
 

 

 15מתוך  1עמוד 

 4/24פ"ר 

 המבקשת: 

                 

חזית יהודית לאומית, רשימת הציונות          –עוצמה יהודית 
 הדתית

 נ ג ד 

 הרשימה הערבית המאוחדת .1 המשיבים:

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 

-א לחוק7לפי סעיף  24-מועמדים מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת הבקשה לקביעה כי רשימת 
  1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 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 קובי עבדי-ערין ספדי עו"ד בשם היועץ המשפטי לממשלה:

 פרוטוקול

 1 

 2 כב' השופט עוזי פוגלמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  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 בהיוועדות חזותית(חברי מליאת ועדת הבחירות המרכזית )חלקם  

 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 

בעניינה  4/24ניגשים עכשיו לדון בבקשה בפ"ר  שלום לכולם, אנחנו  מחדשים את הדיון. אנחנו 5 

עו"ד בן גביר ועו"ד דורפמן; בשם הרשימה  –של הרשימה הערבית המאוחדת. בשם עוצמה יהודית  6 

עו"ד ג'בארין ועו"ד סאוסן; בשם היועץ המשפטי לממשלה עו"ד ערין ספדי  -הערבית המאוחדת  7 

 8 עטילה ועו"ד עבדי. 

 9 

תנו כאן, חלקם בזום. התשתית המשפטית בכל הדיונים שלנו כאמור, חברי הוועדה נמצאים אי 10 

היא אותה תשתית משפטית, איתה התחלנו בבוקר. אנחנו נשמע את טיעוני הצדדים לפי הסדר.  11 

 12 עו"ד בן גביר, בבקשה. –נתחיל עם המבקשת 

 13 

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15 

ך אישור בחירות ראש, חברי הוועדה, אני רוצה לפתוח את דבריי בציטוט מתו-כבוד היושב 16 

, פסק דינו של כבוד השופט נעם סולברג, שמדבר על אוסף של מפלגות שחברו להן יחדיו, 1806/19 17 

כאשר יש בקשה לגבי מפלגה ספציפית. ואומר כבוד השופט סולברג בשולי הדברים הללו  18 

כי לפסק דינו: "בעניינה של מפלגת בל"ד ציין היועץ המשפטי לממשלה  15הסתייגות אחת, סעיף  19 

לו הייתה מתמודדת מפלגת בל"ד בבחירות לכנסת ברשימה נפרדת ועצמאית, היה מקום לשקול  20 

בכובד ראש את פסילתה. אולם, לאור העובדה שעל פי המצב המשפטי הקיים אין אפשרות לפסול  21 

רק חצי רשימה ולאור היעדר טענות נגד רשימות אחרות, יש לבחון אם די בראיות הקיימות כדי  22 

פסילת כל הרשימה המשותפת". אומר כבוד השופט סולברג: חברתי הנשיאה לא להצדיק את  23 

האריכה לדון בדבר משמצאה נימוקים אחרים שלא להורות על פסילתה של בל"ד. כשלעצמי  24 

סברתי כי ישנה בעייתיות רבה במצב המשפטי הנוכחי. כאשר מפלגה שמתקיימת לגביה לכאורה  25 

למפלגה אחרת. ואז למעשה, מסב כבוד השופט סולברג  אחת מעילות הפסילה, היא יכולה לחבור 26 

 27 את תשומת ליבנו ואומר: זו יכולה להיות עיר מקלט. 

 28 

אז בין אם מקבלים את הדעה של כבוד השופט סולברג שהחיבור הזה איננו פוטר, איננו מגן, איננו  29 

, אין מאפשר לאותה מפלגה להסתתר מתחת לסינר של מפלגה אחרת, הרי שבמקרה שלנו, אדוני 30 
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עיר מקלט. עומדת כאן המפלגה, שכבר לא רצה בשם הרשימה המשותפת, וצריך לדון באותה  1 

 2 מפלגה לגופה, באותם אנשים, לגופם של דברים. 

