבחו  הם  בקרבם.  בשבויים 

ות של שחרור כל האסירים. היו גם שיבחו את התפקיד החלוצי  והדגישו את החשיב
וארגון  האסירים  בקרב  "הליגה"  בתוך  השבויה  הלאומית  התנועה  של  והאמיץ 

 ".פעילויות סולידריות במשך כמעט חודש ברציפות
  

  ניתן לצפות בכתבה בקישור: . במצ"ב כנספח י"
http://almasar.co.il/art.php?ID=19087  

  
  :3מועמד מספר   סעיד אלחרומי

 
- אע'את'ה אל -שבו הוא משבח את ארגון "אלפרסם אלחרומי פוסט    25/12/19ביום   .56

בסוריה.  סלאמיהא מהלחימה  שנמלטו  סוריות  למשפחות  ובסופה  בקור  סיוע  על   "
  בהפגנות על הגדר בעזה. מסייע לחמאסהארגון הנ"ל 

  
  ניתן לצפות בדברים בקישור: . גמצ"ב כנספח י"

https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/posts/609519089821668  

  
יום הזיכרון השנתי לאירועי כפר קאסם, בו  רסם אלחרומי פוסט על פ  29/10/19ביום   .57

  .חטען כי ממשלת ישראל ממשיכה כל העת במעשי רצ
  

  ניתן לצפות בדברים בקישור: . דמצ"ב כנספח י"
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https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/posts/562388327868078  

  
הזמנה  05/10/19ביום   .58 אלחרומי    .לאירוע של התנועה האסלאמית, פרסם אלחרומי 

אקצא,  - כתב בפוסט: "ניפגש היום בערב ברהט יום זיכרון להתקוממות ירושלים ואל
 ו". רחמי אללה לשהידי עמנ 

  
  ניתן לצפות בדברים בקישור: . ט"ומצ"ב כנספח 

https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/posts/544055599701351 
  

ובו  2000אוקטובר    "שהידים" מאירועי  העלה אלחרומי תמונה עם   01/10/18ביום   .59  ,
אלוהים תרחם על כל שהידי עמנו  ,  הצדיקיםאלוהים תרחם על כל שהידי עמנו  נכתב:  

 . מכל זמן ומכל מקום
  

  ניתן לצפות בדברים בקישור: . ט"זמצ"ב כנספח 
https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/photos/a.134386064001642/33489399

0617514/?type=3&theater  
 

מיום   .60 חמא15/05/18בפוסט  שארגן  טרור  צעדות  רקע  ועל  כי  ,  אלחרומי  כתב  ס, 
,  הפתרון הוא עצירת המצור וזלזול בכיבוש 'שהידים' וכתב כי: " 58בהתפרעויות מתו 

 ". תהילה ונצחיות לשהידי עמנו הצדיקים 
 

 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:. י"זמצ"ב כנספח  
https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/photos/a.134386064001642/23168784

4271463/?type=3&theater  
 

דג  16/12/17ביום   .61 עם  נכה  אדם  תמונת  אלחרימי  הצעדות  העלה  רקע  על  אשף  ל 
 האלימות בגבול עזה וכתב:

  
אתה מתת מות קדושים  .  אלוהים כיער את הכיבוש השנוא"

 והם נכים פושעים, אלוהים תרחם על אבראהים אבו סרייה 
הכיבוש, כמו  הרע  הכדור  בו  אתה    פגע  הנצחי  העדן  לגן 

  ". השהידים של העם היקרוחבריך, 
  

 הפוסט בקישור:ניתן להתרשם מן . י"חמצ"ב כנספח  
https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/photos/a.134386064001642/15368284

8738630/?type=3&theater 
  

מחבלים ששבתו רעב, וכתב בין    1200פרסם אלחרימי פוסט תמיכה ב  18/04/17ביום   .62
היתר: "חופש, גאווה וכבוד לאמיצים שלנו". יצוין גם, כי לפוסט הועלתה תמונתו של  

 מוחמד ברגותי.   –מפקד הזרוע הצבאית של הפת"ח  
  

 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:. י"טמצ"ב כנספח  
https://www.facebook.com/saeed.alharumi/posts/1508289949181796  

  

פוסט תמיכה נוסף במחבלים ששבתו רעב וקרא להמון    פרסם אלחרימי  28/04/17ביום   .63
  להגיע להפגנת תמיכה בחופש האסירים הפלסטינים. 

