פ"ר 4/24
המבקשת:

עוצמה יהודית – חזית יהודית לאומית ,רשימת הציונות
הדתית
נגד

המשיבים:

 .1הרשימה הערבית המאוחדת
 .2היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לקביעה כי רשימת מועמדים מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 24-לפי סעיף 7א לחוק-
יסוד :הכנסת וסעיף  63לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בשם המבקשת:
בשם המשיבה :1
בשם היועץ המשפטי לממשלה:

עו"ד איתמר בן גביר; עו"ד חנמאל דורפמן
עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר
עו"ד ערין ספדי-עטילה; עו"ד קובי עבדי
החלטה

 . 1לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ( 24 -להלן :הוועדה ) הוגשה הבקשה שבכותרת לפי סעיף
 63לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט – ( 1969להלן :חוק הבחירות )  .עני ינה של
הבקשה במניעת השתתפותה בבחירות של רשימת המועמדים שהכי נוי שהתבקש לה הוא
" הרשימה הערבית המאוחדת " .
 . 2המבקשת טענה בבקשתה כי יש ל מנוע את השתתפות רשימת המועמדים בבחירות על יסוד
העילות שב סעי פים  7א(א)(  ) 2 ( , ) 1ו  ) 3 ( -לחוק  -יסוד :הכנסת .
 . 3בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מוע מדים או מועמד לכנסת ,התש"ף – , 2019
ולהחלטת י מיום  – 11.2.2021צורף היועץ המשפטי לממשלה כמשיב בהליך ,לשם הבעת
עמדתו בו .
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 . 4המשיב ה  1הגישה את תשובתה ל בקשה  ,ולפיה דין הבקשה להידחות על הסף ו לגופה .לתשובה
צורף תצהיר מטעם יו"ר המשיבה  , 1ד"ר מנסור עבאס ,שהוצב במקום הראשון ברשימת
המ ועמדי ם לכנסת ה . 24 -
 . 5לעמדת היועץ המשפטי לממשלה  ,דין הבקשה להידחות משום ש לא הוצגה בבקשה תשתית
ראייתית המצדיקה את קבלת הבקשה.
 . 6בתאריך  17.2.2021התקיים דיון ל פני מליאת הוועדה  .בדיון נכחו כל הצדדים הרלוונטיים .
הצדדים ו חברי הוועדה שביקשו להתייחס לדברים  ,הציגו את עמדותיהם.
 . 7בתום הדיון  ,ולאחר שבא  -כוח המבקשת הודיע כי מקובל עליו שהצבעה תיערך רק בעילות
המפורטות בסעיפים  7א(  ) 1ו  ) 3 ( -לחוק  -יסוד :הכנסת ,קיימה הוועדה הצבעה שמית בכל אחת
משתי העילות הנותרות ,ש בגינן התבקש למנוע את התמודדותה של ה משיבה  1בבחירות
לכנסת ה  . 24 -בשתי ההצבעות ההכרעה התקבלה ברוב של  15מתנגדים מול  3תומכים לצד
שני נמנעים  ,כאשר הח"מ לא השתתף בהצבע ות .
 . 8לפיכך ,הוועדה דחתה את הבקשה ו הכריעה כי הרשימה הערבית המאוחדת אינה מנועה
מ להתמודד בבחירות לכנסת ה . 24 -

ניתנה היום  ,ה' באדר ה תש פ"א (  17בפברואר .) 2021
עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 24 -
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