 3 

וכן, רוב רובם הם בעברית. ערבית אני לא יודע לקרוא, אבל כנראה  –כאשר קוראים את החומרים  4 

משמעיים. באמת, אולי נפתח את -דברים חדהדברים משתקפים, הדברים ברורים, ה –שעברית כן  5 

, שמנסור עבאס אומר: אני לא מחבק מחבלים. משום מה, במקום להגיד 12אותו ראיון בחדשות  6 

יכול להיות שזה קשור גם למה ששמענו קודם מפי חברי הרשימה  –איזה יופי, קמה זעקה  7 

לא יודע מה קוראים המשותפת שאומרים: הם לא מחבלים, אנחנו לא נקרא להם מחבלים. אני  8 

 9 6למי שרוצץ ראש של תינוקת, אם לא מחבל. אבל מנסור עבאס מגלה לנו את דעתו בכך שביום 

מתפרסמת התנצלות מטעם המפלגה, כי הוא אמר שהוא לא מחבק מחבלים ועכשיו  2021בפברואר  10 

"מחבלים ולא  –אסירים  –הוא צריך להתנצל על זה. והוא אומר: "לא קראתי לאסירים"  11 

תכוונתי לביטוי הזה, ואני מתנצל אם שגיתי בביטוי". לא להאמין. פשוט לא להאמין. הוא מזכיר ה 12 

ת לא תיארתי את האסירים כמחבלים. אני חוזר על  מה יבעבר 12ואומר: "בראיון שלי בערוץ  13 

שאמרתי בהודעה הראשונה ששלחתי. עניתי לכתב בעברית, אולי שגיתי בתשובה שלי לעיתונאי  14 

באותה טרמינולוגיה שבה הוא השתמש, אך לא התכוונתי להשתמש באותו ביטוי, ואני שעניתי לו  15 

מתנצל אם שגיתי בביטוי. אני מגנה כל מי שינסה לנצל את הדבר ולהציג את הדברים  באור שונה  16 

 17 למטרת ניגוח פוליטי".

 18 

, אחרי ראש, רק שאלה: אחרי הדברים האלה, שאנחנו שומעים בצורה מפורשת-ואני, אדוני היושב 19 

הדברים האלה ששמענו כאן שהם לא  מחבלים, מה זה אם לא לעלות בקנה אחד עם כל עילות  20 

הפסילה שטענו וכתבנו עליהן בהרחבה? איך יכול להיות שיהיו כאן, אדוני, חברי כנסת שמחבקים  21 

את המחבלים האלה, שמחבקים את הרוצחים הנאלחים האלה? אני תמיד אומר, זה לא קשור  22 

מין, זה בכלל לא קשור לפוליטיקה, זה קשור למדינה שהיא חפצת חיים. במדינה לשמאל או י 23 

שהיא חפצת חיים אני לא מבין איך יכול לעלות על הבמה חבר כנסת שמתהדר בכך שהוא לא קרא  24 

להם מחבלים. כן, כן, אסירי חופש. כן, אסירים פוליטיים. רוצחים בזויים. רוצחים בזויים של  25 

יים של ילדים. מוגי לב ששמים פצצות באוטובוסים. מוגי לב שמסתתרים תינוקות, רוצחים בזו 26 

 27 אחרי איזשהו שביל או הר ויורים. מוגי לב. 

 28 

שוב, צריך לזכור, אדון עבאס לא נטענו כלפיו הטענות  – 2018בספטמבר  3אדוני, נמשיך. ביום  29 

ם אין עיר מקלט האלה בבקשות הפסילה הקודמות, כי הוא היה חלק מאותה עיר מקלט. אבל היו 30 

ולכן צריך לשקול כל אירוע כזה, מה גם שזה לא היה מאוחר. הזכירו לי כאן, אדוני, ואמרו: לפני  31 

שנה היית עם הסמל של רבין. לפני שלוש שנים, שלוש שנים, קיימה מפלגת רע"ם כינוס בהר  25 32 

מה הוא  אומר? הבית על רק שביתה שתוכננה על ידה. במהלך הפגישה הביע עבאס תמיכה בטרור. ו 33 
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"מחר יהיה יום הנאמנות לשהידים שנפלו בצעדות ובהפגנות". מי אלה אותם השהידים, אדוני?  1 

 2 אותם שהידים הם רוצחים נאלחים. 