  
 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:. כ'מצ"ב כנספח  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1521598701184254&set=a.48263957
8413510&type=3&theater  

  
מיכה בשייח הכלוא  פרסם אלחרימי קריאה להמון להגיע להפגנת ת  16/11/16ביום   .64

 ראאד סאלח. 
  

 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:. כ"א  מצ"ב כנספח
https://www.facebook.com/saeed.alharumi/posts/1335023609841765  

  
  : 6מועמד מספר  –  גבארין עלא אלדין

  
עודד    אלדין.  בארגון הטרור חמאס בעזהפרסם אלדין סרטון תמיכה    09/06/18ביום   .65

ואת ירי    בסרטון את זריקות האבנים וירי מטענים של מחבלי עזה על גדר הרצועה,  
. בצד הסרטון כתב אלדין את הדברים  הטילים של מחבלי חמאס לעבר מדינת ישראל

  הבאים: 
  

  אדוני הקדוש המעונה... "
  נשבור את הצום בירושלים... 

  בירת פלסטין...
  ".מלבד ניצחון או עדות.. אין לנו פיתרון

  
 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:   בדיסק המצורף.  4כן מצ"ב ומסומן    .כ"במצ"ב כנספח  

https://www.facebook.com/alaa.jbarin/posts/10156722745454416  
  

 פרסם אלדין סרטון תמיכה במחבלים הבטחוניים הכלואים בישראל.  28/05/17ביום   .66
  

  ניתן לצפות בסרטון בקישור: בדיסק המצורף 5. כן מצ"ב ומסומן "גמצ"ב כנספח כ
https://www.facebook.com/alaa.jbarin/posts/10155581952194416  

  
שערכה .67 ארכאולוגיות  עבודות  בפברואר    מדינת  בעקבות  מעלה    2007ישראל  באזור 

סלאח דרשה    יח ראאד מנהיג הפלג הצפוני השי   המוגרבים שבכניסה להר הבית נשא
בפני קהל של כאלף איש. בגין דבריו בדרשה זו הרשיע אותו בית משפט השלום בהסתה  
לאלימות. בערעור לבית המשפט המחוזי הורשע סלאח גם בהסתה לגזענות, ונגזר עליו  

חודשי מאסר על תנאי. בערעור לבית המשפט העליון   8-חודשי מאסר בפועל ו  11עונש 
  החל סלאח לרצות עונש זה,   2016במאי   8-ב חודשים.  9-בפועל ל הופחת עונש המאסר

 .  שוחרר מהכלא 2017בינואר  17-וב
 

ביום שחרורו של סלאח, העלה אלדין פוסט לדף הפייסבוק שלו בצירוף תמונתו של   .68
 ". האלוף חזרהשייח סאלח. לצד תמונתו כתב אלדין: "

  
  ניתן להתרשם מן הפוסט גם בקישור:  .דכ"מצ"ב כנספח  

https://www.facebook.com/alaa.jbarin/posts/10155098787614416  

 
הוצא הפלג הצפוני בתנועה האיסלמית אל מחוץ לחוק    2015לחודש נובמבר    17ביום   .69

 דות בלתי מותרת. והוכרז כהתאח 
  

  ניתן להתרשם מההכרזה גם בקישור: .הכ"מצ"ב עותק ההכרזה כנספח 
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=WGyXSB4vwr6uBxhk

UHekX2rKaqeOkpD%2fLSGMjY8CB78%3d  
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ל השיח ראאד סאלח מנהיג הפלג הצפוני  ש  שתי תמונותבאותו היום, העלה אלדין   .70

התנועה האיסלאמית היא מחשבה  בתנועה האסלאמית על רקע הר הבית, וכתב: " 
אני    ושיטה... לא מוסדות ומשרדים.... ואם תאסרו על הנייר, לא תאסרו על דעתנו.

 ". הבן של התנועה האיסלאמית
  

 בקישור:   ים ניתן להתרשם מן הפוסט. וכ"מצ"ב כנספח  
https://www.facebook.com/alaa.jbarin/posts/10153827858119416  

  
https://www.facebook.com/photo?fbid=10153827858089416&set=pb.764839415.

2207520000- ..  
 

התנועה האסלאמית    19/01/16ביום   .71 במעשי  להמשיך  הקוראת  עצומה  אלדין  שיתף 
 ם מהוצאתה אל מחוץ לחוק: ולהתעל

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ניתן להתרשם מן הפוסט בקישור:. זכ"מצ"ב כנספח  
https://www.facebook.com/alaa.jbarin/posts/10153964387039416  

  
  ניתן להתרשם מן העצומה בקישור: . חהעצומה מצ"ב כנספח כ"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLBkHd32LKqZ7SQR1CunUx
DP3QadMyZeXPVXYDLShsIuJTg/viewform 

  
  נימוקי הבקשה: 

  
הנה כי כן, מקריאת האמור לעיל, עולה תמונה קשה ומדאיגה באשר למטרות המשיבה   .72

מהשנים   חומר  הוא  שהוצג  החומר  שרוב  לציין  ראוי  כאשר  ולמעשיהם  וחבריה 
 האחרונות וחומר חדש שלא הוצג בעבר.  

 
  ים המבקשת תטען, כי מהחומר האמור הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה וחבריה שולל .73

 . מדינת ישראל כמדינה יהודיתאת קיומה של 
  

וחבריה  .74 המשיבה  כי  ספק  לכל  מעבר  הוכח  האמור  מהחומר  כי  תטען,    המבקשת 
  מסיתים לגזענות. 

 
  וחבריה   המבקשת תטען, כי מהחומר האמור לעיל, הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה .75

  .במאבק מזוין של מדינת אויב ושל ארגוני טרור נגד מדינת ישראל  יםתומכ 
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שהמשיבה .76 בבירור  עולה  האמור  מהחומר  כי  תטען,    תומכים   וחבריה  המבקשת 

  . באלימות כמכשיר לשינוי פני המשטר
 

כי המשיבה   .77 עולה,  לעיל  נגד    יםתומכוחבריה  מהאמור  תמיכה מלאה במאבק מזוין 
המשיבה המדינה.   מהללק  ים מפרסמ  חברי  טרור,  בפעולות  להשתתפות    ים ריאות 

מפגינ   ים ותומכ יהודים,  שרצחו  האסירים    ים וקורא  יםבמחבלים  של  לשחרורם 
  ים תומכ   הלכה למעשה, חברי הרשימהשהשתתפו בפעולות טרור נגד מדינת ישראל.  

  במאבק המזוין הן תמיכה פוליטית והן תמיכה בפועל. 
 

מעודד חברי   .78 נגד  ירי    ים המשיבה  טרור  פעולות  מחבלים    םמבחינת וחיילים,  טילים, 
  לוחמי חופש, אסירי חופש, ועוד ועוד.  ,רוצחים הם שהידים

 
דומיננטית למדי בשאיפות של  אין ספק, כי התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה היא   .79

ה  וחבריה  המשיבה כך  האלימה,    יםמתמודד  םולשם  ההתנגדות  קידום  לכנסת: 
  הפלסטיניים.  ותמיכה בכלל האסירים

 
פעמים שחבריה המשיבה מתייחסים בגלוי לארגוני הטרור, פעמים שהן אינם    אכן, .80

יפים לדברים    מתייחסים, ופעמים שהם מהללים ותומכים בחברי הארגונים השונים:
 דבריו של כב' הש' רובינשטיין בפרשת זועבי השנייה: 

  
על  " ויכוחים  הבינלאומי  ובמשפט  ומלואה  בתבל  יש  כידוע 

בעבור   חרות  לוחם  כי  שאמר,  מי  אמר  וכבר  טרור,  הגדרת 
האחד הוא טרוריסט בעבור השני. אבל היש אדם אנושי ובר  
דעת שלא יראה בחטיפת נערים והריגתם בדם קר אלא טרור?  
בעבור   זועבי  ח"כ  לו  שמייחלת  הלאומי  השחרור  האם 

וההסבר  הפלסטינאים   נתעב?  טרור  פשע  דרך  לעבור  צריך 
רק   טרור  שמייחסים  כיון  נאמרו  דבריה  כי  שנשמע  הדחוק 
לערבים ולא ליהודים אינו יכול לעמוד, בין היתר כי לא אחת  
יהודי',  'טרור  בשמו,  יהודים  של  טרור  למעשה  קוראים 

במרשתת בכותרת זו יוכיח. טרור הוא טרור הוא    ושיטוט קל
  . יהיו מבצעיו, יהודים, ערבים או אחרים"טרור, יהיו אשר  

 
הגורפת   .81 לתמיכה  בישראל, ובנוסף  הכלואים  גם  חברי    במחבלים    תומכים המשיבה 

כך,   ספציפיים,  טרור  ארגוני  עם  בחברי  עמוקה  הזדהות  עולה  לעיל  מהאמור 
 החיזבאללה, החמאס, החזית העממית לשחרור פלסטין, וארגוני טרור נוספים. 