 3 

הלאה. עוד מועמדים, כי הרי המבחנים הם שלא נביא רק מועמד אחד. ולצערנו, כשעוברים על  4 

חדש, עניינו לא נדון אף פעם בוועדות  נאזם גנאים, אגב, מועמד -המועמדים אחד אחרי השני  5 

אסיר  –אירוח של כבוד  –, הוא, בתור ראש עיריית סח'נין, מארח 2013ביולי  8-הבחירות. ב 6 

 7 ביטחוני, מחבל, ומגיע לשם קהל, ומביאים מוזיקה, ומזמורים. מהללי שהידים. 

 8 

א קורא לזה, פסטיבל פסטיבל ניצחון, כך הו –, הוא עושה אותו הדבר 2012במאי  19-עוד פעם, ב 9 

 10 ניצחון של אותם מחבלים ביטחוניים כלואים. 

 11 

איך הוא אומר, משבח את התפקיד  –אם לא די בכל אלה, ואחרי כל מיני אמירות בשבח השהידים  12 

ג'בארין עלא  – 6החלוצי, האמיץ, של התנועה הלאומית. מגיע עוד מועמד חדש, מועמד מספר  13 

סרטון תמיכה שמעודד את זריקת האבנים, ירי המטענים לעבר אלדין. אדוני, מפרסם אדון אלדין  14 

זה מאוד דומה  –החיילים שלנו ואת ירי הטילים לעבר ריכוזים במדינת ישראל. והוא כותב  15 

בעניינו של סמיר קונטאר, המחבל הנאלח: "אדוני הקדוש המעונה, נשבור  הלדברים שיזבק כתב 16 

 17 ון מלבד ניצחון".את הצום בירושלים, בירת פלסטין. אין לנו פתר

 18 

 19 התנצלות. ואדוני, אני קורא את ההסברים, קורא את התשובה מטעם רע"ם. הייתי מצפה לאיז

 20 

 21 ריצ'ארד פרס:

 22 

 23 התבלבלת. 

 24 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 

התבלבלתי, בסדר גמור. הכול בסדר. זה אותו דבר, אתה צודק. זה אותו דבר, אני לא מפריד. אני  27 

אתה צודק, זה אותו הדבר. הייתי מצפה לאיזה התנצלות, לבוא ולהגיד: תראו, באמת לא מפריד.  28 

משמעית, ברורה, אנחנו מגנים טרור, אנחנו -אנחנו נגד הדברים האלה; תראו, יש לנו אמירה חד 29 
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מגנים רצח של תינוקות, אנחנו מגנים רצח של ילדים. שום דבר. גורנישט מיט גורנישט, כמו  1 

 2 שאומרים. 

 3 

רים האלה כשקראתי את פסק דינה של כבוד השופטת חיות, כבוד הנשיאה, בעניינה נזכרתי בדב 4 

הרבה יותר -של יזבק. היא אומרת שם שלפעמים, כאשר  מעיינים בהסברים, הדברים נהיים הרבה 5 

וציטטנו  –חמורים, ואם היה ספק, אין ספק. אדוני ישים לב, אף אחד מאותם אנשים שציטטנו  6 

צהיר. אף אחד מהם לא בא ואמר: אני? אני לא כזה. אף אחד מהם לא לא בא ונתן ת –בהרחבה  7 

נדרש ממנו, אני חושב שזה המינימום שבמינימום, לבוא, להישיר מבט למצלמות, לכבודו ולכל  8 

 9 חברי הוועדה ולהגיד: אנחנו רחוקים מטרור, אנחנו מגנים טרור, אנחנו נגד טרור. 

 10 

זה זכויות טוי והזכות לבחור והזכות להיבחר חופש בי כולנו יכולים להתעלם, אדוני, ולהגיד שיש 11 

יסוד, אבל בסוף זה פוגע בנו, בחברה כולה. כאשר מתייחסים בסלחנות לתופעות כאלה, כאשר  12 

מאפשרים לאנשים כאלה להתמודד, כשהם לא מסבירים, כשהם אפילו לא מוצאים לנכון לומר,  13 

זו סכנה  –נו לא קוראים להם מחבלים עמד כאן אחמד טיבי ואמר: אנח –להפך, עומדים כאן  14 

 15 לדמוקרטיה. 

 16 

אדוני, לא פעם ולא פעמיים הייתי בסיטואציה הפוכה. ביקשו, כפי שאדוני יודע, לפסול אותי,  17 

לפסול את מועמדותי, ולי לא הייתה כל בעיה להישיר מבט, להסתכל בעיניים של יושבי הראש  18 

ט העליון או של כל חברי הוועדה ולהגיד: האחרים שהיו כאן או של כבוד השופטים בבית המשפ 19 

 20 אני נגד רצח. אני נגד פגיעה. אני נגד טרור. הם לא עושים את זה. 

 21 

לכן, אדוני, אני חושב שבמציאות כזאת, כאשר החומרים זועקים מן השמים ומאידך אין שום  22 

תה דעת אולי זו היי –הסבר, אין שום צידוק, אין שום תירוץ, צריך ללכת בדרך מאוד ברורה  23 

למנוע את התמודדות שלהם  –המיעוט בעניין יזבק, אבל הדעה הזאת צריכה להיות לדעת הרוב  24 

 25 לכנסת ישראל. לא בשבילי, אלא בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. תודה. 

 26 

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

 28 

 29 תודה רבה לאדוני. אני מזמין את גברת ספדי עטילה. 

 30 
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 1 ו"ד ערין ספדי עטילה:ע

 2 

גם כאן, כבודו, העמדה של היועץ המשפטי לממשלה שאין בסיס להיעתר לבקשה. בפתח הדברים  3 

אני רוצה למקד ולומר שאומנם הבקשה מבקשת להתבסס על שלוש העילות, אלא שמהותית היא  4 

מדינת נסובה בעיקר על העילה בדבר תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד  5 

 6 ישראל. למעשה זו הטענה לעילה העיקרית בבקשה. 

 7 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בשים לב לפרשנות של המבחנים ולתנאים המחמירים בהקשר  8 

החומר הישן, שהוא החלק הארי של הבקשה, וגם החלק  –בחינת מכלול חומר הראיות שלנו,  9 

את הבקשה ולא מתקיימת העילה או מוביל למסקנה שיש לדחות  –העדכני, שהוא מיעוט החומר  10 

 11 העילות כפי שנטען בבקשה. 

 12 

לפני שאני אתייחס בקצרה להתבטאויות, אני רוצה לעמוד, ברשות כבודו, על שלוש נקודות קצרות  13 

שמתייחסות לעבר: הנקודה הראשונה מתייחסת לעובדה שמפלגת רע"ם למעשה השתתפה כבר  14 

והעניין שלה נידון יחד עם המפלגות האחרות  23-והכנסת ה  22-, הכנסת ה21-בבחירות לכנסת ה 15 

במסגרת עניין כסיף וגם במסגרת עניין סגל, כך שלמעשה ההתמודדות שלה יחד, תחת הרשימה  16 

 17 המשותפת, ובעניין כסיף יחד עם בל"ד, אושרה. יש לעניין הזה משקל ניכר. 

 18 

נה טענה כנגד בל"ד לא נטע-בבקשה לפסול את הרשימה המשותפת וגם את הרשימה של רע"ם 19 

רע"ם או החברים שמרכיבים את המפלגה, אלא עיקר הטענות התמקדו בבל"ד וביתר המפלגות.  20 

בעניין הזה אני מפנה לפסק הדין בעניין כסיף. הבאנו את הדברים בתגובה בצורה מפורטת, שם  21 

 22 עולה בצורה ברורה שלא הופנו טענות נגד רע"ם.

 23 

ראיות במוקד הבקשה הנוכחית הוא דל, הוא ישן. הנקודה השלישית מתייחסת לעובדה שחומר ה 24 

מד הזמן, העניין הכמותי והעובדה שהרשימה כבר השתתפה בבחירות, מ –שלושת הדברים הללו  25 

ועד היום, הם שיקולים בעלי משקל ניכר וברגע שהם נפקדים מהבקשה, הדבר  21-מהכנסת ה 26 

 27 כמובן משליך על התוצאה בכיוון ההפוך. 