 
להגשמת המטרה של תמיכה    יםפועלוחבריה  המשיבה  ר מכל כי  כל אלו מלמדים יות .82

לידי    המשיבה באה   חברי   פעילותאין ספק, כי    בטרור באופן משמעותי, חוזר ונשנה.
 . ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה

 
מספיקות   .83 לחוק  לתיקון  בהתאם  של    מאותאכן,  אך  חברי  ההתבטאויות  המשיבה, 

גם   ישנה  כאמור  שלנו  והדהוד  במקרה  ממשית  קריאה  הכוללת  מעשית,  פעילות 
  קריאות לביצוע פיגועים. 

 
מהחומרים  חברי  מטרות   .84 והמסקנה  שלה,  מפורשות  מהצהרות  נלמדות  המשיבה 

  . שהובאו לעיל היא חד משמעית: את המשיבה יש לפסול
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מפרטי   .85 הרשימהגם  יו"ר  של  שחברי    מהמאמרים  כך  על  ללמוד  ניתן  לעיל  שהובאו 

  המשיבה תומכים במאבק המזוין של ארגוני הטרור ומדינות אויב במדינת ישראל.
 

לא יכולה להיות מחלוקת, כי המדובר ב'מסה קריטית' של ראיות. אין כל ספק, כי   .86
  .משמעיות"- "משכנעות, ברורות וחדהמדובר בראיות 

 
נורמלי .87 מדינה  כל  כי  תטען,  של  המבקשת  אפשרות  מונעת  הייתה  כנסת    חברית 

עם אויביה לפעול מתוך הכנסת. לא ייתכן כי חברי כנסת מתוך    ים ומזדה  התומכים
המדינה   נגד  יסיתו  מלחמה,  בשעת  ושלא  במלחמה  לאויב  יסייעו  ישראל  כנסת 

, יקראו למאבק מזויין בישראל,  , ינסו לבטל את בסיס המדינה היהודיתומוסדותיה
 ודד לכנסת בשם הדמוקרטיה. ויותר להם להתמ 

 
פעם אחר פעם כי לא נפל    יםהמשיבה טוענ חברי  ואם לא די בכל אלה, הרי שכאשר   .88

 חטא על פשע!    יםרק מוסיפ דופי בפעילותם, הרי שהם 
  

  סוף דבר:
  

א לחוק היסוד אינו בבחינת סעיף מהמילון אלא חוק שאמורים וחייבים לקיים!  7סעיף   .89
מריצה לכנסת, הרי שיש בכך כדי להפוך   המשיבה  תפסילאם חברי הועדה לא יורו על 

א לחוק היסוד בבחינת אות מתה, ויהיה בכך כדי לפגוע במדינת ישראל,  7את סעיף  
 בחיילי צבא הגנה לישראל ובדמוקרטיה הישראלית.

  
אכן, יש להתיר חופש ביטוי, יש להתיר קיומן של דעות המקוממות ואפילו מרגיזות   .90

נגד  ומגעילות. ואולם, ח  ופש הביטוי איננה מילת קסם הפותחת כל שער! מי שפועל 
של המדינה כמדינה יהודית, מי שנלחם נגד צבא הגנה    ההמדינה, פועל לשלילת קיומ 

נגד מדינת ישראללישראל, תומך במאבק מזוין של ארגוני טרור ומדינות   ומי    אויב 
והיצרים האש  את  לגזענות שמלבה  מסית  ישר ו  ,  של  קיומה  את  כמדינה  שולל  אל 

 יהודית אין מקומו בבית המחוקקים של אותה מדינה יהודית. 
  

להורות על פסילת  ו חברי הוועדה הנכבדים  אשר על כן ולאור כל האמור לעיל יתבקש
  מהתמודדות בבחירות לכנסת.רשימה המשותפת  ה
  
  

 איתמר בן גביר, עו"ד                   חנמאל דורפמן, עו"ד
 














































































































































