 28 

אני אתייחס לזה בקצרה בשלוש נקודות. יש את הריאיון שנתן יו"ר הרשימה  ,לגבי ההתבטאויות 29 

. העמדה היא שהריאיון הזה רחוק מלבסס עילה לתמיכה במאבק של מדינת 2021בפברואר  4-ב 30 
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אויב או ארגון טרור במדינת ישראל. גם בדברים שנכתבו בתשובה של המשיבה לבקשה מובהרים  1 

 2 ילו עומדים בסתירה לנטען בבקשה. שם דברים שאפ

 3 

היועץ המשפטי  –ה מדעל 50אני אתייחס גם לקבוצת ההתבטאויות שהתייחסנו אליה בסעיף  4 

לבקשה.  65לבקשה וגם בסעיף  47לממשלה מצא לנכון לגנות את ההתבטאויות שהופיעו בסעיף  5 

ן הם עשויים כפי שכתבנו, הדברים שנאמרו שם הם חמורים, מטרידים, ראויים לגינוי, שכ 6 

הזדהות עם מעשי אלימות וטרור ועם מחבלים שנטלו חלק במאבק מזוין של  תלהתפרש כהבע 7 

סת הראיות הקריטית שמצדיקה את פסילת אבל עדיין הדברים לא מבססים את מארגון טרור,  8 

הרשימה. זאת במיוחד כאשר הם מבטאים תמיכה כללית שאין בה קריאה ישירה למעשה טרור  9 

 10 או אלימות. 

 11 

התשובה לשאלה הזאת היא שלילית לכן, בסופו של דבר זו השאלה שעומדת ביסוד הבקשה ו 12 

 13 נו. אין בסיס, אין מאסה ראייתית קריטית שמצדיקה את פסילת הרשימה. נבעי

 14 

בכל מה שקשור להבעת תמיכה באסירים.  49אוסיף בקצרה, גם אפנה להתייחסות שלנו בסעיף  15 

לסוג כזה של תמיכה. גם כאן, בית המשפט העליון, גם למעשה חלק גדול מהבקשה מתייחס  16 

כך שקריאה לשחרור אסירים פלסטיניים או ביקורים  לעבפרשת טיבי וגם בפרשת יזבק, עמד  17 

(. גם כאן, כפי שכתבנו, היועץ המשפטי לממשלה לא מקל 3א)א()7בבתי כלא הם לא לצורכי סעיף  18 

מסרים מטרידים מאוד לנוכח ראש בפרסומים וסבור שלפחות ביחס לחלק מהם מדובר ב 19 

ההזדהות עם מי שביצע עבירות חמורות. יחד עם זאת, המפרסמים אינם מזדהים באופן ישיר עם  20 

ביצוע המעשים של האנשים המופיעים בפוסטים, אינם קוראים לבצע עבירות כלשהן נגד מדינת  21 

 22 ישראל ואף אינם מזכירים את המעשים של האנשים מושא הפרסומים. 

 23 

ינת הסתכלות על הראיות הללו אל מול המבחנים המחמירים, גם כאן אנחנו לא חושבים לכן, מבח 24 

 25 שזה מבסס עילת פסילה. 

 26 

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

 28 

 29 תודה רבה לגברתי. 

 30 
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 1 בשם הרשימה, עו"ד סאוסן זהר.

 2 

 3 עו"ד סאוסן זהר:

 4 

האמת שעו"ד ספדי ממשרד היועץ המשפטי לממשלה לא השאירה לי הרבה, אבל אני לא יכולה  5 

שלא להתייחס בהקשר לבקשה הזאת לעליבות של התשתית הראייתית עליה היא מבוססת, למניע  6 

הגזעני שלה, כמו בבקשה נגד הרשימה המשותפת, לראיות הישנות שאף אחת מהן איננה מצביעה  7 

 8 על עילת פסילה. 

 9 

כוח היועץ המשפטי, הזכירה שהרוב -אם חברתי, בא –ני רוצה להדגיש לגבי הראיות הישנות א 10 

שתי  –ראיות היו ראיות ישנות  28מתוך  26המוחלט זה ראיות ישנות, אני אנקוב במספרים.  11 

, 2016, שתי ראיות משנת 2015, שלוש ראיות משנת 2013ות משנת י, שתי רא2012ראיות משנת  12 

 13 - - -2017שש ראיות משנת 

 14 

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 

 17 זה שימש לפסילה של בן ארי.

 18 

 19 עו"ד סאוסן זהר:

 20 

. שתי הראיות שנותרו, אחת 2019, שבע ראיות משנת 2018אנא לא להפריע. ארבע ראיות משנת  21 

, אינן עונות על מבחני הפסילה, לרבות עילת מאבק מזוין של מדינת אויב 2021-ואחת מ 2020-מ 22 

או של ארגון טרור, המוכרז כמובן כארגון טרור, והמבחנים המחמירים שצוינו בפסיקה. ולכן  23 

 24 מטעם זה בלבד יש לדחות את הבקשה. 

 25 

כוח היועמ"ש, שמתייחסות לרוב לעניין של -גם חלק מאותן ראיות ישנות, כפי שצוין על ידי בא 26 

גם הוכרע ונידון  ענייןביקור משפחות אסירים או תמיכה באסירים במהלך שביתות רעב, ה 27 

כי אין זה עונה על עילת הפסיקה, תוך  –בדעת הרוב  –יזבק ונמצא שם  אבעניינה של היב 28 

 29 בעניין של טיבי.  50הסתמכות על הקביעה בסוגיה דומה בעמוד 
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גם כאן, אין לנו בכלל התייחסות למצע של רע"ם. אומנם רע"ם היא רשימה שמתמודדת בבחירות   1 

ם בעצמה ובין אם בשיתוף, תחת רשימות כמו הרשימה המשותפת או רשימת , בין א1996משנת  2 

ועד היום היו מוגשות בקשות פסילה נגד  2019בל"ד, ובכל הפסילות מאז -רע"ם, או רע"ם-תע"ל 3 

ועד  2012הרשימה, גם אז עם ראיות דלות נגד רע"ם עצמה, ובאף מקרה מהמקרים האלה, משנת  4 

 5 עונה או יש בו כדי לענות או אפילו להתקרב לעילות של הפסילה. , לא נמצא כל פגם בראיות ש2019

 6 

בגלל שאין דיבור, אפילו אין ניסיון להציג מה המצע או מה החזון הפוליטי, גם לא להצביע על  7 

מצע בכתב, אין אף ניסיון להצביע על החזון הפוליטי של רע"ם. ומטעם זה בלבד, לפי הקביעה של  8 

למצע הרשמי של רע"ם,  יש לפסול את הבקשה. כל הטיעון בדבר כסיף, בגלל שאין התייחסות  9 

אני טוענת שזה גם שינוי חזית, כי  –הקביעה בהקשר של עיר מקלט וכעת רע"ם מתמודדת לבד  10 

הוא לא נטען בכלל בבקשה ולא צריך להתייחס אליו. יתר הטענות הן כתבות ערוכות,  11 

כי אם  ישנות, יש בהן משהו קצת משעשע,אינטרנטיות, מסולפות. למרות שמדובר בראיות מאוד  12 

לאומי לזכויות אסירים, עיון -נת, שניתנה איזה הצהרה ביום הביןנעיין באחת מהראיות שמצוי 13 

לאומי לזכויות האזרחים הפלסטינים בישראל. או למשל -יותר מחודד מלמד שמדובר ביום הבין 14 

שהוקמה בגינם ועדת חקירה אותם שהידים  – 2000ראיות שמראות תמיכה בשהידים מאוקטובר  15 

ממלכתית בראשות השופט אור. אז הראיות הן מאוד ישנות וגם מאוד עלובות ומסולפות, אין בהן  16 

(, וכמובן שאין כאן כל מאסה קריטית, 3א)7כל מענה לעילות הפסילה, לאף אחת מהן, לרבות לא  17 

 18 כוח היועץ המשפטי לממשלה. תודה.  -תכפי שהרחיבה בא

 19 

 20 ות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחיר

 21 

 22 תודה רבה לגברתי. 

 23 

 24 נעבור לדיון של חברי הוועדה. מישהו נרשם?  מר דרור מורג, בבקשה. 

 25 

 26 דרור מורג:

 27 

ראש הוועדה, חבר הנשיאות המכובד שנותר איתנו, אני חושב שיש משהו -כבוד השופט יושב 28 

ת את כל העתירות, מהראשונה, השנייה מעניין בקו שהעותר הולך איתו כל היום. מעניין לראו 29 

והשלישית. מה המכנה מהשותף לשלוש העתירות הללו? אני מרגיש פה איזה גזע, גזענות? יכול  30 



 4/24 רפ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 15מתוך  10עמוד 

להיות? העותר בוחר באופן שיטתי, פעם אחר פעם, לעתור רק נגד ערבים. לא ברור לי. אתה יכול  1 

 2 להסביר משהו אחר. 

 3 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 

 6 גם עופר כסיף ערבי? –י גם נגד עופר כסיף.  אם היית קצת יותר בקיא בחומרים כן, בטח. אתה הר

 7 

 8 דרור מורג:

 9 

 10  - - -אני רוצה להציע לך 

 11 

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 

 14 גם עופר כסיף ערבי? גם עופר כסיף ערבי? 

 15 

 16 דרור מורג:

 17 

בטרול מקצועי שמגיש אני רוצה לבקש מהוועדה לא לאפשר לו להמשיך להגיש עתירות. מדובר  18 

 19 עתירות פעם אחר פעם, עתירות גזעניות נגד ציבור שלם.

 20 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 

בטח, נסתום את הפה. בוודאי, נסתום את הפה. לסתום פיות זה אתם, זה השמאל. ככה נראה  23 

 24 השמאל הישראלי. 

 25 

  26 
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 1 דרור מורג:

 2 

מבקש ממך, אתה טוען לאומץ לגיטימציה לציבור שלם. עכשיו, אני -המטרה שלו זה לעשות דה 3 

והאשמת אחרים בפחדנות. אני מציע לך, תהיה אמיץ, אל תהיה פחדן. למה אתה לובש פה את  4 

תיים של נוער הגבעות. תבוא לפה רעול פנים עם בוא תלבש את בגדיך האמהחליפה היפה שלך?  5 

 6 .  הנבוט שלך ואל תסתיר מאתנו את החליפה היפה. בוא, תהיה אמיץ, אל תהיה פחדן

 7 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 

 10  - - -אדוני, אולי כדאי להסביר לחברי 

 11 

 12 דרור מורג:

 13 

 14 למה אתה מפחד? בוא תהיה אמיץ, תגיד את דעותיך. 

 15 

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

 17 

 18 מר מורג, אדוני לא מקשיב. אני קורא לאדוני ארבע פעמים. אני נמנע מלהוציא אנשים. 

 19 

 20 מורג: דרור

 21 

 22 סליחה, אדוני, לא שמעתי בגלל שהוא צעק שם. 

 23 

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

 25 

אדוני לא יעשה פרובוקציות. אדוני מדבר אליי ואל חברי ועדה. אדוני לא מנהל דיאלוג עם עו"ד  26 

 27 ית. בן גביר, על מנת לייצר פרובוקציות שהוא יגיב לו. אדוני יגיד בצורה עניינ
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 

 3 בשביל זה הוא עלה, אדוני. 

 4 

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

 6 

לא משנה. אנחנו מאפשרים להכיל את  מגוון הדעות הקיימות, אבל אדוני יציג את זה לוועדה ולא  7 

 8 שיח מילולי. -ינסה לגרור את העותר לדו

 9 

 10 דרור מורג:

 11 

תיות ולא חושף אותן ואני קורא לו באומץ לנהוג כך, אם האמיר את דעותיו מכיוון שהעותר מסת 12 

הוא דורש אומץ מאחרים. אני חושב שהוועדה לא צריכה לאפשר לו להמשיך את ההתנהלות  13 

 14 הזאת, לקבל זמן מסך רק בשביל להמשיך להסית לגזענות. 

 15 

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 

 18 ם?לסתום את הפה שלו, נכון? זה מה שאתם רוצי

 19 

 20 דרור מורג:

 21 

 22 זה מה שאני מציע. זה פשוט שימוש ציני בכלים הדמוקרטיים כדי להמשיך ולהסית. 

 23 אני קורא לוועדה למצות איתו, לנהל הליך בנושא הזה, וכמובן לכל החברים להתנגד לפסילה.

 24 

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 

 27 כן, כן, שירביצו לי, שיסתמו לי את הפה. 
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 1 המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן:יו"ר ועדת הבחירות 

 2 

לפני שנעבור להצבעה, יש שאלת הבהרה למר בן גביר. אדוני הזכיר שלוש עילות, אבל כפי  3 

שהזכירה עו"ד ספדי עטילה, בעצם הראיות התייחסו לתמיכה במאבק מזוין. אז אולי אדוני יבהיר  4 

- - - 5 

 6 

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8 

 9 גם כאן, שתי עילות. 

 10 

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

 12 

 13 מאבק מזוין ומדינה יהודית?

 14 

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 

 17 כן. 

 18 

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

 20 

 21 אוקיי. אני מבקש מהמנכ"לית לנהל את ההצבעה בשתי העילות שמר בן גביר עותר בגינן. 

 22 

 23 י עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורל

 24 )קוראת בשמות חברי הוועדה(

 25 

 26 אינו נוכח -   חה"כ שלמה קרעי

 27 אינה נוכחת -  חה"כ אסנת הילה מארק



 4/24 רפ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 15מתוך  14עמוד 

 1 אינו נוכח -   יהונתן ברוך טל

 2 אינה נוכחת -    קמי רביד

 3 אינו נוכח -    אלעד זמיר

 4 אינו נוכח -  שלום יוסף חיים רוזנבוים

 5 אינו נוכח  -    נועם לאור

 6 אינה נוכחת -    הלן מזוז

 7 אינה נוכחת -    חנה בן זקן

 8 נגד בשתי העילות -    ערן מרינברג

 9 נגד בשתי העילות -    אסף גולדפרב

 10 נגד בשתי העילות -    מיכל דור 

 11 נגד בשתי העילות -    ניב רינגל

 12 נגד בשתי העילות -    גיל סגל

 13 נגד בשתי העילות -    נטע אטיאס

 14 לותנגד בשתי העי -   שפרית כהן חיו

 15 נגד בשתי העילות -   מרדכי שוקרון

 16 נגד בשתי העילות -    עודד גזית

 17 נגד בשתי העילות -    ויאם שביטה

 18 נגד בשתי העילות -    יוסף פדילה

 19 נגד בשתי העילות -    עלי ג'אסר

 20 נגד בשתי העילות -    עלי סרוגי' 

 21 אינו נוכח -   חה"כ משה ארבל

 22 אינו נוכח -    מנשה לוי

 23 אינו נוכח -    ניחיים בעד

 24 נמנע  -    אברהם ובר

 25 נמנע  -   אברהם יוסטמן

 26 איננו נוכח -   חה"כ אלכס קושניר



 4/24 רפ"  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 15מתוך  15עמוד 

 1 אינו נוכח -    רומן גרביץ

 2 בעד בשתי העילות -    אריאל סלע

 3 בעד בשתי העילות -     הושעיה יפת

 4 בעד בשתי העילות -   צבי דוד רוזנבלט

 5 נגד בשתי העילות  -    ריצ'ארד פרס

 6 נגד בשתי העילות -    דרור מורג

 7 אינו נוכח -    זאב אלקין

 8 אינו משתתף בהצבעה -    אלון דוידיאן

 9 

 10 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס:

 11 

 12 נגד, שלושה בעד, שניים נמנעים, לפיכך הבקשה לא התקבלה. 15

 13 

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

 15 

אני נועל את הישיבה. אני רוצה להודות לכל הטוענים, לכל המשתתפים, לחברי הנשיאות,  16 

למנכ"לית, ליועץ המשפטי. אני מאחל לכולנו המשך מערכת בחירות עם קצת פחות להט יצרים,  17 

 18 אבל הרבה מחויבות ובריאות לכולנו. יום טוב. 


